
 
 هن��اك �ش��يء خا���ص ع��ن الع��ب ق��ادر عل��ى جلب 
االح��رام يف جمي��ع اأنحاء الق��ارة االآ�ش��يوية، على 
الرغ��م من عدم ف��وزه بلقب قاري �ش��واء مع النادي 
اأو املنتخ��ب، وق��د جن��ح يا���ر القحط��اين يف ذلك، 
الأن �ش��جله يتح��دث عن نف�ش��ه، واأي �ش��خ�ص �ش��هد 
بزوغ جنمه من��ذ انتقاله اإىل نادي الهالل يف العام 
2005، ميكنه اأن ُيدرك ما يعنيه هذا الالعب لكرة 
القدم يف اململكة العربية ال�ش��عودية. ويف االأ�شبوع 
الذي �ش��يبلغ فيه القحطاين 35 عامَا، ُي�شلط املوقع 
االإلكروين الر�ش��مي لالحتاد االآ�ش��يوي لك��رة القدم 
ال�ش��وء عل��ى م�ش��رته الكروي��ة م��ن خالل �شل�ش��لة 

تقارير جنوم اآ�شيا.
ول��د يا�ر عل��ي القحطاين، يف 10 ت�ري��ن االأول/
املنطق��ة  يف  اخُل��ر  مدين��ة  يف   ،1982 اأكتوب��ر 
ال�رقي��ة باململكة العربية ال�ش��عودية، ويف الواقع، 
اأوىل خطوات��ه يف لعبة كرة القدم مل تكن على ملعب 
لك��رة القدم. واإمنا ب��داًل من ذلك، كان يف ملعب كرة 

ال�ش��االت، اإال اأن االأ�شطورة ال�ش��عودية اأوفى بوعده 
يف امل�ش��تقبل، والذي  اتخذه على نف�شه عندما كان 

طفاًل.
وج��اء االهتم��ام م��ن االأندي��ة الكب��رة يف املنطقة 
و�رع��ان م��ا تاب��ع الطري��ق. وكان ن��ادي االتفاق 
ال��ذي يتخذ م��ن مدينة الدم��ام مقراً ل��ه، واحداً من 
اأول االأندي��ة اهتم��ت ب�ش��م الالع��ب، ولك��ن ن��ادي 
القاد�ش��ية م��ن مدين��ة اخُلر ه��و الذي ح�ش��ل على 
خدم��ات الالعب. وهك��ذا وقع القحط��اين البالغ من 
العم��ر 18 عام��ًا عل��ى عق��ده االح��رايف االأول مع 
نادي م�ش��قط راأ�ش��ه، وهو ما �ش��كل خطوة هامة يف 

م�شرته الكروية.
ومنذ ذلك احلني، كان تطور القحطاين �ريعًا، فبعد 
خو�ش��ه بطول��ة ناجح��ة خ��الل احلمل��ة الرويجية 
املتو�ش��ط  كان  فق��د   ،2001-2002 الع��ام  يف 
التهديف��ي لالعب هدف يف كل مباراتني يف مو�ش��م 
2003-2002، وال��ذي كان في��ه القاد�ش��ية على 
ُبعد انت�ش��ارين اثن��ني فقط من اأجل احل�ش��ول على 
لقب الدوري ال�ش��عودي املمتاز. وبر�ش��يد 18 هدفًا 

يف 27 مب��اراة خ��الل املو�ش��مني امُلقبل��ني ف��اإن 
ذلك يعني اأن القحطاين اأ�ش��بح االآن من ال�ش��فقات 
امُلمي��زة يف اململك��ة. ويف منت�ش��ف العق��د االأول 

م��ن القرن الع�ري��ن بدا اأن القحطاين ا�ش��توىل على 
عب��اءة املنتخب الوطني ال�ش��عودي بعد اعتزال جنم 
املنتخ��ب �ش��امي اجلابر. ومع ذل��ك، مل يكن ذلك قد 

حدث قبل اأن يلعب جنبا اإىل جنب مع اأ�شطورة الكرة 
ال�ش��عودية اجلابر يف نهائيات كاأ�ص العامل 2006.  
ذه��ب منتخ��ب ال�ش��قور اخل���راء اإىل اأملاني��ا بعد 
خو�ص م�ش��وار الت�شفيات دون هزمية، والتي �شجل 
خالله��ا القحطاين اأمام اإندوني�ش��يا وتركمان�ش��تان 
و�ش��رالنكا. وخ��الل نهائيات كاأ�ص الع��امل، مل يعد 
�شوى الالعب ال�شعودي ال�شاد�ص يف تاريخ املنتخب 
ال�ش��عودي الذي ي�ش��جل يف املونديال بع��د اأن اأحرز 
هدفًا اأمام املنتخب التون�ش��ي يف اللقاء الذي انتهى 
بالتعادل 2-2 يف ميونيخ. و�رعان ما ن�شي كبوة 
اخل��روج من دور املجموعات يف كاأ�ص العامل، حيث 
كان القحط��اين يطمح مع منتخب ب��الده لتعوي�ص 
ذلك االإخفاق واحل�ش��ول على لقب كاأ�ص اآ�ش��يا لعام 
2007. وكان القنا�ص يف اأعلى م�شتوى له بعد اأن 
جنح  يف الت�شجيل يف اأربع مرات خالل البطولة، مما 
جعله يح�ش��ل عل��ى جائزة اله��داف بال�راكة، كما 
وا�ش��لت ال�ش��عودية طريقها حتى املباراة النهائية. 
وعلى الرغم من خ�شارتها بنتيجة 1-0 اأمام العراق 
يف النهائي، اإال اأن اأداء القحطاين مَكنه من احل�شول 

على جائزة اأف�شل العب يف اآ�شيا بنهاية العام. ويف 
ال�ش��نوات االأخرة، تال�شت جنومية القحطاين قلياًل، 
خا�ش��ة مع تقدمه يف ال�ش��ن، ولكن هذا مل يعني اأنه 
توق��ف عن ت�ش��جيل االأهداف. ويف اإط��ار البحث عن 
التتويج بلقب دوري اأبطال اآ�ش��يا، �ش��جل القحطاين 
مرتني م��ع فريقه الهالل خالل ن�ش��خة عام 2014 
م��ن البطولة القارية التي مل ينجح الهالل يف نهاية 
املطاف من حتقيق لقبها رغم الو�شول اإىل املباراة 
النهائية. وعندما كان القحطاين يبلغ من العمر 33 
عام��ًا، ع��اد مرة اأخ��رى بعقارب ال�ش��اعة وجنح يف 
ت�شجيل اأربعة اأهداف اأمام فريق هجر يف اأيار/مايو 
2016. ويف الع��ام الت��ايل متكن الهالل من اإحراز 
اأول لق��ب ل��ه يف الدوري املحلي يف �ش��ت �ش��نوات، 
وذلك بوجود القحطاين الذي �شاهم يف ح�شد اللقب 
م��ن خالل ت�ش��جيله اأربعة اأهداف. وعل��ى الرغم من 
تعر�ش��ه لالإ�ش��ابات يف هذه املرحلة من م�ش��رته 
الكروية، اإال اأن جنم كرة ال�شاالت ال�شابق يف م�شقط 
راأ�ش��ه مدينة اخُلر، ال يزال يقاتل ال�ش��تعادة لياقته 

ويعود مرة اأخرى للعب باألوان الهالل.

جدل التراخيص

محلل كروي يكشف عن سبب استثناء "الصقور" ومشاركته في دوري أبطال آسيا

 اأك��د ع�ش��و االحت��اد العراق��ي املرك��زي لكرة الق��دم علي جب��ار اأن 
املب��اراة الودية ب��ني املنتخب العراقي و�ش��يفه االأوغندي �ش��تقام 
مبوعدها املحدد يف �ش��هر ت�رين الثاين املقبل خالل فرة التوقف 
اأنه من ال�ش��عب اأن تتم ا�شت�ش��افة  "اأ�ش��بوع فيفا"، فيما لفت اإىل 
املنتخ��ب النيج��ري يف املدة نف�ش��ها. وقال النائب الث��اين لرئي�ص 
االحتاد علي جبار : اإن مباراة املنتخب العراقي و�ش��يفه االأوغندي 
�شتقام على ملعب كربالء الدويل مبوعدها املحدد يف الثالث ع�ر اأو 
الرابع ع�ر من �شهر ت�رين الثاين املقبل خالل فرة التوقف "فيفا 
دي" الت��ي تبدء من ال�ش��اد�ص وحتى الرابع ع�ر من ال�ش��هراملقبل ، 
م�ش��يفًا اأنهم حددوا ذلك اليوم لكون يوم التا�ش��ع من ال�شهر املقبل 
ي�ش��ادف في��ه اأربعينية االإم��ام احل�ش��ني )ع( ولي�ص باالإم��كان اأن 
تق��ام املباراة قبل هذا املوعد. واأ�ش��اف ان مباراة نيجريا ال ميكن 
اأن تق��ام بنف�ص املدة اإذ يتطلب االمر اإجراء م�ش��اورات بني اأع�ش��اء 

االحتاد لالتفاق حول موعد اإقامتها .

 ا�ش��تقر ح�ش��ام الب��دري املدي��ر الفني لن��ادي االأهل��ي امل�ري على 
جتميد عماد متعب مهاجم الفريق االأحمر، وا�ش��تبعاده من ح�شاباته 
الفنية ب�ش��كل ت��ام خالل املرحل��ة املقبلة يف ظل ت�رف��ات الالعب 

التي اأثارت غ�شب املدير الفني موؤخًرا.
وكان البدري قد ا�ش��تدعى متعب للم�ش��اركة كبدي��ل يف لقاء االحتاد 
ال�ش��كندري االأخر بالدوري يف الدقيقة 80 اإال اأن متعب كان غا�شًبا 
��ا مما جعل البدري  م��ن تاأخر م�ش��اركته واألقى قمي�ص التدريب اأر�شً

يراجع عن اإ�راكه ويدفع باأكرم توفيق.
واك��د م�ش��در اأن البدري اأعطى تعليمات ملعاوني��ه بعدم التحدث عن 
مل��ف عم��اد متعب وعدم الرد على اأي ت�ش��اوؤالت يف و�ش��ائل االإعالم 

عن هذا االأمر.
وعق��د الب��دري اجتماًع��ا مع العب��ي االأهل��ي، وحذرهم م��ن التهاون 
واال�ش��تهتار بالرج��اء وطالبهم بالركيز ال�ش��ديد لتحقي��ق الفوز يف 
املب��اراة املق��رر اإقامتها يوم االإثن��ني املقبل، والو�ش��ول اإىل النقطة 
7 بالدوري قبل التفرغ ملباراة النجم ال�ش��احلي التون�ش��ي يف اإياب 

ن�شف نهائي دوري اأبطال اإفريقيا.
وتلق��ى الن��ادي االأهلي امل�ري موافقة ر�ش��مية جدي��دة على زيادة 
اأعداد جماهره يف لقاء النجم ال�شاحلي التون�شي املقرر اإقامته، يوم 
22 اأكتوبر/ت�رين اأول اجلاري، على ملعب برج العرب باالإ�شكندرية 
يف جول��ة االإياب بدور االأربع��ة يف دوري اأبطال اإفريقيا. وقال اللواء 
�ش��رين �ش��م�ص، مدي��ر الن��ادي االأهل��ي، يف ت�ريحات لل�ش��حفيني 
بح�ش��ور مرا�شل "" اإن االأمن وافق ر�شمًيا على زيادة اأعداد اجلماهر 

من 40 األف اإىل 50 األف م�شجع يف لقاء النجم ال�شاحلي.

التاأمي��م يف  اختتم��ت م�ش��اء اجلمع��ة، عل��ى قاع��ة   
العا�ش��مة بغ��داد، بطولة اندي��ة العراق برف��ع االثقال 
مب�ش��اركة ع��دد كب��ر من االندي��ة، حيث هيم��ن فريق 
ال�رط��ة على اغل��ب االوزن ليتوج باللقب تاركا مركز 
الو�شافة للجي�ص وجاء امانة بغداد يف املركز الثالث.
وح��ول البطول��ة اأك��د م��درب ال�رط��ة اياد �ش��الل ان 
"املناف�ش��ات �ش��هدت اث��ارة وندي��ة متوا�ش��لة نظ��را 
التقل��د  يف  ورغبته��م  الالعب��ني  م�ش��تويات  لتق��ارب 
باالأو�ش��مة لول��وج �ش��ف املنتخ��ب الوطن��ي". وقال: 
"�رعنا منذ فرة لي�ش��ت بالق�ش��رة باإع��داد يتالءم 

وحجم املناف�ش��ة على اللقب ال��ذي فقده النادي خالل 
املو�ش��مني املا�ش��يني"، الفتا اىل ان "اع��ادة عدد من 
اأبرز الالعبني لل�ش��ف االأخ�ر، ع��زز من حظوظنا يف 
ني��ل اللق��ب". واختتم حديثه قائ��اًل: "ال ميكن البتة ان 
نبخ�ص حق ادارة النادي التي وفرت املناخ املنا�ش��ب 
ل�شعود املن�شات من خالل تذليل كل املعرقالت التي 
واجهت رحلة اعدادنا وتوفر الدعم املادي واملعنوي 
لتحقي��ق االإجناز". وب��دوره قال العب ال�رطة ح�ش��ن 
حمم��د، "مررت بظ��روف �ش��عبة، حيث مل اأج��د مكانًا 
اتدرب فيه �ش��وى بيتي، ب�ش��بب االأو�ش��اع ال�ش��يئة يف 
مدينتي املو�ش��ل"، مقدمًا �ش��كره "الإدارة النادي على 

الدعم الكبر، الذي قدمته خالل الفرة املا�شية". 

اأكد م��درب املنتخب االإنكليزي للنا�ش��ئني، �ش��تيف كوبر، 
اأن منتخب العراق للنا�ش��ئني ي�ش��تحق التاأهل اىل املباراة 
النهائي��ة يف بطولة كاأ�ص العامل املقامة مناف�ش��اتها يف 
الهن��د. وقال كوبر يف ت�ري��ح لوكالة "اأف اأي"، ترجمته 
)اجلورن��ال( اإن "الفري��ق العراق��ي م��ن الف��رق املختلف��ة 
وال�ش��عبة للغاية، لقد �شجلوا نقطة �شد الفريق املك�شيكي 
املمتاز، امل�ش��اوي لهم باجل��ودة والقوى باالإ�ش��افة اىل 
فوز كبر بثالثية امام ت�ش��يلي". واأو�ش��ح بالقول: "نحن 
على يقني ب�ش��عوبة التغلب على العراق، اأنهينا مبارياتنا 
مع ت�شيلي واملك�شيك، وقدم كل منهما حتديات خمتلفة"، 
موؤك��داً بالق��ول: "لن ن�ش��تهني بقدرات الع��راق يف مباراة 

اليوم". وا�ش��اف املدرب االإنكليزي، "ال ت�ش��نح لك فر�شة 
اللعب �شد فريق مثل العراق، فقط يف كاأ�ص العامل، العراق 
ي�ش��تحق التاأهل وال�شعود اىل النهائي، لكننا �شرنكز على 
ادائن��ا وجهودن��ا لتقدمي بطول��ة رائعة بكل تفا�ش��يلها". 
ويع��د املنتخ��ب االإنكلي��زي من الف��رق املر�ش��حة للتويج 
باللقب، كونه ميتلك العبني من طراز عايل اأمثال جادون 
�شان�ش��و وانخي��ل غوميز وديغو الين��ز وغرهم، مما جعل 
انظ��ار العامل تتجه �ش��وب اأدائه��م املمتع. فيما يوا�ش��ل 
منتخب النا�ش��ئني مغامرته الناجحة حت��ى االن، بقيادة 
املدرب قحطان جثر، الذي ا�شتطاع ان ي�شكل فريقًا قويا 
مناف�ش��ًا والعب��ني ميك��ن االعتم��اد عليهم يف امل�ش��تقبل 
اأمث��ال حمم��د داود ومنتظر حممد وحممد ر�ش��ا وب�ش��ام 

�شاكر واحلار�ص علي العبادي وغرهم.

اتحاد الكرة: ال تغيير على موعد 
مباراة العراق وأوغندا

البدري يحذر العبي األهلي

مدرب إنكلترا: العراق يستحق التأهل إلى نهائي المونديال

رباعو الشرطة يظفرون بلقب بطولة أندية العراق

 وا�شاف اأن "االحتاد االآ�شيوي، اأخذ بنظر االعتبار عدم تفاعل 
الأ�شباب  الراخي�ص  فكرة  مع  )الفقرة(  القارية  الدول  بع�ص 
جلنتي  ت�شكيل  ع��ن  االحت����ادات  تلك  امتناع  منها  خمتلفة 
امل�شاركة  عن  والعزوف  املحليتني،  واال�شتئناف  الراخي�ص 
يف ور�ص العمل القارية التطويرية التي بداأت العمل منذ العام 
تلك الدول ومن  األزم القاري اخراً  2013، وعلى هذا االأ�شا�ص 
تقوم  )موؤقتة(  متخ�ش�شة  وطنية  جلان  بت�شكيل  العراق  بينها 
مبنح الرخ�شة املحلية للمو�شم املقبل حتت اأ�رافه اي )االحتاد 
اال�شيوي( على ان يتم ت�شكيل جلنة تراخي�ص جديدة اخرى يف 

امل�شتقبل متى ما اقر دوري املحرفني من قبل اع�شاء الهيئة 
للتعامل  امل�شتقبل،  يف  االندية  وممثلي  الكرة  الحتاد  العامة 
"الرخي�ص  بالقول:  واأو�شح  اال�شيوية".  الرخ�ص  مع  م�شتقبال 
االحتاد  عن  �شادرة  وثيقة  هي  لالأندية،  الوطني  اأو  املحلي 
تعتمد  )العراقية(  الراخي�ص  جلنة  بوا�شطة  )العراقي(  املحلي 
ر�شميًا من قبل االحتاد القاري )اال�شيوي( تثبت فيها معلومات 
االأندية املرخ�شة بوا�شطة )نظام كال�ص( الكروين، ت�شر اىل ان 
التي تتما�شى مع  الرخ�شة املحلية  النادي قد ح�شل على  هذا 
اإجبارية  الوثيقة  هذه  اأ�شبحت  وقد  والدولية  القارية  ال�روط 
باتت  انديته  ان  املذكور  املحلي  االحت��اد  يرى  �شوئها  وعلى 
ف�شال  اأواًل  ال��دوري  املحلية  امل�شابقات  يف  لال�شراك  موؤهلة 

باحلدود  التزامها  اأثبتت  الأنها  االأخرى،  القارية  البطوالت  عن 
واالإداري��ة،  واملالية،  الريا�شية،  اخلم�شة:  املعاير  اإزاء  الدنيا 
نقطة  هي  املحلية  الرخ�شة  ان  اأي  التحتية  والبنى  القانونية 
ال�روع من اجل تطبيق �روط الراخي�ص القارية يف املو�شم 
املقبل". واأ�شار اىل ان "الرخي�ص االآ�شيوي، هي رخ�شة مينحها 
اأوال  الوطني  الرخي�ص  على  ح�شل  ناد  الأي  القاري  االحت��اد 
البطوالت  يف  امل�شاركة  له  ي�شمح  كي  املحلي  احتاده  قبل  من 
الدنيا  ال�روط  تطبيقه  �ريطة  اال�شيوي  االحتاد  يقيمها  التي 
عديدة  احرافية  متطلبات  وذات  امل�شددة  اال�شيوية  للمعاير 
اإذا   ، اأعلى بكثر من معاير و�روط الراخي�ص املحلية  وهي 
40 �رطًا اجباريا و9 اختياريا لكل ناد يرغب  القاري  و�شع 

بامل�شاركة يف دوري االأبطال، و18 متطلبا اإجباريا ملن يرغب 
بامل�شاركة بكاأ�ص االحتاد االآ�شيوي".

قائاًل:  النعيمي  اأو�شح  اجلوية،  القوة  م�شاركة  يخ�ص  وفيما 
"القوة اجلوية ح�شل على ا�شتثناء تراكمي، اي تقييم ملدة ثالثة 
خر  اال�شيوي  االحتاد  فاأن  وبالتايل  العراقية،  للكرة  �شنوات 
اال�شيوي  االحتاد  كاأ�ص  بطولة  امل�شاركة يف  اجلوية بني  القوة 

اأو دوري اأبطال اآ�شيا".
القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  يف  الراخي�ص  جلنة  اأعلنت  وقد 
13 ناديًا على الرخ�شة الكاملة من قبل اللجنة، فيما  ح�شول 
نهاية  املتعلقة  امورها  تكمل  ان  ينتظر  اندية  ثالثة  ان  بينت 

املو�شم املقبل.

مصطفى العبطان

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

خاص

ك�ش��ف م�ش��در مقرب من ق��ادة التظاه��رات، عن 
�رط القادة لال�ش��تمرار بالتفاو���ص مع االحتاد 
العراقي لكرة القدم للو�ش��ول اىل حلول ت�شب يف 

خدمة الكرة العراقية.
وقال امل�شدر ل�)اجلورنال( اإن "قادة التظاهرات، 
ا�ش��رطوا على احتاد الكرة ت�ش��مية الالعب الدويل 
ورئي�ص االحتاد ال�ش��ابق ح�ش��ني �شعيد و د. �شامل 
كام��ل كم�شت�ش��ارين لرئي�ص االحت��اد عبد اخلالق 

م�شعود".
واأ�ش��اف ان "القادة ا�ش��رطوا هذا االمر، من اجل 
اال�شتمرار يف التفاو�ص مع االحتاد وعدم الدخول 

يف خالفات تثر ال�شارع الريا�شي من جديد".
وق��د اتف��ق ق��ادة التظاه��رات م��ع وف��د االحت��اد 
العراقي لكرة القدم، برئا�ش��ة عبد اخلالق م�ش��عود 

يف االجتم��اع االأخ��ر بينهم��ا ابرزه��ا: -1 ح��ل 
جمي��ع اللج��ان وت�ش��كيل جل��ان جدي��دة يف مدة 
اأق�ش��اها 10 اأي��ام، 2 - اأن ي���رف ويتواجد يف 
اللج��ان نخبة من اأبرز العبي املنتخبات الوطنية 
ال�شابقني ومن خمتلف حمافظات العراق، -3 اأن 
يتاأل��ف ال��كادر امل�ش��اعد يف جمي��ع املنتخب��ات 
الوطني��ة من مدربني �ش��بق له��م العمل يف دوري 
اأن   -  4 املطلوب��ة،  اخل��رة  وميتلك��ون  النخب��ة 
يكون �ش��كل الدوري يف املو�ش��م املقبل على �شكل 
جمموعت��ني ويتاألف من 24 فريق، 5 - هبوط 3 
ف��رق م��ن كل جمموعة، 6 - ابط��ال املجموعتني 
يتواجه��ان يف مباراتني )ذه��اب واياب( لتحديد 
بطل الدوري، 7 - دوري املو�شم 2018-2019 
�ش��يتاألف م��ن 18 فريق��ا فقط، 8 - تق��ام مباراة 
واحدة يف االأ�ش��بوع ، -9ينتهي الدوري يف �ش��هر 

اأيار املقبل.

اأكد الوافد اجلديد لنادي امليناء، �شالح �شدير، اأنه 
وجد يف "ال�ش��فانة" مامل يجده يف اأي فريق اآخر، 
الفت��ًا اإىل اأن امليناء ي�ش��ر يف الطريق ال�ش��حيح 

نحو االحراف احلقيقي.
وق��ال �ش��دير ل�)اجلورن��ال( "ناأم��ل ان يكون هذا 
املو�ش��م مو�ش��مًا جيداً عل��ى نادي املين��اء، حيث 
الزلنا يف االأ�شبوع الثاين من ا�شتعدادات الفريق"، 
مبينًا بالقول: "جميع االأمور ت�ش��ر على ما يرام، 
ونتمن��ى ان نكم��ل مع�ش��كرنا التدريب��ي من دون 

اإ�شابات".
واأ�ش��اف اأن "لياقة وجاهزية الالعبني تت�ش��اعد 
تدريجيًا، اجلميع بخر وال زلنا بانتظار املع�شكر 
التدريب��ي اخلارج��ي للفري��ق، اإذ م��ن املوؤم��ل ان 

يكون الفريق جاهزاً خالل 20 يومًا".

واأو�ش��ح اأن "االإدارة وال��كادر التدريبي، عازمون 
عل��ى حتقي��ق نتائ��ج تليق با�ش��م ن��ادي امليناء، 
لذل��ك فان هدف اجلميع واحد وهو ان نكون رقمًا 

�شعبًا يف الدوري العراقي املو�شم املقبل".
واأك��د بالق��ول: "ما وجدت��ه يف ن��ادي امليناء، مل 
اج��ده يف اأي ن��اٍد اآخ��ر، م��ع احرام��ي وتقديري 
جلمي��ع االأندي��ة الت��ي مثلته��ا خ��الل م�ش��رتي 
االحرافي��ة، ك��ون نادي املين��اء ميت��از بالبنية 
التحتي��ة م��ن خ��الل املالع��ب واالدارة وجمي��ع 

االأمور االأخرى التي يحتاجها العب كرة القدم".
وتاب��ع �ش��دير، اأن "العب��ي امليناء، قدم��وا يل كل 
الدع��م �ش��واء داخ��ل امللع��ب او خارج��ه، دون ان 
نن�ش��ى دعم اجلمهور اي�ش��ًا منذ جميئ��ي اىل هنا 
كوين العبًا لنادي ال�ش��فانة"، الفتًا اإىل اأن "نادي 
امليناء ي�شر يف الطريق ال�شحيح نحو االحراف 

احلقيقي".

االتحاد اآلسيوي يسلط الضوء على مسيرة نجم الكرة السعودية ياسر القحطاني
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ك�شف املحلل الكروي علي 
النعيمي، عن الفرق بني الرخ�شة 

اال�شيوية واملحلية مل�شاركة 
االأندية يف البطوالت القارية، 
فيما بني �شبب م�شاركة القوة 

اجلوية يف دوري ابطال اآ�شيا 
ب�شكل ر�شمي املو�شم املقبل.

وقال النعيمي لـ)اجلورنال(، "ال 
يزال البع�ض ال يفرق بني معايري 
الرتاخي�ض الوطنية واالآ�شيوية، 

عندما ي�شت�شهد يف حديثه 
بالفرق االماراتية وال�شعودية 

وكيف انها اأخفقت يف تلبية تلك 
املتطلبات كي يربر لناديه اأ�شباب 

الف�شل متذرعًا ب�شروط االحتاد 
القاري التعجيزية".


