
 بر بليل وتآمر على وزير الكهرباء" أمر د  حاجي"البوسني هروب قضية 

شباب  ضاء اتحاد الكرة, واللجنة األولمبية ووزارة ال شغلين جدًا  –أع من

مراجعة بطاقة الهاتف الجوال الذي أستتتمهدمل البوستتتني عاجي بعد في 

صوير الكاميرات, وبين فحص  شريط ت صولل, وبين الطلب من أدارة الفندق  و

ساعديل خالل فمرة أقاممهم في  سني وم سمهدمل المدرب البو الحمام الذي أ

ستتاعة و و يدعد أقصتتر عمد لمدرب في ت ريك الكرة في  24العراق ألقل من 

 لم. العا

اللطيف إن أعضتتاء األتحاد ورسيستتل المحنر, ورسيل اللجنة األولمبية, و 

في أقناع المدرب في البماء  تفشل والناس الهيرة د العشاسر والسادةووف

وعفظ ماء وجل صتتتناديد أعضتتتاء األتحاد العراقي لكرة المدم واللجنة 

 األولمبية و وزارة الشباب. 

كشف للماصي والداني عدة مساسل و ي محاور يفكر ويشر فيها  – روب عاجي 

واليفر طالسيم  ذه "الطالبة" غير "عاجي" نفسل  –كل من سمع بهذه الحادثة 

 وكادره أذا قرروا بعد فجر السكوت والنطق بالكالم المباح.  

 أكثر ألعادة قنعةدثة جملة من المحديات وكشتفت أوضتعت أمامنا  ذه الحا

 النظر في المنظومة األدراية لواقع الكرة في العراق. 

أدارة األتحاد فشتتتلت في بناء برنامق عميمي ألعداد المنمهبات وباألخص 

المنمهب العراقي الذي  و على عمبة أستتمحماقات كبيرة ومهمة تصتتفيات 

 في اإلمارات. 2019ونهاسيات أمم آسيا  2018مونديال روسيا 

 ونضتربيالشتباب مشتغولين  ة األولمبية و وزارةاألتحاد وأعضتاسل واللجن

في ستتبب  روب البوستتني "عاجي" وتصتتريحاتهم الرنانة في ألستتداس أخماس 

 م يجممعون ويدرستتتون أستتتباب في عين كان من المفروض أن نرا –األعالم 

سنوات األخيرة أخفاق صيين في علم  –اتهم لل بدل أن يمحولوا جميعهم لمهم

بمضتتية  روب البوستتني  –الجريمة الغامضتتة ويشتتغلون الشتتارع العراقي 

مؤامرة  "عاجي" المي يدظن أن خلفها الموستتتتاد األستتتراسيلي وما ي أال

سببات  ضرب ممدارت العراق ووعدتل, وأنها أعدى م صهيونية ل أمبريالية و

سكر الحديدية, وأن ضراب موظفي ال سة على أ شر سببة في الهجمة ال ها المم

   وزير الكهرباء. 

ما نحماجل  و أعادة النظر والممييم وفحص المنظومة األدارية للرياضتتة 

ال فحص شتتريحة الهاتف  وفحص عمولهم المشتتغولة بالستتمستترة في العراق,

سني "عاجي", ما نحماجل  و طلب المعونة من خبراء عميمين  الهليوي للبو

 ا بدل الطلب من أدارة الفندق شتتريط فيديو كاميرات للرياضتتة وتطوير

 المراقبة لمعرفة ممى أسمهدم الحمام  و وكادره المساعد. 

ضاء ف ن عالكم ليل ببعيد عن  سها في أع شغلت نف ساد المي أ عكومات الف

ساسل و سم الد سرقة كيفية أخمادالمفكير ور ضد  و شارع العراقي  ضب ال غ

 وضع علول عميمة لفساد م وأسمهمار م.  بدل أن تشغل نفسها في –فساد م 
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