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أصيب سبعة العب بإطالق نار على ملعب لكرة القدم شمال تكريت.
وذكر مصدر أمني ان "ارهابي من عصابات داعش فـتحوا النار على ملعب كرة قدم خماسي في

قرية اخلضراني التابعة للشرقاط شمال تكريت".
وأضاف ان الهجوم االرهابي "تسبب بإصابة  7 العب كحصيلة أولية". AZZAMAN SPORT
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يـــكــون قـــد لــعــبـــهــا مع  الـــكــرخ  امس
السبت.
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 وجنح اربيل مضيف اجملموعة الثانية
بــخــطف كـامـل عالمــات مـبــاراته  وذلك
بــالــفــوز الــصــلـيـخ بـهــدف كــان كــافــيـا
لـلخـروج بكل الـفوائـد  لتـعزيـز حظوظه
في خــطف  تــذكــرة الــصــعــود بــإحــدى
ــمــتــاز  وهـو عــربــات قــطــار الــدوري ا
يـلعب في ظـروف منـاسبـة حيث االرض
بـكرة بعدما واجلمهـور وفترة اإلعداد ا
شـعـر الـفريـق بالـعـزلـة عـنـد  الـبـقاء في
الـدرجـة االولى  بـعـدمـا صـال وجـال في
ـمتـازة وحقق اربـعة الـقاب خالل عـقد ا
ــتــلك الــنــادي الــبـنى من الــزمن كــمـا 
الــتــحــتــيــة   ومــهم ان يــعــود لــلــدرجـة
ـــمــتـــازة  في ظل قـــدرات وإمــكـــانــات ا
الفريق العاليـة في وقت  تكون النتيجة
مــتـوقــعــة لـفــريق صــلــيخ إمــام ظـروف
ـبـاراة  الـتي كل اآلراء تـقف مع اربـيل ا
واتية. الذي يرى نفسه امام الفرصة ا
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ــشــاركـة االولى  وجنح عــفك صــاحب ا
في الـدور الـتأهـيـلي عـنـدمـا تـغلـب على
اخملــضــرم ومن قـدم الــعــديــد من جنـوم
الـكــرة لــلـمــنــتـخــبــات الــوطـنــيــة حـيث
الرمادي الذي يـشارك في ظروف صعبة
كــمــا كــشـف عــنــهــا رئــيس الــنــادي في
الوقت الذي يكـون الضيف اجلديد على
الـدور الــتــأهــيــلي قــد حــقق عــلى ثالث
نـقـاط غـالـيـة يـأمل جـمـهـوره ان تـدعـمه

ويقدم مباريات قوية قادمة .
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ـدنـي االخـر الذي  وكـان فـريق الـدفـاع ا
يشارك ألول مرة بنفس الدور فوزا على
القاسم بهدف ليضمن كامل النقاط على
ـواجــهـات الـقـادمـة امل تـعــزيـزهـا في ا
نـافـسـة ألنه ال يـريد للـبـقـاء في دائـرة ا
االبـتـعــاد عـنــهـا الــقـاسم الــفـريق الـذي
حقق نـتائج مـهمة في تـصفيـات الفرات
األوسط لكن يـبدو األمـور اختلـفت عليه

هنا في دور احلسم.

عـلى إحكام قـبضته عـليهـا بتحـمل كافة
مــصـاريــفـهــا من اجل الــعـودة لــلـدرجـة
متازة امـام فرصة مهمـة للغاية وحتد ا
كبـيـر لـلفـريق واإلدارة الـتي   تـعـمل ما
ـشـاركة  في بـوسعـهـا لـتـحقـيق هـدف ا
ـقـعـده بـعـد مـوسم غـاب عـودة الـفـريق 
فــيه عن اجــواء الـكــرة في الــوقت الـذي
يسعى الناصرية الى إثبات جدارته في
 مــشـاركــة جــديــدة  وسط احــتــيــاجـات
كثـيرة تـتحـمـلهـا إدارة النـادي لوحـدها
بــــعـــدمــــا تــــخـــلت ادارتـي احملـــافــــظـــة
ومـجــلـســهـا عـن الـفــريق الـذي  اليــريـد
فقـدان األمل  قبل التـصدي للـمهمـة عبر

جهود عناصره في مهمة صعبة.
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 وخرج ميسـان بنقطة ومثـلها للموصل
بعـدمـا انتـهى لـقائـهـما بـالـتعـادل بدون
وصل أهـدف ومـهم ان تـأتي مـشـاركـة ا
فـي هـذه األوقــات ونــتـمــنى ان يــصــعـد
ـمـتـازة ألسـبـاب مـعـروفـة الن لـلـدرجـة ا
الـلعب في هـذه الدرجـة يختـلف عنه في
االولى ويــأمل ان يــقــدم نـــفــسه بــشــكل
بـاريات الـقادمـة في الوقت أفـضل في ا
ؤدية سـافة ا الذي يـريد ميسـان قطع ا

كانه السابق. للممتازة للعودة 
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وحـــــقـق بـــــرايـــــتـي فـــــوزه األول عـــــلى
الـصـنــاعـة  بــهـدف  في نــتـيـجــة جـيـدة
متـوقع ان تنعكس إيـجابا عـلى مشاركة
ـوسم الـفــريق الـذي ظـهـر مــنـذ بـدايـة ا
بـشـكل واضح بــبـطـولـة اإلقـلـيم قـبل ان
نطقة ويظهر يقدم العطاء  بتصـفيات ا
ــــرشح خلــــطف  بــــطــــاقـــة  الــــفــــريق ا
الـصعـود بـعد اول اخـتبـار على حـساب
الصنـاعة الذي يكون قـد تلقى اخلسارة
األولى الـتي ستـؤخـر من تقـدمه  بعـدما
ـنافـسـة في اخلـطوة ابتـعـد عن دائـرة ا
االولى الـتي كتـبهـا بقـوة برايـتي  الذي
دون اول ثالث نـقــاط في خــانــته ضـمن
ســلم الـــرتــيب قــبـل ان يــعــكــر االجــواء
بوجه الصناعة الـذي يحاول تعويضها
 بـانتظـار  نتيـجة مبـاراته الثانـية التي

تكـون قـد اهـتـزت بعـدمـا خـرج األنـصار
ــــكن تـــفــــســـيـــر بـــحــــســـرة والم  وال 
هـمة القـادمة الصـعبة اخلسـارة  امام ا
لكنها ليست مستحيلة اذا ما  ترتيب
خــطــوط الــفــريق بــشــكل أفــضل  الــذي
ــهــمــة األســيـويــة مع ســيــكـون امــام  ا
اجلــــزيـــرة  األردني  وســــيــــكـــون حتت
بارات  خالل الشهر ضغط نتيجتي  ا
ـدرب الـقـادم بـعـد تـرك مـا يـتـطـلب من ا
شـنـيشـل للـمـهـمـة تـرتـيب اوراقه بـشكل
بـاراتـ للـفريق افـضل لـلتـعـاطي  مع ا
الـذي  كــان خـســر لـقب الــدوري احملـلي
وال يـريــدان يـخــرج خـالي الــوفـاض من
ـــهـــمـــتـــ الـــعـــربـــيــة ـــوسـم  امــام ا ا
مـثل الكـرة العـراقيـة واحد واألسـيويـة 
أقــطـابــهـا  في الــوقت الـذي قــدم احتـاد
العاصمة مباراة مقبولة من حيث االداء
ـهارات الفـردية التي قادت اجلماعي وا
لـلـنـتـيجـة الـتي يـظـهـر مرشـحـا لـلـمرور
لــلـدور الـقـادم قــبل ان يـعـقــد من مـهـمـة
اجلـــويــة الـــذي  افــتـــقــد لــروح الـــلــعب
هم  لـكن  يأمل ان وغاب في الـتوقـيت ا
يتـحسن امام  فـرصة الذهـاب وعالقتها
بـاحلسم األخـيـر ليـواجه خطـر اخلروج
مــنـهـا  عــنـدمـا يــنـتـقل  فـي الـتـاسع من
الـشهـر القادم الى الـعاصـمة اجلـزائرية
خلـوض مـبـاراة احلـسم الـتي  تـخـتـلف
عن االولى امـــام بـــطل اســـيـــا الـــذي لم
ـباراة كـمـا  كـان مـنـتـظرا يـتـعـامل مع ا
مــنه ووقع الـالعـبــ في اخــطـاء فــنــيـة
اثـرت عـلى االداء الـعـام  وقـادت الـفريق
لــلــخــسـارة  حــيـث الـلــعـب الـذي اتــسم
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وكــانت قــد انـــطــلــقت مــبــاريــات الــدور
ؤهـلة الـتـأهيـلي لـفرق الـدرجـة األولى ا
ــقــبل بــإقــامـة لـلــمــمــتــازة لـلــمــوسم  ا
مبـاريـات اجلـولة األولى لـلـمـجمـوعـت
حيـث تـمكـن فـريق الـكـرخ من احلـصول
عـــــلى  كـــــامـل عالمـــــات مـــــبـــــاراته مع
الــنـاصــريـة اثـر فــوزه  بـهـدفــ لـواحـد
ليعزز من وجـوده في اجملموعة والعمل

ـهـمـة الـتي صـعـبـهـا وكـاد ان يـخــسـر ا
ـبــاراة الـتي خـطــفـهـا عــلى نـفــسه في ا
الضيوف بـفضل حالتهم الفـنية العالية
ــهـارات الــفـرديـة والــتـفــوق الـبــدني وا
هـمة ـتـوقع ان تسـاعدهم في  إنـهـاء ا ا
ـيز كـمـا يـجب   بعـدمـا قـدم مـسـتـوى 
في اللقاء الـذي شهد احتكـاكا بدنيا من
كال الـفريـق مـا اضطـر احلكم  إلشـهار
باراة البطاقة الصفراء  خالل شوطي ا
التي حـضرها جمـهور قلـيل وهذا يعود
ـلـعب لالخـتـيـار اخلـاطئ إلدارة الـنـفط 
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 كمـا  خـيب فـريق الـقـوة اجلـويـة  أمال
جــمـهـوره الـكــبـيـر الــذي مـلئ مـدرجـات
ملـعب كـربالء  لـكـنه خرج بـحـزن شـديد
عـندمـا خسـر فريـقهم  بـهدف من ضـيفه
احتـاد العـاصمـة  اجلزائـري  في اللـقاء
الــذي جـرى بـيـنــهـمـا  نـهــايـة األسـبـوع
ـــاضي ضــمن  الــدور  32مـن بــطــولـة ا
األندية العربية بكرة القدم   في  نتيجة
راقب سلبية اثارت غضب األنصار وا
ــمـــثل االول لـــلـــكــرة بــعـــدمـــا  فـــشل  ا
الـعـراقـيـة في اهم  الـبـطـوالت الـعـربـيـة
بـعــدمـا كـان يـعـول عــلى العـبي الـفـريق
ــنـافــســة  بــشـكل في حتــقـيـق فـرصــة ا
رور من ملـعبه وب جمهوره أفضل وا
بـنـتـيـجـة اخـرى وحـتى الـتـعادل أفـضل
من اخلـــــســـــارة  فـي ظــــروف الـــــلـــــعب
ــتــاحــة الــتي لم تــســتــغل كــمـا يــجب ا
نـتظر وفشل الـفريق  في تـقد االداء ا
مــنه  قــبـل ان يــظــهــر مــرهــقــا حــتى لم
يـتمـكن من التـعامل مع الـفرص الـقلـيلة
ومحـاولة تـهديد مـرمى الضـيوف  التي
لم تـكـتـمل بـعدمـا ظـهـر الـتـعب واضـحا
عـــنـــد بــعـض الالعـــبــ والـــتـــأخــر في
الــتــغـــيــرات لــلــحــد من ســرعــة  احتــاد
الـعـاصمـة الـذي ظهـر في اغـلب االوقات
يـقـدم   حملات كـرويـة سريـعـة تصـاعدت
مع مـــــرور الــــوقت   قــــبـل ان تــــظــــهــــر
السيطرة النسبية    وفي نقل الكرة من
اجلــانــبــ  والـــتــمــكن من الــتــســجــيل
ـطلـوب  وحـسم والـتقـدم   فـي الوقـت ا
االمــور فــيــمـــا  فــشل اجلــويــة الــعــودة
ــبــاراة الــتي شــكــلت الــتــحــدي ولم بــا
تنـجح مـحـاوالت تـعديـل النـتـيـجة   في
اخــر الــوقت  الفــتــقــاد العــبي  اجلــويـة
ــطــلــوب مع الــكــرات الــتي الــتــعــامـل ا
ذهـبت الى احــضـان احلــارس وجـانـبي
ـــرمـى   لـــتـــمـــر االمـــور بـــسالم عـــلى ا
دفــاعــات االحتــاد الـذي اســتــمــر يـؤدي
بــشــكـل ايــجـــابي ودعم خـــطي الــوسط
والـهــجـوم بـنـقل الــكـرات من اجلـانـبـ
والوسط و كما ظهرت مهارات الالعب
واضــحــة في الـــســيــطــرة ونــقل الــكــرة
وجتــاوز مـشــاكل ارتــفـاع حــرارة اجلـو
بـفـضل متـابعـة الكـرة وحالـة االنسـجام
وسرعـة األداء التي مـنحتـهم  السـيطرة
ــهـــمــة من  عــلى األمـــور في األوقـــات ا
باراة التي قللت من فرص اجلوية في ا
ـباراة نـافـسة  امـام  ا االسـتـمـرار في ا
الـقادمـة عندمـا ينـتقل الى مـلعب الـفائز
في لقاء الـذهاب  التي ستـكون غاية في
الصعـوبة ويتوجب الفـوز بفارق هدف
فيـما يحـتاج  العاصـمة للـتعادل   الذي
ـطـلوب وقـطع  نـصف الطـريـقة حـقق  ا
نــحـــو االنــتــقـــال لــلــدور    16عـــنــدمــا
ـلعـبه وحتت أنـظار يـسـتقـبل اجلـوية 
جـمــهـوره في  لـقــاء االيـاب والن  رهـان
الـــفــرق يـــبــقى  عـــلى مالعــبـــهــا  الــذي
خسـره اجلوية الـذي كان على عـناصره
ان تـظـهـر بشـكل أفـضل واالسـتـفادة من
ـثـالــيـة  الن الـنــتـيـجـة ظـروف الـلــعب ا
ـشـاركـة   التي سـتلـقي بـظاللـهـا عـلى ا
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فـرط فريق النـفط في فرصـة مهـمة كانت
في مـتـنــاول الـيـد الى مـا قـبل دقـيـقـتـ
على نهاية وقت مباراته مع الصفاقسي
الــــتـــــونــــسـي الــــتـي جــــرت امس االول
اجلـمعـة في اربـيل ضـمن بـطـولـة أنـدية
الـعـرب الـتي انـتهـت بتـعـادلـهـمـا بـهدف
ونــقــطـــة لــكل مــنــهــمـــا قــبل ان تــظــهــر
األفــضــلــيـة لــلــفــريق الــتــونــسي  الـذي
ــلـعـبه وامـام سـيــخـوض لـقـاء اإليـاب 
جمـهوره بأريحـية  بعدمـا عبر عن قوته
وأفـضـليـته   في االستـحـواذ على الـكرة
بـشـكل واضح  وكـان  اقرب لـلـحـسم  لو
تــعـامـل مع الـفــرص احلــقــيــقــيـة  خالل
الــشــوط الــثــاني عــنــدمــا   الـزم الــنــفط
ـنطـقته وحتـمل ضغط الـهجوم الـبقاء 
ـتــواصل  وكــاد ان يـقــلب  الــنــتـيــجـة ا
ـصــلـحــته    وسـيــواجه الـنــفط مــهـمـة

ليست  بالسهلة في الذهاب.
مكـان اجلويـة األخر   قد فـشل في عبور
احتاد الـعـاصمـة في نـتيـجـة ستـنـعكس
ـدرب والالعب سلـبا علـيه رغم سعي ا
في تــغــيــر مــســار األمــور الــتـي تــظــهـر
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وكـان الـنـفط قـد تـقـدم في الـشـوط األول
عن طـريق مـازن فـيـاض الـذي تـابع كـرة
مرتدة من حارس الضيوف  ليكملها في
الـشـبـاك وانـهي  به الـشـوط األول  بـعـد
فشل محاوالت   الطرف االخر في ادارك
الـتعـادل من فرصـت خـطرتـ    تدخل
في إبــــعـــادهـــمــــا   الـــقــــائم واحلـــارس
مـصـطـفى حـنـتـوش الـذي قـدم مـجـهودا
واضحا  قبل ان يتـغير مسار اللعب في
ـصـلـحـة الــصـفـاقـسي الــشـوط الـثـانـي 
حـيـنـمـا فـرض سـيـطـرته  بـشـكل واضح
وانـتــقل الى مــنـطــقـة الــنــفط  مـســتـغال
تـراجـعه  من اجل احلـفـاظ عـلى الـهـدف
الـــذي  كـــاد ان يـــكـــلـــفـه  دفع  فـــاتـــورة
ـــبــاراة بـــعـــدمــا اســـتــمـــر  ضــاغـــطــا ا
وبـخـطـورة  عـاليـة   واضـاع عـدة فرص
لـلـتسـجيـل اخطـرها  76و 79 أبـعدهـما
ن حـس احلـارس    قـبل ان يـفـشل  ا
ـبـاراة بـعـدمـا ضـيع كـرة هدف بـحسم ا
الــتــقــدم واحلــسـم  وهــو في مــواجــهــة
احلارس  قبل ان يقع النفط في احملذور
 جراء تـواصل أخطـاء الدفاع والـتسبب
بـاحـتــسـاب ركـلـة جـزاء  نـفـذهـا  حـمـزة

ثلوتي   د.88 ا
 وزادت اطــــــــماع الضيــــوف كثــــــيرا
وكـادوا ان يقـلـبوا الـطاولـة على رؤوس
أصــحــاب األرض لـو اســتــغـلــوا اخــطـر
الـفرص جـراء خـطا احلـارس بفـشله في
ابـعــاد الــكـرة قــبل ان يــبـعــدهـا الــدفـاع
وواصل الــضـيـوف ســيـطـرتــهم لألخـيـر
ــصــري ســبع بــعــدمــا أضــاف احلـــكم ا
دقـــائـق كـــوقت بـــدل ضـــائع   اســـتـــمـــر
الـصــفـاقـسـي في خـلق الــفـرص لـكن دن
جـدوى وكـان االفـضل حــتى في الـشـوط
االول وتلـقى هـدفـا مغـايـر لـسيـر الـلعب
رتدة قبل ان يعتمد النفط على الكرات ا
في الـشـوط الـثـاني مـقابـل تراجع األداء

. وضعف لياقة عدد من الالعب
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كما افتقد الفـريق للحلول قيل ان يخرج
بتـعـادل بـطعـم اخلسـارة   ألنه سـيـكون
امـام مبـاراة صعـبة  عـند الـذهاب وامام
ـسـتـوى  الذي مـواجـهـة  قـوية في ظل ا
قـــدمه ومــا ارتـــكــبه مـن أخــطــاء فـــنــيــة
والـفشـل في اختـراق الدفـاع  ولم يـشكل
خطورة اذكر  في الـشوط الثاني  وحرم
من الــتـــحــرك لـــلــدخـــول الى  مــنـــطــقــة
الــصــفــاقــسي   وخــلق أي فــرصـة  البل
اســـتـــســلـم وبــقـي في حـــيــرة مـن امــره
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ذكـــرت ادارة نــادي الـــقــوة اجلـــويــة
ــدرب راضي شـنـيـشل اجلـمـعـة أن ا
اعــتــذر عن االســتــمــرار في مــنـصــبه
قبلة. رحلة ا كمدرب للفريق خالل ا
وقــال نـائب رئــيس الـهــيـئــة اإلداريـة
لنادي القوة اجلـوية وليد الزيدي في
بـيـان تـلـقت "الـزمـان نـسـخـة مـنه ان
شــنــيـشل اعــتــذر عن االســتــمـرار في
مـنـصـبـه كـمـدربـاً لـلـصـقـور ال سـبـاب

وصفها باخلاصة والشخصية.
وأضاف الزيـدي "حاولـنا بقـوة إقناع
درب عن العدول بقراره والبقاء مع ا
الـــفـــريق ولـــكـــنه أصـــر عــلـى قــراره
همة ونحن باعتذاره عن البقاء في ا

نتفهم قراره".
وبــ الــزيــدي ان "شــنــيــشل قــدم كل
شيء لـــلــفـــريق ونــحن نـــوجه له كل

الشكر والتقدير على ما قدمه".
من جــهـــته عــزا مــدرب فــريق الــقــوة
اجلـــويــــة راضي شــــنــــيـــشـل قـــرار
اسـتقـالـته من تـدريب الفـريق لـوجود

." نتفع ما أسماها بـ"الفوضى وا
وقــال شـنـيــشل ان "قــرار اسـتـقــالـتي
مأخوذ من فترة سـابقة وجتربتي مع
ـقاييس" اجلوية كـانت ناجـحة بكل ا
الك الـتدريبي تسلم مشيرا الى ان "ا
فـــقط من حـــقــــوقه بـــنـــســـبـــة 25%
والصك اخلاص لها يصرف في شهر

قبل". كانون االول ا
وأضــاف "تــراجــعت عن اســتــقــالــتي

وأبلـغت االدارة مـسبـقا بـان يـبحـثوا
عن بديل".

وقـــال شــنـــيــشـل انه "وضع بـــصــمــة
بالفريق الذي بات بشكل واضح على
مــســتـوى عــالٍ" الفــتــا الى ان "هــنـاك
مـنـتـفـعـ في الـنـادي وهـذا تـتـحمـله
إدارة اجلويـة".وأعلـنت إدارة النادي

ـدرب أنــهـا "لن نــتـســرع بـتــسـمــيـة ا
ـــقــبـــلــة الــقـــادم لـــلــفـــريق وااليـــام ا

درب اجلديد. سنحسم االمر حول ا
درب القادم سيكون مشيرة الى ان "ا
له اسم كــبـيــر وال يـقــــــــل شــأنـاً عن
ـدرب الـسـابـقــــــــ الـذين أشـرفـوا ا

على تدريب الصقور".

من الـوسط الـريـاضي لالسـتـفادة من
خبرتهم بهذا اجملال".

ولـفت الى ان "أحـد الـوزراء ذات مـرة
قدم طـلـباً لـوزيـر الداخـليـة بـالسـماح

في تــــزويــــر اعــــمــــار العــــبــــ أحـــد
ـنــتـخـبـات من أجـل احلـصـول عـلى ا
بطـولة كـروية لكن الـوزير رفض ذلك"

رافضا" تسمية هذا الوزير".
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نتخب الوطني. نتهي و استدعائه إلى ا ا

وأوضح أن الالعب أبــدى رغـبــته في خــوض أولى جتـاربه االحــتـرافــيـة
اضي عدة عروض رفـضها وفضل البقاء في مشيرا إلى أنه تلـقى العام ا
اضي عدة عروض من أندية وسم ا الدوري العراقي. وتلقى بـايش في ا
مصرية وقـطرية بعد مشاركـته مع نفط الوسط في بطولـة األندية العربية

التي أقيمت في مصر.

جانب من تدريبات منتخب الناشئ

ـاضي بـطـرح فـنـانة اشـتـعـلت وسـائل االعالم مع مـنـتـصف االسبـوع ا
عربيـة أللبومهـا مقترنا بـحادثة واقعـية تعرضت لـها  مقتـرنة باإلفصاح
عن مرضها  الذي اصيبت فيه دون ان تركن  لليأس او تعلق انشطتها
لـتـخـتـار فـيـمـا شـفـائـهــا مـنه ان تـوظف اصـابـتـهـا في اغـنـيـة تـطـرحـهـا
لتـحصـد مالي االعـجابـات  من جانب جـمهورهـا الذي تـبايـنت آرائها
رض او  نصرها في هذا االمر من قبل اصابتها دون ان تفصح عن ا
رض علـيه بتعافـيها مـنه رغم ان نشاطـها الفـني لم يتأثـر قيد شـعرة با
اليـ الــبـشـر في كل انـحــاء الـعـالم دون وجـود الـفـتـاك الـذي يــفـتك 
ـكنـهـا ان تـوقف انتـشـاره  او احلد من مـضـادات او ادوية مـنـاسبـة  
صـاب منه خـصوصا في مـراحل انتشـاره في جسد االنـسان حيث ا

رة .. يصعب عالجه با
حـقيـقـة لـقد لـفـتـــــــــتـني مبـادرة الـفـنـانة الـلـبـنــــــــانـيـة الـيـسا حـيـنـما
اختـارت ثـيـمة مـرضـهـا بـسرطـان الـثـدي لتـقـرنـهـا مع اصدار الـبـومـها
الغـنائي اجلـديد اللتـفت من جانب ريـاضتنـا وخصـــــــوصا فضـيحتي
ــدرب اريـــكــســون من تــــــــــــلــقــيه الــتـــزويــر او مــا أفــصــــــــح عــنه ا
نتخب تهديــــــــدات بالقـتل في حال موافقـته على ابرام عـقد لتـدريب ا

العراقي االول..
وفـيـما يـتـعـلق بفـضـيحـة الـتـزوير الـتي اسـالت مـدادا كثـيـرا  مع االخذ
ـنتـخب البـديل الذي زج ريرة الـتي جتـرعها ا بـنظـر االعتـبار النـتائـج ا
ـسابـقة غـرب اسيـا خوفـا من عقـوبات تـلحق بـالكـرة العراقـية فـكانت
نـتخب  لكن الـفضـيحـة االكبر لغى اخلـسارات ال تـغيب عن افق هـذا ا
فـترض ـنتـخب ا ـثلـة بالـتزويـر انـطلـقت من مطـار بغـداد حـيث كان ا
على وشك السفر للمشاركـة بالبطولة  وكان باألولى ان يسعى االحتاد
ـتابـعـة ال ان تنـتقل هـمة االشـراف وا الـعراقـي بكـرة القـدم لـلتـصـدي  
فـضـيـحـة الـتـزوير لـتـكـون اصـدائـها االولـى بعـيـدا عن اروقـة الـريـاضة
ن تغلـبت غيرتهم الوطـنية  وحدسهم ـطار  وقريبة من  فـطنة ضباط ا
ا هني عـلى مشاركة بائـسة قد تنـقل لنا كاس الـبطولة لـكن بلقب  طا ا
كان مشككا بـصحته وبفئته الـعمرية  وغالبا مـا كانت روائح الفضيحة
ـتعـلقـة بالـتزويـر قد انـطـلقت من اروقـة الصـحافـة العـربيـة دون وجود ا
ناشدة وتتأمل العون في معاجلة ألصوات رياضية من الداخل تطلب ا
مـارسات الـريـاضيـة  التي ال طـائل مـنهـا سوى  احلـاق  اخلجل تـلك ا
بـالفـئات الـعمـريـة من ان تلـحقـها دوائـر الـشك حتى ولـو كانت االعـمار
مـنـاسـبـة وبـعـيـدة عن افـة الــتـزويـر  فـان حـدث مـطـار بـغـداد سـوف لن
ـشـاركات الـتالـيـة للـمـنـــــــتـخبـات الـعمـريـة ستـتوالى يـصـمت ما دام ا
مـدنـسـة بــتـلـــــــك الـفــضـيـحـة الـتـي انـتـشـرت من اروقــة ال عالقـة لـهـا

بالرياضة ..
د ـفـاوضـات الـتي غـلبـت علـيـهـا صـفـة ا واالمر نـفـسـهـا يـنطـبق عـلى ا
ـدرب اريـكـسون واجلـزر لـتـنـتـهي نـهـايـة دراميـة بـالـكـشف عن تـلـقي  ا
وافقة على لتهديـدات بالقتل  من قبل مـجهول على خـلفية الشـروع با
نـتخب الـوطني  وسـواء كانت الـتهـديدات واقـعيـة او مفـترضة تـدريب ا
لكـنهـا اوال واخيـرا تصدي الزمـة كبـيرة في اجلـانب الريـاضي وتعرقل
ـضي في انحـدار الفت  دون ان نـشهـد اي مبادرات مسـتواهـا الذي 
عزل عن ـنتخب الـعراقي الذي تـوارى في غياهـب النسيـان   ألحياء ا
ـكن ان مـبـاراتـه الـوديـة الـتي اجـراهـا مـؤخـرا في فـلـسـطـ والـتي ال 
نتخب ابتعد عن االضواء لفترة طويلة مع االخذ تكون مؤشرا مناسبا 
ــنـتــخـبــات االسـيــويـة بــنـظــر االعـتــبـار االســتــعـدادات الــتي جتـريــهـا ا
ثال بـبطولـة اال االسيـوية الـتي ستـنطلق استـعدادا لـلمـعتـرك االهم 
طلوبة للمنتخب ناسب والـرؤية ا مطلع العام احلالي  مع غياب االفق ا
ـنـافـس لـقـلـة ـنـتــخب ا الـعـراقي  الــذي لم يـتــمـكن من  ابـراز صــورة ا
كنهم باريـات االعدادية والتـخبط ما ب الـبحث عن مدرب اجـانب  ا
ـنتخب لـبر االمان او عـلى االقل استعـادة القه التـاريخي كأبرز قيادة ا
ـنـتخـبـات االسـيويـة  مـثلـمـا حقــــــــق في السـنـوات السـابـقة دون ان ا
وقع او يـســـــــتـعيد جـزءا من التاريخ يتـمكن من احملافـظة عـلى هذا ا
ـنـتـخب الـكـروي  الـذي حـقـقه جنـوم كـرويـون  تـعـاقـبـوا عـلى تـمـثـيل  ا

الوطني ..
هل اصبحت مسالة التعاقد مع مدرب أجـنبي فرصة خطيرة بالنـــسبة
ن تــروقـهـم الـنــتــائج االيـــجــابــيـة الــتي لــلــبـعــــــــــض 
نتخب ام هل أدرك من سيعـمل على حتقيـقها هـذا ا
قــامـــوا بـــفــــــــــعـــلـــتـــهم بـــتــزويـــر اعـــمـــار العــبي
منـتخـــــــب الـناشـئ من ان عـملهم يـصب فــعال
في خــدمـة الـكـرة الــعـراقـيـة او عــلى االقل يـسـعى

لتوظيــــــف احلـدث توظيفا مناسبا.
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األولى قــبل أســـابــيع من أجل إعــداد
الــفــريق لــبـطــولــة األنـديــة الــعـربــيـة
ـهمـة ألعداد اجلويـة بشكل وتوليت ا

مناسب وعودتي كانت لذلك".
وكـــــــشـف عن "صـــــــعـــــــوبـــــــة فـي كل
الـــتــــفـــاصـــيـل االداريـــة وحــــالـــة من
الـفوضـى" مؤكـدا انه "قـدم اسـتـقـالته

ـزورين أشـبه فـتـرة سـمـاح لالعـب ا
بـالـعفـو لـتـصـحيح جـوازاتـهم لـغـاية
نــــهــــايــــة شــــهــــر آب اجلــــاري كي ال
نظلمـهم وفتحـنا لهم باب الـتصحيح
ساءلة القانونية لكن وإبعادهم عن ا
ـــوعـــد فـــســـيالحـــقـــون بـــعـــد هـــذا ا

قانونياً".
وبــ الـطــائي "ضــبـطــنـا  13جـوازاً
مـزوراً لالعــبـ بـتــزويـر اعـمـارهم 4
و 5ســـنـــوات" مــشـــيـــرا الى ان "هــذا
ــنـــاكــفــات الـــضــبـط جــاء جــزء مـن ا
ؤسسات الرياضية واخلالفات ب ا
حـــيث وصــــلت وشــــايــــة قـــبـل خـــتم
ـغـادرة جـوازات الـالعـبـ بــصـالــة ا
و ضــبـطــهــا وأن أصـحــاب الــشـأن

يعرفون بهذا التزوير".
وأكـد ان "وزارة الــداخـلـيـة ســتـسـمي
ضـــبــاط ارتـــبــاط بــ احتـــاد الــكــرة
ـتابـعـة التـزويـر فقط والوزارة لـيس 
ــا لــتــســهــيل مــهــمــة تــأشــيـرات وا
الـــدخـــول الـــفــيـــزا ومـــنح االقـــامــات
لالعــــبــــ واحملـــــتــــرفــــ األجــــانب
وتسـهيـل مهـمتـهم القـانونـية" مـبيـنا
ان "هـؤالء الـضـبـاط نـريـدهم قـريـبـ
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فـتح نـادي الـنجـم السـاحـلي الـتـونـسي قـنـوات اتـصال مـع العب الزوراء

السابق إبراهيم بايش من أجل احلصول على خدماته هذا الصيف.
وقال مـصـدر مـقرب مـن الالعب في تـصريـحـات صـحفـيـة إن إدارة الـنجم
وهوب.وقدم بايش الساحلي مهتـمة كثيرا بالتعـاقد مع الالعب العراقي ا
وسم ـاضي والـزوراء في ا وسم قـبل ا أداء مـلـفتـا مع نـفط الـوسط في ا
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كـشـفت وزارة الـداخـلـيـة عن حـقـائق
جــديـدة عن فــضـيــحـة تــزويـر أعــمـار

. العبي منتخب الناشئ
ـــســتـــشـــار االعالمي لـــوزيــر وقـــال ا
الـداخـليـة وهـاب الـطـائي ان "تـزوير
أعـــمــار الـالعــبـــ لم يــحـــصل داخل
االدارة الـعـامـة لـلـجـوازات الن قـاعدة
البيـانات صـحيحـة وما هي مصـلحة

الداخلية بتزوير جوازاتهم".
وأضــاف ان "الـتــزويــر حــصل خـارج
مـــديـــريــــة اجلـــوازات الن بــــيـــانـــات
الالعــبـــ دقــيـــقــة وصـــحــيـــحــة في
اعـــمـــارهم لـــكــنـــهـــا مـــخـــتـــلــفـــة في
اجلـوازات" كـاشـفـا عن "تـورط أيـادي
قـــريـــبـــة مـن الـــوسط الـــريـــاضي في
الــتـزويــر وان الـلــجـنـة الــتـحــقـيــقـيـة

تقترب منهم".
وب الـطائي ان "الـلجـنة الـتحـقيـقية
ــزورين سـواء أكــانـوا سـتــصل الى ا
منتـسبـ بالداخـليـة او من الالعب
وغـيـرهم وسـنــعـلن أسـمـائـهم بـشـكل

واضح بانتهاء التحقيق".
ونوه الى ان "وزارة الداخـليـة منحت

درب راضي شنيشل يغادر اسوار اجلوية ا


