
الثالثاء 8 ديسمبر 2009   51رياضة
الحساوي يكافئ األصفر بـ 15 ألف دينار

عبدالعزيز جاسم
كّرم نائب رئيس نادي القادسية السابق فواز احلساوي امس اجلهاز 
االداري والفني والطبي والالعبني مكافأة لهم بعد الفوز بكأس السوبر 
علــــى الكويت 4ـ  1، وذلك مببلغ مالي وقدره 15 ألف دينار، مايعد دافعا 

قويا لهم لتحقيق املزيد من النتائج االيجابية بالدوري املمتاز.

ورغم ابتعاد احلساوي اداريا عن االصفر بعد ان كان يشغل منصب 
مدير الكرة بالنادي ونائبا للرئيس اال انه يحرص على حضور التدريبات 
اليوميــــة لالعبني ويحثهم على بذل املزيد مــــن اجلهد والعطاء، وبادله 
الالعبون الشــــكر واالمتنان، واكدوا ان هذا التكــــرمي ليس غريبا على 

احلساوي الذي لم يبخل يوما على ابناء النادي بجميع العابه.

توزيع مجموعات 
دوري األبطال

املجموعـة األولـى: األهلي 
السعودي ـ الغرافة القطري ـ 
اجلزيرة اإلماراتي واالستقالل 

اإليراني.
املجموعـة الثانية: زوباخان 
اإليراني ـ االحتاد السعودي ـ 
بونبودكور األوزبكي ـ املتأهل 

من ملحق منطقة غرب آسيا.
العـــني  املجموعـة الثالثـة: 
اإلماراتي ـ أصفهان اإليراني ـ 
الشباب السعوديـ  وباختاكور 

األوزبكي.
الســـد  املجموعـة الرابعـة: 
القطريـ  األهلي اإلماراتيـ  ميس 

اإليراني ـ الهالل السعودي.

توزيع مجموعات 
كأس االتحاد

املجموعـة األولى: الشباب 
األردنيـ  األهلي اليمنيـ  بطل 
كأس عمانـ  وأحد فرق ملحق 

دوري أبطال آسيا.
الثانيـــــة:  املجموعـة 
الكويـــت ـ النجف العراقي ـ 
الهالل اليمنـــي ـ وأحد فرق 

دوري األبطال.
املجمــوعة الثالثــة: كاظمة 
ـ العهـــد اللبناني ـ اجليش 

السوري ـ أربيل العراقي.
املجموعة الرابعة: القادسية 
ـ النجمـــة اللبناني ـ االحتاد 

السوري ـ بطل كأس الهند.
املجموعة اخلامسة: الوحدات 
األردنـــي ـ الرفاع البحريني 
ـ النهضـــة العماني ـ الفائز 
من مبـــاراة الدور التمهيدي 
بني الريان القطري وناساف 

األوزبكي.

كاظمة والكويت في كأس االحتاد اآلسيوي

32 فريقا وزعـــوا على ثماني 
مجموعات تضـــم كل واحدة 
أربعة فرق يتأهل االول والثاني 
منها الى الـــدور الثاني، الذي 
تقام مبارياته من جولة واحدة 
على أرض الفريق الذي تصدر 

مجموعته في الدور األول.
وكان بوهانغ ستيلرز توج 
بطـــال للنســـخة املاضية في 
7نوفمبـــر املاضي بفوزه على 
االحتاد 2-1 في املباراة النهائية 
في طوكيو، وسيشارك في كأس 
العالم لالندية في ابوظبي من 9 

الى 19 ديسمبر اجلاري.
يذكـــر ان بطـــل النســـخة 
اجلديدة من دوري ابطال اسيا 
سيشارك في مونديال االندية 

العام املقبل.

فـــي املجموعـــة الثانيـــة مع 
زوباهان االيراني وبونيودكور 
االوزبكستاني والفائز من ملحق 

غرب آسيا.
وسيجمع ملحق غرب آسيا 
الكرامة الســـوري مع الوحدة 
االماراتي، والفائز منهما يتأهل 
ملقابلة تشيرشل براذرز على ان 
الدور االول  الى  الفائز  ينضم 

من القرعة.
العـــني االماراتي  ويعـــود 
بطل النسخة االولى عام 2003 
البطولة ضمن  للمشاركة في 
الثالثة  منافســـات املجموعة 
الى جانب اصفهـــان االيراني 
والشباب السعودي وباختاكور 

االوزبكستاني.
ويشـــارك ايضا شونبوك 

الكـــوري اجلنوبـــي بطل عام 
2006 في املجموعة السادسة 
الياباني  انتلرز  مع كاشـــيما 
وبرسيبورا االندونيسي وتشانغ 
تشون الصيني، وايضا غامبا 
اوساكا الياباني بطل 2008 الذي 
وقع في املجموعة السابعة مع 
هينان الصيني وسوون الكوري 
اجلنوبـــي واملتأهل من ملحق 

شرق اسيا.
ويلتقي في ملحق شـــرق 
القوات املسلحة  اســـيا فريق 
السنغافوري مع سريوايجايا 
االندونيسي، والفائز منها يلتقي 
دا نانغ الڤيتنامي او موانغتونغ 
التايلندي لتحديد املتأهل الى 

الدور االول من القرعة.
الدور االول  ويشـــارك في 

وقع الكويت حامل لقب كأس 
االحتاد اآلسيوي في املجموعة 
الثانية الســـهلة مـــع النجف 
العراقي والهالل اليمني وأحد 
فرق امللحق بـــدوري االبطال 
كما وقع كاظمة في املجموعة 
الثالثـــة احلديدية مع اجليش 
السوري واربيل العراقي والعهد 
اللبناني بينما ضمت املجموعة 
الرابعة القادسية في مجموعة 
متوازنة مع االحتاد السوري 
والنجمة اللبناني وبطل كأس 
العهد في القرعة التي سحبت 
امس فـــي كواالملبور ولوحظ 
وجود الفرق العراقية بانتظار 
قـــرار الفيفا برفع االيقاف عن 

االحتاد العراقي.
وقـــرر االحتاد اآلســـيوي 
اعتماد إشراك الفرق العراقية في 
القرعة، وذلك شرط قيام االحتاد 
الدولي برفع اإليقاف عن االحتاد 
العراقي قبل 3 يناير 2010، أما 
في حال استمرار اإليقاف بعد 
هذا التاريخ فإنه سيتم استبعاد 
الفرق العراقية، من دون ادخال 

اي فرق اخرى بديال عنها.
وكان »فيفـــا« قـــرر إيقاف 
االحتاد العراقي بسبب التدخل 
احلكومي، األمر الذي يعني منع 
األنديـــة واملنتخبات العراقية 
باإلضافة إلى املسؤولني واحلكام 
واملراقبني من املشاركة في جميع 

نشاطات كرة القدم.
يشارك في الدور االول من 
البطولة 32 فريقا وزعوا على 
ثمانـــي مجموعـــات، على ان 
يتأهـــل االول والثاني من كل 
مجموعة الى الدور الثاني. يذكر 
ان الكويت توج بطال للنسخة 

االخيرة من البطولة.
ويشـــهد الـــدور االول من 
مسابقة دوري ابطال آسيا في 
نسختها املقبلة زحمة فرق تعد 
االبرز في القارة ما يشير الى 

انها قد تكون االفضل فنيا.
ووقـــع بوهانغ ســـتيلرز 
الكوري اجلنوبي حامل اللقب 
في املجموعة الثامنة الى جانب 
اديالييد يونايتد االســـترالي 
وشـــاندونغ الصينـــي وبطل 

كأس اليابان.
اما وصيفه االحتاد السعودي 
بطل عامي 2004 و2005 فجاء 

مجموعة الكويت سهلة وكاظمة حديدية والقادسية متوازنة
سحب قرعة كأس االتحاد اآلسيوي


