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دانييل متحمس 
خلوض النهائي 

اآلسيوي األول في 
مسيرته ويتمنى 

العودة إلى الكويت 
بالكأس

يواجه أربيل في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي بدبي الليلة

يا القادسية.. »ما نرضى إال بالذهب«
عبدالعزيز جاسم 

بشعار »الثالثة ثابتة« 
و»يدا بيد نحو اآلسيوية« 
و»األصف���ر ن���اوي على 
القارية« و»كلنا األصفر« 
الك���رة  يخ���وض ممث���ل 
القادسية نهائي  الكويتية 
كأس االحتاد اآلسيوي للمرة 
الثالثة في تاريخه عندما 
يلتقي م���ع أربيل العراقي 
على ستاد مكتوم بن راشد 
في نادي الشباب مبدينة 
دب���ي اإلماراتي���ة، وعلى 
الرغم من خوض األصفر 
للنهائ���ي بعيدا عن الديار 
إال أن جماهي���ره زحف���ت 
خلفه ملؤازرته بقوة وهي 
تهتف »وراك ياألصفر وين 

مارحت«.

األصفر والحذر من البداية 

ويدخل القادسية مواجهة 
الليلة وهو يعلم متاما أن 
الن���ادي تنقصها  خزائن 
بطولة آسيوية بعدما حقق 
العديد من البطوالت احمللية 
واخلليجية لذلك ستكون 
هذه البطولة مبنزلة إثبات 
الذات للجميع بأن األصفر 
قادر على حتقيق أي بطولة 
يشارك فيها وأن خسارة 
نهائيني أم���ام الكويت في 
املوسم املاضي وأمام االحتاد 
الس���وري في موسم 2010 
لم تكن س���وى ذكرى من 
التاريخ سيوقف تبعاتها 
من ه���ذه املواجهة ويثبت 
أن األصف������ر ق���ادر على 
حصد أي لق����ب إذا ك���ان 

في يوم��ه.
ويعلم مدرب القادسية، 
االسباني انطونيو بوتشي، 
أن الفوز الليلة سيرفع عنه 
الكثير من الضغوطات حيث 
لم يظهر األصفر حتى اآلن 
مبستواه املعهود خصوصا 
ال���ذي يحتل  الدوري  في 
فيه املرك���ز الرابع لذلك ال 
يتحمل موقفه أي سقوط 
او إخف���اق خصوصا هذه 
البطولة التي تريد جماهير 
القادس���ية أن تض���م إلى 
التي  البطوالت  قائم�������ة 
حصدوها طوال تاريخه���م 

املش���رف.
وميلك القادسية العديد 
من احللول ومفاتيح اللعب 
من الدفاع وحتى خط املقدمة 
وهو يستطيع التغلب على 
أي مناف���س إذا ما كان في 
يومه لذلك من املتوقع أال 
يخ��رج املدرب بوتش���ي 
التش���كيلة املتوقعة  عن 
لألصفر بتواجد ن����واف 
اخلالدي في حراسة املرمى، 
ومن أمام���ه خالد إبراهيم 

واالس���باني الفارو سيلفا 
القحط���ان وعامر  وخالد 
املعتوق )ض�اري سعيد(، 
العامر  والوس����ط لطالل 
وفه�����د األنصاري واحمد 
الظفيري )صالح الشيخ( 
احلش���ان،  وس���ي����ف 
وفي املقدم���ة بدر املطوع 
دانيي���ل  والسويس���ري 

سوبوتيت���ش.
التشكيلة  ومن خالل 
املتواجدة واألسماء جند 
أن هناك توازنا كبيرا في 
عمل الالعبني فهناك من 
الهجومي  اللع���ب  يجيد 
والبعض يتميز في الدور 
الدفاعي لكن هذا التوازن 
إلى عمل خططي  يحتاج 
وتكتيكي من قبل املدرب 
بوتشي الذي رتب الكثير 
من أوراق������ه في اآلونة 
األخي���رة وبات األصفر 
قويا من الناحية الدفاعية 
إال أن هذه القوة يحتاجها 
الي���وم أكثر من اي وقت 
ساب���ق لكي يحقق اللقب، 
الدفاعي بات  فالتأم�����ني 
العص������ر احلديثة  لغة 

الدوري���ات  في جمي���ع 
العاملي���ة.

أربيل.. منافس محترم

وعل���ى اجلهة األخرى، 
أربي���ل  يس���عى م���درب 
الع���راقي ايوب اديش���و 
الى أن يك���ون اول مدرب 
يحق������ق ه���ذا اللقب مع 
فريقه حيث لم يتمك�ن أي 
فري���ق عراقي من حتقيق 
كأس االحتاد اآلس���ي��وي 
رغ���م مش���اركتهم بصفة 

مستمرة.
وميلك الفريق العراقي 
العديد من الالعبني املميزين 
القادرين عل���ى اح���داث 
الفارق في املواجهة ويأتي 
ف���ي مقدمتهم لؤي صالح 
وأمج���د راض���ي وهلكور 
مال محمد والسوري ندمي 
صباغ، باإلضافة إلى عدد 
من الالعبني الشباب والذين 
لديهم القدرة على التعامل 
مع ظروف املباراة رغم أنهم 
يش���تركون بصفة كثيرة 

كبدالء.
وم���ن املتوقع أن يبادر 

أربيل 
ل���ى  إ

الهج���وم 
البداية  منذ 

كعادته امال في 
تسجي���ل هدف مبكر 

ومن ث���م إغالق مناطقهم 
الدفاع���ي���ة بصورة مميزة 
حيث يصعب على املنافس 
تس���جيل ه������دف إال من 
خالل الك���رات العرضي��ة 
التي تعتبر أبرز ثغ���رات 

الفري���ق.

بن إبراهيم: نتطلع ملباراة قويةطريق األصفر إلى النهائي 
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طريق أربيل إلى النهائي 

هجوم كاسح للقادسية 
ودفاع قوي ألربيل 

من يحقق اللقب األول؟ 

تصدر القادسية املجموعة الرابعة ب��11 نقطة والتي 
ضمت كال من احلد البحريني والشرطة العراقي والوحدة 
السوري، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتني 
وخس���ر في واحدة، وفي دور ال�16 اكتسح ذات رأس 
األردن���ي برباعية نظيفة، وفي ربع النهائي تعادل مع 
احلد البحريني 1-1 في الكويت وتعادل إيابا في البحرين 
2-2 ليتأه���ل بفارق األهداف، وبالدور نصف النهائي 
متكن من الفوز على برس���يبورا االندونيس���ي ذهابا 

وإيابا 4-2 و0-6.

وصل رئيس اإلحتاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ 
البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى مدينة 
دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك حلضور 
املباراة النهائية ملس����ابقة كأس االحتاد اآلس����يوي 
التي ستجمع القادس����ية وأربيل الع��راقي مس��اء 

الي��وم.
وأعرب الشيخ سلمان عن أمله بأن تعكس املباراة 
النهائية ملس����ابقة كأس االحتاد اآلسيوي املستوى 
احلقيقي لكرة القدم اآلس����يوية، مبديا ثقته بقدرة 
فريقي أربيل والقادس����ية على تقدمي صورة فنية 
مميزة تليق بحجم املناسبة وتلبي تطلعات جماهير 

الكرة اآلسيوية.
واش����اد رئيس االحتاد اآلسيوي مبردود اربيل 
والقادس����ية خالل منافس����ات البطول����ة، قائال: أن 
مستوياتهما الفنية املتميزة خالل مشوار البطولة 
مهدت الطريق أمامه����ا للتأهل إلى املباراة النهائية 
ومواصلة البح����ث عن حتقيق اللقب للمرة األولى 
في تاريخ الفريقني اللذين سبق لهما بلوغ املباراة 
النهائية في النسخ السابقة دون ان يحالفهما النجاح 

في الفوز باللقب.
واضاف بن ابراهيم: في الوقت الذي نتطلع فيه 
ملتابعة مباراة قوية بني القادس����ية وإربيل، فإننا 
نأمل أن تخرج املباراة النهائية للمس����ابقة بأبهى 
صورة ممكنة في إطار من التنافس الشريف والروح 
الرياضية العالية، وهو األمر الذي عهدناه دوما في 

مختلف البطوالت اآلسيوية.
وأكد بن ابراهيم أن اجلهات املعنية في االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم أعدت كل الترتيبات املتعلقة 
بتنظيم املباراة النهائية، مشيدا بالتعاون امللموس 
م����ن االحتاد اإلماراتي لكرة الق����دم إلخراج املباراة 
بصورة ممي��زة تتناس������ب م����ع أهمي���ة ال�حدث، 
متمنيا للجميع كل التوفي������ق في إجناح���ه على 

ك��ل األصع��دة.

تصدر أربيل املجموع���ة الرابعة برصيد 15 نقطة 
من 5 انتصارات وخس���ارة واحدة في املجموعة التي 
ضمت الرفاع البحريني وش���باب األردن وآلي اوشي 
القرغيزستاني، وفي دور ال�16 متكن من اجتياز النجمة 
اللبناني بركالت الترجيح 3-0، وبالدور ربع النهائي 
ف���از أربيل على هانوي تي تي الفيتنامي ذهابا وإيابا 
1-0 و2-0، وفي نصف النهائي تعادل ذهابا مع كيتشي 
الڤيتنام���ي 1-1 لكنه عاد وفاز ف���ي أرض ڤيتنام 1-2 

ليبلغ النهائي.

يعتبر هجوم القادسية أقوى واكثر فاعلية من هجوم 
أربيل حيث سجل األصفر 28 هدفا في 11 مباراة، بينما 
سجل أربيل 25 هدفا وهي نسبة مرتفعة أيضا، ويتفوق 
أربيل دفاعيا على األصفر حيث اس���تقبلت شباكه 7 

أهداف، فيما استقبلت شباك القادسية 10 أهداف.

خسر األصفر مرتني في نهائي البطولة فكانت األولى 
في موسم 2008 على أرضه وبني جماهيره من االحتاد 
السوري بركالت الترجيح 2-4 والثانية من مواطنه 
الكويت في النسخة السابقة بهدفني دور رد، بينما خسر 
أربيل من الكويت أيضا على أرضه وبني جماهيره في 

نهائي النسخة قبل املاضية وبرباعية نظيفة.

مدرب القادسية انطونيو بوتشي يستمع ألسئلة االعالميني في املؤمتر الصحافي أمس  )األزرق.كوم(

الشطي يؤكد أن الفوز باللقب ال يعني مشاركة األصفر في دوري األبطال

بوتشي: املباراة ستكون مفتوحة وأربيل خصم محترم
يحيى حميدان

عب����ر م����درب القادس����ية، 
االسباني انطونيو بوتشي، عن 
الى  سعادته بوصول األصفر 
املرحلة النهائية من كأس االحتاد 
اآلسيوي، مؤكدا أن املواجهة أمام 
اربيل العراقي ستكون صعبة 
وقوية ومن املس����تحيل توقع 
هوية الفائز باللقب نظرا لقوة 
الفريقني وتس����لحهما بأسماء 

مميزة من الالعبني.
وأش���ار بوتش���ي، خالل 
املؤمتر الصحاف���ي للمباراة 
أقيم أمس في  الذي  النهائية 
مدينة دبي بدول���ة االمارات 
العربية املتحدة، الى أن األصفر 
جاهز ملب���اراة اليوم بعد أن 
خاض عدة حصص تدريبية 
في دبي وقبل وقت كاف من 

موعد املباراة.
وأكد أن���ه يتمنى حتقيق 
القادسية للقب بعد أن وصل 
الى نهائي هذه البطولة مرتني 
في السابق عامي 2010 و2013، 
معربا عن احترامه الش���ديد 
للفري���ق العراقي الذي يضم 
عناصر مميزة وهذا ما الحظه 
بعد أن قام مبتابعته ودراسته 
في الفت���رة االخيرة بصورة 

مستفيضة.
وتوقع بوتشي أن تكون 
املباراة صعبة على الفريقني 
وايضا مفتوحة كون كل طرف 
يسعى للحصول على اللقب 
األول في تاريخه وهو ما يعني 
أن املواجهة س���تكون مثيرة 

وحساسة.
ومتنى بوتشي أن يحظى 
القدساوي مبساندة  األصفر 
جماهيرية جيدة في مدرجات 
س���تاد نادي الشباب مبدينة 

دبي، مش���يرا ال���ى أن اربيل 
سيس���تفيد من كونه النادي 
املنظم للمباراة وحصوله على 
النسبة األكبر من التذاكر وهو 
ما يعني أنه س���يحصل على 
مساندة جماهيرية كبيرة من 
قبل اجلالية العراقية املقيمة في 
االمارات، وأعرب عن أمنياته 
برؤية جماهير القادسية التي 
ال يستغني الفريق عن دعمها 

ومساندتها.
م���ن جهته، ق���ال املهاجم 
السويسري للقادسية دانييل 
سوبوتيتش أن املباراة اليوم 
س���تكون كبي���رة وعبر عن 
حماسه خلوض اللقاء النهائي 
اآلسيوي األول في مسيرته 
أمام فريق قوي ومحترم مثل 

أربيل.
وأشار دانييل الى ان اقامة 
املباراة النهائية في دبي كان 
أم���را ايجابيا نظ���را جلودة 

املدينة  املالعب بها وجم���ال 
بشكل عام، وأكد أن اللقب رمبا 
لن يحسم في 90 دقيقة ورمبا 
نتجه الى خوض 120 دقيقة 

لتحديد هوية الفائز.
وأوضح دانييل أن امتالء 
املدرجات باجلماهير سيمنح 
كال الفريقني الدافع لتقدمي كل 
ما لديه، وقال: »نحن ال نبالي 
ان كان احلضور اجلماهيري 
أكب���ر وعلينا تقدمي  ألربيل 
أقصى ما منلك خلطف اللقب 

والعودة به الى الكويت«.
م���ن جهته، أكد املنس���ق 
القادس���ية  االعالمي لفريق 
عبداحلميد الشطي أن الفوز 
بلقب كأس االحتاد اآلسيوي لن 
يكون كافيا ملشاركة الفريق في 
دوري أبطال آسيا للمحترفني، 
الفتا الى أن هذا امللف في عهدة 
أمني السر املس���اعد بالنادي 

ناصر الشرهان.

مهمة  في  القادسية  مع  سيكون  الكويت  أهل  دعاء 
الظفر بالكأس اآلسيوي  )األزرق.كوم(

القادسية اربيل
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