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العاجي إبراهيم كيتا طرد في املباراة مع النجمة

أزمة بين »المسابقات« واألصفر لتعارض
مواعيد كأس األمير والدور الثاني لـ »اآلسيوي«

عبدالعزيز جاسم
عاد القادس����ية عصر امس من بيروت بعد ان حسم تأهله الى الدور 
الثاني من بطولة كأس االحتاد اآلس����يوي على حساب النجمة اللبناني 

بفوزه عليه 3-1، ليتصدر مجموعته ب�11 نقطة.
اال ان هذه الرحلة لم تكن كما يش����تهي بالضبط مدرب القادس����ية 
محمد ابراهيم بع����د ان حقق املطلوب بالتأهل وأراح العديد من العبيه 
للمواجه����ات املقبلة، حيث اصيب ابراهيم بتمزق في العضلة اخللفية، 
كما اصيب عامر املعتوق بنزيف في رأسه ما اضطره الى تدخل جراحي 
ب�5 غرز، اضافة الى ان املدافع فايز بندر تعرض هو اآلخر لكدمة قوية 

في عينه ادت الى جتمع دموي فيها.
كما ان العاجي ابراهيما كيتا ن����ال البطاقة احلمراء اثناء املباراة اال 
ان القادسية لن يتأثر كثيرا لعدم مشاركته الثالثاء املقبل امام االحتاد 

السوري وسيشارك في الدور الثاني.
وس����يخوض القادس����ية اول تدريباته اليوم بعد العودة من لبنان 
وس����ينضم الى التدريبات حس����ن فاضل وعمر بوحمد ومحمد القطان 
الذين يتدربون مع مساعد املدرب سيدو تراروي طوال الفترة املاضية، 
وسيحدد محمد ابراهيم مدى جاهزية فاضل ملباراة الكويت السبت املقبل 
التي تعتبر هامة لكال الطرفن النها ستحدد بصورة كبيرة من سيكون 
بطل الدوري املمتاز وبالتالي فان االصفر بحاجة الى كل الالعبن لهذه 

املباراة احلساسة.

تضارب مواعيد 

وقد ظهرت بعد التأهل مشكلة حقيقية أمام جلنة املسابقات التابعة 
الحتاد الكرة تخص القادس����ية والكويت حيث سيكون هناك تضارب 
واضح بن مباراتي الدور الثاني بكأس االحتاد اآلسيوي التي ستقام 12 
مايو املقبل ونصف نهائي كأس سمو االمير 14 مايو، وإزاء ذلك ستلجأ 

جلنة املسابقات الى إما تقدمي نصف نهائي كأس األمير أو تأجيله.
اما كاظمة الذي س����تكون مباراته في االحتاد اآلسيوي 11 مايو فانه 
س����يكون بعيدا عن هذا التضارب حيث س����يكون مضى 48 ساعة على 

مباراته باالحتاد اآلسيوي.
واملش����كلة ال تكمن فقط في التوقيت بل في ان الكويت والقادس����ية 
رمبا يلعبان في الدور الثاني من كأس االحتاد اآلس����يوي خارج الديار، 
ما يعني انهما س����يصالن البالد قبل املب����اراة بيوم واحد، ما يجعل من 

الصعب اداء مباراة في اليوم التالي.
وقد علمت »األنباء« انه حدثت بعض املناوشات بن جلنة املسابقات 
وادارة القادس����ية التي سبق ان اخبرت املسابقات بهذا الوضع في حال 
التأهل اال ان اللجنة اصرت على عدم التغيير بحجة كأس العالم وشروط 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بإنهاء جميع املس����ابقات في منتصف 

مايو.
وقد ذكر احد اداريي القادس����ية ان ه����ذا االحتجاج غير صحيح الن 
الكويت غير مش����اركة في كأس العالم، وال يوجد حكام لدينا يشاركون 

فيها، كما انه ال يوجد لدينا محترفون مشاركون بكأس العالم.
واضاف ان خطأ جلنة املسابقات االكبر هو ان جدول مسابقات االحتاد 
اآلسيوي جلميع االدوار املقبلة، والتي حصلت »األنباء« على نسخة منه، 
مت تس����ليمه للجنة املسابقات قبل حتديد جداول ومواعيد كأسي االمير 
وولي العهد، م����ا يعني وجود تخبط من اللجنة ويجب ان تكون هناك 

وقفة جادة من قبل املسؤولن عليها.

القادسية يعود من بيروت بـ 5 غرز في رأس المعتوق وكدمة بعين بندر

صرفت ادارة القادس��ية راتب شهر واحد من االحتراف 
اجلزئ��ي لالعبني بقيمة 400 دينار لكل العب بعد ان توقف 
صرف رواتب الالعبني من قبل الهيئة منذ 5 أشهر، بسبب 
خطأ من احد موظفي الهيئة إلضاعة النماذج اخلاصة بأسماء 
الالعبني، وقد شكلت جلنة من الهيئة لدراسة املوضوع ولم 

يبت فيه حتى اآلن.

راتب شهر لالعبي األصفر
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VenueKick-offMatchDay/ Date

TBCTBCGroup C Runner-upVSGroup A Winner

2010/5/11
Tuesday

TBCTBCGroup A Runner-upVSGroup C Winner

TBCTBCGroup G Runner-upVSGroup E Winner

TBCTBCGroup E Runner-upVSGroup G Winner

TBCTBCGroup D Runner-upVSGroup B Winner

2010/5/12
Wednesday

TBCTBCGroup B Runner-upVSGroup D Winner

TBCTBCGroup H Runner-upVSGroup F Winner

TBCTBCGroup F Runner-upVSGroup H Winner
جدول مباريات الدور الثاني لكأس االحتاد اآلسيوي يوضح مباراة القادسية )GROUP D( يوم 12 مايو

الثويني يقود نهائي األندية الخليجية

السالمية وصيف »المبارزة العربية«

يتوجه يوم األحد املقبل احلكم الدولي يوسف الثويني الى دبي 
إلدارة نهائي بطولة األندية اخلليجية املقرر في 27 اجلاري بن فريقي 
الوصل اإلماراتي وقطر. ووجهت الدعوة حلضور النهائي الى سكرتير 
اللجنة االنتقالية إلدارة شؤون احتاد كرة القدم ناصر الطاهر كونه 

عضوا في اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون اخلليجي

احرز فريق الساملية ملبارزة الفلوريه املركز الثاني في بطولة األندية 
العربية التي اختتمت مساء أمس األول في مدينة االسكندرية مبصر. 
وكان بامكان الفريق احرز املركز األول لوال خسارته بصعوبة كبيرة 
امام االحتاد السكندري بفارق ملسة واحدة 44-45 ليحرز امليدالية 
الفضية.  وكان الساملية قد فاز على بني ياس االماراتي 45-25، وعلى 

االحتاد األردني 45-30، وعلى الساحل السعودي 40-45.


