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ليفربـــــول يتخلى عن هويـــــــــيه

ليفربول (انكلرتا) (أ ف ب)
اعلن نـادي ليـفربـول االنكلـيزي
بـانه ختلى عـن مدربه الفـرنسي
جريار هوييه.
وقـال مـوقع النـادي علـى شبكـة
االنرتنـت :يعلن نـادي ليفـربول
بـانه ختلـى عن خـدمـات املـدرب
الفرنسي جريار هوييه مع مفعول
مباشر .
يف املقابل اكد املـدير التنفيذي يف
لـيفــربـــول ريك بـــاري :بعــد
مشـاورات كثرية قرر جملس ادارة
ليفـربول وضع حـد للتـعاون مع
جريار هـوييه الــذي قبل القـرار
بلباقة كبرية .
واضـاف قلنا دائـما باننـا سنتخذ
قرارًا يف ما يتعلق باملدرب يف نهاية
املوسم وهذا ما قمنا به .
وتابع صحيح اننا بلغنـا مسابقة
دوري ابطال اوروبـا لكن ذلك هو
احلـــد االدنـــى ولـيــس اهلـــدف
املنشود .
وختـم قائالً :قـرر جملس االدارة
والسبـاب عـديـدة بــان التغـيري
ضروري اذا اردنا املـنافسة جبدية
على االلقاب املوسم املقبل .
وكـان هــوييه اكـد يـوم الـسـبت
املــاضي بــانه ضــامـن بقــائه يف
منصبه يف املوسم املقبل وقال انا
واثـق مئــة يف املئــة مـن بقــائي
املـوسم املـقبل .ادارة النـادي تعي
متـامـا ان الفـريق تـأهل اىل دوري
ابطال اوروبا  3مـرات يف السنوات
الست املاضية .
واضاف ال استطيع منع الشائعات

(حول رحيله) وهي بـالنتيجة ال
تعـتمـد علـى اي اسـاس .يف هـذه
االونــة ،اعقــد اجـتمــاعــات مع
املسـؤولني يف النادي لالتفاق على
االستعدادات للموسم املقبل .
وكــانت الـصحـافـة االنـكليـزيـة
اشــارت اخلـميـس اىل ان مــصري
هـــوييـه سيـتحــدد يف غـضــون
اسبـوع خالل االجـتمـاع املـقبل
جمللس ادارة ليفربول.
ورغم جناحه يف قـيادة ليفـربول
اىل املـركـز الـرابع ،كـان هــوييه
عرضـة النتقادات شـديدة طوال
املوسم احلالي.
واستلـم هوييه تدريـب ليفربول
عـــام  ،1998وعلــى الــرغـم مـن
قـيــادته اىل احــراز لقـب كــأس
االحتــاد االوروبي وكـأس انـكلرتا
عــام  2001بــاالضــافــة اىل كــأس
رابـطــة االنــديــة االنكـليــزيــة
احملرتفــة ،فــان انـصــار النــادي
سئمـوا من عـدم ثبـات مـستـوى
الفـريق وزاد من صعـوبـة االمـر
بـــان الفـــريق فــشل يف احـــراز
الــدوري احمللـي منـذ عـام .1990
وسـبق هلــويـيه ان اشــرف علــى
تــدريب بـاريـس سـان جـرمـان
وقــــاده اىل احــراز اللـقب احملـلي
عـام  ،1986ثم توىل مهمـة تدريب كنت امتنى ان اتابع مهميت وكنت
املنـتخب الفرنـسي لسـنتني لكنه مصمما على ذلك .
فـــشل يف بلـــــــــوغ نهـــائـيـــات واوضح السبب االساس لوضع حد
مــونــديــال  1994فــدفـع الثـمن .للتعـاون بيـين وبني النـادي هـو
وقــال هــويـيه :اريــد يف بــادىء الـضغـط الكـبري الــذي يــواجهه
االمـر ان اوضح بـان هـذا النـادي جملـس االدارة وانــا شخــصيــا .
يعين الكثري بالنسبة الي ،بالطبع وتــابع بـــالنــسبـــة الي ،كـنت
اسـتطيع حتمـل هذه الضغـوطات

باريس (أ ف ب)-
خـرج الـنجم االمـريكي انــدريه
اغاسـي املصنف سادسـا من الدور
االول لبـطولـة فرنـسا املفتـوحة
خبسـارته امام الفـرنسي املـغمور
جريوم هاينيل املصنف  172عامليا
والصاعد من التصفيات  6-4و7-6
( )7-4و 6-3علــــــى مالعــب روالن
غـاروس االثـنني.وكـان اغــاسي
تعرض خلسـارة مماثلـة االسبوع
املــاضـي عـنــدمــا سقـط امــام
الــصـــربـي املغـمـــور نـيـنـــاد
زميــونيـيتـش  6-2و )8-6( 7-6يف
دورة سـانت بـولنت النـمسـويـة.
وهـي املرة االوىل اليت خيـرج فيها
اغـاسـي من الــدور االول يف ست
سـنــوات ،علـمــا بــانه خيــوض

الريـــــــان اىل النهائي على حســــــاب السد

ليفربول جيري حمادثات ايضا مع
مدرب فالـنسيا رافايـيل بينيتيز
الـــذي قـــاده هـــذا املـــوسـم اىل
الثـنائيـة (الدورس احملـلي وكاس
االحتـاد االوروبي) ومع الربتـغالي
جوزيه مـورينيـو مدرب بـورتو
(بطل الدوري احمللي) لكن االخري
اقرب اىل تدريب تشلسي اللندني.

فـــــوز مصر على زميبـــــــــــابوي
-2صفر

روالن غاروس
خروج اغاسي من الدور االول

البطـولة للمـرة السـادسة عـشرة
يف مـسريته وتـــــــــــوج بطال هلـا
عام .1999
واغــــــــاسي هــو الالعـب االكرب
سنـا ( 34عـامـا) الـذي خيـوض
البطـولة هـذا املوسم وكـان يأمل
يف حتقـيق فوزه الـرقم  800مـنذ
انــطالق مــســريته عـــام .1987
وخـسـر االمـريكي ارســاله ثالث
مــرات يف املبــاراة اليت اسـتمـرت
ســاعـتني ودقـيقـتني .وخــاض
هاينيل ( 23عامـا) اليوم مباراته
االوىل يف الـــدور االول لبـطــولــة
روالن غاروس اذ مل يـسبق له ان
اجتـاز التـصفيـات ،وسيقـابل يف
الــدور املقبل مـواطنـه ميكـايل
لودرا او االملاني الكسندر بوب.

كأس االمير:
الدوحة (أ ف ب) تـأهل الريان اىل
املباراة النهـائية لكـأس امري قطر
لكــرة القــدم املقـررة يف  29ايـار
احلالي بفـوزه على السد  2-3بطل
الدوري يف اياب نصف النهائي.
وكان الـريان فـاز ذهابـا -2صفر،
وسيلـتقي يف النهـائي مع قـطر او
الوكرة اللـذين يلتقيـان غدا (فاز
قطر -4صفر ذهابا).
جـاءت املبـاراة حـافلـة بـالفـرص
واالهـداف سعــى فيهـا الـسـد اىل
تعويض ختلفه ذهابـا لكن الريان
مل يتح له الفـرصة كـثريا وخرج
بفــوز ثــان اكـــد به تـــأهله اىل
النهائي.
وبدأ مـسلسل الـفرص مبـكرا من
الريـان اثر كـرة لالملـاني مـاريو
بـازلـر خـارج املـرمـى ،ثم اهـدر
الكـولوميب رينالـدو فرصة هدف
للسد عندما انفرد حبارس الريان
سـلمــان االنـصــاري وتــابع كــرة
بــــــرأسه لـكــن االخـــري جنح يف
التقـاطهـا ،اتبعهـا العــاجي عبـد
القــادر كـيتـــا بكــرة مـن داخل
املنطقة على يسار مرمى الريان.
وافـتـتح الــريــان الـتــسجـيل يف

لكـنين اعـتقـد بــانهـا سـتكـون
مـؤذيـة لالعـبني املـوسـم املقبل
وبــالتـالـي ستـؤثــر سلبـا علـى
عطاءاتهـم داخل امللعب ،وبالتالي
قـررنــا وقف الـتعــاون بيـننـا .
ويـبــدو الـن كـريبــشلـي مــدرب
تشارلتـون اتلتيك ابرز املرشحني
خلالفـــة هـــويــيه ،علـمـــا بـــان

لبـريان ( ،)32وكاد كـانداكـا حيرز
القاهرة (أ ف ب)
فـاز املنتخب املـصري علـى نظريه هــدف الــسـبق بعــدمـــا انفــرد
الزميبـابويـاني -2صفـر يف مباراة باحلارس عبـد الواحد السيد لكنه
كرة الـقدم الـدوليـة الوديـة اليت تـسـرع يف انهــاء اهلجمــة لتـضيع
اقيمت االثنني املـاضي على ملعب فـرصـة مثـينــة ( .)42واستـشعـر
املقـاولون العـرب بضاحـية اجلبل املـنتخب املـصري احلـرج واسهمت
االخضر يف القاهرة .وسجل هديف التغيريات اليت اجراها تارديللي يف
املبــاراة حممـد ابـو تـريكـة ( )17منح االفـضليـة ملصـر خصـوصـا
واســامــة حــسين ( 80مـن ركلــة بعـدمــا دفع مبحمـد ابـو تـريكـة
وحـسن مـصطـفى بـديلـني حلازم
جزاء) .
ومل يقــدم املـنتـخب املـصــري يف ومحزة ،وجنح البـديالن يف تهديد
الشوط االول املستوى املأمول الذي مرمـى احلارس كـانيـين وسنحت
يعكـس بــصمــة املــديــر الـفين هلما اكثر من فرصة قبل ان ينجح
االيطالي ماركو تارديللي الذي قاد ابـو تريـكة يف احـراز اهلدف االول
املنـتخـب يف اول مبـاراة لـه منـذ اثر كـرة عرضـية مـن حســــــــن
توليه املـهمة مطلع الـشهر اجلاري مـصطفــى اسكنهـا الـشبـاك (.)71
رمسـيـــا .وبـــدت الـتـــشكـيلـــة وتـواصلت اهلجمـات املصـرية ورد
االســاسيـة مـفككـة بعـد ان دفع ابو تـريكة اجلميل ملـصطفى الذي
تارديللي حبازم امام ومجال محزة توغل يف مـنطقة اجلـزاء فتعرض
يف وسط امللعـب ما افـقد املـنتخب للعرقلة مـن قبل مدافع واحتسب
املـصري الـسيطـرة على جمـريات احلكـم الدولي عـصام عبـد الفتاح
اللعـب لعـــدم قـيـــام الـثـنـــائـي ركلـة جـزاء سجل منهـا اســـــامـة
بـالــواجبـات الـدفــاعيــة ومنح حــسـين اهلـــدف الـثـــانـي (.)80
الفرصة لالعيب زميبابوي لفرض واهـدر ابو تـريكـة فرصـة احراز
سيطـرتهم على اللعب والحت هلم هدف ثالث من انفراد تام باملرمى
اكثـر من فـرصـة للتهـديف اذ رد لكنه سـدد جبـوار القـائـم االيسـر
القائـم تسديدة قوية ملابيزا ( .)86( ،)27واســـتـغـل تــــــــارديـلـلـــي
والعـارضـة تـسـديــدة رأســـــيـة الفرصـة لتجريب اكرب عدد ممكن

وزارة االعمار واالسكان

حبثـا عـن التـشـكيلــة املثــاليـة،
وسيلعب املنـتخب املصـري مباراة
وديـة ثـانيـة الـسبـت املقبل امـام
الغابـون قبل الـسفر اىل اخلـرطوم
ملالقاة السودان يف اوىل مبارياته يف
تصفـيات كـأس العـــــــــــامل 2006
يف  6حــزيـــران املقـبل .وعقـب
املبــاراة ،اعلن تـارديـللي انه راض
عن أداء الالعبني الذي ادوا املباراة
متـأثـرين بـاجملهـود الـكبري الـذي
بذلـوه يف الفرتة املاضيـة من جراء
املــشـــاركـــة يف عـــدد كـبـري مـن
املباريات.

تعلن شركة الـرشيد العامة للمقاوالت االنـشائية احد تشكيالت وزارة االعمـار واالسكان الكائنة يف النهضة
قرب معارض السيارات عن وجود منـاقصة سرية لالعمال الصحية (الرتاكيب الصحية) مواد +عمل الحد
مشاريعنا يف بغداد.
فعلى الراغبني بـاالشرتاك يف املناقصة اعـاله مراجعة مقر الـشركة /الدائـرة القانونيـة لغرض احلصول
علـى الشروط واملواصفـات الفنية وجداول الكـميات لقاء مبـلغ  25000دينار غري قابل للـرد ،على ان يكون
ال هوية تصنيف الدرجة اخلامسة.
املتقدم حام ً
وان الشركة غري ملزمـة بقبول اوطأ العطاءات علم ًا ان آخـر موعد لقبول العطاءات السـاعة الثانية عشرة
ظهرًا من يوم االحد املوافق  ،2004/ 6/6ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
املدير العام

وزارة االعمار واالسكان

اعــــالن منـــاقـصـــــة رقم ()2003 /109

تعلن شركة الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية احد تشكيالت وزارة االعمار واالسكان الكائنة يف النهضة
قرب معارض الـسيارات عن وجود مناقصة سرية لالعمال الصحيـة (التأسيسات املائية) للمبنى اجلديد
مواد  +عمل ألحد مشاريعنا يف بغداد.
فعلى الـراغبني باالشرتاك يف املناقصـة اعاله مراجعة مقر الشـركة /الدائرة القانـونية لغرض احلصول
على الشـروط واملواصـفات الفنيـة وجداول الـكميات لقـاء مبلغ ( )25000دينـار غري قابل للـرد ،على ان
ال هوية تصنيف الدرجة اخلامسة.
يكون املتقدم حام ً
وان الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات علم ًا ان آخر موعد لقبول العطاءات الساعة الثانية عشرة
ظهرًا من يوم السبت املوافق  ،2004 /5/6ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

الـدقيقة  62عندمـا اخرتق ناصر
كميل دفـاع السـد وانفـرد وسدد
كـرة ارتـدت من احلـارس حممـد
صقــر لتجـد املغـربي بـوشعـيب
املبـاركي الـذي تابعـها علـى ميني
احلارس.
واطـاح عـزت جـدوع بكـرة فـوق
عـارضـة الـريـان ( ،)38وحـصل
االخـري علــى فــرصــة لـتعــزيــز
النـتيجـة عـرب علي رمحـة املـري
الـذي انفرد بـاحلارس لـكنه سدد
فوق املـرمى يف الـدقيقـة االخرية
من الشوط االول.
واضـاف الريان اهلـدف الثاني عرب
اجلـزائـري عـلي بن عـربيـة اثـر
كــرة ركلــة ركـنيــة مـن اجلهــة
اليسرى نفـذها بازلـر وارتقى هلا
بن عــربيـة بــرأسه ووضعهـا يف
املرمى (.)57
وقلـص الـســد الفـارق
بعـــد دقــيقـــة
واحـــدة عرب

كيـتا الـذي تلـقى كـرة من اجلـهة
اليـسرى مـررها له عـماد نـاصر
فـتــــابع بــــرأسـه علــــى ميـني
االنصاري.
وحـصل خالف بسيط بـني بازلر
والـفرنـسي فـرانك لـوبوف انـهاه
احلكم ببطاقتني صفراوين.
وادرك رينالدو التعـادل للسد اثر
دربكة امام مرمى الريان فخطف
كرة بـطريقـة وتابعهـا بطـريقة
مقـصـيـــة خلفـيــة يف مــرمــى
االنـصـــاري ( ،)87لكـن الـكلـمــة
االخرية كـانت للريـان الذي سجل
هـدف الفـوز عرب علي املـري قبل
الـنهايـة بدقـيقتني عنـدما راوغ
ثالثـة مـدافعني وارسل كـرته يف
مرمى حممد صقر.
وطرد املـغربي يـوسف شيـبو من
السد يف الدقيقة  87حلصوله على
ـانـــــــــــــــــذاريـــــــن.

سكــــوالري
قد يشرف على سبورتينغ
لشبونة بعد النهائيات
االوروبية
لــشـبــونــة (ا ف ب) ذكــرت الــصحف
الـربتغاليـة بان مـدرب منتخـب الربتغال
الربازيلي لـويز فـيلييب سكـوالري مرشح
لتدريب سبورتينغ لشبونة املوسم املقبل.
واعتـربت الصحف بـان سكـوالري من االمسـاء
البـارزة خلالفة االسباني خوسيه انطونيو
كـامـاتـشـو الـذي سـينـتقل لتـدريب
فريقه السابق ريال مدريد.
وكـان سكـوالري الذي قـاد الربازيل اىل
احراز كـأس العـامل للمـرة اخلامـسة يف
مونـديال  ،2002املح اكثـر من مرة
يف االونــة االخرية بــانه يــرغب يف
اكمـال مـسريته مع احـد االنـديـة
االوروبـيــة وقــال جيـب ان ابــدا
بــالـتفـكري يف مــستـقبـلي ،واذا
حـصلت علـى عرض مـن احد
االندية فسادرسه .

تركيا جتدد
فوزها على اسرتاليا -1صفر
ملبورن (أ ف ب)
جددت تركيا فـوزها على اسرتاليـا -1صفر يف مباراة
دولية ودية يف كرة القدم.
وسجل نهـاد قهـوجي هـــــــدف املبـاراة الـوحيـد يف
الدقيقة .44
وكـانت تركيـا فازت يف املباراة االوىل  1-3يـوم اجلمعة
املاضي يف سيدني.

اعـــــــــالن

تعـلن كليـة الـتقنيـات الكهـربـائيـة وااللـكرتونيـة عن وجـود درجـتني وظيفـيتني
للتعيني .وفق الشروط املبينة يف ادناه-:
ال على شهادة الدكتوراه يف احد االختصاصات التالية:
أوالً :ان يكون حاص ً
 -1هندسة تقنيات احلاسبات.
 -2هندسة تقنيات االجهزة الطبية.
 -3هندسة تقنيات القدرة الكهربائية.
ثانيـاً :على الـذين تقدمـوا سابقـ ًا للتعيني او اعـادة التعيني واكـملوا معـامالتهم او
الذيـن لديهم رغـبة يف التـقديم علـى الدرجـتني املذكـورتني آنف ًا مـراجعة االقـسام
العلمية يف الكلية وكل حسب اختصاصه للفرتة من  2004 /26/5ولغاية .2004 /2/6
الدكتور عبد الكاظم جعفر الياسري
عميد كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية

اعـــــــــــــالن

وزارة االعمار واالسكان

اعــــــالن منــــــاقصة رقم ()2004 /105
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اعــــــــــــــــالن

تعلن شركة آشور العامة للمقاوالت االنشائية احد تشكيالت وزارة
االعمـار واالسكان الكائنة يف شارع النضال /بارك السعدون -مقابل
القصر االبيض عن وجود منـاقصة سرية لتجهيز البحص اخلاص
بـانتـاج البلـوك اىل موقـــع اخلـباطـة املركـزية يف احللـة وبكمـية
قدرها 1500م.3
وعلــى مـن جيـــد يف نفــسه الـكفـــاءة واملقــدرة مـن ذوي اخلـربة
واالختصاص الشـرتاك يف املناقصة ومـراجعة مقر الـشركة /قسم
القـانونيـة لغرض احلـصول علـى مستنـدات املناقـصة لقـاء مبلغ
مقداره  25000مخسة وعشرون الف دينار غري قابل للرد ويتحمل
اجـور االعالن علم ًا بـأن آخر موعـد لقبول العـطاءات هو الـساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املصادف .2004 /2/6
املدير العام
لشركة آشور العامة للمقاوالت االنشائية
2004/ 5 /22

املنــاقــــصة رقــــــم  108لسنـــــــة 2004

م /تهذيب واكساء نهر خاصة جاي داخل مدينة كركوك (ضفاف النهر) حوض
رقم ( )2كركوك
 -1تـدعو هـذه املديـرية املنـاقصني املصـنفني الدرجـة الثالثـة العمال اهلنـدسة
املدنية لتقديم عطاءتهم للمناقصة اعاله.
 -2ميكن احلصول علـى مستندات املـناقصة من القـسم القانوني يف املـديرية لقاء
مبلغ قدره  5000دينار غري قابل للرد.
 -3يـرفق مـع العطـاء كفـالــة مصـرفيـة او صـك مصـدق مبـبلغ  6000000ستـة
ماليني دينار ويف حالة عدم تقديم الكفالة املذكورة يهمل العطاء.
 -4يـتم تقـديـم العطـاءات بظـرفـني منفـصلني احـدهمـا فيـه صك مصـدق او
خطاب ضـمان مع هوية تصنيف املقـاولني جمددة مع وصل الشراء مع االعمال
املمـاثلة والظـرف الثانـي مرفق فيه جـدول الكميـات املسعـر يف او قبل السـاعة
الثانية عشرة من يوم اخلميس املوافق .2004/ 10/6
 -5املديـرية غري ملـزمة بقبـول اوطأ الـعطاءات سعـرًا ويتحمل من تـرسو عليه
املناقصة اجور نشر االعالن.
املدير العام
عون ذياب عبد اهلل

وزارة االعمار واالسكان

اعـــــــــــــــــالن رقــــــــــــــم ()42

اعــــــــــــــــــــالن
املديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري

مناقصة جتهيز 10000م 3حصى مكسر اىل مشروع ط6/

املناقصة رقم  104لسنة 2004

م /تهذيب واكساء نهر خاصة جاي داخل مدينة كركوك (ضفاف النهر) حوض رقم ( )4كركوك
 -1تـدعو هذه املديريـة املناقصني املصنفني يف الـدرجة الثالثة العمـال اهلندسة املدنيـة لتقديم عطاءتهم
للمناقصة اعاله.
 -2ميكن احلصول على مستنـدات املناقصة من القسم القانوني يف املـديرية لقاء مبلغ قدره  5000دينار غري
قابل للرد.
 -3يـرفق مع العطاء كفـالة مصـرفية او صك مـصدق مببلغ  10000000عشـرة ماليني دينار ويف حـالة عدم
تقديم الكفالة املذكورة يهمل العطاء.
 -4يتم تـقديـم العطـاءات بظـرفني مـنفصلـني احدهـما فـيه صك مصـدق او خطـاب ضمـان مع هـوية
تصنـيف املقاولني جمددة مع وصل الشراء مع االعمال املماثلـة والظرف الثاني مرفق فيه جدول الكميات
املسعر يف او قبل الساعة الثانية عشرة من يوم اخلميس املوافق .6/6/2004
 -5املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرًا ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
املدير العام
عون ذياب عبد اهلل

تعلن شـركة محورابي العـامة للمقاوالت االنـشائية احـد تشكيالت وزارة االعمـار واالسكان عن وجود مـناقصة
سرية (جتهيز كمية  10000م 3عشــــــرة آالف مرت مكعب حصى مكسر  5ملم  – 12ملم اىل مشروع ط.)6/
فعلى املقاولني الـراغبني االشرتاك يف املناقصـة مراجعة قسـم القانونية يف مقـر الشركة الكـائن يف منطقة كمب
سـارة مقابـل كراج االمانـة رقم 3/للحصـول على مـستندات وشـروط املناقصـة لقاء مبلغ قـدره ( 25000دينار)
مخسة وعـشرون الف دينـار غري قابـل للرد ويتحمل مـن ترسو علـيه املناقصـة اجور النـشر واالعالن وان آخر
موعد لقبول العطاءات الساعة ( )12الثانية عشرة ظهرًا من يوم (االربعاء) املصادف .2004 /2/6
شركة حمورابي للمقاوالت االنشائية

