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وجهة نظر

اللجنة االوملبية والسلة العراقية
خليل جليل
ي ـب ـ ــدو ان اخف ـ ــاق ـ ــة الـ ــسل ـ ــة
الـعـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة االخ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة يف
منــافـســات بـطــولــة االنــديــة
الع ـ ــرب ـي ـ ــة ال ـتــي اق ـي ـمــت يف
املغ ــرب وش ــارك فـيه ــا ن ــادي
ده ـ ـ ـ ـ ــوك مم ـ ـثـال لـلـ ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ـ ــة
الع ــراقـي ــة الـتـي اراد الـبعــض ان تك ــون
ه ـ ــذه امل ـ ـش ـ ــاركـ ـ ــة مح ـ ــاول ـ ــة لــتغ ـط ـي ـ ــة
اخفــاقــات س ــابقــة وانـتكــاســات مــريــرة
خالل االعـوام الثالثـة االخيـرة لم تكن
هــذه املـشــاركــة نهــايــة املـطــاف ملــسلــسل
ال ـت ـ ـ ــداعــي وال ـت ـ ـ ــراجـع ال ـ ـ ــذي اص ـ ـ ــاب
اللعبة.
والالفـت للنظـر ان احوال وواقع الـسلة
الع ــراقـي ــة مي ــر مـ ــرور الك ــرام ام ــام مـن
يعنيهـم االمر سواء يف االحتـاد املركزي
او اللجـن ــة االوملـبـي ــة مـن دون ان يج ــد
ه ــؤالء امل ـس ــؤول ــون احلل ــول املــطل ــوب ــة
واملناسبة ملعاجلة تردي اللعبة.
وان اخل ـ ـ ـ ــروج الـه ـ ـ ـ ــزيـل واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــة
املتواضعـة ملنتخب الناشـئة وعودته من
االردن اثـر مـشــاركته يف مـســابقـة غـرب
آسـي ــا دلـيل ج ــدي ــد وحقـيق ــة مــطلق ــة
وليسـت نسبـية عـلى ان اللعـبة مـا زالت
عليلـة وكـسيحـة وال يـوجـد مـن يصحح
مسارها ويعيد اليها االتزان.
واصـبـح واضحـ ــا لـلعـيـ ــان ان االمـ ــر يف
منظور القائمني على اللعبة ال يتعدى
مـســابقــات وانـشـطــة محـليــة ال بــد من
القيام بهـا والبحث عن حلول تـرقيعية
يف حـالـة اقـتضـى االمـر لتـواجــد السلـة
العراقية على الساحة اخلارجية.
ومـ ــن بـ ــني تـلــك احلـل ـ ـ ـ ـ ــول الـهـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــة
االســتع ـ ــان ـ ــة بالعـبـني اج ـ ــانـب مل ـ ــدة ال
تـتجــاوز ســاعــات عــديــدة وتـسـميــة هــذا
الـف ـ ـ ـ ــريـق ب ـ ـ ـ ــدال م ــن غـ ـي ـ ـ ـ ــره بـحـج ـ ـ ـ ــة
االستعداد وظروف التدريب كما حصل
ملغـ ــام ـ ــرة محـمـ ــد الــنجـ ــار يف ب ـطـ ــولـ ــة
االندية العربية.
نحـن نـ ــدرك وجـمــيع اوسـ ــاط الـ ــسلـ ــة
الع ــراقـي ــة ان ال ـسـي ــد محـم ــد الـنج ــار
واحـد من املـدربني املميـزين والكفـوئني
ويـت ــوف ــر عل ــى ق ــدر كـبـي ــر مـن اخلـب ــرة
والـتجــربــة الفـنـيــة الــى جــانـب اسـمــاء
عـديـدة ال تقل شـانـاً أمثـال فكـرة تـومـا
ومنذر علي شناوة وحمزة عبيد.
لكن االمر الـذي يبعث على الغرابة هو
استـدراج سلـة دهـوك ومـدربهــا النجـار
ال ــى م ــسل ــسل ه ــزائـم مـتـ ــوقع يف تـلك
الـبطـولـة يف الـوقت الـذي كـان يفتـرض
فـيه ان ينــأى النجــار عن هـذه املغـامـرة
الـتـي مــا زال دخ ــانه ــا يغـطـي ويحجـب
انتكاسات وهـزائم يرغب املنتـسبون بها
اسـتـم ــرار ه ــذا الـتفـ ــاعل والعــمل عل ــى
اعتبـاره االخفاقـة الوحيـدة من بني كم
هائل من املشاركات الفاشلة.
اذاً اصبح امـر السـلة الـعراقـية لـدراسة
واقعهــا احلــالـي ضــروريــا ويفـتــرض ان
يكون بارزا يف مفكرة عمل املسؤولني يف
الـلجـنـ ــة االوملـبـيـ ــة وان ال ي ـصــبح هـ ــذا
االمـر مجـرد مسـألـة متثيـل يف اجتمـاع
او مـؤمتر يلهـث وراءه البعض اكثـر مما
يـجــب ان يـج ـ ـ ــري يف س ـب ـيـل مـع ـمـع ـ ـ ــة
اللعبـة والعمل علـى انتشـالها وهـذا ما
يتطلـب من اللجنـة االوملبـية ان تـفتش
عن جــدوى ال ــدعم امل ــالي واالمـتيــازات
االداري ــة وغـي ــره ــا الـتـي متـنـحه ــا ال ــى
اسـرة السلـة العـراقيـة وعليهـا ان تقتح
ملف ه ــذا امل ــوض ــوع بـكل شج ــاع ــة الن
االمر سينعكس عليها عاجال ام آجال..
خصـوصا هنـاك من يعمل وفق معـادلة
تؤكـد رغبة البعض بـأن يحسب النجاح
لـه واالخف ـ ـ ــاق يعـلقـه علـ ـ ــى ش ـمـ ـ ــاعـ ـ ــة
اللجنة االوملبية.

هل ُيفسد (شيك) البلطان عالقة نشأت بالكرة العراقية؟

بغداد /اياد الصاحلي
يـب ــدو ان جـمـيع ال ــدروس الـتـي
أسـداهـا املـديـر الفـني ملـنتخـبنـا
ال ــوطـنـي اك ــرم احـمـ ــد سلـم ــان
لالعـب نشـأت اكـرم منـذ تـسلمه
قـ ـيـ ـ ـ ــادة املـالك الـ ـتـ ـ ـ ــدريـ ـب ــي يف
شـب ــاط الع ــام امل ــاضـي لـم جت ــد
نـفعـ ـ ـاً حـت ـ ــى اآلن اذ ان مت ـ ــادي
الـالعـ ــب يف االنـ ـ ـ ـ ـ ــزالق نـحـ ـ ـ ـ ـ ــو
الـه ـ ـ ـ ــاوي ـ ـ ـ ــة عـ ـب ـ ـ ـ ــر (زالج ـ ـ ـ ــات)
ت ـ ـصـ ـ ـ ــريـحـ ـ ـ ــاتـه االنـفـعـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة
وتصـرفـاتـه الطـائـشـة لـم تتـركـا
ايـة فـرصــة للمــراجعــة والنـظـر
مبــا سيــؤول إلـيه مـسـتقـبله مع
امل ـن ــتخــب طـ ـ ــاملـ ـ ــا ان عـ ـ ــواطـفه
وحدها تقوده لرسم عالقته مع
االخــرين علـى حـسـاب خـسـارته
ثـق ـ ـ ــة اغـل ــب املـ ـت ـ ـ ــابـع ــني لـفـ ـنـه
الكـروي اجلـميل الــذي حلّق به
كـ ــال ـصـ ــاروخ -يف مـ ــدار الـثـ ــراءاالح ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرايف مـع الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاب

الوتر احلساس

الــسعــودي (بـطل الــدوري هــذا
املوسـم) مما دفع رئيس النادي
امللـيـ ــونـيـ ــر خـ ــالـ ــد الــبل ـطـ ــان
للـم ــوافق ــة علــى الــرقـم الــذي
يـك ـت ــبه ن ـ ـش ـ ـ ــأت علـ ـ ــى (ش ـيـك
بـيــاض) مـن دون ان يعلـن عـنه
يف وسـائل االعـالم حسـب رغبـة
االخير.
ان شـرنقــة (التـوتـر) الـتي ميـر
به ــا ن ـش ــأت اك ــرم مـن ــذ ص ــدور
قــرار مع ــاقبـته بــاحلــرم ــان من
متـثـيل املـنـتخـب الــوطـنـي ملــدة
س ـت ـ ـ ــة أشهـ ـ ــر ب ــتقـ ـ ــديـ ـ ــر ف ـنــي
وانـ ـ ـضـ ـب ـ ـ ـ ــاط ــي م ــن االحت ـ ـ ـ ــاد
وامل ـ ــدرب ،م ـ ــا زالـت حـلق ـ ــاته ـ ــا
تـ ـ ــؤثـ ـ ــر يف تـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــاتـه وآرائه
وبـلغــت حـ ـ ــد املـ ـ ـشـ ـ ــاكـ ـ ـسـ ـ ــة يف
االعالم وامللعب ،فـأخذ الالعب
يبـرر يف دفـاعـات غيـر منـطقيـة
ومحـتقنــة عن اسبـاب حـرمـانه
دول ـيـ ـ ـ ـاً وأب ـ ـ ــرق رس ـ ـ ــائـل غ ـي ـ ـ ــر

مـ ـض ـبـ ـ ــوطـ ـ ــة الـ ـ ــوق ـ ـ ــائع ع ـبـ ـ ــر
الــصحــافــة ملـن يعـنـيهـم ،حـيـث
حـ ــاصـ ــره صـحفــي خلــيجـي يف
حـ ــوار ق ـصـيـ ــر ملعـ ــرفـ ــة اسـبـ ــاب
ابـتع ــاده مع عـم ــاد محـمــد عـن
املـنــتخـب ف ــاخـب ــره نـ ـش ــأت (ان
امل ـ ـ ــدرب عـلـل االم ـ ـ ــر ب ـت ـ ـ ــراجـع
مستـواي) ثم اضاف( :ان ادائي
يف الــدوري الــسعــودي يــدحـض
ادعاء اكرم سيما ان اجلميع يف
السعـودية اشادوا مبـسيرتي مع
الـ ـشـبـ ــاب) ،وحـ ــاول ال ـصـحفـي
اس ــتفـ ـ ــزازه ب ـ ـسـ ـ ــؤال آخـ ـ ــر عــن
اس ـب ـ ـ ــاب اس ـت ـبـع ـ ـ ــاده بـع ـ ـ ــد كـل
خـســارة للـمنـتخـب –يف ايحــاء
لع ــدم ظه ــوره مع الـصـني بع ــد
اخلسـارة مع سنغـافورة -فـرمى
نـ ـشـ ــأت كـ ــرة غـيـ ــابه يف سـ ــاحـ ــة
اس ـبـ ـ ــاب شخـ ـص ـي ـ ــة وراء ق ـ ــرار
املـ ــدرب!! ثــم اردف بعـبـ ــارة ذات
مغ ــزى امـتع ــاضـي مـن جت ــاهل

هـــل آن أوان رحـــيـل الـعـــمـــيــــــــدي؟

بغـداد املـدى الـريــاضي :اث ــار خ ــروج
مـنــتخـب الـنـ ــاشـئـني بـكـ ــرة ال ــسلـ ــة مـن
بـط ــول ــة غ ــرب آسـي ــا الـتـي اخـتـتـمـت يف
الـعاصمة االردنية عمـان خالي الوفاض
جملـة من التسـاؤالت املنطقيـة من قبل
ال ـشــارع الــسلــوي عـن جــدوى اسـتـمــرار

تـوليفـة االحتـاد املـركـزي لكـرة الـسلـة يف
دورته احل ــالـي ــة بع ــد ان غ ــاصـت نـت ــائج
مـنتـخبــاتنـا الـوطـنيـة واالنـديــة يف قعـر
االفـالس الفني الـذي دفع عـدة احتادات
للشفقة على حالها.لقد طبل العميدي
كثيرا عـن مناهج احتـاده وبرامج تطـوير

العراق يشارك يف بطولة االندية العربية بالكاراتيه يف القاهرة
بغداد :املدى الرياضي
ي ـش ــارك الع ــراق يف بـط ــول ــة
كـ ـ ــأس االنـ ـ ــدي ـ ـ ــة العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة
بــالكـاراتـيه والـتي سـتقـام يف
العــاصمــة املصـريـة القـاهـرة
خـالل شـه ـ ـ ـ ــر مت ـ ـ ـ ــوز املـقـ ـبـل
مبشـاركـة العـديـد من الـدول
العــربـيــة املـتـطــورة ب ــاللعـبــة
وت ــأتـي م ـش ــاركـ ــة الع ــراق يف
ه ــذه الـب ـط ــول ــة بـنـ ــاءً عل ــى
الـدعوة الـتي تلقاهـا االحتاد
الع ــراقي املــرك ــزي للكــاراتـيه
من نــظيــره االحتــاد العــربي
لـلعـب ــة وسـيـمـثـل الع ــراق يف
هـ ـ ـ ــذه ال ـبـ ــط ـ ـ ــول ـ ـ ــة ان ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
ال ـ ـتـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ــامـ ــن واجلـ ــن ـ ـ ـ ـ ــوب

والبـيشـمركـة ونفط اجلـنوب
ويف حال اعتذار هذه االندية
عـن املشـاركـة فـسيقـوم احتـاد
الكــاراتـيه العــراقي بــأخـتيــار
االنـديـة املتقـدمـة للـمشـاركـة
يف بـطـولـة االنـديــة العــربيـة
ال ـتــي س ــتقـ ـ ــام يف الق ـ ــاه ـ ــرة
حيث ستكون مشاركة العراق
يف ه ـ ــذه ال ـبـ ـط ـ ــولـ ـ ــة مه ـم ـ ــة
لالعبينـا من اجل االنـسجام
واالح ـ ـتــك ـ ـ ـ ـ ــاك مـع الـف ـ ـ ـ ـ ــرق
العــربـيــة املـتـطــورة ب ــاللعـبــة
واكـت ـس ــاب اخلـب ــرة مــن اجل
حتقــيق اف ــضل ال ـن ـت ـ ــائج يف
ال ـ ـبـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــوالت الـع ـ ـ ـ ـ ــربـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
واالس ــي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة اخل ـ ـ ــارج ــي ـ ـ ــة

دعوة صينية اللعاب القوى العراقية
املـدى الـريــاضي :رشح االحت ــاد العــراقـي املــرك ــزي اللعــاب
القـوى اربعــة العبـني لتـمثـيل العــراق يف بطـولـة كــأس شبـاب
آسيا بـالعاب القوى والتـي ستقام يف العاصمـة الصينية بكني
للفترة من اخلـامس عشر ولغـاية السابع عـشر من شهر متوز
املقـبل مب ـش ــارك ــة الع ــدي ــد مـن ال ــدول الع ــربـي ــة واالسـي ــوي ــة
املـتـط ــورة ب ــاللعـب ــة.وق ــال مـص ــدر يف احت ــاد اللعـب ــة سـيـمـثل
العـ ـ ــراق يف س ـبـ ـ ــاق(100م) و(800م)و(1000م) ورم ــي القـ ـ ــرص
ورمي الـرمـح والالعبــون هم مـصـطفــى اسمـاعـيل يف فعــاليـة
(100و200م) وعلـي هـ ــانـي يف رمـي الـ ــرمح وعـمـ ــر عـبـ ــد االله
بــرمي القـرص وكـرار عبـد الـزهـرة يف سبـاق(800و1000م) ومت
اختيار الالعبني علـى ضوء املستويات والنـتائج التي قدموها
خالل منافـسات بطـولة انـدية العـراق للشبـاب بالعـاب القوى
والـتـي اخـتـتـمـت مـنــافـســاتهــا مــؤخــراً يف محــافـظــة كــربالء،
وتكـون مشـاركة العـراق يف بطـولة كـأس آسيـا للشـباب بـالعاب
القــوى مـهمــة لـالعبـينــا مـن اجل االنــسجــام واالحـتكــاك مع
الفـرق العربـية واالسيـوية املتـطورة بـاللعبـة.ومن جهـة اخرى
اعلـن ال ــدكـت ــور صـ ــريح عـبـ ــد الك ــرمي ن ــائـب رئـيــس االحت ــاد
العراقـي املركـزي اللعاب الـقوى ان العـراق يسـتعد لـلمشـاركة
يف البـطــولــة الع ــربي ــة الث ــانيــة عـشــرة بــالعــاب القــوى والـتي
سـتقام يف العـاصمة املـصريـة القاهـرة خالل شهر متـوز املقبل
مبشاركة العديد من االندية العـربية املتطورة باللعبة اضافة
الــى دعــوة اخ ــرى تلقــاهــا احتــاد العــاب القــوى العــراقـي مـن
مجلـس الـتضــامن االوملـبي يف رومــانيــا للمـشـاركــة يف بطـولـة
دولية بالعاب القوى تقام هناك.

اكـرم سلمـان لظـروف الـالعبني
من وجهة نظـره -عندما قال:يبقـى عمـو بـابـا وعـدنـان حمـد
اصـحاب فضل علي وكل منهما
يهـتم كـثيـراً بـاجلـانـب النفـسي
لالعـب ،وهنا وجدها الصحفي
ف ــرص ــة لـتــصعـي ــد لغ ــة ت ــوت ــره
عندما ذكـرّه بانه استبعد ايضاً
يف زمن عـدنـان حمـد ،فمـا كـان
م ــن ن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأت إال االسـ ـت ـ ـ ـسـالم
واالعالن بــانه يتـمنـى ان يكـون
بع ـي ـ ــداً عــن امل ـنــتخــب اذا ك ـ ــان
غيــابه يحقق الفـوز لـكي يفـرح
العراقيون!
ان اجنرار نشأت اكرم وراء لعبة
بعـض الــصحفـيـني يف اخللـيج
الذين ال هّم لـرسائلهم املـهنية
س ـ ــوى تعـكـي ـ ــر صف ـ ــو عالقـ ــات
الــريــاضـيـني العــراقـيـني فـيـمــا
بـينهم بـاشعـال فتـائل هجمـات
صحفيـة تـزيـد شـرخ القـطيعـة
مثـلمــا هــو حــال آخــر ضحــايــا
الـ ـت ـ ـ ـ ــراشـق ضـ ـم ــن اخملـ ـ ـط ـ ــط
املــشني (اكــرم سـلمــان وعــدنــان
حمــد) ،يعنـي صيــداً ثمـينـاً يف
فخ االعـالم لالعـب شـ ــاب فــتح
جفون خبرة االحتراف تواً ولم
ميــتلـك وعـي الـنــضج الـكـ ــروي
ال ـكـ ـ ـ ــامـل بـعـ ـ ـ ــد ل ـك ــي ميـ ـنـحـه
الف ـطـنـ ــة ملـ ــا يـ ــدور ح ـ ــوله مـن
خفـ ـ ــايـ ـ ــا االمـ ـ ــور وميـك ــنه مــن
مـ ــواجه ــة امل ـشـكالت بـت ــرو دون
حـم ــاق ــة والـتـحلـي ب ــشج ــاع ــة
الـصــراح ــة لالعـتــراف بــان داء
الع ـظـم ــة إسـتـبـ ــد يف مخــيلــته
ودفـعـه يف حل ـ ـظـ ـ ـ ــة عـ ـنـ ـ ـ ــاد مـع
الــنف ــس لـالخالل بـعالقـتـه مع
استاذه سلمـان يوم نزل اليه يف
صالـة مطعم الـفندق معتـرضاً
عـلـ ـ ـ ــى مـ ـنـح شـ ـ ـ ــارة ال ـكـ ـ ـ ــاب ــنت
للحارس نور صبري ،ومتناسياً
ان غ ـ ـ ـ ــروره ي ـ ـ ـ ــدفـع اي م ـ ـ ـ ــدرب
وطـنــي للــنفـ ــور مـن خـ ــدم ـ ــاته
حتـى لـو زلـزلت عـروضه معقل
دينامو كييف الروسي!
امـ ـ ــا مـ ـ ـشـ ـ ــاكـ ـ ـس ــته يف م ـبـ ـ ــاراة

ال ـ ـش ـب ـ ــاب ال ـ ــسعـ ـ ــودي والق ـ ــوة
اجلـويـة فهي اآلخـرى تـؤكـد انه
فقـد توازنه يف احـكام السـيطرة
علـى رباطة جـأشه إزاء حرمانه
مـن التـمثـيل الــدولـي وانعكـس
ذلـك يف مـنـ ــاصـبـ ــة اخلـ ـشـ ــونـ ــة
والـ ـض ـ ـ ــرب الب ــن بل ـ ـ ــده فـ ـ ـ ــريق
مجـي ــد ال ــذي ال ذنـب له س ــوى
تـ ـنـفـ ـيـ ـ ـ ــذ تـعـلـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــدربـه
مبـ ـ ـ ــراقـ ـبـ ـتـه مـ ـثـل ظـلّـه مـع ان
االخـي ــر بـ ــادله االس ــاءة اي ـضـ ـاً
وكـانا مـوضع ازدراء املـشاهـدين
مـن كل ارجــاء املـعمــورة حلــالــة
ال ـتـ ـ ـش ـنـج واخلالف ال ـث ـنـ ـ ــائــي
الــذي تصـاعـد مع احـتكــاكهمـا
امل ـبـ ـ ــاش ـ ـ ــر علـ ـ ــى الـكـ ـ ــرة وكـ ـ ــأن
عـ ـ ـ ــراكـهـ ـمـ ـ ـ ــا يـعـ ـبّـ ـ ـ ــر ع ــن واقـع
الـعـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني يف الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــة
وخـ ـ ــارجه ـ ــا م ــن وجه ـ ــة نـ ـظ ـ ــر
املـ ـشـ ــاه ـ ــد العـ ــربـي واالجـنـبـي
بـ ـيـ ـنـ ـمـ ـ ـ ــا احلـقـ ـيـقـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـرّة ان
االستـثنـاء يف حـالــة سلـبيـة اذا
لـم يُ ـضـبــط مـن قـبـل اصح ــاب
الـقـ ـ ـ ـ ــرار يف احتـ ـ ـ ـ ــاد ال ـكـ ـ ـ ـ ــرة أو
النـادي فــانه يُعـمّم ويـستـشـري
يف حاالت متكررة الحقاً.
نعــم ان عقـ ــوبـ ــة احتـ ــاد الـكـ ــرة
ل ـنـ ـ ـش ـ ـ ــأت اك ـ ـ ــرم هــي خـ ـ ـس ـ ـ ــارة
ملـنــتخـبـن ــا ال ــوطـنــي يف مهـم ــة
مـح ـ ـ ــددّة رمب ـ ـ ــا يـج ـ ـ ــد امل ـ ـ ــدرب
ال ـب ـ ـ ــديل امل ـنـ ـ ــاســب ل ـت ــنف ـيـ ـ ــذ
واجبــات مــركــزه ،لـكن تــوظـيف
ن ـش ــأت مل ـش ــاك ـس ــاته يف وس ــائل
االعـالم وحتـ ـ ـ ــريـف الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــائـع
اجلـوهـريـة الـتي ادت ملعـاقـبته،
وتعــالـيه علــى اخــوته الالعـبني
يف امل ـ ــواجهـ ــات الـثـنـ ــائـيـ ــة بـني
الف ــرق الع ــراقـي ــة والــسع ــودي ــة
لدرجة االساءة كما حصل امام
اجلـوية فـانها اخلـسارة الكـبيرة
لـسـمع ــة الكــرة الع ــراقيــة الـتي
ميـثله ــا احملتــرفــون يف اخلــارج،
ون ـ ــأمـل ان ال يف ـ ـس ـ ــد (ش ـيـك)
الـبلـط ــان عالق ــة ن ـشـ ــأت بك ــرة
بلــده ويـبلغ االمــر الــى منـتهــاه
بصعوده الى الهاوية!

القـ ــادمـ ــة ،مــن جهـ ــة اخـ ــرى
يـسـتع ــد منـتخـبنــا الــوطـني
العـراقي للـشبـاب والنـاشئني
للمـشـاركــة يف بطـولـة تبـريـز
الـدوليـة للـشبـاب والنـاشئني
بــالكـاراتـيه والـتي سـتقـام يف
العــاصمـة االيــرانيـة طهـران
خـالل شـه ـ ـ ـ ــر مت ـ ـ ـ ــوز املـقـ ـبـل
مبشـاركـة العـديـد من الـدول
العربـية واالسيـوية والعـاملية
امل ـتـ ــطـ ـ ـ ــورة ب ـ ـ ــالـلـعــب ـ ـ ــة ،ومت
اخـتـيــار تــشكـيلــة مـنـتخـبـنــا
الــوطـنـي العــراقـي لل ـشـبــاب
والنــاشـئني بــالكــاراتـيه علــى
ضـ ـ ـ ـ ــوء نـ ــتـ ـ ـ ـ ــائـج الـالع ـ ـبـ ــني
ومـستـويـاتهـم التي قـدمـوهـا

خالل مـنـ ــافـ ـسـ ــات ب ـطـ ــولـ ــة
املـرحـوم علي شـاكـر للكـارتيه
لفـئـتـي الـنــاشـئـني وال ـشـبــاب
والتـي اختـتمـت منـافـسـاتهـا
م ــؤخ ــراً يف مح ــافـظ ــة ب ــابل
ومب ـ ـش ـ ــارك ـ ــة  30ن ـ ــاديـ ـ ـاً مــن
بغ ــداد واحمل ــاف ـظ ــات واح ــرز
ن ـ ـ ــادي ب ـ ـ ــابـل امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز االول
لفعــالـي ــة الكــات ــا للـنــاشـئـني
واح ــرز ن ــادي نفـط اجلـن ــوب
امل ـ ــرت ـب ـ ــة االول ـ ــى لـفع ـ ــال ـي ـ ــة
القـت ـ ــال للـنـ ــاشـئـني واحــتل
ن ــادي الـبـص ــرة امل ــرك ــز االول
لفعــالـيـتـي الكــات ــا لل ـشـبــاب
والقـتال للـشباب وجـاء نادي
التضامن ثانياً.

جودو الرشطة يعسكر يف القاهرة
بغداد :املدى الرياضي
بــدعــوة رسـميــة من االحتــاد
امل ـص ـ ــري لـلج ـ ــودو ســيق ـيــم
فـ ــريق الـ ـشـ ــرطـ ــة معـ ـسـكـ ــرا
تدريبيا ابتداءً من اخلامس
ـاي ـ ـ ــة الـع ـ ــش ـ ـ ــري ــن م ــن
ول ــغ ـ ـ ـ ـ
حزيران املقبل.
وسمـى نــادي الشـرطـة وفـده
الـ ـ ــذي س ــيغـ ـ ــادر لـلقـ ـ ــاهـ ـ ــرة
وسـيتــرأسه امني ســرالنـادي
حكمـت محمــود وعلي ذيـاب
عـضواً واحمـد جاسم مـدرباً
ومـ ـ ــوفق هـ ـ ــادي م ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدا
للـمـ ــدرب والالعـبـ ــون لفـئ ــة
املتقدمني عباس عامر بوزن
60كغـم وبـ ــاسـم حتـ ـسـني 66
كغـم وج ــاسـم غ ــالـي 73كغـم
ومــؤيــد عـلي  81كـغم وعــدي
طـ ـ ــارق 100كغــم امـ ـ ــا لف ـئ ـ ــة
الشبـاب احمد عبـد العظيم
 66كـغــم ون ـب ـيـل احــم ـ ـ ــد 81
كـغــم وزيـ ـ ـ ــاد طـ ـ ـ ــارق 90كـغــم
وحيـدر علي وسـتار جـبار 73
كغــم ومحـم ــد بـ ــداع 81كغـم

ومحـمـ ــد ايـ ــاد 100كغـم امـ ــا
لفئــة النــاشئـني فضـمن وزن
60كغم فقط.
وقــال مــدرب املـنـتخـب االول
الكــابـنت احـمــد جــاسـم بــأن
الــالعـ ـ ـب ـ ــني يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
تــدريـب ــاتهـم يــومـيــا مــا عــدا
ـي ـ ـ ـ ــوم اجلـ ـمـع ـ ـ ـ ــة وان اغـل ــب
الالعـبـني ميـثل ــون ت ــشكـيل ــة
امل ـن ــتخــب الـ ـ ـ ــوط ـن ــي له ـ ـ ــذا
سـتـكـ ــون فـ ــرصـ ــة اعـ ــداديـ ــة
جيــدة للمـشـاركــة يف بطـولـة
الـ ـش ـ ــرط ـ ــة الع ـ ــربـي ـ ــة الـتـي
سـتق ــام يف ت ــونــس وبـط ــول ــة
االنــديــة الع ــربيــة يف املغــرب
وبـط ــول ــة ن ــاشـئ ــة الع ــرب يف
ال ـي ـمــن وشــب ـ ـ ــاب العـ ـ ــرب يف
الــسعــوديــة وبـطــولــة العــرب
للمتقدمني يف مصر.
واضـاف جاسم بأن اللقاءات
ال ــودي ــة الـتـي ســتجــمع بـني
املنتخـبني العراقـي واملصري
ســتك ــون يف غ ــاي ــة االهـمـي ــة
والفائدة.

اللعبة يف اجندة سنوية لم تؤد مفعولها
املــطلـ ــوب بل اسهـمـت يف ت ــراجع الــسل ــة
العــراقيــة واقتـرابهــا من حـافــة االنهيـار
املـستمـر التي مـا زالت تئـن وتشـتكي من
الواقع املـرير الـذي بلغته مـنذ مـنتصف
التـسعـينيـات وحتـى يـومنـا هـذا بـالـرغم
من ضم املالكات التدريبية خلبراء يشار
لهم بـالبنان وكانت لـهم جوالت مشهودة
يف ساحـة اللعبة محلـياً وعربيـاً وآسيوياً
االمر الذي لم يجد املـتابع لواقع السلة
املزري غير االقرار بأن العميدي (تعمد)
اهـم ــال الق ــاع ــدة االس ــاسـي ــة لـتـط ــوي ــر
لـعـ ـ ـبـ ـ ـتـه وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــت وع ـ ـ ـ ـ ـ ــوده ه ـ ـ ـ ـ ـ ــواء يف
شبك..والغـريب ان توالي انكـسارات كرة
الـسلـة لـم تلق اجــراء واقعيـاً مـن رئيـس
الـلج ـن ـ ــة االومل ـب ـيـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة اح ـم ـ ــد
ال ـس ــام ــرائـي ب ــاعـتـب ــاره ابـن الـلعـب ــة يف
عـصرها الـستيني ايـام ازدهارها وتـألقها
يف باحـة االعظميـة وكثيـرا ما اشـار اليه
بـ ـ ــاص ـ ـ ــابع االن ــتق ـ ـ ــاد اخلجـ ـ ــول دون أي
اجـراء حاسم ووقف االمني العـام للجنة
الــدكـتــور عــامــر جـب ــار مكـتــوف الـيــديـن
ايـضـ ـاً ولـم يـب ــد أي دور ملـت ــابع ــة اللعـب ــة
بحـكـم مـ ــوقـعه يف الـلجـنـ ــة ان املـ ـشـكلـ ــة

ازدادت
يف االونة
االخـيـ ــرة
واخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
بـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــض
نــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـلـع ـب ـ ـ ـ ــة
يهمــسون
يف السـر والـعلن عن عـدم جـدوى اشـراف
االحتــاد وضــرورة اجــراء تغـييــر فعـلي يف
مفاصل قيادته سيما ان اللجان العاملة
ف ــيه لــم تـ ـطـ ـ ــور م ــن واقع كـ ـ ــرة ال ـ ــسلـ ـ ــة
العراقيـة قيد أمنلة!! لـذلك نرى ضرورة
انـ ــدم ـ ــاج املالكـ ــات الـتـي متــتلـك خـبـ ــرة
ط ــويلــة يف مـي ــدان اللعـبــة امـثــال غــازي
طـالب وفكرة توما وفـوزي عسكر ومهدي
جنم لـتصـحيح االوضـاع بـلجنـة مــؤقتـة
تلقى الـدعم واالسناد من رئـيس اللجنة
االوملـبيــة لــوضع الـنقــاط علــى احلــروف
بعـد ان اضحـى دور العـميـدي وال يقـوى
علــى م ــواجه ــة االنهـي ــار املفــزع الــذي ال
تـستحقـة سلتنـا ابـداً ..املنـا ان ال متنع
عضـويـة ألعـميــدي يف املكتـب التـنفيـذي
من بلورة اللجنة املقترحة!.

انتخاب ادارة جديدة الحتاد املبارزة
بغداد /اكرام زين العابدين
انتخب د.عـادل فاضـل رئيسـاً الحتاد املـبارزة املـركزي اجلـديد
بعـ ــد اجـ ــراء االنــتخـ ــابـ ــات الـتـي اقـيـمــت يف كلـيـ ــة الـتـ ــربـيـ ــة
الــريــاضيــة الـسـبت املــاضي وبــاشــراف د.سعــد محــسن عـضــو
املكـتب الـتنـفيــذي يف اللـجنــة االوملـبيــة العــراقيــة وبعـضــويــة
تيرس عوديشو و.د ساطع اسماعيل.
وحـضــر االنـتخــابــات  47عـضــوا مـن اعـضــاء الهـيـئــة العــامــة
البالغ عددهم  59عضوا وفاز ممثل املنطقة اجلنوبية مشتاق
حميد مبنصب النائب االول ود.بسام البياتي مبنصب النائب
الثـاني وزيـاد حـسن ملنـصب امـني السـر ومحمـد عبـد الـواحـد
امـيـنــا مــالـيــا واالعـضــاء رحـيـم فــالح واسـيل سـمـيــر وجـمــال
معيوف واحمد صالح ومحمد عبد الغني وسالم جابر.
هـذا وكان رئيـس االحتاد السـابق مهند الـنعيمي بعث بـرسالة
الـى املـكتب الـتنفيـذي شـرح فيهـا بعض االمـور التي جـرت يف
احتاد املبارزة يف الفترة املاضية.

مازن يرغب بالعودة اىل الدوري األردين
بغداد /املدى الرياضي
أبدى العب فريق نادي الشرطـة لكرة القدم مازن عبد الستار
رغـبته بــاللعـب من جـديــد يف صفـوف احـد األنـديــة األردنيـة
التي يلعب فريقها الكروي يف الدوري املمتاز املوسم املقبل .
وق ــال الالعـب ان ــا ارغـب ب ــالع ــودة للعـب يف األردن خ ــاص ــة يف
انـدية العاصمـة مشيرا الـى انه سيحاول خالل الفـترة املقبلة
اج ــراء اتـص ــاالت مع أص ــدق ــائه يف عـم ــان ملع ــرفـ ــة إمك ــانـي ــة
االحتراف من جديد يف األردن و السيمـا ان الظروف الصعبة
الـتي ميــر بهـا الـبلــد جتعـل من الـصعـب علـيه االسـتمــرار مع
فريق نادي الشرطة .
يــذك ــر ان عبــد الــستــار لعـب يف صفــوف فــريق احلــسني اربــد
األردنـي قبل ان يعـود الـى فـريقـه السـابـق الشـرطـة ليـمثله يف
مبـاريـات املـرحلـة الثـانيـة مـن األدوار التمهـديـة من دور الكـرة
املـمت ــاز من امل ــوسم احل ــالي الـتي خــرج مـنهــا الفــريق خ ــالي
الــوفــاض بعــد احـتالله املــرك ــز االخيــر يف ت ــرتيـب اجملمــوعــة
الثالثة من دوري النخبة خلف فريقي النجف وكربالء.

اختتام بطولة العراق للصم والبكم بكرة القدم
ملعب الشعب /املدى الرياضي
اختتمت صبـاح اخلميس وعلى مـلعب الشعب الدولـي بطولة
العـراق بكرة الـقدم للصم والـبكم التي جمعـت نادي السـيدية
ونــادي النـصــر والـسالم وبــاشــراف احتــاد الـصم والـبكـم لكــرة
القـدم يف الـلجنــة البـاراملـبيـة العــراقيـة وبـحضــور احمــد عبـد
الغفـور السامـرائي رئيس اللـجنة االوملبيـة العراقيـة وقحطان
النعـيمـي رئيـس الـلجنــة البـاراملـبيــة العــراقيـة ونــاحج حمـود
نــائـب رئيـس احتــاد كــرة القــدم وســامي نــاجي عـضــو االحتــاد
وفاخر اجلمالي امني عام اللجنة الباراملبية.
وشهـدت املبـاراة حملـات فـنيـة جـميلـة قـدمهـا العبـو الفــريقني
من الصـم والبكم وانتهى شـوطها االول بالتعـادل السلبي من
دون اهداف .واستـمر التعـادل يف الشوط الـثاني بعـد ان عجز
الفـريقــان من طـرق مـرمـى بعـضهمــا واحتـكمـا الـى ضـربـات
اجلـزاء التـرجيحيـة التي ت ــألق فيهـا حارس مـرمى الـسيـدية
عـن ــدمـ ــا سجل ه ــدف ــا ورد ك ــرة اخ ــرى وف ــاز ف ــريق ال ـسـي ــدي ــة
بخمسة اهداف مقابل ثالثة للنصر والسالم.
وبعد نهايـة املباراة وزعت اجلوائـز على الفرق الثالثـة الفائزة
(الــسيــديــة بــاملــرك ــز االول والنـصــر والــسالم بــاملــرك ــز الث ــاني
والذرى باملركـز الثالث) وقدم احتـاد الصم والبكم درع االحتاد
الى نائب رئيس احتاد كرة القدم ناجح حمود.
وحـضــر املبــاراة عــدد مـن محـبي كــرة القــدم وكــذلك ريــاضيــو
اللجنة االوملبية.

انطالق دوري الدرجة الثانية يف البرصة
البصرة /حسني عودة
اعلن ابـراهيم دحلـوس امني سـر االحتاد الفـرعي لكـرة القدم
ان عـشـرة انـديــة يف محـافـظــة البـصـرة شـاركـت يف منـافـسـات
دوري الـدرجــة الثــانيـة بكـرة القـدم مبـرحـلتهـا االولـى .وقـال:
لقـ ــد مت تق ـسـيــم الف ــرق الـ ــى مجـم ــوعـتــني ..ويك ــون الـلعـب
بطــريقـة املــرحلـتني مــشيـراً الــى ان اجملمـوعـة االولـى ضـمت
انـديــة (الصـادق ،شـط العــرب ،ام قصـر ،ابـي اخلصـيب) فـيمـا
ضمـت اجملمــوعــة الثــانيــة انــديــة (احلـسـني ،الفــاو ،اجلنــوب،
سفوان ،االهلي).
واوضح :ان تعلـيمـات االحتــاد العــراقي املـركـزي لـلعبـة نـصت
على ترشيح ثالثـة فرق الى الدرجـة االولى ،وان املالعب التي
جتري علـيها املنـافسـات تكون مـسؤولـة عن تهيئـة مستلـزمات
احلمـايـة الكـاملــة وخالف ذلك يعـتبــر النـادي خـاسـراً .وافـاد
دحلوس :ان الدور االول بدأ باربع مباريات.

مع استمرار احتجازهم:

تواصل الفعاليات التضامنية واملناشدات الشعبية واحلكومية الطالق رساح العبي منتخب التايكواندو

بغداد /املدى الرياضي
مـع اسـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــرار احـ ـتـج ـ ـ ـ ــاز العـ ـب ــي
مـنــتخــب العـ ــراق بـ ــالـتـ ــايـكـ ــوانـ ــدو
ت ـ ـ ــواصل ــت يف بغـ ـ ــداد الـفعـ ـ ــال ـيـ ـ ــات
التـضـامـنيـة الـتي تـطـالـب وتنـاشـد
اخل ــاطفـني ب ــاطالق س ــراح اعـض ــاء
الف ــريق ،مــذكــرة ايــاهـم بـكل القـيـم
االن ـس ــانـي ــة وال ــديـنـي ــة واالخالقـي ــة
احلفـاظ على اراوحـهم ،وتذكـر انهم
ميلــثلـ ـ ــون الع ـ ــراق ،كـل الع ـ ــراق وان
ال ــري ــاض ــة هـي اح ــدى وس ــائلـن ــا يف
احلفاظ على الوحدة الوطنية.
ففي بغـداد نظـمت اللجنـة االوملبـية
الـعـ ـ ـ ــراقـ ـيـ ـ ـ ــة واالحتـ ـ ـ ــاد الـعـ ـ ـ ــراق ــي
للتـايكـوانـدو جتمعـا شـعبيـا لعـوائل
اعضـاء الفريـق واجلمهور الـرياضي
يف مقـ ـ ــر الـلج ـنـ ـ ــة االومل ـب ـيـ ـ ــة يـ ـ ــوم
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املـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون ف ــيه ب ـ ـ ــاطالق سـ ـ ــراح
الالع ـبــني الـ ـش ـب ـ ــاب وك ـ ــان مـ ــشه ـ ــد
العـوائل التـي خطف أبنـاؤها مـؤثرا
وم ــؤمل ــا لـلح ــد الـ ــذي ابكـ ــى كل مـن
حضـر يف القـاعة ،فـاآلباء واالمـهات
يتـضـرعـون الــى اهلل ان يحفـظ لهم
ابـن ــاءهـم ويف ــرج عـنهــم ويخلــصهـم
من هذه احملنة التي وقعوا فيها.
وق ـ ـ ــد تـلـ ـي ــت يف ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة الـ ـتـجـ ـمـع
التضامني آيات من الذكر احلكيم..
ونهــض االسـت ـ ــاذ احلجـي ـ ــة لـيـلقـي
كلمـة ابرز فيها املعـاني الكبيرة التي
تنطوي عليهـا سورة ياسني ،مناشدا
اخلـ ـ ـ ــاطـف ــني بـ ـ ـ ــاس ــم اهلل والـ ـ ـ ــدي ــن
والعراق وكل قيم االنسـانية باطالق
سـ ـ ــراح اعـ ـض ـ ـ ــاء الفـ ـ ــريـق النهــم ال
ميثلون سوى العـراق ،واعاد املرة تلو
املـرة القسم علـى اخلاطفني مـراعاة
احلف ـ ـ ــاظ علـ ـ ــى ش ـبـ ـ ــاب امل ـن ــتخــب
الوطني بالتايكواندو.
وبعـ ــدهـ ــا قـ ــرئـت سـ ــورة الفـ ــاحتـ ــة..
ونـاشـد الــسيــد جمــال عبــد الكـرمي
رئيس االحتـاد العراقي للتـايكواندو
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـف ـ ـ ــني م ـ ـ ــن اجــل اطــالق

سراحـهم مذكـرا اياهم بـأن الالعبني
هـم ابـن ــاء كل العــراق ولـي ـســوا ابـنــاء
عـوائلهم او عشـائرهم وكـذلك جاءت
املـنـ ــاشـ ــدة الـتــي تق ـ ــدم بهـ ــا الـ ـشــيخ
سـلم ــان جب ــر حيـث حث اخلــاطـفني
على تذكر قيم االرض والسماء وفك
اسر اعضاء املنتخب.
وعلــى هــامـش الـتجـمع قــال الــسيــد
صالح ع ـب ـ ــد وال ـ ــد احـ ـ ــد الالع ـبــني:
(انه ــا محـن ــة كـبـي ــرة من ــر به ــا نحـن
عـوائل الـشبـاب اخملطـوفـني ونطـالب
م ــن خـالل ـك ــم اجلـهـ ـ ـ ــة اخلـ ـ ـ ــاطـفـ ـ ـ ــة
ب ــاطالق ســراح اوالدن ــا ونحـن نــؤمـن
بـأنهم عراقيون ويـعرفون اهلل والدين
ومعنـى االنـســانيــة كمــا يعلمـون بـأن
الفـ ـ ــريق واعـ ـضـ ـ ــاءه ال عالقـ ـ ــة لهــم
ب ـ ــال ـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــة ،ان اب ـن ـ ــاءن ـ ــا ش ـب ـ ــاب
ابـرياء )..ولم يـستطع اكمـال حديثه
الن الـدمـوع بـدأت تـنهمـر مـن عيـنيه
وبكى هو وزوجته.
كــان مــشهــد الـتجـمع مــؤملــا ومــؤثــرا
ولـم يـبق اح ــد يف القــاعــة اال وااللـم
يعتـصر قلبـه لتدمع عـيناه وهـو يرى
العوائل وعـريف احلفل واالعالميني
وهم يبكون.
ومن نــاحيـة اخــرى نظـمت العـشـائـر
يف مديـنة الـصدر تـظاهـرة تضـامنـية
مـ ــن اجـل اطـالق سـ ـ ـ ـ ــراح اع ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء
مـنتخـب التـايكـوانــدو حضــره شيـوخ
ع ـش ــائ ــر م ــديـن ــة ال ـص ــدر وال ــوســط
واجل ـن ـ ــوب ،وط ـ ــالــب املـ ـش ـ ــارك ـ ــون يف
التـظــاه ــرة شيــوخ عـشــائ ــر املنـطقــة
الغـربيـة بـالتـدخل الفــوري والسـريع
مــن اجـل انق ـ ــاذ ح ـي ـ ــاة اراوح الع ـبــي
املنتخب الوطني بالتايكواندو.
وق ـ ــال ال ـ ـشــيخ جـ ـ ــواد مه ـ ــاوي اح ـ ــد
شـيـ ــوخ مـ ــديـنـ ــة ال ـصـ ــدر يف كلـمــته:
(اوجـه كالمــي ال ـ ــى اخ ـ ــوتــي ش ـي ـ ــوخ
وابـن ــاء ع ـش ــائ ــر املـنــطق ــة الغ ــربـي ــة،
فنحـن هنـا بـصفـتنـا ممـثلي عـشـائـر
اجلنـوب ننـاشـد االخـوة الـشيـوخ بـأن
يتـدخلـوا بـاسـرع مــا ميكن حلل هـذه

املشكلة ،فـشباب هذا الفـريق ميثلون
الـع ـ ـ ــراق وي ـ ـ ــرفـع ـ ـ ــون عـل ـمـه وهــم ال
يلعبـون باسم عـوائلهم ،او عشـائرهم
وامنا باسم العراق.
واشك ــر اخلي ــرين كــال ــدكتــور اب ــراهم
اجلعفــري وال ــدكتــور صــالح املــطلك
الل ــذيـن ب ــادرا ملـن ــاش ــدة اخلـ ــاطفـني
بـاطالق سـراحهم اضـافـة الـى جهـود
اللجنة االوملبية واحتاد التايكواندو.
نحن اخـوة فال نـدع الدخـالء ان هذا
العمـل ال يسـتفيـد منه سـوى احملتل
والصهـاينـة واقـول انهـا فـتنـة والـذي
ي ــرضـي به ــا علـيه ان يـت ــذك ــر ب ــأنه ــا
ستكون خسارة للطرفني.
واط ــالـب زعـم ــاء ع ـش ــائ ــر الغ ــربـي ــة،
والـ ــوســط واجلـنـ ــوب بـعقـ ــد مـ ــؤمتـ ــر
عـشــائــري ،فــالـقب ــائل الع ــراقي ــة هي
هـيـئ ــات سـي ــاسـي ــة م ـســتقل ــة ،ونحـن
ايضـا اصحـاب قــرار من اجل حمـايـة
االن ـ ـس ـ ــان ومم ــتلـكـ ـ ــاته ،واشـكـ ـ ــر كل
وسـائل االعالم الـتي سـاعـدت عـوائل
الفريق ويف ذات االجتـاه جاءت كـلمة
الـ ـشــيخ ص ـ ــدام ه ـ ــاشــم احمل ـم ـ ــداوي
ق ـ ــائـال :عل ـ ــى ال ـ ـش ـي ـ ــوخ االج ـت ـم ـ ــاع
واالتف ــاق عل ــى م ــا يـضـمـن حـم ــاي ــة
اجلـميـع والتخلـص من شـر االرهـاب
الــذي ي ــدخل العــراق مـن خالل دول
اجلـ ـ ــوار ،واطـ ـ ــالــب االخـ ـ ــوة ش ـيـ ـ ــوخ
العـشــائــر يف الــرمــادي والفلــوجــة أن
يتحملوا مـسؤوليتهم يف هـذه الشدة

واحملنـة ،علـينــا ان نكـون جـميعـا يـداً
واحـ ــدة ضـ ــد كل مـن يـ ــريـ ــد تـ ــدمـيـ ــر
الع ــراق ،واذك ــر اجلـمـيع ب ــانـن ــا نحـن
العـراقيني احفـاد حمورابي وسـرجون
ودولـة ميسـان القدميـة واصحاب اول
شريعة قانونية).
ونـاشـد الـشيخ فـرحـان بـدن الفكـيكي
مـن ع ـشــائــر ربـيعــة شـيــوخ الع ـشــائــر
بالسعي اجلاد يف هذه القضية وقال:
(انـ ــاشـ ــد االخـ ــوة شـي ـ ــوخ العـ ـشـ ــائـ ــر
الغ ــربـي ــة اخ ــوتـن ــا يف ال ــدم وال ــوطـن
والـ ــديـن بـ ــاالس ـ ــراع يف اطالق سـ ــراح
اخملـطــوفـني فهــؤالء الفـتيــة ميـثلــون
كل ع ـش ــائ ــر الع ــراق وب ــاسـم ع ـش ــائ ــر
ربـيعــة نـط ــالبـهم ب ــالتــدخـل املبــاشــر
لكـي ال تـصـبح ه ــذه القـضـي ــة فـتـن ــة
بيـننــا ونــؤكــد لـهم بــأن الـطــريـق من
بغــداد الــى الـبـصــرة مــؤمـن لـكل مـن
يـ ــسلــكه فـعلــيهــم ال ـت ـ ــدخل وت ـ ــأمــني
مـن ــاطـقهـم مـن االره ــابـيـني وعــمالء
احملتل.
والـى ذلك فقـد نـاشـد الـدكتـور طـارق
الهــاشـمـي نــائـب رئـيــس اجلـمهــوريــة
باسم املروءة واالنسانية اطالق سراح
العـبـي مـنـتخـب الـتـ ــايك ــوان ــدو ،كـم ــا
ن ـ ــاش ـ ــد ال ـ ــدك ـت ـ ــور م ـ ــوفق ال ـ ــربــيعــي
م ـسـت ـش ــار االمـن ال ــوطـنـي وال ـسـي ــد
ج ــاسم مـحمــد جعفــر وزيــر الــشبــاب
والـريـاضـة بــاسم الــدين واالنـســانيـة
اطالق سراح اعضاء الفريق.

