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نداء من أمني بغداد
بغداد.. هذه املدينة العـريقة باألمجاد.. املمتلئة بـالزهو.. العامرة بأهلهـا.. تستمد أصالتها من تـأريخها املتألق يف عمر الزمن..
بجهـاد.. ودأب.. وعرق أبنـائها.. بـغداد هذه مـرت مبحن شتى جتـاوزتها بصبـر وحرص.. وهي دائمـاً يف قلوب العـراق نبض وفاء

لكل القيم السامية..
والظواهر غير احلضارية التي ظهـرت يف ساحات وشوارع بغداد.. من خالل تواجد الباعـة اجلوالني غير املنظم.. صنعت الفوضى
يف بغداد.. واسـتباحت النظـام.. وخنقت حريـة سير السـابلة واملركبـات.. وجعلت املواطن البغـدادي يف ضيق وهو راجل أو على
ظهر مركبته.. وأمانـة بغداد ال تبغي قطع أرزاق الناس.. بالقدر الـذي تسعى فيه لتطبيق القانون والنـظام خدمة لبغداد وحفاظاً
علـى وقارهـا وهيبتهـا.. واحترامـاً حلضارتهـا ،لدينـا خطط رائـدة ومشاريـع تنمويـة.. وأفكار حضـارية نـريد مـنها أن تطـور بغداد..
وجتعلهـا يف مستوى الـدول املتقدمة.. عـاصمة حضـارية ببنـائها وصروحهـا.. ونظامها. غـير أن التواجـد العشوائي غـير املنظم
للبـاعة اجلـوالني.. الذين راحـوا يفترشـون الساحـات والشوارع وبـدون انضباط األمـر الذي يـشكل حالـة من حاالت الـرزق غير احلالل

ويؤدي إلى بعثرة هذه اجلهود اخليرة.
أيها البغـداديون األكارم: أنـا أعرف إنكم أصحـاب قيم وذمم وتريـدون أن تظل بغداد عـاصمة احلـضارة والثقـافة واملروءة.. وأن
تواجد الـباعة اجلـوالني بهذا الـشكل.. ليس له مـسوغ شرعـي وال قانونـي.. فهو يسـتلب حق املارة ويقلق راحـة املواطن ويعيق
حركة التـطور والنهوض.. ويحاصـر الساحات والشـوارع ويدمر بنيتهـا.. فكثير من السـاحات والشوارع واألزقـة تضررت بفعل جتاوز
الباعة اجلوالني ولم تصل إليهـا اذرع العاملني يف أمانة بغداد.. فخسـرت نضارتها.. وتراجعت أمام الكثـير من الساحات والشوارع
التـي خلت من البـاعة اجلـوالني حيـث بادرتهـا أمانـة بغداد بـالتطـوير والتـأهيل والتـأثيث.. ولـدينا مـشاريع كـثيرة إلكـساء الـشوارع
والسـاحات وتأهيل وزراعة احلدائق الـتي وضعت لها خطط مدروسة معـززة باجلهد اآللي والبشري املـطلوب واستطعنا أن نؤمن

لها املورد املالي بشق األنفس.. وضغط النفقات.. نزوالً عند رغبات أهلنا يف بغداد.
إننـا نسعـى ومنـذ اليـوم الذي تـسلمنـا فيه مهـام أمانـة بغداد.. لـتوطـيد العالقـة الطيـبة مع مـواطني بغـداد.. من أجل نـضارة
ونظافـة.. وزهو بـغداد وال ميكن ألجهـزة أمانـة بغداد أن تـتخلى عن الـيد البغـدادية األصيلـة املتعاونـة.. وهي تضطلع بـاملهام

اجلسام من جراء تردي اخلدمة البلدية لسنني اإلهمال التي خلت وتتطلب جهداً استثنائياً بتعاون املواطنني.
عليـه ندعو الـباعة اجلـوالني واصحاب احملـال إلى ترك الـساحات واألرصـفة فارهـة وبال جتاوزات ونـظيفة خـدمة للـمصلحة الـعامة

وانسجاماً مع األصالة والروح املتسامحة التي عهدناها فيكم.. نأمل مبادرتكم اخلالقة يف احترام القانون والنظام.
ونهيب بأصحاب احملال بعدم وضع البضاعة أمام محالهم ومنع الباعة اجلوالني من التواجد أمامها، كما نهيب بالباعة اجلوالني
باالمـتناع عن افتـراش الرصيف والـشارع ليبعـدوا أنفسهم عن املـساءلة القـانونية، ونـشير إلى أن ألمـانة بغداد قـوانني وأنظمة
وإننا جـادون لتطـبيقها بغـية ردع املتجـاوزين يف حالـة عدم االستجـابة لنـداءاتنا ونـسعى دائمـاً خلدمـة أهل بغداد مبـا يرضي اهلل

والوطن العزيز.
الدكتور املهندسمع حتياتي

عالء محمود التميمي
أمني بغداد

سمير كامل شهاب
العـــب وســــط ممـــتــــــــاز، يـــتـــمـــتـع
بامكـانية كـبيرة يف تـوزيع الكرات
الـــسهلـــة واملـــراوغـــة واالحـتفـــاظ
بــــالكـــرة، مــــدافع مقـــاتل حـــافـظ
علــــى مـــسـتــــواه الـكــــروي ملــــواسـم
عـديدة، لـم يحالفـه احلظ للعب
يف الفـرق اجلمـاهيـريـة الكـبيـرة.
انه مــايــسـتــرو خـط وسـط نــادي
الــــرمــــادي بـكـــــرة القــــدم جــــاسـم
سـرحـان )املـدى الـريـاضي( كـانت
لهـــــــا وقفــــــة قـــصــيـــــــرة مع هــــــذا
الالعـب وحــــاورته عـن مـــسـيــــرته
الكـــرويـــة واملــشـــاكل الـتـي طـــرأت
علـى تـشكيلـة الفـريق يف املـواسم

األخيرة.
* كابنت جاسم أال حتدثنا قليالً

عن بداياتك الرياضية؟
ـ كـــانـت بـــدايـتـي الـــريـــاضـيـــة مع
الفـــــرق الـــــشعــبــيـــــة يف مـــــديــنـــــة
الفلــوجــة ومـنهــا فـــريق الـنــســور
ومــــن ثــــم لـعــــبــــت مـع شــــبــــــــــــاب
احملــافـظــة ومـن ثم انـتقـلت إلــى
شـبـــاب نـــادي الـــرمـــادي مـنـتخـب
التـربية بعـدها انتقلـت إلى نادي
الـرمــادي ولعبـت فيه ملـدة عـشـرة
مواسم وما زلت امارس تدريباتي

مع الفريق.

الربتقالة تتّحرض للدوري املمتاز
املدى/ يوسف فعل

بدأت يف ملعب نـادي ديالـى )صاحب الكـرة البرتقـالية(
تــدريبـات فــريق النـادي بكـرة القــدم استعــداداً للمــوسم
الكــروي املقـبل وبـاشـراف املـدرب حـازم صـالـح ومتــابعـة
اللجنـة الفنـية يف الـنادي وكـذلك جلنـة املتـابعـة العلـيا
املــؤلفــة من الـسـادة جنـم عبــود معــاون محـافـظ ديـالـى
ولـطـيـف خلف رئـيــس احتــاد كـــرة القـــدم ورفعـت رئـيــس
النـادي. وقـد عبـرت اجلمـاهيـر الـريـاضيـة يف احملـافظـة
عـن ارتـيـــاحهـــا وشكــرهــا ملـتـــابعــة د.عـبــد اهلل اجلـبــوري
محــافـظ ديــالـــى ومجلــس احلكـم لـتــوفـيــر مـتــطلـبــات
الفـريق من اجل اخلـروج باملـظهر احلـسن يف البـطوالت
الكـــرويـــة املقـبلــــة وعكــس الــسـمعـــة الـطـيـبــــة للحـــركـــة

الرياضية يف ديالى.

سعد نارص باٍق يف الطلبة!
املدى/ يوسف فعل

ذكــرت مصـادر مقـربــة من اوسـاط نـادي الـطلبـة ان احلـارس
الـــدولـي سعـــد نـــاصـــر رفــض العـــديـــد مـن الـعقــــود احمللـيـــة
والعـربيــة التي قـدمـت إليه وجـاءت اسبـاب الـرفـض لتمـسكه
بفــريقه الـطلبـة وعــدم االبتعـاد عـنه وألنه كـان احــد اسبـاب
فـوز الطلـبة بـالبطـوالت احملليـة وحتقيق النـتائج اجلـيدة يف
دوري ابـطـــال العـــرب. ويحـظــى نــاصـــر مبحـبــة ادارة الـنــادي
وتشجيع اجلماهير الطالبيـة ملا يحمله من اخالق ومستوى

فني عال.

اخبار ومتابعات

سعدون جابر!!
واحلـادثـة الـتي أملـتنـي استـشهـاد
أخـي يف احلــــرب األخـيـــــرة علــــى
مـدينـة الفلـوجـة واالحـداث التي
آلـت ألـيهــا املــديـنــة، أمـــا الهــدف
الـــــذي اعــتـــــز بـه فهـــــو هـــــديف يف
مـــرمـــى عـمـــاد هـــاشـم عـــام 1994
والفـــوز الـــذي افـــرحـنـي هـــو فـــوز
فـريق الـرمـادي علـى نـادي القـوة

اجلوية.
* يـتهـمك الـبعـض انك مـــزاجي

ودائم الترحال؟
ـ الــظــــروف املعـيـــشـيــــة واحلــــالــــة
املـــاديـــة تـتــطلـب مـنـي كالعـب ان
اكـون دائـم التفـكيـر يف مــستـقبل
عـــائلـتـي امــا مـن يـتهـمـنـي بــانـي
العـب مــــزاجـي ودائـم الـتــــرحــــال
ــــــــــــــــــى ربــع عــلـــــــيــه ان يـــــــــــصــل إل

مستواي..
وكيف ترى نادي الرمادي اآلن؟

ـ بعـد تــأهلنـا إلـى دوري االضـواء
من جـديد ستـكون هنـاك صحوة
جــديــدة يف هـــذا النــادي العــريق
فــــاجلـمــيع كـمــــا اراهــم يعــملــــون
لـــــوصـــــول الــنـــــادي إلــــــى القــمـــــة
واالسـتعــدادات جــاريــة علــى قــدم
وســــاق للـمــشـــاركـــة يف بــطـــولـتـي

الدوري والكأس.

ـ

ـ لـم تكـن هنــاك فــرصــة منــاسبــة
جتـعـلــنــي ألــتـحـق مـع الـالعــبــني
الــــذيـن غــــادروا الـنــــادي يف فـتــــرة
التــسعيـنيـات بــسبـب االلتـزامـات
العــائـليــة واالجـتمـــاعيــة وكــذلك
ميــنعـنــــا الــــوفــــاء مـن الـتــصــــرف

خارج نطاق اإلدارة واجلمهور.
* عالقـتـك مع الالعـبـني هــشـــام
محـمـــد، وخـــالــــد محـمـــد صـبـــار

كانت ممتازة ملاذا لم تستمر؟
ـ ابتعـادهـم عن الـسـاحـة الكـرويـة
الـرمـاديــة وعن مــدينــة الفلـوجـة
جـعل مـــنهــم كــمـــــــا يقــــــول املـــثل
الـشــائع )بـعيــد عن الـعني. بـعيــد
عــن القلـب( وال أُخفــيك ســـراً ان
الـــبعـــض مـــن ضعـــــاف الـــنفـــــوس
شـكـل فجـــــوة كــبــيــــــرة مع هـــــؤالء
الالعـبني والـذيـن اكن لهـم احلب

واالحترام والتقدير.
* ومـــــــوقف لــم تــنــــــسه، وحــــــادث
آملــك، وهــــــــدف تـعـــتــــــــز بـه، وفــــــــوز

افرحك؟
ـ املوقف الـرياضـي الذي ال انـساه
مـبـــارتـنـــا مع اجلـــويـــة عـــام 1994
عـــنــــــــدمــــــــا سـقــــط العـــب نــــــــادي
الــــــرمــــــادي رعــــــد مــــصلـح فقــــــام
املـعـــــــالـج لــيـعـــــــاجلـه وســـــــألـه هـل
تعــــرفـنـي رعــــد؟ قـــــال: نعـم انـك

ــــــــــــــاديـــك األم * اذن هــجــــــــــــــرت ن
الفلــوجــة وانـضـمـمـت إلــى نــادي

الرمادي، ما االسباب؟
ـ ال يوجد أي سبب جعلني اهجر
نـادي الفلـوجـة ولكن تـدرجي مع
الفرق جعلنـي انضم مباشرة إلى
نـــادي الـــرمـــادي وبـــالـعكــس انـنـي
اجــــد يف نــــادي الـفلــــوجـــــة أهلـي
واصــــدقــــائــي وكلـمــــا ضــــاقـت بـي
االحــــــداث تــــــذكـــــــرتهــم ومتــنــيــت
الـلـعــب مـعـهــم ولـكــن الــــظـــــــروف
والتـزامـاتي العـمليــة جعلتـني يف

مركز الرمادي.
* دعــيــت ألكــثـــــر مــن مـــــرة إلـــــى
املـنــتخـبــــات الــــوطـنـيــــة ملــــاذا لـم

تستمر؟
ـ العـب احملـــافـظـــات مــظلـــوم مـن
قبـل مسـؤولي وريــاضيي ومـدربي
العاصمـة فلذلك لم أنل فرصتي
الـكاملـة لعالـم الشهـرة واألضواء
واعـــتــــــــرف ان احلــــظ خــــــــذلـــنـــي
وتعـاكس معي لفترات طـويلة اما
بـسـبب االصــابـــة أو االهمـــال من

قبلي.
* انــت العــب وســـط جــيـــــــد مــن
الناحـية الفنيـة والبدنيـة ملاذا لم
تـغادر الفـريق مع الـذين سـبقوك

يف التصفيات؟

ـ ـ

كابنت نادي الرمادي.. جاسم سرحان:

العب املحافظات مظلوم.. وامجل اهدايف يف مرمى عامد هاشم
متابعة: جنان محمد

اعــتــمـــــدت الـلجــنـــــة االوملــبــيـــــة
الـــــــوطــنــيـــــــة الـــــــزمــيـل قـــــــاســم
العـبـيـــدي نـــائـب رئـيــس احتـــاد
الصحفـيني الريـاضيني منـسقاً

بني اللجنة واالحتاد.
اعلـن ذلك الــسيـــد احمـــد عبــد
الـغفـــــور الــــســـــامـــــرائــي رئــيــــس
الـلجــنــــــة خالل الـلقـــــاء الـــــذي
عقـدته اللجنة بحـضور عضوي
املكـتب التنفيـذي الدكتـور سعد
محـسن رئيـس الوفـد الريـاضي
املــشــارك يف الــدورة الــريــاضـيــة
العـربيـة املقبـل والدكـتور احـمد
تــــوفــيق االمـني املــــالـي لـلجـنــــة
والــزميل قــاسم العـبيـدي نــائب
رئـــيــــــس احتــــــــاد الــــصـحـفـــيـــني
الريـاضيني وحتـدث السـامرائي
قـــــائـالً: يهــمــنـــــا جـــــداً تـــــأكــيـــــد
الـتـــواصل والـتعـــاون االيجـــابـي
الهـــادف مع الـصحــافــة اميــانــا
من الـلجنـة االوملـبيـة الـوطـنيـة
الـراسخ بدور الـصحافـة يف بناء
حركـة رياضيـة عراقـية متـطورة
وأشــــــار إلــــــى ان ابــــــواب وقلــــــوب
جمـيع اعـضــاء اللـجنــة ستـظل
مفتوحة دائماً تستقبل وترحب
بـجــمــيـع مـالحــــظـــــــات الــنـقـــــــد
الهــادف الـبـنــاء الــذي تـتـنـــاوله
الـصحــافــة الــريــاضـيـــة، ونعـتــز
كثيراً بجميع مبادرات التنسيق
مع الـصحــافــة الــريــاضيــة كمــا
نـعـــــتـــــــــــــذر جلـــــمـــــيـع االخـــــــــــــوة
الـصحفـيني لـلظــروف الطـارئـة
الـتـي ادت إلــــى تقلـيـص الـــوفـــد
الـريـاضـي العــراقي املـشـارك يف
الــــدورة الــــريــــاضـيـــــة العــــربـيــــة
العــــاشـــــرة علـــــى امل ان تــتعــــزز
اواصـــــــر الــتـعـــــــاون مـــــســتـقــبـالً
انــطالقــــاً مـن اميــــانـنــــا املــطـلق
بدور الـصحافـة الهادف والـبناء
ممــثالً بــــــاقالم جــمــيع االخـــــوة
الــصـحفـيـني الــــريــــاضـيــني مع

االعتزاز بهم.
وكــــــانــت الـلجــــــة قــــــد قــــــررت يف
االجــتــمـــــاع اعــتــمـــــاد تــــســمــيـــــة
االحتــــــــــــــــــاد لــلــــــــــصــحــفـــــــيـــــــني
الــــريــــاضـيـني ملـــــرافقــــة جـمــيع
الـــوفـــود الـــريـــاضـيـــة يف جـمـيع
االستحقـاقات الـرسميـة ووضع
مــالكــــــــــــــــــات االجـــــــتــهــــــــــــــــــاد يف

التسميات.
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قاسم العبيدي منسقاً
بني االوملبية واحتاد
الصحافة الرياضية

متابعة: جنان محمد
اشـار الــسيــد احمــد عبــد الغفـور الـسـامــرائي
رئـيــس الـلجـنـــة االوملـبـيـــة الـــوطـنـيـــة إلـــى ان
املــشـــاركـــة العـــراقـيـــة يف اوملـبـيـــاد اثـيـنـــا الـتـي
اخـتتـمت مـؤخـراً والـتي تــوجت بـاجنـاز كـبيـر
حققه أول مـرة منـتخبنـا االوملبي بكـرة القدم
بعـد ان احـرز املـركـز الـرابع مـا كـانت لـتتحقق
لــوال اجلهــود الـتي بــذلـتهــا اللـجنــة االوملـبيــة
وقـال خالل التـقائه بـاللجنـة االعالميـة التي
ستــرافق وفـدنـا الـريــاضي للـدورة الـريــاضيـة
العربية الـعاشرة يف اجلزائر.. لم يكن بامكان
العـــراق ان يـــشــــارك علـــى حــــد علــمه يف دورة
اثـيـنـــا االوملـبـيـــة وكـنـــا مـبعـــديـن إلـــى جـــانـب
كـوسـوفـو ملـدة 4 سنـوات عـن املشـاركـة االوملبيـة
لـكن حتـركــاتنــا وعالقــاتنـا الـشخـصيـة ايـضـاً
اثمرت بـشكل ايجابـي ومكنتنـا املشـاركة حتت
الــرايـــة العــراقـيــة وكــسـبـنــا احـتـــرام واعجــاب
وتقــديـــر العــالـم كله الـــذي وقف إلــى جــانـب

العراق.

يف أي عـــمل، مـــــا حـققــنـــــاه يف اثــيــنـــــا اجنـــــاز
يـستحق التقـدير والفخـر واضاف بعـد الدورة
لـــــديــنـــــا خـــطـــط عــمـل لالســـتعـــــداد للـــــدورة
الـريـاضيــة االسالميـة يف الـسعـوديـة 2005 ثم
الـــــدورة االســيـــــويـــــة يف قـــطـــــر 2006 والـــــدورة
االوملـبـيــــة يف بكـني 2006، امتـنـــى ان نــــوفق يف
عمـلنا املقـبل ان شاء اهلل ومتنـياتي ان تـوفقوا

انتم ايضاً يف مهمتكم.
حضر االجـتماع السادة د. سعد محسن عضو
املكـتـب الـتـنفـيـــذي رئـيــس الـــوفـــد الـــريـــاضـي
للـدورة العـربيـة وقـاسـم العبيـدي نـائب رئـيس
احتـــــاد الــصـحفــيــني الـــــريـــــاضــيــني و املــنــــسق
املعـتـمــد لـــدى اللجـنــة االوملـبـيــة بـني االحتــاد
والـلجـنــــة ود. اميــــان صـبــيح رئـيـــســــة املـكـتـب
الرياضي النسوي ود. سامي الصفار املستشار
الـصحفي يف االوملـبيــة، وعمـاد نـاصــر النـاطق
اإلعـالمي فـيهــا إضــافــة للــزمالء الـصحفـيني
ـــــوفـــــد ـــــون ال ـــــذيــن ســيـــــشــكل واإلعالمــيــني ال

اإلعالمي املرافق للوفد العراقي يف الدورة.
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تصب يف مصلحة العراق نرحب بها.
وحـــول سـيـــاق العـمل والـتغـطـيـــة الــصحفـيـــة
واالعالميـة املطـلوبـة خالل الـدورة قال: نـريد
ان تـكــــون الــتغــطـيــــة شـــــاملــــة لـكل الــصـحف
بالشكل الذي يدعم ويبرز املشاركة كما تطرق
إلــى قــرار تقـليـص الــوفــد قــائـالً لكل ريـــاضي
جيد حق يف متـثيل العراق وسعينـا لكي تكون
املشـاركـة العـراقيـة واسعـة يف هـذه الـدورة لكن
العقبات املادية اضطرتنا إلى تقليص الوفد.

وختم السـيد احمد الـسامرائـي حديثه قائالً:
هـنـــاك نقـــاط اســـاسـيـــة مـن واجـبـي كـــرئـيــس
جلنـة وال اتـكلم بــاسمـي بل اعبـر عـن اعضـاء
ـــــذي جــمـــيعـــــاً نـــتعـــــامـل مع املـكــتــب الــتـــنفــي
الـصحـافـة الـريــاضيـة بـالــذات بتعــاون وليـس
بــتعـــــال كلـنـــــا نقــــدم خــــدمــــة لـبـنـــــاء العــــراق
اجلـديد، احب التعامل مع اآلخـرين بشفافية
واطرح ما يف قلبي للصحافة، فاالنسان مهما
كــــان يحـتـــاج إلـــى املــشـــورة واالسـتـمـــاع لـــرأي
اآلخرين، لست متهماً وال اعتقد انني مقصر

ـ ـ ـ

وعقـب الــســـامـــرائـي بـــألـم علـــى قـيــــام بعــض
ـــــا بــنـــــشـــــر االكـــــاذيــب العــــــاملــني يف صـحفــن
محـــاولني االســاءة والـنيـل من االجنــاز الــذي
حتقق يف ظل الـظروف الصعـبة التي يعـيشها
العـراق مؤكـداً خلفيته القـومية وتـساءل كيف
اقبـل االتصـال بـاســرائيـل وكيف احتـرك علـى
دولـة شخـصيـاً ال اعتـرف بهـا وكـدولـة يـقصـد
)العـراق( ليـس لنـا عالقـات معهـا؟! املفـروض
ان يـسـأل الـصحفـي ، أن يتـأكــد من احلقـائق
قبـل ان يقوم بـالنشـر.. مهمتـنا واحـدة ويجب
ان نكــون جــسمــا واحــدا، الـصحـفي لـن يكــون
مبعــزل عن الـوفـد الـريــاضي وارجـو ان نحـس
ـــــدرب واإلداري، كل بـــــاحـــــاســيـــــس الالعــب وامل
اســاءة تـنعكـس علــى العــراق وحبــذا لــو يقــوم
الصحفي بـدوره يف التـوجيه ايضـاً، الصحفي
رقـيب وحـسـيب علــى التـصـرفـات الـتي تــسيء
للعـراق، نعتبـر انفسنـا جميعـاً شخصـا واحدا
وانـا شخصيـاً اعتبـر دور الصحفـي اساسـيا يف
أي عمل وخـاصــة العمل الـريـاضـي وكل كلمـة
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املطلوب من الصحفي ان يسأل ويتأكد قبل نرش أي خرباحمد احلجية


