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من اجل استمرار تقدمي افضل اخلدمات ملدينة بغداد ومواطنيها
والن تغـطيـة هـذه اخلـدمــات تتـحمل جــزءًا منهـا االيـرادات الـتي
تــأتـي من اجــور املـــاء ومبــالغ ايجــار االمالك العــائــدة لهــا ورســوم
املهنـة واالعالن ورسوم دور الـسينمـا وبقية الـرسوم املقـررة مبوجب
القـوانني.تـدعـو امـانـة بغـداد املـواطـنني االعـزاء إلـى تـسـديـد هـذه
املستحقات إلى الدوائـر البلدية يف جانبي الكـرخ والرصافة ودائرة
العقــارات ودوائــر مـــاء بغــداد مـن خالل قــوائـم املــسـتحقــات الـتـي
سـتوزع مـباشـرة إلى املـواطنـني من قبل مـوظفي االمـانة ونـؤكد ان
هــذه الــديـــون ستـبقــى يف ذمــة املـــدين وتـسـتحـصل مـنه بــالـطــرق

القانونية اذا تعذر استحصالها بالطرق املتاحة.
آملـني تعــاون املــواطـنني مـن اجل بغــداد اجـمل وانــظف وذلك مــا
عهـــدنـــاه مــن اهل بغـــداد وهـم يــتكـــاتفـــون مـن اجل بـنـــاء العـــراق

اجلديد.
مع حتيات امانة بغداد

ــداد ــة بغ ــالن من امـان اعـ

الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات
الطبية يف نينوى

اعالن مناقصة رقم )154/ 2004( لتجهيز مواد
كيمياوية

يـسـر الـشـركـة العـامـة لـصنـاعـة األدويـة واملــستلـزمــات الطـبيـة يف نـينـوى
احـدى تـشـكيالت وزارة الـصنـاعـة واملعـادن ان تـدعـو اصحـاب االخـتصـاص
لالشـتراك يف املناقـصة رقم )144/ 2004( لتجهيـز مواد كيميـاوية وحسب
الشـروط واملواصـفات التـي ميكن احلصـول عليـها من أمـانة الـصندوق يف
مقـــر الــشـــركـــة الكـــائـن يف املـــوصل )طـــريق مـــوصل ـ دهـــوك( لقـــاء مــبلغ
)4000( خـمــســـة آالف ديـنـــار غـيـــر قــــابل للــــرد فعلـــى اجملهـــزيـن مـن ذوي
العالقة والراغبني االشتراك يف املناقصة تقدمي عطاءاتهم مبوعد اقصاه
نهـايـة الـدوام الــرسمـي ليـوم الـسـبت املـوافق 9/ 10/ 2004 علـى ان تـوضع
العـطـــاءات بـظـــرف مـغلق يـــودع يف صـنــــدوق العـطــــاءات مبقـــر الــشـــركـــة

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
مع حتيات الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى
مــوصل ـ طــريق مــوصل دهـوك ـ هــاتف: 817440 فـاكـس: 817440 مـوبــايل

التجارية )07701600824(.
(E- mail ndi-tegarea@yahoo.com:). ص.ب: 11064 جامعة املوصل

شركة مصايف الوسط
م/مناقصة تنفيذ مد انابيب املاء اخلام

والنفط االسود العائدة إلى مصفى
السماوة ط. ش/ 2872/ 5/ 2004

اعـــــــــــــــــــــــالن
تعلـن شركة مصـايف الوسط )شركـة عامة( عن اعالن
مـنـــاقـصـــة تـنفـيـــذ مـــد انـــابـيـب املـــاء اخلـــام والـنفـط
االسود العائـدة إلى مصفـى السماوة ط. ش/ 2867/
4/ 2004 ومبــــوجـب املــــواصفــــات واخملــطــطــــات الـتـي
ميكـن احلـصـــول علـيهــا مـن امــانــة الـصـنـــدوق لقــاء
مبلغ مـقداره )40000( خمـسون ألف ديـنار غيـر قابل
للــرد ويتحـمل من تـرسـو علـيه املنــاقصـة اجـور نـشـر
االعالن علــــى ان ال تقل درجـــة املقـــاول عـن الـــدرجـــة
االولـى يف تصـنيف املقـاولني النـافـذة. ان آخـر مـوعـد
لتقدمي العطاءات نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت

املوافق 18/ 9/ .2004 مع التقدير.
دثار يحيى اخلشاب املدير العام

الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك
اعـــــــــــــــــــــــــــالن

تــــدعــــو الـــشــــركـــــة العــــامــــة لــصـنــــاعــــة الــــزجــــاج
والــسيـرامـيك/ احـدى تـشـكيالت وزارة الـصنـاعـة
ـــــرة واالخــتـــصـــــاص واملعـــــادن كـــــافـــــة ذوي اخلــب
لالشتــراك يف املنــاقصـات أدنــاه وميكـن احلصـول
على الـشروط واملـواصفات مـن الدائـرة التجـارية
يف مقـــــر الـــشـــــركـــــة ويــتحــمل مــن تـــــرســـــو علــيه

املناقصة اجور نشر االعالن.. مع التقدير..

ـ ـ ـ ـ ـ

إعالن مناقصة
جتـهيــز فــالفــات الـنفـط بكـميــات وأنــواع مخـتلفــة وحــسب

املواصفات املطلوبة ومن شركة ) (Pillardاألملانية
يعـلن مـعمـل سمـنت املـثنــى أحــد معــامل الـشــركــة العــامــة
للــسـمـنـت اجلـنـــوبـيـــة عـن إجـــراء املـنـــاقـصـــة أعـاله، فعلـــى
الـراغـبني بــاالشتــراك احلضـور إلـى مقـر املـعمل / الــشعبـة
القـانـونيـة لـلحصـول علـى نـسخـة مـن الشـروط لقــاء مبلغ
قدره خمـسة آالف دينـار غير قـابل للرد وتقـدمي عطـاءاتهم
يف ظـــرفـني مـغلقـني أحـــدهـمـــا جتـــاري يـتـضـمـن )الــسعـــر(
واآلخـر فنـي يتضـمن التـأميـنات الـقانـونيـة البـالغـة 3% من
مـبلـغ املنــاقـصــة ويتـحمـل من تــرســو عـليـه املنــاقـصــة أجــور
النشر واإلعالن، علماً أن آخـر موعد لتقدمي العطاءات يوم

2004. / 10 / 6
املستمسكات املطلوبة:

1 - هوية غرفة التجارة مجددة.
2- كتاب انتساب لدى أحد فروع الهيئة العامة للضرائب.

3- صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحــظـــــة - يهــمل أي عــطــــاء غـيــــر مـــسـتـــــوف للـــشــــروط

القانونية.
مدير املعمل
ر. مهندسني / سعد علي كاوي

وزارة التربية - املديرية العامة لألبنية املدرسية
إعــــــــــــــــــــــالن

تعلن وزارة التربـية / املديريـة العامة لألبنيـة املدرسية عن وجـود املناقصات
السرية املبينة أدناه فعلى الراغبني باالشتراك فيها من الشركات اإلنشائية
ومكــاتـب املقــاوالت واملقـــاولني املــصنـفني لــدى وزارة الـتخــطيـط بــالــدرجــة
املبـينــة إزاء كـل منــاقـصــة مــراجعــة املــديــريــة العــامــة املــذكـــورة الكـــائنــة يف
األعـظميـة خلف إعداديـة احلريـري للبنـات / ساحـة عنـتر لـشراء املـناقـصة
لقاء مبلغ مقـداره )10000( عشرة آالف ديـنار غير قـابل للرد لكل مـناقصة،
وآخـر مـوعــد للتقـدمي هــو قبل الـسـاعــة الثــانيـة عـشـرة ظهـراً يــوم الثالثـاء
املـصــادف 14 / 9 / 2004 علــى أن يــرفق بــالعـطــاء املـسـتمــسكــات املـطلــوبــة
بغالف مختوم يكتب عليه اسم املناقصة واملناقص ويتحمل من ترسو عليه

املناقصة أجور اإلعالن.
املناقصات

منـاقصة 4 / 2004 تشيـيد مخزنني مع سـياج / بغداد/ النهـضة/ االشتراك
للـشــركــات ومكــاتـب املقــاوالت واملقــاولـني علــى أن ال تقل هــويـــة التــصنـيف
الـصـــادرة من وزارة الـتخــطيــط عن اخلــامـســة نــافــذة املفعـــول عنــد تقــدمي

العطاء.
مـنــاقـصــة 6 / 2004 تــرمـيـم وحتـسـني ملعـب الكـشــافــة / بغـــداد الكـســرة /
االشتراك فـقط الشـركات اإلنـشائيـة التي ال تقل هـوية التـصنيف الـصادرة
مـن وزارة التخطـيط عن / اخلـامسـة / إنشـائيـة نافـذة املفعـول عنـد تقدمي

العطاء.
املستمسكات املطلوبة:-

1- هـوية تـصنيف املقـاولني الصـادرة من وزارة التخـطيط / إنـشائـية نـافذة
املفعول.

2- صك مصدق أو خطاب ضمان بنسبة 3% من مبلغ العطاء املقدم حتماً.
3- كتاب الضريبة معنون إلى وزارة التربية / األبنية املدرسية )براءة ذمة(.

4- صورة من عقد تأسيس الشركة.
4- أعمال مماثلة.

مالحظة:
1- يرفض العطاء غير املستويف للمستمسكات أعاله حتماً.

2- الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
3- تدوين األسعار رقماً وكتابة.

4- تفتح العـطاءات يف الـيوم احملـدد وبحضـور من يـرغب بـذلك مـن ممثلي
الشركات واملكاتب واملقاولني.

محكمة بداءة البياع
إلى املدعى عليهم 1- حمدة أحمد محمد

2- حسن غدير جياد
3- غنية أحمد محمد

أقــام املــدعي املــديــر العــام ملـصــرف الــرافــدين / إضــافــة
لـوظيفـته الدعـوى املرقـمة أعاله ضـدكم يطـالبكم فـيها
بـتأديـة مبلغ )300000( ثالثـمائـة ألف دينـار وجملهولـية
محل إقــامـتكـم تقــرر تـبلـيغـكم بـصـحيـفتـني محـليـتني
حلضـور املـرافعـة أمـام احملـكمــة بتـأريخ 20 / 9 / 2004،
وعنـد عـدم حضـوركم أو إرسـال من ينـوب عـنكم قـانـونـاً،

فستجرى املرافعة بحقكم غياباً وعلناً وفق االصول.
القاضي 
جواد النقدي

ـ ـ

محكمة بداءة الرصافة
إلى املدعى عليهم 1- هاشم عبد احلر علي

2- عبد الرضا مهدي غزاي
3- محمود عبد الواحد عبد اهلل

أقـام املــدعي، املـديــر العــام ملصـرف الـرافــدين / إضـافـة
لوظـيفته الـدعوى املـرقمـة أعاله والـتي يطـالبـكم فيـها
بتأديـة مبلغ )1000000( مليون دينـار. وجملهولية محل
إقـامـتكم حـسب إشعـار القـائم بــالتبـليغ تقـرر تبلـيغكم
ــاً بــصحــيفـتـني مـحلـيـتـني لـلحــضــور أمــام هــذه أعالن
احملكـمــة أو مـن يـنــوب عـنكـم قــانــونــاً بـتــأريخ 28 / 9 /
2004، وعنـد عــدم احلضـور فـستجـرى املـرافعـة بحـقكم

غياباً وعلناً وفق األصول.
القاضي 
كرمي صادق جابر

ـ ـ ـ ـ

محكمة بداءة الرصافة
إلى املدعى عليهم 1- هاشم عبد احلر علي

3- محمد عبد علي إدريس
3- عبد الرضا مهدي غزاي

4- محمود عبد الواحد عبد اهلل
أقـــام املـــدعـي، املـــديـــر العـــام ملـصـــرف الـــرافـــديـن / إضـــافـــة
لــوظـيفـته الــدعــوى املـــرقمــة أعاله والـتي يـطـــالبـكم فـيهــا
بتــأديــة مـبلغ )1000000( مـليـــون دينــار. وجملهـــوليــة محل
إقــامـتكـم حــسـب إشعـــار القــائـم بــالـتـبلـيغ تقــرر تـبلـيـغكـم
أعالنـاً بصحـيفتني مـحليتـني للحضـور أمـام هـذه احملكمـة
أو مـن ينـــوب عنـكم قــانــونـــاً بتــأريـخ 28 / 9 / 2004، وعنــد
عـدم احلضـور فستجـرى املرافعـة بحقكم غيـاباً وعلـناً وفق

األصول.
القاضي 
كرمي صادق جابر

محكمة بداءة البياع
إلى املدعى عليهم 1- حمدة أحمد محمد

2- غنية أحمد محمد
أقـام املدعـي، املديـر العـام ملصـرف الرافـدين / إضـافة
لــوظـيفـته الــدعــوى املــرقمــة أعاله ضــدكم يـطــالبـكم
فيها بتأدية مبلغ )228394( مئتني وثمانية وعشرين
ألف وثلـثـمــائــة واربعــة وتــسعـني ديـنــاراً. وجملهــولـيــة
محل إقـامـتكم تقـرر تبلـيغكم بـصحيفـتني محلـيتني
حلضـور املرافعـة أمام احملكمـة بتأريخ 20 / 9 / 2004
وعـنــد عــدم حـضــوركـمــا أو إرســال مـن يـنــوب عـنكـمــا
قانـوناً فـستـجرى املـرافعـة بحقكـما غـيابـاً وعلنـاً وفق

االصول.
القاضي 
جواد النقدي

ـ ـ

املدير العام

الشركة العامة للسمنت العراقية
اعالن مناقصة 15/ ح/ 2004

تعلن الـشـركـة العـامـة للـسمـنت العــراقيـة احـدى شـركـات وزارة
الـصنـاعـة واملعـادن عن حـاجتهـا لشـراء )4( اربع سيـارات مـيني
بــاص نــوع كـيــا مـــوديل 2002 كـــامل املـــواصفــات )كـيــر عــادي +
تبـريــد( ويفـضل اللــون االبيـض فعلـى الـراغـبني بـاملـشـاركـة يف
هــذه املـنــاقـصــة احلـصـــول علــى الــشــروط املـطلــوبــة مـن مقــر
الـشـركـة/ الـدائــرة التجـاريـة الـواقعـة يف الـزعفــرانيــة/ سعيـدة
لقـاء مـبلغ مقـداره )4000( خـسمـة آالف دينـار غيـر قـابل للـرد
علمـاً ان مـوعـد الغـلق سيـكن يـوم االحـد املـوافق 3/ 10/ 2004

الساعة )2.00( ظهراً هو آخر موعد لقبول العطاءات.
مع التقدير

مع حتيات الشركة العامة للسمنت العراقية
رقم املناقصة

14/ ح/ 2004

املواد

شراء سيارات مني باص نوع كيا موديل
2002 فما فوق كاملة املواصفات

تاريخ الغلق

2004 /10 /3

اجلزائر خترس يف عقر دارها

كتب / اكرام زين العابدين
شهــــدت مـبــــاريــــات الــــدور الــــرابع مـن تــصفـيــــات القــــارة
االفـريقية املـؤهلة لكـأس العالم 2006 املـانيا العـديد من
املفــاجــأة وكــان آخــراهــا فــوز الغــابــون علــى اجلــزائــر 3 -

صفر.
ضـيف ملعـب العــاصمـة اجلـزائـريــة عنـابــة املبـاراة الـتي
حضـرهــا جمهــور غفيـر زاد علــى اخلمـسني الـف متفـرج
والتي كـانت متـني النـفس بـالفـوز وخـطف نقـاط املبـاراة
الثالث لتكون بوضع افضل تنافس فيه بقية الفرق على

البطاقة اخملصصة لهذه اجملموعة.
كـــانت بــدايـــة املبــاراة قــويــة مـن الفــريقـني وشهــد مــرمــى
الفـــريق الغــابــونـي العــديــد مـن الهـجمــات اخلـطـــرة من
العـبي اجلزائـر الذين لـم يستغلـوا الفرص الـتي اتيحت
لهـم وانتهـى الشـوط االول من املبـاراة بتعـادل الفـريقني

بدون اهداف.
وبعـد فتـرة االستـراحـة املهمـة ملـدربي الفـريقـني لتعـديل
أوضـاع فــريقهمـا ويعـتبـر الـشـوط الثـاني شـوط مـدربني
يـتحكـم به مـن يقــرأ أوراق الفــريق اخلـصم بــشكـل جيــد
وهـــذا مـــا فـعله املـــدرب الـبـــرازيلـي جـــونـيـــورز الـــذي قـــاد
الغــابــون يف هـــذه املبــاراة لفــوز كـبيــر بـنتـيجــة 3 - صفــر
وتغلـب علــى العـبـي اجلــزائــر ومـــدربهـم الـبلجـيكـي ولـم
تــنفع صـيحـــات اجلـمهـــور الغفـيـــر الـــذي حـضـــر املـبـــاراة
مـشجعــاً للفــريق اجلـزائـري وخــرج بعــد املبـاراة غــاضبـاً

على النتيجة التي خذلتهم.
وبعــد انتهــاء املبـاراة اضـيفت احــدى القنـوات الـريــاضيـة
الـنجم اجلـزائـري السـابق احمللل الـريـاضي ربـاح مـادجـر
ليـعطي تصوراً ويحلل املـباراة ولكنه كان مـستاء جداً من
النتـيجة ولـم يستـطع أن يحلل أي شيء وفقـد سيـطرته
علـى املوقف وبـدأت الدمـوع تنهمـر من عينـيه حزنـا على

النتيجة القاسية.

الربازييل روساتو من بورتو
اىل ريال سوسييداد

سانت سيـباستيـان )اسبانيـا( 13-8 )أ ف ب(- اعلن نادي
ريال سـوسييـداد االسبـاني ان البـرازيلي ادريـانو فـابيـانو
روساتـو انتقل مـن صفوف بـورتو الـبرتغـالي الـى صفوفه

ملدة ثالثة اعوام.
واكـد النادي ان روساتو )27 عامـا( الذي يحمل اجلنسية

االيطالية سيخضع لفحص طبي قبل املباشرة.

كتب / يوسف فعل
يف مباراة انتظـرتها اجلماهير املصرية
بفـارغ الـصبــر والتــرقب تـغلب فــريقهـا
القـــومـي علـــى املـنـتخـب الكـــامـيـــرونـي
بثالثة أهـداف جميلة وملعـوبة مقابل
هدفـني وسط حضـور جمـاهيـري كبـير
وقف مــشجعــاً منــذ اللحـظـات االولـى
للـمـبـــاراة يـــزيـــد مـن حـمـــاســـة العـبـيه

الشباب.
بـدايــة املبــاراة لم تـوح بــالنـتيجـة الـتي
آلت الـيها املبـاراة فالفـريقان لـم يبادرا
للهجوم وأكـتفوا بـالواجبـات الدفـاعية
مع االعتماد عـلى الطلعات الهجومية
املـــرتـــدة وبـــزيـــادة عـــدديــــة قلــيلـــة مـن
العـبـي الـــوســط مع أفــضلـيـــة خلـبـــرة
مـحتــريف الكــاميــرون وحتـى الـدقـيقـة
)20( لم يخطر مرمى الفريقني برغم
مـجهـــــودات عــمـــــر زكــي وأبـــــو تـــــريـكـــــة
وأحـمـــد حــسـن الـتـي كـــانـت تـصـطـــدم
بـــالــصخـــرة ســــونغ وجـيـــرميـي بـيـنـمـــا
اعـتـمـــــد الفـــــريق الـكــــامـيــــرونــي علــــى
مهـاجم بـرشلـونة ايـتو ألخـطار مـرمى
الـفراعـنة إال أن تـارديللـي فطن لـذلك

تـــــراخــي الالعــبــني وعـــــدم الــتــــــزامهــم
بالواجبـات املكلفني بها على اساس أن
املـبـــاراة اصـبحـت مــضـمـــونـــة وبـــالـيـــد
فهــاجم العبـو الكـاميــرون بشـراسـة يف
دقــــائق املـبــــاراة االخـيــــرة يف محــــاولــــة
مـنهم ألدارك التعادل أو تقليل الفارق

يف أقل تقدير.
ومن ضـربـة ركـنيـة نفـذت بـدقـة سجل
جــــيــــــــــرميــــي يف )88( هــــــــــدفـهــــم األول
بضربة رأس رائعة هزت الشباك بعنف
وأدى ذلك إلــى االسـتمــرار يف الهجــوم
بـعـــــــد الــــضـعـف الـــــــواضـح يف اجلـهـــــــة
اليـمنـى ومـن منـاولـة ثنـائيــة مع ايتـو
سجل يف د )90( الهــدف الثــاني الـذي
زاد مـن تــــوتــــر أجــــواء املـبــــاراة بعــــد أن
اعـطــى احلـكم )4( دقــائق كـــوقت بــدل
ضائع مما جعل املصـريني يتكتلون يف
منـاطقهـم الدفـاعيـة للمـحافـظة عـلى
فـوزهـم التــاريخي وقــد حتقـق لهم مـا
أرادوا وسـط افــراح حـتــى الـصـبــاح لـم
تـنم القـاهـرة فيهـا. والفــوز حفظ مـاء
وجه املــدرب اإليـطــالـي تـــارديللـي بعــد

سلسلة من النتائج الهزيلة.

هـجمــة خـطــرة وصلـت الكــرة للـمبــدع
احــمــــــد حــــســن العــبــــــو بــــــاملـــــــدافعــني
الكـــامـيـــرونـيـني ويـــراوغ ســــونغ قـــائـــد
الفــــــريق الـــــذي قـــــام بـــــاعــثــــــاره داخل
مـنــطقـــة اجلـــزاء لــيعلـن حكـم املـبـــاراة
ضـربـة جـزاء صـحيحــة نفـذهـا حــسن
داخـل الــــــشـــبــــــــاك يف د )74( مـعـلـــنــــــــاً
تسجيل الهدف الثاني لتزداد الفرصة
املصـرية وتـسجيلهم هـدف االطمئـنان
وهذا لم يرض جنوم الكاميرون الذين
بادروا بـالهجوم علـى حساب الـواجبات
الـدفاعيـة وترك املنـاطق اخللفيـة مما
سهل علــى املـصــريـني اللـعب بـطــريقــة
الهجـوم املـرتــد الخطـار مـرمـاهـم وعن
طــــــريق هــــــذا األسلـــــوب سـجل طـــــارق
الـسيد يف د )82( أجمل اهـداف املرمى
بعـــد تالعـب بــاملـــدافعـني الــواحـــد تلــو
اآلخــر لـيــضع كـــرته بـكل مــا أوتـي مـن
قــوة داخل املــرمـــى لتـشـتعل املــدرجــات
فــــرحــــاً وحـتــــى تــــارديـللـي لـم يــصــــدق
نفــسه بــان فـــريقه مـتغلـب علــى اســود
الكـــاميـــرون بثـالثيـــة جمـيلــة فـســـالت
دمـــــــوعه مــن عــيــنـــيه وهــــــذا أدى إلــــــى

ووضعه يف كـماشة دفـاعية ال يـستطيع
املــرور منهـا بعـد تــألق التـابعـي ووسط
الـتنـظـيم الـدفـاعـي اجليــد للفـريـقني
أخـــتــــــــرق مـحـــمــــــــد شــــــــويف يف د. )44(
وارتقى عالياً ليضع كرة جميلة برأسه
داخل شـبــــاك األســــود الـكــــامـيــــرونـيــــة
لـتهتـز مـدرجـات املـلعب طـربـاً ورقـصـاً
واحـــتفــــــاالت لــم تــنـــته طــــــوال فــتــــــرة
االســتـــــراحـــــة بــني الـــشـــــوطــني. وبعـــــد
خـروجهـما مـن غرف االسـتراحـة تغـير
الـوضع يف الـشــوط الثــاني حـيث زادت
ثقـة الفــراعنـة بـانفــسهم مـسـتفيــدين
مـن التـشجـيع الكـبيــر لـهم لـيفــرضــوا
سـيطـرتـهم علـى ارجـاء امللـعب بعـد أن
تنــاقلــوا كـــرات جمـيلــة ونــزعــوا الــرداء
الــــــدفــــــاعــي مـــنهــم قــــــابـلهــم بـــنفـــــس
الـتـــوجـيه العـبــي الكـــامـيـــرون الـــذيـن
أرادوا العـــــــودة للــمــبــــــاراة عــن طـــــــريق
تــسجـيل هــدف الـتعــادل ألن اخلـســارة
قـد تبعـدهم عـن الوصـول إلى شـواطئ
املــونــديــال فـســـدد ايتــويف د. )60( كــرة
خطرة ابعدها ببـراعة إلى اخلارج نادر
الـسيد. واوعـز تارديللـي بالهـجوم ومن

الفـــــــراعنة ينقضـــون عىل اســــــــــــود الكــــــــــــامريون
اعلـن النجم املـغربـي يونـس العينـاوي انه يفكـر باالعـتزال بـعد خـروجه
مـن الــــدور االول بخــســــارته امـــام االمـيـــركـي تــــايلـــور دنـت 1-6 و1-2 ثـم

باالنسحاب بداعي االصابة.
وقـــال العـيـنــاوي )31 عــامـــا(: )خالل يــومـني او ثالثــة ســـاتخــذ قــراري(
مضيفا )اذا كنت ساخضع لعملية جراحية، ساوقف مسيرتي، كون ذلك
يتـطـلب مـني االبـتعـــاد عن املـالعب لـفتــرة 8 اشهـــر، وذلك يفــرض عـلي
العــودة الــى االنـطـالق من الـصفــر، بـحيـث لن اعــد امـلك اي نقـطــة يف
الـتصـنيف العــاملي لالعـبي كــرة املضـرب احملتـرفـني، واستعـادة مـستـواي
الـسابق سـيفرض علـى جهدا كـبيرا، وهـذا شىء مـؤسف الني كـنت بدأت

باستعادة مستواي(.
وكـان العيـناوي الـذي بلغ ربع نهـائي دورة فـالشينغ مـيدوز مـرتني عـامي
2002 و2003 احـس بالم مبـرح يف قدمه اليـمنى خالل الـشوط االول مع

دنت والنتيجة 1-4 ثم 3-صفر لصالح االخير.
وقـال العـينـاوي الــذي وضع ضمـادا علـى قـدمه وحـاول مـواصلــة اللعب
)شعرت وكأن احدا اصابني برمح(، غير انه لم يتمكن من متابعة املباراة

واضطر الى اعالن انسحابه يف اجملموعة الثانية والنتيجة 1-.2
وسبق للـعيناوي ان ابتعـد عن املالعب ملدة 6 اشهـر هذا العام بـسبب هذه
االصــابــة قـبل ان يعــود الــى املـنــافـســات الــدولـيــة يف دورة سـيـنـسـيـنــاتـي
االميـركيـة مطلع آب/اغـسطـس املاضـي، وهو لـم يشـارك هذا املـوسم اال

يف 4 دوارت فقط خرج منها جميعها يف الدور االول.
وكــان العـنيــاوي بــرز عـــامليــا مع مــواطـنه هـشــام ارازي بعــدمـــا بلغ خالل
مـسيـرته الـدور ربـع النهــائي يف الـبطـوالت االربـع الكبـرى ضـمن الغـران

شيليم واحتل املركز الرابع عشر يف التصنيف العاملي.

فالشينغ ميدوز: العنياوي
يفكر باالعتزال

املدير العام

مبلغ العطاء

10000 دينار

تاريخ الغلق

2004 /9 /18

رقم املناقصة

2004 /18

اسم املناقصة

مناقصة نقل وجتهيز
1000 طــــــن حــجــــــــــــــــر

دوملايت
ـ

ت

1

العدد 1144 / 7 / 2004
 التأريخ 31 / 8 / 2004 

العدد 1340 / 7 / 2004
التأريخ 4 / 9 / 2004 

العدد 1341 / 7 / 2004
التأريخ 4 / 9 / 2004 

العدد 1144 / 7 / 2004
التأريخ 31 / 8 / 2004

العدد / 1933
التاريخ / 31 / 8 / 2004

معمل سمنت املثنى 832

القانونية 


