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جراغ يصل اليوم من البرتغال وغياب 6 العبين عن المعسكر

بوعباس: الدعوة إلى العمومية غير العادية للعربي األسبوع المقبل
مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي

يصل الى الب���اد اليوم او 
غدا عل���ى ابع���د تقدير العب 
العربي محمد جراغ قادما من 
البرتغال بعد ان خضع لبعض 
االختب���ارات بصف���وف نادي 
ڤيتوريا سيتوبال نال على إثرها 
استحسان اجلهاز الفني للنادي 
البرتغالي، وسيتلقى جراغ خال 
األسبوع املقبل العرض الرسمي 
من النادي ليقوم بدراسته قبل 
املوافقة عليه حيث يصل مبلغ 
التعاق���د ال���ى 100 ألف يورو 
الرواتب ملدة 10 اشهر،  شاملة 
هذا باالضافة الى السكن بفندق 
النادي والسيارة، ومن املتوقع 
أال يشارك جراغ في تدريبات 
اقل  املقبلة على  األيام  العربي 
تقدير قبل حتديد موقفة النهائي 

من العرض البرتغالي.
من جانبه، ذكر أمني الس���ر 
املساعد بدر بوعباس ان اإلدارة 
ال تعلم عن جتربة جراغ شيئا 
وبالنسبة لنا فاألمر غامض وكل 
ما نعلمه جاء عبر الصحف ان 
جراغ يت���درب في احد األندية 
ف���ي كل  البرتغالي���ة ولك���ن 
األحوال يجب عليه االنخراط 
في متارين الفرق األيام القليلة 
املقبلة وحتديد موقفه من السفر 
الفريق في معس���كره من  مع 

عدمه.
وعن احملترفني اجلدد شدد 
بوعباس على ان امللف بالكامل 
في عهدة املدرب سكوسيتش اذ 
ان هناك العديد من السير الذاتية 
انضم إليها مس���اء امس األول 
ثاثة ملفات لاعبني من البرازيل 
واألمر في النهاية متروك له وان 
كان قد أبدى رغبته في احلصول 
عل���ى خدمات ثاثة العبني من 
مجموع هذه السير ملراكز قلب 

الهجوم والدفاع والوسط.
وعن اجلمعية العمومية غير 
العادية للنادي، أكد بوعباس ان 
إدارته ق���د تلقت األيام القليلة 
املاضية كتابا من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة حول ضرورة 
قيام مجل���س اإلدارة بالدعوة 
الى عقدها ولكن لم يكن هناك 
نصاب للمجلس حتى تاريخه اذ 
البد من اجتماع مجلس اإلدارة 

أوال ألنه هو صاحب احلق في 
حتديد املوعد واملرجح ان يكون 
األسبوع املقبل ومن ثم توجيه 

الدعوة له.
إل���ى ذلك يواص���ل العربي 
تدريبات���ه اليومي���ة بقي���ادة 
الكرواتي سكوسيتش  املدرب 
وم���ع دخ���ول كل م���ن خالد 
خلف وشهاب كنكوني وخالد 

ارتفع  التدريبات  عبدالقدوس 
ع���دد الاعبني ال���ى 28 العبا، 
التركيز  وواصل سكوسيتش 
البدنية  اللياقة  على تدريبات 
والسرعة لتجهيز الاعبني بدنيا 
قب���ل اخلوض ف���ي التفاصيل 

التكتيكية.
اللياقة  ارتف���اع  وبدا الفتا 
البدنية لاعب احمد موسى الذي 

قرر سكوسيتش ضمه للمعسكر 
التدريبي املق���رر له في نهاية 
الشهر اجلاري. هذا وقد أعلن 
6 من العبي العربي اعتذارهم 
عن ع���دم االنضمام ملعس���كر 
الفري���ق »الذي لم يحدد مكانه 
بعد« بسبب تضارب موعده مع 
أداء بعضهم الختبارات الفصل 
الدراسي الصيفي والبعض اآلخر 

للتسجيل باجلامعات، وتعكف 
ادارة الفريق حاليا على اخلروج 
م���ن هذا املأزق س���واء بتقدمي 
موعد االختبارات او التسجيل 
خصوصا ان سكوسيتش حرص 
على ذهاب اكبر عدد ممكن من 
الاعبني الى املعسكر من اجل 
الوقوف على مستواهم الفني.

هل ينجح محمد جراغ في االحتراف بالدوري البرتغالي؟

علي الزنكوي أحرز املركز الثاني في اليونان

أجريت صباح امس في ماليزيا 
قرعة بطولة آسيا للصاالت املغلقة 
بحض���ور مندوب���ي املنتخبات 

املشاركة والدولة املنظمة.
القرع���ة منتخبنا  وأوقعت 
الوطني للص���االت مع املنتخب 
ف���ي املجموعة األولى  العراقي 
التي ضمت أيضا منتخب األردن، 
فيما ضم���ت املجموعة األخرى 
منتخبات السعودية وقطر ولبنان 
والبحرين، وستقام التصفيات في 
قطر في أكتوبر املقبل. وأوضح 

مقرر الصاالت في احتاد كرة القدم 
احملاضر الدولي عادل الش���طي 
ان القرعة ضمت منتخبات غرب 
آسيا، حيث ستصعد املنتخبات 
الثاثة األولى من الس���بعة إلى 
نهائيات آس���يا عام 2010، حيث 
سيلتقي أول املجموعة مع الثاني 
م���ن املجموعت���ني، والفائز من 
املباراتني يتأها الى النهائيات، 
باالضافة الى الفريق صاحب املركز 
التصفيات. وأش���ار  الثالث في 
الشطي الى ان »أزرق الصاالت« 

سيلتقي األردن 14 أكتوبر، ويلعب 
مع العراق 15 من نفس الشهر، 
وق���ال: ان فرصة الكويت جيدة 
ف���ي التصفي���ات كفريق يتميز 
باخلبرة والتمرس في بطوالت 
آسيا. وأعلن الشطي ان املنتخب 
س���يبدأ تدريباته عل���ى صالة 
التعليم التطبيقي في العديلية 
2 أغسطس املقبل، مثمنا جهود 
وتعاون املس���ؤولني في الهيئة 
التطبيقي مع  العامة للتعلي���م 

االحتاد واملنتخب.

غادر الب����اد صباح امس منتخ����ب البراعم 
موالي����د 1996 متوجه����ا ال����ى هنغاريا خلوض 
معس����كر تدريبي خال الفت����رة من 22 اجلاري 
وحتى 9 أغسطس املقبل، ويشارك في املعسكر 
24 العب����ا مت اختيارهم من قبل مدرب املنتخب 
الوطني للبراعم ابراهيم الشمري، والاعبون هم: 
محمد سالم، علي الشمري، حسني مظفر، محمد 
الش����قاث، راكان العنزي، فه����د العبيدان، احمد 
الصقعبي، وليد املطيري، عبداهلل حسن، عمر 
البديوي، عبدالعزيز حيدر، س����لمان مصطفى، 

عبدالرحمن سعد، حسن حاجيه، طال االنصاري، 
سند املطيري، علي جراغ، فواز التميمي، سالم 
الهاجري، محمد عيس����ى، بدر الظفيري، محمد 
احمد، احمد حجي، س����لمان عبد النبي، نواف 
عبداهلل، عمر البرازي. من جانب آخر، باشر في 
سلوڤاكيا منتخب الناشئني تدريباته بعد ان وصل 
اليها امس األول القامة معسكر تدريبي ملدة 21 
يوما اس����تعدادا لتصفيات كأس آسيا للناشئني 
وسيتخلل املعسكر عدد من املباريات التجريبية 

للوقوف على مدى جاهزية الاعبني.

تس���اءل عض���و اجلمعية 
العربي  الن���ادي  العمومية في 
محمد معرفي عن سبب التأخر 
الكبير من قب���ل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وممثلة في 
ادارة االعام والنش���ر في الرد 
على االستفسارات التي طرحها 
في االسبوع املاضي، مؤكدا انه 

جرت العادة على ان تقوم الهيئة 
بالرد على جميع االستفسارات 
اواملاحظات في غضون مدة ال 
تتجاوز 48 ساعة كحد اقصى، 
لكن االستفسارات التي ارسلتها 
مضى عليها اكثر من اس���بوع 
وحتى اآلن لم جند اي تعقيب او 
توضيح في اي صحيفة، وامتنى 

من رئيس ادارة االعام والنشر 
في الهيئة توفيق العيد ان يعطي 
هذه االستفسارات اهمية كونها 
تهم شريحة كبيرة من اعضاء 
اجلمعي���ة العمومي���ة بالنادي 
العربي وهي كذلك حتظى باهتمام 
كبير من قب���ل جماهير القلعة 

اخلضراء.

يلتقي منتخب الناشئني لكرة اليد في التاسعة 
من مساء اليوم املنتخب التونسي ضمن منافسات 
املجموعة الثالث����ة لبطولة العالم املقامة حاليا في 
تونس، كما ستلعب اجلزائر مع ايران في احلادية 

عشرة في نفس املجموعة.

وكان منتخبنا قد لعب في س����اعة متأخرة من 
ليلة امس امام الدمنارك وخسر مباراته االولى في 
البطولة امام ايران 37/32 وجاءت هذه اخلس����ارة 
مفاجئة للجميع حيث لم يقدم املنتخب املس����توى 

املتوقع ال دفاعا وال هجوما.

أزرق الصاالت يواجه العراق في تصفيات آسيا

براعم القدم إلى هنغاريا

معرفي يتساءل عن تجاهل الهيئة الستفساراته

»ناشئو اليد« يواجهون تونس اليوم

السويلم يشيد بإنجاز الزنكوي

اكتمال الفرق المشاركة في بطولة المشاري للصاالت

أش����اد مدير املنتخبات الوطنية وعضو مجلس ادارة احتاد ألعاب 
القوى جنم الس����ويلم باجناز علي الزنكوي الذي احرز املركز الثاني 
في مس����ابقة االطاحة باملطرقة ضمن منافس����ات بطولة )غران.بري( 
املقامة في اليونان برميه املطرقة ملسافة 76.75 مترا، خلف الهنغاري 
بارس برميه املطرقة ملس����افة 78.81 مترا. وقال السويلم ان الزنكوي 
قدم مس����تويات متطورة وحقق تطورا ملحوظا خال مشاركاته في 
البطوالت الدولية اس����تعدادا منه خلوض بطولة العالم في أغسطس 

املقبل في برلني.
ولف����ت الى أن هذه النتيجة تأتي كرد فعل ايجابي اللتحاق املدرب 
الش����خصي للزنكوي به قب����ل يومني ما أعطاه دافع����ا معنويا وفنيا 
عاليا مكنه من حتقيق هذه النتيجة االيجابية. وأش����ار السويلم الى 
أن هذه النتيجة االيجابية للزنكوي تعد دافعا كبيرا له لتقدمي أفضل 
املستويات خال مشاركته في البطوالت الرسمية املقبلة ويأتي على 

رأسها املشاركة في بطولة العالم. 

اكد رئيس مجلس ادارة احتاد الشرطة الرياضي باالنابة العميد سند 
الرومي اكتمال عقد الفرق املشاركة في بطولة املرحوم الفريق يوسف 
املش����اري الرمضانية لكرة القدم داخل الص����االت التي ينظمها احتاد 
الش����رطة الرياضي. وقال الرومي ل� »كونا« ان البطولة س����تقام حتت 
رعاية وزير الداخلية الفريق الركن.م الش����يخ جابر اخلالد على صالة 
نادي القادس����ية. واوضح ان باب التسجيل اقفل على 32 فريقا حيث 
ستجرى القرعة بتوزيعها على مجموعتني تتنافس فرق كل مجموعة 
بطريقة خروج املغلوب ويصعد اول كل مجموعة الى املباراة النهائية 

للمنافسة على اللقب واجلوائز املخصصة للبطولة.
وقال العميد الرومي ان رعاية وزير الداخلية للبطولة متثل تقديرا 

وتكرميا للفريق يوسف املشاري وهو احد شهداء الكويت ورجاالت وزارة 
الداخلية الذين تركوا بصماتهم من خال العطاء الذي قدموه لقطاعات 
الوزارة على املستوى االمني والرياضي باالضافة الى تضحياتهم من 
اجل الكويت.  واشار الى ان مجلس ادارة احتاد الشرطة برئاسة اللواء 
الش����يخ احمد النواف واعضاء اللجنة يبذلون جهودا كبيرة من اجل 
اخراج البطولة باملس����توى الذي يليق باس����م الشهيد وذلك من خال 

االستعدادات اجلارية والتنسيق والتعاون بني اللجان العاملة.
 واكد احلرص على اختيار الف����رق التي تضم عددا من جنوم كرة 
الصاالت سواء على املستوى احمللي او العربي اضافة الى الفرق املطعمة 

باحملترفني العرب واالجانب.


