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املدى الرياضي

جوزيف بالتر تلميذ هافيالنج الناجح يف رئاسة الفيفا

تشلسي
يرغب يف التعاقد مع شفتشنكو

اطالق الكأس االفرو-اسيوية بني بطلي اسيا وافريقيا
بدءا من العام املقبل
اتـفق االحتــــــادان االســيــــــوي
واالفــريقـي لكــرة القــدم علــى
هامـش اجتمـاعاتهـما يف بـاريس
مبناسبة احتفـال مرور مئة سنة
علـى تــأسيـس االحتـاد الــدولي
(فـيفـــا) علــى االطـالق الكــأس
االفـرو-اسيـويـة بـــــــــــــدءا من
عام .2005
وسيلتقـي يف النسخة االوىل للكأس
منتخـب تونـس الفائـز ببطـولة
افـريقيـا مـطلع العـام احلـالي مع
املنتخب الـذي سيتوج بطال السيا
يف نهائـيات النسخة الثـالثة عشرة
املقررة يف الصني من  17متوز حتى
 7آب املقبلني ذهابا وايابا.

ويــشـمل اتفــاق الـتعــاون بـني
االحتـاديـن االسيـوي واالفــريقي
اقامة مـباراتني ذهابـا وايابا بني
بـطلي انـديـة دوري ابطـال اسيـا
ودوري ابطـال افــريقيـا اواخـر
العــام احلـــالي ،فـضـال عن دورة
ملـنتخبات الـشباب والنـاشئني من
القارتـني تشارك فـيها املنـتخبات
الـيت تضـمن تـأهلهــا اىل بطـولـة
الـعامل للشباب ولـلناشئني على ان
تقــام قبل شهــرين مـن بطـولـة
العامل لتشـكل اعدادا هلا وقد يبدأ
تنفيذها مطلع العام املقبل.
كمـا اتفق االحتـادان علـى اقـامـة
بـطــولــة مــشرتكــة للــسيــدات

ومنتخبات الصاالت يف املستقبل.
مـن جهــة اخــرى ،دعــا االحتــاد
االسيــوي نــظريه االفــريـقي اىل
ارسـال حكام للـساحـة واخلطوط
للمشاركـة يف كأس اسيـا املقبلة يف
الـصني ،وكـان االحتـاد االفــريقي
قـام باملثل فشـارك حكام من اسيا
يف كـأس افـريقيـا يف تـونـس قبل
حنـو مخسة اشهـر.وقال امني عام
االحتاد االسيـوي بيرت فـيالبان يف
هــذا الـصــدد (حنـن سعــداء الن
القـارتـني ستبــدآن نشـاطـاتهمـا
املـشرتكـة العـام املـقبل وهــذا لن
يـولــد عالقـة قـويــة فقـط بل
سيـؤدي اىل تطـور سـريع للكـرة

ويتـمتع بالتر ( 65عاما) مبواهب عـاما مل اعـش سوى لكـرة القدم ،رئيسا.
خلف الـسويـسري جـوزيف بالتر متعـددة ال تقـتصـر فقـط علـى لقـد تزوجـت الفيفا علـى حساب وبعد ان الحظ يوهانسون الفارق
صعـد اىل املـنصـة خالل عـمليـة
اسـتاذه الربازيلي جـواو هافيالنج جناحاته يف تقديم عروض باهرة عائليت وحياتي الشخصية).
يف رئـاسـة االحتـاد الــدولي لكـرة واجادته اكثر من لغة ،فهو شديد وبالتـر مطـلق وله ابنـة تـدعـى التـصويت يف الـدور الثانـي ليعلن
انـسحـابه ،ففـاز بالتـر بـرئـاسـة
القدم (فـيفا) عام  1998وذلك بعد الـذكاء وله بـاع طويل يف معـاجلة كورين.
ان امضـى االخري قرابـة ربع قرن املــشكالت الـيت تعرتض طــريقه وانعقد املؤمتر احلادي واخلمسون الـفيفـا وعــاد املنـصب اىل القـارة
بدبلـوماسية مـشهودة ،فضال عن لالحتـاد الــدولي يف بـاريـس يف  8العجـوز بعد ان احتكره الربازيلي،
يف هذا املنصب ( 24عاما).
وتعلم بالتـر الذي عـني عام  1981انه صـاحـب مبـادىء ال يـرتاجع حــزيــران  ،1998وحـصل بالتــر وهـو الوحيـد غري اوروبي ،طـيلة
امـينـا عـامـا للـفيفــا الكثـري من عنهـا ويــذهب بــافكــاره حتـى علـــى  111صـــوتــــا مقــــابل  80ربع قرن من الزمن.
هـافـيالنج بعـد ان كــسب ثـقته الـنهـايـة .نــال بالتــر شهـادة يف ليوهـانسون يف جلسـة االنتخابات وانتخب بالتر لـوالية ثانـية عام
طــوال سنــوات ،وجنح يف فكـرته االقتصـاد والتجـارة من جـامعـة االوىل ،بينـما كـان علـى احدهـما 2002بعـــد مـنـــافــســـة مع رئـيــس
بدعم بالتر لتولي منصب رئيس لوزان (سـويسـرا) ،وبدأ مـسريته احلصـول علـى ثلثـي االصوات اي االحتــاد االفــريقـي الكــامـريوني
الفـــيفـــــا مـــن بعــــــده ،وجنح عــام  1959امـينــا عــامــا هلـيئــة  128صــوتــا مـن اصل  191لـيـصـبح عيسى حياتو حسمها بسهولة.
السويسـري بدوره بفضل حنكته الـسيـاحة يف فـاليه ،واصبـح عام
الفذة يف االستفـادة من كلمة السر 1964مـــــــــديـــــــــرا يف االحتـــــــــاد
يف دعم هـافيالنج له وتـربع على الـسويـسري للـهوكي ،ومـا لبث ان
عـرش (امرباطـورية) كـرة القدم عني بعد سنتني رئيـسا للجمعية
السويسرية للصحافة الرياضية.
يف العامل.
وشهدت انتخابات الفيفا عام  1998وكـانـت نقطـة التحـول يف حيـاة
برصيـد  24هدفـا وقاد ميالن اىل
قـبـيل انـطالق كـــأس العــامل يف بالتــر عنـدمـا كــان يف الثــانيـة
فـرنسـا حربـا شديـدة بني بالتر والــثالثـني مــن العـمــــر حـني ذكرت صحيفة (ذي انديبندنت) احـراز لـقبه ،وبــالتــالي تفـادي
وخـصـمه الـســويــدي لـينــارت تعـاقــدت معه شـركـة لــوجنني االنـكلـيــزيــة ان رئـيــس نــادي تـدخل الـوسطـاء لتـوفري ملـيون
يــوهــانـســـون رئيـس االحتــاد الـسويـسريـة لصـناعـة السـاعات تـشلـسي االنـكليــزي املليـارديـر جنيه اسرتليين.
االوروبـي لـكــنه حـــســمهــــا يف واوكلـت الـيه مـنـصـب مــديــر الــروسي رومـان ابـرامـوفـيتـش وأضــافت ان تـشلــسي يــرغب يف
مـصلحته بسهولـة ،ثم كرر فعلته العالقـات العامـة والتسـويق فيها ،سيـسـافـر شخـصيـا اىل مــدينـة تعـزيــز خط هجـومه مـشرية اىل
يف انتخابات  2002قـبيل مونديال وخـاض جتـربـة مهمـة مع هـذه مـيالن االيـطـــاليــة لعــرض  20انه سـيـتـخلـــى عـن مهــــامجه
كوريـا اجلنوبية والـيابان ،وهناك املــؤسـســة بـصفـتهــا الــراعيــة مـليــون جـنيـه اسرتلـيين ( 29.8اهلولندي جيمي فلويد هاسلبانك
احـتـمــال كـبـري يف ان يـبقــى يف االسـاسيـة للتـوقيـت يف اوملبيـاد مليـون يـورو) علـى مـيالن بطل وقد يـتخلى أيـضا عن املـهامجني
الــدوري االيطـالـي لكـرة القـدم الـــرومـــانـي ادريـــان مـــوتـــو
منـصبه واليـة ثـالثـة حـيث املح ميونيخ (املانيا) عام .1972
اكـثـــر مـن مـــرة اىل رغـبـته يف وانضم بالتر اىل الفـيفا عام  1975لالستفـادة من خدمـات مهامجه واالرجنتيين هرنان كريسبو.
بعـد سنـة واحـدة علـى انتخـاب الــــدولـي االوكــــرانـي انــــدري وتـابعت ان تشلـسي قدم عـروضا
الرتشح عام .2007
لضم مهامجـي مرسيليا الفرنسي
واجلـت انـتخــابـــات الفـيفــا اىل هــافـيالنـج رئيـســا واوكل الـيه شفتشنكو.
االعوام الـفردية لتجنـب تضاربها منـصب املـديـر الفين عـام  ،1977وأوضحــت الــــصحـــيفــــــة ان الـدولي العـاجي ديـدييه دروغـبا
مـع منــافـســات كــأس العــامل يف قبل ان يعني امـينا عاما عام  1981ابـرامـوفيـتش يـأمـل يف تسـريع ويـوفـنتــوس االيطــالي الــدولي
عمليـة انتقـال شفتـشنكـو ،الذي الفرنسي دافيد تريزيغيه.
االعوام الـزوجيـة ،الن مونـديال خلفا لالملاني هلموت كايزر.
ويقول بالتـر (منذ تعييين امينا تـوج هـدافـا للــدوري االيطــالي
املانيا سيقام يف.2006

فيهما).وكان فيالبان تلقى جائزة
تكـرمييـة مـن الفيفــا امس علـى
هـامـش احتفـاالته (لـوجـوده يف
خدمة كرة القدم منذ  30عاما).
وعلق فيالبـان علـى االمـر قـائال
(انـا سـعيـد هلـذا الـتكـريـم ،انه
مبثـابـة مكـافــأة لي علـى عـملي
طـوال الــسنـوات الـ 30املــاضيـة
واقدر ذلك كثريا).
يذكـر ان العالقـة بني االحتـادين
االسيــوي واالفــريـقي عــادت اىل
جمــاريهــا بعــد ان جتمـدت اثـر
اخلالف الـذي نشـب بينهمـا عقب
عمليـة الـتصـويت علـى تنـظيم
كأس العامل عام .2006

روالن غاروس :املصنفون واملصنفات الـ 32االوائل
اذاع منـظمــو بطـولـة فـرنـسـا  -18االسرتالي مارك فيليبوسيس
املفتـوحـة لكــرة املضـرب علـى  -19اهلولندي مارتن فريكريك
مالعـب روالن غـــاروس ،ثـــانـي  -20الروسي مارات سافني
الـبطـوالت االربـع الكربى (غـران  -21الروماني اندري بافل
شيـليم) اليت تـنطلق غـداً ،امساء  -22االرجنـتيين خــوان اينيـاسيـو
املصنفني الـ 32االوائل واملصنفات شيال
الـ 32االوليات اليوم اخلميس على  -23االسباني فيليسيانو لوبيز
 -24السويدي يوناش بيوركمان
النحو االتي:
 -25الكرواتي ايفان ليوبيسيتش
 تصنيف الالعبني الـ:32 -26االسباني الربت كوستا
 -1السويسري روجيه فيدرر
 -27االمريكي فنسنت سبادي
 -2االمريكي اندي روديك
 -28الربازيلي غوستافو كويرتن
 -3االرجنتيين غيريمو كوريا
 -4االسباني خوان كارلوس فرييرو  -29البيالروسي ماكس مرينيي
 -30االرجنتيين ماريانو زاباليتا
 -5االسباني كارلوس مويا
 -31السلوفاكي دومينيك هرباتي
 -6االمريكي اندريه اغاسي
 -32الفرنسي ارنو كليمان
 -7االملاني راينر شوتلر
تصنيف الالعبات الـ:32
 -8االرجنتيين دافيد نالبانديان
 -1البلجـيكيـة جـوسـتني هـينـان
 -9الربيطاني تيم هنمان
 -10الفرنسي سيباستيان غروجان هاردين
 -2االمريكية سريينا وليامس
 -11التشيلي نيكوالس ماسو
 -3الفرنسية اميلي موريسمو
 -12االسرتالي ليتون هويت
 -13التايالندي بارادورن سريشابان  -4االمريكية فينوس وليامس
 -5االمريكية ليندساي ديفنبورت
 -14التشيكي يريي نوفاك
 -6الروسية اناستازيا ميسكينا
 -15اهلولندي سيينغ شالكن
 -7االمريكية جنيفر كابرياتي
 -16التشيلي فرناندو غونزاليز
 -8الروسية ناديا برتوفا
 -17االسباني طومي روبريدو

للبـــــيع

قطعة أرض مساحتهـا 200م مربع يف زيونة قرب وزارة
الثقافة (دار األزيـاء سابقاً) بسعر مغـر جدًا لالستفسار
االتصال بهاتف  07901919281عراقنا أو .7742760
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تعلن الشـركة العامـة لصناعـة احلراريات
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن
متديـد غلق املناقـصة أعاله لغـاية نهـاية
الدوام الرمسي ليوم .2004 /6 /5
 ....مع التقدير....
املدير العام

 -9الروسية ايلينا دمينتييفا
 -10الروسية فريا زفوناريفا
 -11الروسية سفتالنا كوزنتسوفا
 -12اليابانية آي سوغيياما
 -13االمريكية تشاندا روبن
 -14االرجنتينية باوال سواريز
 -15االيطالية سيلفيا فارينا ايليا
 -16السويسرية باتي شنايدر
 -17االيـطــالـيــة فــرانــشـيــسكــا
سكيافوني
 -18الروسية ماريا شارابوفا
 -19االسـرائـيليـة آنـا مســاشنـوفـا
بيستوليسي
 -20االسبانية كونشيتا مارتينيز
 -21البلغارية ماغدالينا مالييفا
 -22الكرواتية كارولينا سربيم
 -23الكولومبية فابيوال زولواغا
 -24الصربية ايلينا دوكيتش
 -25الروسية ايلينا بوفينا
 -26الفرنسية ناتالي ديشي
 -27اليونانية ايليين دانييليدو
 -28االمريكية ليزا راميوند
 -29اجملرية برتا ماندوال
 -30الفرنسية ماري بريس
 -31الفرنسية اميلي لوا
 -32الروسية دينارا سافينا

مناقصة رقم 2002 /25

تعلن شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية إحدى
تـشكيالت وزارة الصناعـة واملعادن عن وجود مـناقصة
حملـية (صـيانـة سقف مـصنع األكيـاس البالسـتيكـية
التابع لشـركتنا) ...فعلى الراغبـني االشرتاك باملناقصة
من املكاتب املتخصصة مراجعة الدائرة التجارية /مقر
الشـركة الـكائـن يف سدة اهلـنديـة أو مكـتب الشـركة يف
بغـداد /شـارع الـسعــدون /عمــارة اخلطـوط اجلـويـة
العـراقيـة الســـــــــتـالم نسخـة من شـروط املنـاقصـة
مـقابل مبلغ قدره ( )10000عشـرة آالف دينار غري قابل
للـرد ويكون آخـر موعـد الستالم العطـاءات هو نهـاية
الـدوام الـرمسـي ليــوم  ،2004 /6 /15وتكــون فــــــــرتة
العمل ( )60يوم ًا اعتبارًا من تاريخ توقيع العقد ونؤكد
علـى ضـرورة رفـق صك مصـدق أو كفـالـة مصـرفيـة
صادرة من مصـارف حكوميـة حصرًا بنـسبة ( )%3من
قيمـة العطـاء وهـويـة غـرفـة جتـارة جمـددة وحـسب
األصـول وكتاب التسجيل بالضـريبة ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ....مع التقدير.
املدير العام وكالة

الشركة العامة للتجهيزات الزراعية

تعلن الشركة العـامة للتجهيزات الزراعية إحدى تشـكيالت وزارة الزراعة الكائنة يف الوزيرية /
خلف املعهـد الـقضـائـي عن إعـادة اإلعالن عـن منــاقصــة جتهيـز مسـاد الــــــــداب املـكيـس
بكميــــــــــة ( )200000مائيت ألف طن فعـلى الراغبني باالشرتاك يف هذه املنـاقصة من الشركات
املتخصصة يف جمال جتهيزه األمسدة مراجعـة مقر الشركة  /شعبة العالقات الستالم نسخة من
الشروط واملواصفات واألنـواع والكميات للسمـاد املطلوب جتهيزه ومن منـاشئ أصلية لقاء مبلغ
مقداره ( )375000ثالمثـائة ومخسـة وسبعون ألف دينـار غري قابل للـرد على أن يقـدم العرض
بظـرف مغلق وخمـتوم ومـؤشر علـيه اسم املنـاقص واملـناقـصة مـرفق به وصل شـراء شروط
املناقـصة وتقـديم صك مصـدق أو خطاب ضـمان مصـريف ألمر الـشركـة بنسـبة  %3من قـيمة
العطـاء يف موعـد أقصـاه نهايـة الدوام الـرمسي لـيوم 2004/5/27وسـوف يهمل كل عـرض غري
مسـتوف للـشروط وأن الـشركـة غري ملـزمة بـقبول أوطـأ العطـاءات ويتحمـل من ترسـو عليه
املناقصة أجور نشر اإلعالن.
مع التقدير
صادق جمعة الشيخ علي
املدير العام

حتذر وزارة النقل من تأجري الشاحنات
والبــاصــات والــسيــارات العــائــدة إىل
الـشـركـات التـابعـة هلـذه الـوزارة من
خالل االتفـــاق مع الــســواق الــذيـن
بعهـدتهـم هذه اآللـيات مـباشـرة وإمنا
يـتم ذلك عن طريق الـشركات الـتابعة
هلـا ويتحمل املـخالفـون كافـة التـبعات
القانـونية وهلـذه الوزارة احلق يف اختاذ
اإلجراءات القـانونـية حبقه بـاعتـباره
شريك ًا للسارق.
بهنام زيا بولص
وزير النقل

مناقصة رقم 2002 /26

تعلن شـركة الفرات العـامة للصنـاعات الكيميـاوية إحدى
تشـكيالت وزارة الصـناعـة واملعادن عـن وجود مـناقـصة
حملـية (جتهيـز قصديـر نقي كميـة  500مخسمـائة كغم)
للمصانع الكيمياوية التابعة لشركتنا...
فعلـى الـراغـبني بــاالشرتاك بــاملنــاقصـة مـن املكــاتب
املتخـصصـة حصـرًا مـراجعـة الـدائـرة التجـاريـة /مقـر
الشركة الكـائن يف سدة اهلندية أو مكتب الشركة يف بغداد/
شارع السعدون /عمارة اخلطوط اجلوية العراقية الستالم
نسخـة من شـروط املنـاقصـة مقابل مـبلغ قدره ()10000
عشـرة آالف دينـار غري قـابل للـرد ويكـون آخـر مـوعـد
السـتالم العطـاءات هو نـهايـة الــــــــــــــــــــدوام الـرمسي
ليـوم  ،2004 /6 /15وتكـون فرتة الـتجهيـز (شهـرًا واحـداً)
اعـتبارًا من تاريخ تـوقيع العقد ونؤكـد على ضرورة رفق
صـك مصـدق أو كفـالـة مصـرفيـة صـادرة مـن مصـارف
حكومية حصرًا بنسبة ( )%3من القيمة اإلمجالية للعطاء
وهـويـة غـرفـة جتـارة جمـددة وحـسب األصـول وكتـاب
التسجيل بـالضريـبة ويتحـمل من ترسـو عليه املنـاقصة
أجور النشر واإلعالن ....مع التقدير.
املدير العام وكالة

إعادة ()2

إعـــــالن

اعـــــــــــــــــــالن
إىل الشركات واملقاولني والتجار كافة

إعالن املناقصة 2002 - 3
جتهيز أجهزة عرض

يسر الشركة العـامة للمنظومات إحدى تشكيالت
وزارة الصناعة واملـعادن أن تعلن عن إعادة إعالن
منـاقصة جتـهيز أجهـزة عرض .وتـدعو املـكاتب
والشركات ذات االختصاص للمشاركة يف املناقصة
أعاله والــيت ميكـن اإلطـالع علـــى الـــشـــروط
واملواصفـات املطلوبـة هلا مبراجـعة مقر الـشركة
الكائن يف (بغـداد  -حي الوحـدة  -حملة  906زقاق
 47مـبنـى  30جمـاور اجلـامعـة الـتكنـولــوجيـة)/
القـسم التـجاري للحـصول علـى وثائق املـناقـصة
لقـاء مـبلغ  10000دينـار غري قـابل للـرد علمـ ًا أن
آخـر مـوعـد الستـالم العطـاءات سيكـون نهـايـة
الدوام الـرمسي ليـوم السبـت املوافق 2004 /6 /12
ويتحمـل من ترسـو عليه املنـاقصـةأجور النـشر
املدير العام
واإلعالن.
رئيس جملس اإلدارة

إعالن مناقصة

تعلن الـشركة العامـة للسمنت العراقـية إحدى تشكيالت وزارة
الصناعـة واملعادن عن حاجتها إىل املناقصات املبينة أدناه فعلى
الراغبني باملشاركة اقتناء نسخة من شروطها من مقر الشركة
الواقعـة يف الزعفـرانية  -سـعيده الـدائرة الـتجاريـة لقاء دفع
مبلغ  5000دينـار غري قابلة للرد علم ًا بـأن موعد الغلق الساعة
 12.00ظهرًا ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
مع التقدير
رقم املناقصة
10م2004 /
11م2004 /
12م2004 /

املوضوع
قلع وتكسري وحتميل ونقل كمية  2000طن يومي ًا حجر كلس
من مقالع بازيان إىل معمل مسنت كركوك
قلع وحتميل ونقل وتفريغ كمية  2000طن يومي ًا تراب عادي
من املقالع إىل معمل مسنت كركوك
نقل وتفريغ كمية ( )10000طن تراب حديد من مقالع جبد
مقالع العبد إىل معمل مسنت القائم

تاريخ الغلق
2004 /6 /4
2004 /6 /15
2004 /6 /15

الشركة العامة للسمنت العراقية

وزارة اإلعمار واإلسكان

تعلن شـركة سعـد العامـة إحدى تـشكيالت وزارة
اإلعمــار واإلسكــان عن إعـالن املنــاقـصـــــــــــــة
املرقمـة ( )2004 /30واخلاصة (مواد /آالت دقيقة)
فعلـى الراغبني بـاالشرتاك مراجعـة مقر الـشركة
الكـائـن يف املنـصــور لقـاء مـبلغ قـدره (مخـسـة
وعـشرون ألف) دينار غـري قابل للرد وآخـر موعد
الستالم العطـاءات يوم  2004 /6 /24علـى أن يقدم
العطـاء بظرف واحـد مغلق وخمتـوم ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 ..مع التقدير..
املدير العام

