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غرائب وطرائف يف
استمارات التصويت!!

املدى- يوسف فعل
اسـتغـرب احلـضـور ممـا جـاء يف
بعض اسـتمارات الرتشيح وخاصة
بعـد قـراءتهـا من قـبل املهنـدس
سـرحــان ممثل االحتـاد الــدولي

واملشرف على االنتخابات.
* كتـب يف احدى االستـمارات اسم
)أبــو عمـر( ويـقصـد به الـسيـد
حسني سعـيد يف الوقـت الذي كان
يـطلـب فيه مـن اجلمـيع كتـابـة
االسم بالشكل الصحيح والواضح!

* احـد اعضـاء اهليئـة العـامـة مل
تـعجــبه االمســــاء املـــــرشحــــة
لالنتخـابات فكتب امسني فقط يف
االستمارة هما حسني سعيد وعبد

اخلالق مسعود!!
* عضـو آخـر كتـب يف االستمـارة
سبعة اعضاء بداًل من ستة كما هو

معلوم ومتفق عليه مسبقًا!!
* وقع بعض اعضـاء اهليئة العامة
بــأخطــاء أمالئيـة عنـد كتـابـة
االمساء املرشحة وخاصة د.هديب

جمهول!.
* دخلــت اللجـنـــة املــشـــرفـــة
واملهندس توفيق سرحان يف حرية
من امـرهـا بقـراءة اسم )هـديب
حممد سلـطان( ومبعث احلرية ملن

حيتسب الصوت!!

مؤمتر صحفي
يعـقد رؤساء االنـدية اجلمـاهريية
االربعــة الـســادة رعــد محــودي
وامحـــد راضـي وعـبـــد الــسالم
الكعــود ومسري كــاظم مــؤمتــرًا
صحفيـًا يف السـاعة الـسادسـةمن
مـســـاء اليــوم يف نــادي الــزوراء
الـــريـــاضــي وذلك لـتـــوضـيح
املالبسـات اليت رافـقت انسحـابهم
من االنتـخابـات اليت جـرت أمس
االول وسوف حيـضر املؤمتـر ايضًا
الـسيـد هـادي امحـد ممـثاًل عن

نادي امليناء.

بـورتــو )الربتغـال( )أ ف ب(- سـجلت
تـشـيكيـا ثالثـة اهـداف يف مـدى ربع
سـاعـة خـالل الشـوط الثـانـي لتحقق
فـوزا كـبريا علـى الـدمنــارك بثالثـة
اهـداف نظيفـة يف املباراة الـيت اقميت
مساء اليوم االحد على ملعب )دراغاو(
يف بورتـو وبلغت الـدور نصف الـنهائي

تــشيكيا تتابع زحـفهـا حنــو النهــائي

اخرياً غرق امليناء يف حبر مشاكله
وحل الكادر التدرييب للفريق الكروي

البصرة/عبد احلسني الغراوي
تفاقمـت املشاكل وازدادت هوة اخلالفات وكثـرت االنقسامات داخل نادي
امليـناء وحل الكـادر التدريـيب للفريق واملـؤلف من الـسادة رحيـم كريم،
وجليل حنون، وعقيل عبـد احملسن، بقرار من إدارة النادي وعزي السبب
إىل ان الدوري احلالي قد انتهى بعد ان جاء فريق املـيناء باملرتبة الثالثة بعد
النجف وكربالء.. وعلمـت )املدى( ان االمساء املطروحـة على طاولة إدارة
الفـريق هـم صبيح حـسني، وعبـد الرزاق امحـد، ورمبا تـتاح فـرصة
للمدرب الشاب الذي قاد املينـاء إىل جناحات باهرة عقيل هاتو.. والالعبون
حاليـاً يف فرتة اسرتاحة ريثمـا خترج املشـاورات املكوكيـة بني أعضاء إدارة
النـادي الختيـار من سيقـود املينـاء صـاحـب العصـر الـذهيب ومفجـر
املفاجآت الكروية بفضل مجهـوره الويف ومدينته الطيبة اليت احتضنت
الفريق عـلى مدى نصف قـرن، وليس كثرياً علـى عمالقة الكـرة العراقية
هادي امحـد، جليل حنون، رحيم كريم، عقيل هـاتو، عبد الرزاق امحد،
والكـادر التـدرييب والـالعبني واهليـئة اإلداريـة، ليشـدوا ازرهم مجـيعًا
وينـسوا خالفاتهـم للخروج بكرة املـيناء من عنق الـزجاجة إىل الـساحات
الكرويـة ذات الفضاءات األرحب مـن اجل عودة رياضـية معافـاة وبكامل

قوتها ومعنوية العبيها.
هذا إذا عرفنا ان هـناك فرصة للـميناء الذي سيغـادر إىل إيران، خوزستان،
الجراء بعـض اللقاءات الودية مع األندية اإليـرانية.. ومهما تكون اللقاءات
فهـي فرصـة العضـاء اهليئـة اإلدارية والفـريق والكـادر التـدرييب لنـبذ
اخلالفـات من اجل تعـزيز الفـريق بعـوامل التـشجيع والـدعم املعـنوي

لتحقيق اجنازات رياضية تليب طموح البصريني املؤازرين لفريقهم..

مشاركة منتخب البصرة بكرة الطائرة
يف بطولة الناشئني

علمـت )املدى( أن منتخـب البصرة للـناشئني بكـرة الطائـرة سيشارك يف
بـطولة الناشـئني )اجلمهورية( اليت سـتجري على قاعـة الشعب األسبوع

املقبل.
يشرف علـى تدريب املنتخب البصري املدرب والالعب الدولي املعروف د.

عادل جميد خزعل يف حني يرتأس الفريق السيد غسان عبود.
تستمر البطولة اليت يشرف عليها االحتاد املركزي للعبة أربعة أيام.

*مـن جهة أخـرى تتـواصل علـى ملعـب نادي اجلـنوب بـطولـة البـصرة
بالـشطـرنج والـيت يشـارك فيهـا أكثـر من )17( فـريقـاً ميثـلون األنـدية
واملؤسسـات احلكومـية ويشـرف على تـنظيم البـطولة االحتـاد الفرعي

للعبة.
*تـأهل 4 العبـني إىل الدورة العـربيـة املزمع إقـامتهـا يف اجلزائـر بـ)كيك
بـوكـسنغ( ومجيـعهم من نـادي االحتـاد البصـري الـذيـن يشـرف علـى
تـدريبهم املـدرب الدولي حمـمد ذبيـح جنم. وبالـنسبـة لالعبـني الذين
سيـشاركون يف الدورة العـربية هم، فؤاد عـزيز، صالح ذبيح، أمحد سامل،

قيصر محيد.

رسالة البصرة الرياضية

يف تصـريح لـ)املـدى( قـال الـسيـد جـابـر
حممـد مـدرب حـراس املـرمـى لـلفئـات
العمرية لنادي االستقالل لكرة القدم حول
أمور النادي وأوضاعه واألزمة األخرية اليت
استــولـت علــى تفكـري معـظم ريــاضي
النـادي.. لألسف الشـديد أن الـذي نراه يف
الوسط الـرياضي مغـاير للروح الـرياضية
اليت نـسعــى من خالهلـا لـبنـاء جمـتمع
رياضي خيدم العـراق اجلريح فبدل من أن
تـداوى اجلـروح ازدادت تــوسعـًا بـسـبب
العـاملـني يف الوسـط الريـاضي من الـذين
يعـتربون أنفــسهم قـادة ريـاضـيني لـكن
العكس هو الـصحيح فهم ال يعرفـون شيئًا

مدرب حراس االستقالل للفئات العمرية جابر محمد:
! وكل يغين على لياله! اجلروح ازدادت توسعًا

عن احملسـوبيـة واحملابـاة. وتأسف حمـمد
قبل أن خيتـم حديـثه لكل شخـص حيمل
شهـادة وتـأريخ طـويل يف هـذا امليـدان وال
يـستـطيع حل هـذه املـشــاكل اليت بـدأت
تنخر بهذا الصرح فالالعبون بدون رواتب
واملـدربـون يف حـالـة يـرثـى هلـا والنـادي
بـصورة عـامة يـأن وينـدب حظه العـاثر
الــذي أوصله إىل هــذه احملنـة. وأكــد حنن
نـناشـد وزارة الشبـاب والريـاضة املـوقرة
الـتدخل الـسريع لـوضع األسس الرتبـوية
الصـحيحة وإنقاذ مـا ميكن إنقاذه من أجل
ضمـاد عــراقنـا اجلــريح مـهمـا كــانت

التضحيات.

مـن هـــذا القـبـيل والــدلـيل علـــى ذلك
االنـشقاقـات احلاصلـة بني أعضـاء اهليـئة
اإلداريـة لنـادي االستقالل واليت تعـرضت
إىل احلل مـن قبل وزارة الشبـاب والريـاضة
لكن اخلـواطـر والـوسـاطـات أعـادت هـذه
اهليـئة للعمل حبجة الصلح الذي زاد الطني
بلـة. وأضـاف إننـا ال نعـرف إىل ايـن نتجه
فـكل يغـين علـى لـياله وكلهـم يتـهمـون
بعـضهـم يف أكثــر األمــور عـلمــًا أنـهم ال
يـصلحـون وأكـد أن احلـل األمثل هـو حل
اهليئة اإلدارية وإفساح اجملال إىل من جيد يف
نفـسه أنه قادر علـى العمل بروح ريـاضية
وغرية عراقيـة أصيلة ونكـران ذات بعيدًا

متابعة / طه كمر الدليمي

متابعة / عدنان الفضلي
ضـمـن اسـتعـــداداتهـم لـبـطـــولـــة
اجلمهوريـة يلتقـي منتخبـا شباب ذي
قار وشبـاب املثنى يف مباراة ودية تقام
هذا األسبوع على ملعب السماوة. وقال
الـسيــد جميــد النــور عضـو االحتـاد
الفـرعي لكـرة القـدم يف حمافـظة ذي

استعداداً لبطولة اجلمهورية

منتخب شباب ذي قار يواجه منتخب
شباب املثنى وديًا

قـار إن هـذه املبـاراة ستكـون اختبـارًا
لـالعبني الذيـن متت دعوتهـم لتمثيل
احملافـظة مـن خالل بطـوالت الفـئات
العمـريـة اليت أقـمنـاهـا مـؤخـرًا وإن
مدرب الفـريق سيختار على ضوء هذه
املباراة األجـدر بتمثـيل احملافـظة من

الالعبني.

بابل / مكتب املدى / علي املالكي
ذكـر املشرف الريـاضي السيد زهري
صـايف احلسيـين يف مديـرية شـباب
وريـاضـة بـابل لـ)املـدى( أن )25(
نــاشـئــًا قــد أكـملـــوا دورة تعلـم
السباحة الـشاطئية واليت استمرت
لـلـفـــرتة مـــن 17 - 22 / 6 / 2004
وأشـرفت عليهـا املديـرية وهـيأت
الكـادر الالزم إلدارتهـا. وقـام عـدد
من املـدربني املعروفني يف السباحة
بــإلقــاء احملــاضــرات النـظــريــة
والعمليـة ومن بينهم السيد عباس
كلــــوب، وأضــــاف احلـــسـيـين أن
املشـاركني كانـوا من أحياء مـدينة
احلـــــــلـة وتـراوحت مـواليـدهم
بني 1981 - 1998، ومت أخـذ موافـقة
ذويهم اخلـطية علـى املشاركـة كما
قـمنــا بتــوثيق الـدورة ومـنحنـا
املشاركني شهـادات خترج ومشاركة

يف الدورة.

خترج دورة السباحة الشاطئية يف حمافظة بابل

بــابـل / مكـتـب املـــدى / علـي
املالكي

تنظم مـديريـة رياضـة وشباب
بابل مبـاراة )سباق( الـدراجات
اهلوائية لثالث فئات هي األشبال
والناشئـني والشباب يوم اجلمعة
على الطريق بني احللة وكربالء
وتـكــــون نقــطــــة االنــطالق
للـمـتــســـابقـني مـن القــاعــة
الريـاضيـة يف حي الـثورة مـساًء
وسـريافق الــسـبــاق عــدد مـن
سيــارات اإلسعـــاف وبلغ عــدد
املـشــاركـني 84 متـســابقــًا من
الفئــات الثالث، وهـذا هـو أول
سبـاق للـدراجـات اهلــوائيـة يف
احملـافظـة بعـد سقــوط النظـام

السابق.

سباق الدراجات
اهلوائية يف حمافظة

بــابل

متابعة: جنان حممد
يف إطار اإلعـداد للمـشاركـة يف دورة أثينـا األوملبيـة اخلاصـة بريـاضة املعـاقني واليت

ستفتتح فعالياتها يف السادس عشر من أيلول املقبل.
يدخل رياضيـو اللجنة الباراملبية يف مـعسكرات تدريبية داخلـية وخارجية استعدادًا

للدورة املذكورة.
وقال الـسيد قحطان تـايه النعيمي رئيس اللـجنة أن رياضيي فعـالييت األثقال والعاب
القـوى سيدخلون معـسكرًا تدريبيـًا يف مصر مطلع متـوز ويستمر ملـدة شهر بعد ذلك
يعودون لبغـداد للدخول يف معسكر تدرييب داخلي يبدأ يف األول من آب ويستمر لغاية
25 مـنه ثم معـسكـر أخري يف قـربص أو أثينـا يبـدأ يف األول من أيلـول ومنه إىل القـريـة

األوملبية للدخول يف منافساتها اليت تبدأ يف السادس عشر من أيلول.
أما بـالنسبة للمبارزة فسيكـون لنا مشاركة مببارز واحـد هو الالعب خالد كريم الذي

يواصل تدريباته حاليًا يف أمريكا.

تواصل استعدادات فرقنا لألوملبياد اخلاص

يف إطـار تنفـيذ بـرامج جلنـة تنـشيط
مـراكـز شبـاب بغـداد التـابعـة لـوزارة
الــشبــاب والــريــاضــة جــرت عـصــر
اخلـميـس املــاضـي سبــاقــات ركـضــة
الضـاحيـة للبنـني والبنـات مبشـاركـة
تسعـة مراكـز شبـاب، وتضـمن السـباق
ثالث فــعالـيات لإلعـمار: دون 12 سـنة
و)13-14( سنـة و)15-17( سنـة وأسفـرت
نتـائج الفئـة األوىل من املنـافسـات اليت
جــرت يف مـــضمــار اجلــادريــة لقـطع
مـسافـة 2 كم حبضـور الدكـتور طـالب
فيصل وكـيل وزارة الشبـاب والريـاضة
وعـدد من املـسؤولـني واملدراء العـامني
بالوزارة عن فوز كل من: أمنار علي من
مـركـز شبـاب املـدائـن وعبري مـنصـور
وسامان عدنـان من مركز شـباب جسر
ديـاىل ومــروان عبــاس وصفــاء عبـد
وسعـد جبـار من مـركز شـباب الـشعلة
وحممود عبد الباسط من الصليخ وأياد
كــاظم من الـشعلـة ومـازن يـوسف من
الـطــارميــة وليـث عبـد الـســادة من

احملمودية باملراكز العشر األوىل.
ويف سباق الفـئة الثانـية ألعمار )14-13(
سـنة لقطع مـسافة )3 كـم( حصل على
املراكـز العشر األوىل كل من املتسابقني:
عمـر ســامي من اجلـزائـر وعـلي عبـد
العـظيم مـن الشعـب وأمحد كـاظم من
جسـر دياىل وعبـد الرمحن سلـمان من
املـدائن ومـصطـفى مـطلب من املـدائن
وجـواد كاظم مـن مركز شـباب احلكيم
وخـالــد حممــد وعلي مـظلـوم وجالل
عـدنان مـن جسر ديـاىل وأوراس جاسم

من اجلزائر.
وجاءت نتائج الفئة الثالثة ألعمار )15-
17( سنــة لقـطع مـســافــة )5كـم( علــى

النحو التالي:

خريي باملراكز األوىل.
ويف ختـام السباقات وزع الـدكتور طالب
فـيصل وكيـل وزارة الشبـاب والريـاضة
اجلـوائز علـى الفائـزين باملـراكز الـعشر

األوىل لكل فئة.
وشهـدت املنــافسـات اليت تعـد بـاكـورة
أعمال جلنة تنشيط مراكز شباب بغداد
مـشــاركــة واسعــة وحـضــور نــاجح
لريـاضيـني املراكـز الشبـابيـة مبختلف

األعمار ومن كال اجلنسني.

اركــان كــاظـم وعلـي عبــاس ووســام
مـشكــور وعلي هــاشم وفــراس حممـد
وثامر عبد الكريم ونعمة محيد وعالء

مكلف وأسامة إبراهيم وأجمد محيد.
وأنـتهت منـافسـات الـنسـاء اليت جـرت
مبـشــاركـــة العبــات مــركـــز شبــاب

الزعفرانية عن فوز كل من:
أرجوان عـبد الكـاظم وسـلفانـا يوشـيا
وهنـد صـربي ورانيـة الزار وسـانـدي
يوشو ورسل يعـرب وليدي هيدي ونور

 حضور ناجح ومشاركة واسعة يف سباق
الضاحية ملراكز شباب بغداد

واثبتت تـشيكيا بانهـا افضل املنتخبات
املـشاركـة يف البطـولة وبـانها مـرشحة
بقوة الحراز لقبها الثاني بعد عام 1976
عندما ضمت النجمني زدينيك نيهودا
وانطـونني بـانينكـا واحلارس الـشهري
فيكـتور علما بـانها خسـرت نهائي عام

1996 امام املانيا 1-2 باهلدف الذهيب.

الربتغال وهولندا.
والفـوز هو الرابع على التوالي لتشيكيا
يف النهـائيـات علمـا بـان فــرنسـا هي
الـــوحـيـــدة الـيت فـــازت يف مجــيع
مبـاريـاتهــا عنـدمـا احـرزت الـلقب
عام1984  يف الـبطولـة اليت استضـافتها

على ارضها.

من بطـولـة امم اوروبـا 2004 املقـامـة
حاليا يف الربتغال.

وسجل يان كـولر )49( وميالن باروش
)63 و65( االهداف.

وتلتقي تـشيكيـا مع اليونـان يف نصف
النهائي يف 1 متوز املقبل، يف حني جتمع
املبــاراة الثــانيــة يف 30 احلــالـي بني

د. عدنان عبد الباقي
عـاد إىل بغـداد وفـد وزارة الــشبـاب
والرياضة برئـاسة السيد أمحد فائق
عبــد الكــريم املـديـر العـام دائـرة
املعلـومات والـدراسات والبحـوث بعد

زيارة لألردن استغرقت أربعة أيام.
وأجـــرى الـــوفـــد خالل الـــزيـــارة
مبـاحثـات مع منظـمة الـيونـيسيف
تنـاولـت سبل تعـزيـز آفـاق التعـاون
املــسـتقـبلـي بـني وزارة الــشـبـــاب
والـريـاضـة واليـونيـسيف يف جمـال

وزارة الشباب والرياضة جتري
مباحثات مع اليونيسيف يف عمان

تأهلت فرق البلديات واحتاد نقابات العمال والطاقة احلرارية
ودائرة توزيع الكهرباء إىل الـدور نصف النهائي لبطولة دوري
املؤسـسات يف حمـافظة ذي قـار. وجاء تـأهل هذه الفـرق بعد
فـوز البـلديـات علـى الصحـة بأربـعة اهـداف مقـابل ال شيء
والـنقابـات على الـشرطـة بهدف واحـد مقابـل ال شيء وفوز
الطـاقـة احلـراريـة علـى بـريـد الفـضليـة بضـربـات اجلـزاء
الـرتجيحيـة 9-8 وفوز تـوزيع الكهـرباء عـلى رابـطة الـفرق
الـشعبية بـضربات اجلـزاء الرتجيحيـة أيضًا 5-4. وكـانت هذه
البـطولـة قد افـتتحت مبـشاركـة 16 فريـقًا لعـبت بطـريقة
الـدوري ألربع جممـوعات تـأهلت مـنها مثـاني فرق. وسـيقام

الدور نصف النهائي والدور النهائي مطلع الشهر املقبل.

يف دوري مؤسسات ذي قار 
بكرة  القدم تأهل البلديات والنقابات 
والطاقة احلرارية وتوزيع الكهرباء 

إىل الدور نصف النهائي
تطوير مراكز الشباب.

وذكر السيـد أمحد فائق عبد الكريم
رئـيس الـوفد أن الـوفد أجـرى عدة
لقاءات ومناقـشات متخضت عن عدة
تـوصيات للعمل املستقبلي بني وزارة
الــشبــاب والــريــاضـــة ومنــظمــة

اليونيسيف. 
وقــال أن التــوصيـات ركــزت علـى
الربامج الـيت ستقــوم اليــونيــسيف
بتنفيـذها يف العراق واألطـار الزمين

هلا.

الديوانية / املدى
جتري االستعدادات املكثفة لسباحي
الـديـوانيـة بـإجــرائهم الـوحـدات
التدريبية اليـومية يف نهر احملافظة
استعدادًا خلـوض منافـسات بطـولة
الـسيادة للمسافـات الطويلة اليت من

لسبـاحي أنـدية األهلـي والرافـدين
واحلمـزة والشـامية واالتفـاق الذين
تنتظرهم مشاركة يف بطولة القطر
اليت يـقيـمهـا االحتـاد املـركـزي يف
مـسـبح احلــريـــة األومليب بـبغــداد

قريبًا.

املـــؤمل أن جتـــري يف نهـــر دجلــة
مبـدينـة بغـداد وبـإشـراف االحتـاد
الـعراقـي املركـزي للسـباحـة.. هذا
وأضـاف الـسيـد عبـد الـزهـرة فـرج
رئيـس االحتـاد الفـرعي لـسبـاحـة
الـديوانـية بـأن هنـالك استـعدادات

استعدادات مكثفة لسباحي الديوانية لبطولة السيادة بالسباحة يف بغداد
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