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املدى الرياضي

اليوم انطالق منافسات هنائي شباب العراق بكرة السلة

اإلحتاد العراقي املركزي لكرة القدم

تنـطـلق اليــوم يف محـافـظـتي
بغـ ـ ــداد وارب ــيل مــنـ ـ ــافـ ــسـ ـ ــات
نهــائي العـراق للـشبــاب بكـرة
الــسلــة مب ـشــاركــة  12ف ــريق ـاً
قـ ـسـمـت إل ـ ــى مجـمـ ــوعـتـني.
أعلــن ذلـك ال ـ ـس ـي ـ ــد ح ـ ـســني
الع ـم ـي ـ ــدي رئ ـيـ ــس االحت ـ ــاد
وقــال ان البـطـولــة ستـسـتمـر
ملــدة خمـسـة أيـام حـيث تـضم
مـنــطق ــة بغــداد ف ــرق الكــرخ،
واالعـ ـ ـظـ ـم ــي ـ ـ ـ ــة  ،واألرمـ ـن ــي،
والـ ـ ــشهــيـ ـ ــد أوهـ ـ ــان ،واحلــي،
ونفــط اجلنــوب ،فـيمــا تــضم
مـجمــوعــة أربـيل فــرق انــديــة
أس ــو ،وزاخ ــو ،وكـمـ ــال سلـيـم،
واملـ ــوصل ،ودي ــالـ ــى ،واحلل ــة،
مـشيـراً إلـى ان أول وثـاني كل
مجـموعـة سيـترشحـان للدور
النهائي من البطولة.

جدول مباريات الدوري املمتاز ـ املرحلة األولى .الدور الثاني ـ مباريات اخلميس
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السليمانية ـ اجلوية
كركوك ـ زاخو
سيروان ـ بيرس
أربيل ـ دهوك
الكاظمية ـ الصناعة
بابل ـ االستقالل
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وحت ــدث عـن امل ــدرسـ ــة الك ــروي ــة
ق ـ ـ ــائالً س ـتـ ـ ـش ـمـل ثالث ف ـئـ ـ ــات،
البــراعـم واالشب ــال والنــاشـئني
وسـي ـشـ ــرف عل ــى ت ــدريـب
الـالعـ ـب ــني مـالكـ ـ ـ ــات
تـدريبيـة مؤهـلة

النفط ـ صالح الدين
سامراء ـ ديالى
الطلبة ـ بلد
الرمادي ـ الكرخ
الديوانية ـ ميسان
الشرطة ـ الكوت
البصرة ـ امليناء
السماوة ـ الناصرية

النفط
بلد
الكرخ
الكرخ
النجف
الشرطة
البصرة
السماوة

الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة

غني اجلبوري
حميد موسى
احمد عباس
كامل زغير
نصيف جاسم
مؤجلة
سامي ناجي
عادل حيدر

احلكام
صباح قاسم /جليل صيفي /مسعود سلمان /سلمان ياسني
محمود نور الدين /عبد اهلل عابد /إبراهيم سعيد /عماد ناظم
سمير شبيب /علي زيدان /عالء عبيد  /محمد كاظم
محمد صاحب /محمد عرب /سهيل محمد /جاسم عباس
كنعان ياور /محمد عبد الكاظم /فاضل عبد احلسني /علي عبد زيد
حازم حسني /لؤي صبحي /عباس دوين /ماجد حطاب
عبد العال خضير /محمد جبار /محمد هادي /غالب موسى
خليل يوسف /منتظر مجيد/احمد شاكر /بدر ناصر

غزارة هتديفية جتتاح الدور األول وصاحب عباس يتصدر القائمة

ف ـن ـيـ ـ ـ ـاً وعل ـم ـي ـ ـ ـاً
ل ـ ـ ـتـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
قــابـليــاتهـم الفـنيــة
وال ـبـ ـ ــدن ـي ـ ـ ــة ومع ع ــمل
منهاج تدريبي مـوحد معد سلفاً
ووفق أحدث االساليب التدريبية
احلـ ـ ــدي ـثـ ـ ــة وإذا سـ ـ ــارت األمـ ـ ــور
ب ــال ـص ــورة امل ــرس ــومـ ــة له ــا ف ــأن
ق ــاع ــدة كـبـي ــرة وجن ــوم س ــاطع ــة
ستخـرج من هذه املدرسـة لوجود
الع ـب ــني مه ـ ــرة يف ال ـ ــدي ـ ــوان ـي ـ ــة
محتــاجني إلـى االعــداد العلـمي
ال ــصح ـيـح وبعـ ـ ــد ثالث س ـن ـ ــوات
سـتعـطـي ثمـارهــا بجهــود رئيـس
االحت ــاد الفــرعـي يف الــديــوانـيــة
واعـ ـضـ ـ ــاء االحتـ ـ ــاد الـ ـ ــذيــن لــم
يبخلوا علينا بشيء.

اللـبنــانيــة بيــروت بتـاريخ
20042 / 12 / 23
وعــن ال ـ ـ ــدوري احملـلــي ق ـ ـ ــال :يف
هـذه البـطولـة سيـترشح فـريقان
ليـشكال مع ستـة فرق اخـرى من
منــاطق العـراق االخـرى اضـافـة
إلـى فــريقـني هبـطــا من الـدوري
امل ـم ـتـ ـ ــاز ي ـ ـشــكلـ ـ ــون فـ ـ ــرق دوري
الـدرجـة االولـى الـذي سـتنـطلق
ب ـط ــولـتـه يف شه ــر ك ــان ــون االول
املق ــبل .امـ ـ ــا بـ ـطـ ـ ــول ـ ـ ــة العـ ـ ــراق
الفـ ـ ــرديـ ـ ــة (امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة االولـ ـ ــى)
فـ ـ ـسـ ـتـق ـ ـ ــام يف الـ ـ ـشـه ـ ـ ــر املـقـ ـبـل
وسيكون مكان اقامتها يف اربيل.
وع ــن رأيه يف ال ـبـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة ال ـتــي
يشرف عليها االن قال:
 ان عـدد الفرق املشـاركة ممتازةكــذلك اعـجبـني االعـداد املـمتـاز
الـذي قــام به احتـاد ذي قـار وقـد
مل ـسـن ــا تعــاون ـاً بـني هــذا االحتــاد
واجلهــات الــريــاضـيــة امل ـســؤولــة
وك ــذلك ال نـن ـســى دور مــديــريــة
ت ــربـي ــة ذي ق ــار الـتـي وف ــرت لـن ــا
القاعة.

اعــــــــــــــــــــــــــــــالنات
رئاسة محكمة اجلنايات يف كركوك

العدد  / 317 /ج 2004 /
إلــى  /املتـهم الهـارب حــسني علـي محمـد
سليم
ملــا كنـت متـهم ـاً يف القـضيــة الـتحـقيـقيــة
امل ــرقمــة بال  2004 /ملــركــز شــرطــة عــرفــة
وفـق الق ـ ــرار  36لـ ـسـن ـ ــة  1994وله ـ ــروبـك
ومجهـوليـة محل إقـامتـك تقررر تـبليغك
إعـالناً بـالصحف احمللـية بـاحلضـور أمام
هـذه احملكمـة صبـاح يـوم 2004 / 12 / 30
وبعـك ـ ــسه س ــتج ـ ــري احمل ـ ــاك ـم ـ ــة بـحقـك
غيابياً.

دائرة التسجيل العقاري بكركوك

طلب تسجيل عقار مجدداً
الـطلـب املقــدم لهـذه الـدائــرة بتــاريخ / 7
 2004 / 10لـتسـجيل العقـار تـسلـسل 151
محلـة بـريـادي بــاسم فــاطمـة قــادر محي
ال ــديـن اعـتـب ــار بــصف ــة امل ــالـك .ولغ ــرض
تـثـبـيــت امللـكـي ـ ــة وفق ـ ـاً ألحـكـ ــام قـ ــانـ ــون
الـتـ ــسجــيل الـعقـ ــاري ( )43لـ ـسـنـ ــة 1971
قـررنــا اإلعالن .فعلــى من يـدعـى بـوجـود
عالقة أو حقـوق معيـنة للـعقار تقـدمي ما
لـديه مـن بينـات خالل ( )30ثالثني يـوماً
ابتـداءً من اليـوم الثـاني للـنشـر احلضـور
مبــوقع العقـار الـسـاعـة العـاشــرة صبـاحـاً
إلثبــات حقــوقـه للكــشف الــذي سـيجــرى
لهذا الغرض.

محكمة بداءة كركوك

املدعى عليه  /علي كرمي صالح
أقام املـدعي منيب فتحي محـمد الدعوى
 2004 / 7 / 2135يطـلب إلزامك بـتخلية
ال ـعــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  1494 / 510م  39تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـعـ ـ ــني
وجملهـ ـ ــول ـيـ ـ ــة إقـ ـ ــام ـتــك تقـ ـ ــرر ت ــبل ــيغـك
بصحـيفتني وعلـيك احلضـور يوم 11 / 8
 2004 /وبعكسه ستجري املرافعة غيابياً.
القاضي
يوسف عز الدين حسن

محكمة بداءة كركوك

جنم عبود/عزيز كرمي/سبهان احمد/سامي علي
سيروان سلمان /ننوزاد حمه غريب /جال علي /كروان محمد
أحمد علي /نظام ياور /ناجي حسن /مجيد خدا
كاظم عودة /سمير مهنا /احمد خضير /عادل مصطفى
هيثم محمد علي /رزاق إبراهيم /حيدر غضبان /علي جبار
عبد الكاظم حسن /محمود خلف /جاسم محمد /أياد رحمن
عالء عبد القادر /ارسالن قادر /احمد عبد احلسني /مناف ناجي
صباح عبد /خليل إبراهيم /قاسم حميد /جاسم كرمي

تقام املباريات كافة يف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اجلمعة املصادف  2004 /10 /29عدا مباراة
الديوانية ـ ميسان فتقام يوم اخلميس املصادف 20042 /10 /28

املدى/يوسف فعل
شه ـ ــدت م ـب ـ ــاري ـ ــات
الدور األول للدوري
املـمـت ــاز ع ــدداً مـن
األهـداف اجلـميلـة
والـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــي زادت مـ ـ ـ ــن
جـمـ ــالـيـ ــة املـبـ ــاريـ ــات
وس ـ ــاه ـمــت يف زي ـ ــادة
املـتعــة واإلثــارة فـيهــا
وتـ ــصـ ـ ـ ــدر املـهـ ـ ـ ــاج ــم
ص ـ ـ ـ ـ ــاحـ ــب عـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاس
جـ ـ ـ ـ ـ ــدول تـ ـ ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــب
الهـ ــدافـني بـ ــرصـيـ ــد
ثالثــة أهــداف يلـيه مهــاجـمــو
الــكه ـ ــرب ـ ــاء م ـص ــطف ـ ــى ك ـ ــرمي
ووجـدي صبـاح بـرصيـد هـدفني
وفـيـم ـ ــا يلـي أسـم ـ ــاء الالعـبـني
الذي سجلـوا األهداف يف الدور
األول.
مـب ــاراة اجل ــوي ــة وزاخ ــو انــتهـت
بف ــوز اجل ــوي ــة بــثالث ــة أه ــداف
مقـابل ال شيء سجلـها للجـوية
ح ـ ـس ــني عل ــي وسل ـيــم خ ــنجـ ـ ــر
ووليـد ضهـد ،وفـاز املـوصل علـى

شاكر رزيج عضو احتاد الشطرنج املركزي
للمدى الريايض
بعـد الـنتــائج البـاهـرة يف الـدورة
العــربـيــة انـظــارنــا تـتجه صــوب
كأس الـعالم يف اسـبانيـا وبطـولة
زون آسيا؟؟
حاوره -عدنان الفضلي
على هامش دوري انـدية الدرجة
الـثانيـة للشـطرجن والتـي اقيمت
م ــؤخ ــراً يف الـن ــاص ــري ــة الــتقـت
(املـدى الريـاضي) بـالسـيد شـاكر
رزيج ع ـض ـ ــو االحتـ ـ ــاد الع ـ ــراقــي
للـشـط ــرجن ليـطلـعنــا علــى آخــر
نشاطات احتادهم حيث قال:
بعـ ــد الـنـتـ ــائج الـبـ ــاهـ ــرة الـتـيحـققه ــا شـط ــرجنـي ــو الع ــراق يف
الـ ـ ــدورة الع ـ ــرب ـي ـ ــة االخ ـي ـ ــرة يف
اجلزائـر بدأت طموحات االحتاد
ت ـتـج ـ ـ ــاوز ه ـ ـ ــذا االفـق ح ـيــث ان
االحتـاد قــرر املشـاركـة يف بطـولـة
العالم التي ستقام اواخر الشهر
اجلــاري يف اسـبــانـيــا ون ــأمل مـن
ه ــذه امل ـش ــارك ــة ان حتـقق بعـض
االجن ــازات .كـ ــذلك ن ـشـت ــرك يف
بطـولة زون آسـيا الـتي ستـنطلق
يف  2004/ 12/ 2ت ـت ـبـعه ـ ـ ــا بعـ ـ ــد
ذلك بطـولة اخـرى يف العاصـمة

املشرف
رعد سليم
صالح محمد كرمي
محمد فليح
عبد القادر عبد اللطيف
عماد زبير
هادي جواد
طارق احمد
محمد حسني عبد الرسول

احلكام

تقام املباريات كافة الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اخلميس املصادف  2004 /10 /28عدا املباريات التالية:
1ـ كربالء ـ الزوراء 2ـ سيروان ـ بيرس 3ـ النجف ـ الشعلة .تقام يوم اجلمعة 20042 /10 /29
جدول مباريات الدور الثاني /املرحلة األولى /الدوري املمتاز
مباريات يوم اجلمعة
املشرف
امللعب
مجموعة
ت الفريقان ـ املتباريان

خميف مدير ًا للمدرسة الكروية يف الديوانية
بغداد/املدى
عني االحتاد الفرعي لكرة القدم
يف الـ ــديـ ــوانـيـ ــة املـ ــدرب حـمـيـ ــد
مخيف مـديراً للمدرسـة الكروية
يف الـديوانـية وهـو احلاصـل على
شهـ ـ ــادة ( )Aاآلس ـيـ ـ ــويـ ـ ــة ال ـتــي
تعـتـب ـ ــر أعلـ ــى الـ ــشهـ ــادات الـتـي
متـ ـنـح لـلـ ـم ـ ـ ـ ــدرب ــني يف الـق ـ ـ ـ ــارة
اآلس ـي ـ ــوي ـ ــة ك ـم ـ ــا عــمل م ـ ــدربـ ـ ـاً
مـســاعــداً لفــريق القــوة اجلــويــة
ومـدربـاً لفــريق الفئــات العمـريـة
وحــصل عل ــى ع ــدة إجنـ ــازات مع
تقــدميه وجــوه ـاً شــابــة وجنــوم ـاً
قــال ــوا كلـمـتهـم يف عــالـم اللعـبــة

14

املدعى عليه  /أحمد وليد مصطفى

ك ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــوك بـه ـ ـ ـ ــدف دون
مق ــابل سـجله عـب ــد اهلل
ح ــمـ ـ ـ ــادة .امـ ـ ـ ــا م ــبـ ـ ـ ــاراة
دهوك وسيروان فشهدت هدفني
لـكل مــنهـمـ ــا هـ ــدف تـنـ ــاوب يف
تسجـيلهما عـلى منصـور لفريق
ده ــوك وحـ ـســني علـي إب ــراهـيـم
لفريق سيروان.
أم ـ ــا يف م ـب ـ ــاري ـ ــات اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة
الثـانية فحـصد الصنـاعة ثالثة
نـقـ ـ ـ ـ ــاط مـ ــن مـ ــبـ ـ ـ ـ ــاراتـه أمـ ـ ـ ـ ــام
االسـتـقالل به ــدف أيـ ــاد شعالن
وان ـ ـتـهـ ــت املـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاراة بـه وتـغـلـ ــب
الـزوراء علـى الكـاظـميـة بـأربعـة
أهـداف سـجلهمـا هـشــام محمـد
ووســام زكي واحمـد عبـد اجلبـار
وعالء ستار.
وسـجـل صـ ـ ـ ــاح ــب ع ــبـ ـ ـ ــاس أول
هاتـريك يف مرمـى الشعلـة وقاد
فــريق كــربـالء لكـسـب أول ثالث
نـقـ ـ ـ ــاط يف م ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ــدوري
وسجـل لل ـشـعل ــة ع ــام ــر ن ــاجـي
لتنتهي املباراة بهذه النتيجة.
ويف واحـدة مـن املفـاجــآت تغـلب

بلــد علــى الـنفـط بهــدف واحــد
دون مق ــابل سجـله فالح ح ـسـن
ب ـي ـن ـم ـ ــا ف ـ ــاز الــكه ـ ــربـ ـ ــاء عل ـ ــى
سـ ــامـ ــراء بـ ــربـ ــاعـيـ ــة تـنـ ــاوب يف
ال ــتـ ـ ـ ـسـجـ ـيـل وج ـ ـ ـ ــدي ص ــب ـ ـ ـ ــاح
ومصطفى كرمي.
أم ـ ــا أقـ ـ ــوى املف ـ ــاج ـ ــآت وأج ــمل
املـب ــاري ــات فك ــانـت بـني الــطلـب ــة
والـكـ ـ ــرخ ان ــته ــت بفـ ـ ــوز الـكـ ـ ــرخ
بهـ ــدف سـجلـه الالعـب الـ ـشـ ــاب
سنان فوزي وحصد ثالث نقاط
لفريقه.
وتغـلب املـينــاء علــى الــدي ــوانيــة
بهــدفـني سجلـهمــا نــاصــر طالع
وستار جبار.
وفـاز فـريق الـشـرطـة علــى نفط
اجلنـوب بــأربعـة اهــداف مقــابل
ه ـ ــدف سجـلهـمـ ــا هـ ــاشـم رضـ ــا
هـ ــدفـني وعـمـ ــار أحـمـ ــد وبـ ـشـ ــار
سعـ ــد وسجـل للـنفــط اجلـن ــوب
اسامة ستار.
فـ ـم ــن ه ــم الـالع ــب ـ ـ ــون ال ـ ـ ــذي ــن
سـيسجـلون اسـماءهـم يف قائـمة
ترتيب الهدافني.

جبار هاشم يف أحضان الكرخ

ماذا يفعل عادل يوسف يف احتاد الكرة؟
شـوهـد مـدرب فــريق القـوة اجلـويــة االسبق عـادل يـوسف
يتردد بكـثرة على مقر احتاد الكـرة الكائن يف نادي الكرخ
خالل األيــام األخـي ــرة بعــد ع ــودته مـن رحلــة احـتــرافـيــة
قصيـرة يف األردن ليـنضم إلـى قافلـة العديـد من املـدربني
احملـتـ ــرفـني الـ ــذيـن عـ ــادوا إلـ ــى العـ ــراق مـ ــؤخـ ــراً امالً يف
احلصـول على مقعـد تدريبي يف احـد املنتخبات الـوطنية
التي يعتزم تشكيلها خالل الفترة املقبلة.

قـرر مــدافع القـوة اجلـويـة الـســابق جبـار هــاشم تــأجيل
احتــرافه يف ال ــدوري األردني املـمت ــاز وإعالنه االنــضمــام
إل ــى صف ــوف ف ــريـق الك ــرخ لك ــرة الق ــدم مق ــابل  3آالف
دوالر وراتب شهـري يتجـاوز  125ألف دينـار بعـد أن وجـد
أجـواء مــريحــة منـذ مـشـاركـته يف الـوحــدات التـدريـبيـة
للفـريـق للمحــافظـة علـى ليـاقـته البـدنيـة الـتي فقـدهـا
منــذ رحـيلـه عن ســرب الـصقــور أثــر تقــاطعه احلــاد مع
رئـيــس الـن ــادي سـمـي ــر ك ــاظـم ال ــذي حــمله م ـس ــؤولـي ــة
التــراجع اخلـطيـر الـذي أصـاب وكـر اجلـويـة يف الـفتـرة
األخيرة.

أقــامـت املــدعـيــة سـن ــدس محـمــد ص ــالح
الـدعـوى  2004 / 7 / 2133تطلـب متليك
الـعق ـ ـ ــار  200 / 7م  54خ.ت وجملهـ ـ ــول ـيـ ـ ــة
إق ـ ــام ـتــك تق ـ ــرر تــبلــيغـك ب ــصحــيف ـتــني
وعـل ـيـك احل ـ ـض ـ ـ ــور ي ـ ـ ــوم 2004 / 11 / 8
وبعكسه ستجري املرافعة غيابياً.
القاضي
يوسف عز الدين حسن

محكمة بداءة كركوك

املــدع ــى علـيهـم  /كــرسـتـني داود بهـنــام /
بان ويتا ودمية أوالد نافع داود
أقـ ــام املـ ــدعـي ريـ ــاضــي رفعـت إسـمـ ــاعــيل
الـدعـوى  2004 / 7 / 2102يطلـب متليك
العقـار  1 / 1139صـاري كـهيه وجملهـوليـة
إق ـ ــام ـتــك تق ـ ــرر تــبلــيغـك ب ــصحــيف ـتــني
وعـل ـيـك احل ـ ـض ـ ـ ــور ي ـ ـ ــوم 2004 / 11 / 7
وبعكسه ستجري املرافعة غيابياً.
القاضي
يوسف عز الدين حسن

محكمة بداءة كركوك

املدعى عليه  /حسن شرهان كَعيد
أقـام املـدعـي جبـار إبـراهيـم علي الـدعـوى
 2004 / 7 / 2096يـطلب متليـك العقار 9
 4321 /م  53خ.ت وجمله ـ ــولـي ـ ــة إق ـ ــامـتـك
تقـ ـ ــرر ت ــبل ــيغـك بـ ــصح ــيف ـت ــني وعل ـيـك
احلـ ـض ـ ــور يـ ـ ــوم  2004 / 11 / 6وبعـك ـ ــسه
ستجري املرافعة غيابياً.
القاضي
يوسف عز الدين حسن

محكمة بداءة كركوك

امل ــدعـ ــى علـيهـ ــا  /سع ــدي ــة عـ ــارف محـي
الدين
أقــام املــدعـي ف ــاضل ع ــارف محـي الــديـن
الـ ــدعـ ــوة  2004 / 7 / 2018ي ــطلـب إزالـ ــة
شـي ــوع العقــار املــرقـم  665 / 40م  54خ.ت
وجملهـ ـ ــول ـيـ ـ ــة إقـ ـ ــام ـتــك تقـ ـ ــرر ت ــبل ــيغـك
بـصحـيفـتـني وعلـيك احلـضــور يــوم / 21
 2004 / 11وبعـك ــسه ســتجـ ــري املـ ــرافعـ ــة
غيابياً.

متابعات رياضية
* ح ــدد االحت ــاد الع ــراقــي لك ــرة
الــسل ــة األول مـن الــشه ــر املقـبل
مـوعـداً نهـائيـاً لتقـدمي كشـوفـات
أس ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـالع ـ ـبـ ــني الـ ـ ـ ـ ـ ــذيـ ــن
سـيـمــثلـ ــون انـ ــديــتهــم للـمـ ــوسـم
احل ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي (2004ـ  )2005ح ـ ـيـ ــث
سـتـت ـ ــوقف انــتق ـ ــاالت الالعـبـني
بعـ ــد ذلك الـتـ ــاريخ ولـن تـتـم إال
بعـد استحـصال كـتب االستفـتاء
الرسمية.

محكمة بداءة كركوك

املدعى عليه  /عصمت توفيق قاسم
أقام املدعي شيروان محمد أمني الدعوى
 2004 / 7 / 1987يــطلـب متلــيك الـعق ــار
املرقمـة  28 / 250م  39تسعني وجملهـولية
إق ـ ــام ـتــك تق ـ ــرر تــبلــيغـك ب ــصحــيف ـتــني
وعل ـيـك احلـ ـض ـ ــور ي ـ ــوم 2004 / 11 / 10
وبعكسه ستجري املرافعة غيابياً.

* تلقـى االحتـاد العـراقـي للقـوة
ال ـب ـ ـ ــدن ـي ـ ـ ــة دع ـ ـ ــوة مــن شـق ـيـقـه
األردنـي للـم ـش ــارك ــة يف بـط ــول ــة
العـ ــرب للـمــتق ــدمـني وال ـشـب ــاب
الـتي تقـام يف العـاصمـة األردنيـة
عمـان يف النصف األول مـن شهر
كانون األول املقبل.

محكمة بداءة كركوك

املدعى عليه  /فائق إبراهيم علي
أق ــامـت امل ــدعـي ــة عالهـن محـم ــد سـمـي ــر
ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوى  2004 / 7 / 1868تـ ـبـلـ ـيـغــك
ال ـعــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  341 / 658م  39ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـع ـ ـ ــني
واجمله ـ ــول ـي ـ ــة إق ـ ــام ـتــك تق ـ ــرر ت ــبل ــيغـك
بصحـيفتني يـوميـتني للحـضور / 11 / 9
 2004أو إرس ــال مـن يـن ــوب عـنك ق ــان ــونـ ـاً
وبعكسه ستجري املرافقة بحقك غياباً.
القاضي
عبد الكرمي خضر

* رشح االحت ــاد الع ــراقـي ل ــرفع
االثق ــال ف ــريـقه ن ــادي األم ــان ــة
للمشـاركة يف بـطولـة أنديـة آسيا
التي تقام يف العـاصمة الـصينية
بكـني يف مـنـتــصف شه ــر ك ــان ــون
األول املـقبل بعـد إحــرازه بطـولـة
األنـديـة العـراقيـة بـاللعبـة للعـام
احلالي.

دائرة التسجيل العقاري يف قلعة سكر

إعالن
طلب تسجيل عقار مجدداً

بنــاء علــى الـطلـب املقــدم إلــى هــذه الــدائــرة
بتــاريـخ  2004 /10 /3لتــسجـيل متــام العقــار
تـسلـسل  1034محلــة السـوق بـاسم العـراقيـة
قـبـيلــة خــريــوت حـم ــزة مجــدد ًا بــاعـتـبــارهــا
حـائـزة لهـا بـصفـة املـالـك للمـدة القـانــونيـة،
ولغ ــرض تـثـبـيـت املـلكـي ــة امل ــذكـ ــورة متهـي ــد ًا
للـت ــسجــيل وفـق احك ــام ق ــان ــون الـت ــسجــيل
العقــاري رقم ( )43لــسنـة  1971قـررنــا إعالن
ه ــذا الــطلــب ،فعل ــى كل مـن ي ــدعـي ب ــوج ــود
عالق ــة أو حق ــوق معـيـن ــة عل ــى هـ ــذا العق ــار
تقـدمي ما لـديه من بيـانات إلـى هذه الـدائرة
خالل م ــدة ثالثـني يــوم ـ ًا اعـتـبــار ًا مـن الـيــوم
التـالـي لنـشـر هـذا االعالن وكـذلـك احلضـور
يف مـوقع العقـار يف السـاعة الـعاشـرة صبـاح ًا
مـن اليــوم التــالي النـتهـاء مـدة هــذا االعالن
وذلك إلثـب ــات حق ــوقه م ــوقعـي ـ ـ ًا يف الكــشف
الذي سيجرى يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
مدير دائرة التسجيل العقاري يف قلعة سكر

احتاد الكرة يعاقب رحيمة
متابعة:حيدر مدلول
علـمـت املـ ــدى الـ ــريـ ــاضـي ان
االحت ـ ــاد الع ـ ــراقــي امل ـ ــرك ـ ــزي
لكـرة القدم قـرر فرض غـرامة
م ــالـي ــة تــصل ال ــى  700دوالر
امريكي بـحق مدافع منتخب
الـشبـاب ونادي الـقوة اجلـوية
علي حسـني رحيمة وحـرمانه
مــن الـلع ــب مع امل ـن ــتخــبـ ـ ــات
ال ــوطـنـي ــة حـت ــى اشع ــار اخ ــر
ن ــظـ ـ ــراً ل ــطـ ـ ــرده مــن مــبـ ـ ــاراة

العـراق وسـوريـا يف الــدور ربع
النهـائـي يف بطـولــة امم اسيـا
لـل ـ ـ ـش ــبـ ـ ـ ــاب الـ ـت ــي جـ ـ ـ ــرت يف
العـاصمـة املالـيزيـة كواالملـبور
بـيـ ــد تعـم ــده ضـ ــرب امله ــاجـم
الـســوري يف تلـك املبــاراة ممــا
ادى الـى حرمـاننـا من بطـاقة
التــاهل الــى مــونــديــال كــاس
الـعالم للشبـاب الذي يقام يف
هولندا العام املقبل.

مجهور الدوري
وقناة النهرين
اف ــتقـ ـ ــدت مـ ـ ــدرجـ ـ ــات األنـ ـ ــديـ ـ ــة
اجلمــاهيــريــة إلــى املـشجـعني يف
الــدور األول من بـطـولـو الـدوري
املـمـت ــاز األم ــر ال ــذي دفع م ــدرب
اح ــد الفــرق إلــى مـطــالـبــة إدارة
قنـاة النهـرين بعـدم بث املبـاريات
اجل ـمـ ـ ــاه ـيـ ـ ــريـ ـ ــة م ـبـ ـ ــاش ـ ـ ــرة بل
تــسجــيله ــا وع ــرضه ــا يف امل ـس ــاء
بغـي ــة إت ــاحـ ــة الف ــرص ــة لـلف ــرق
لتتمـتع مبؤازرة جـمهورهـا الذي
فــضل م ـش ــاه ــدة املـب ــاري ــات مـن
شاشة التلفاز!

حكام سعوديون
ملباراتنا امام فلسطني
مت يف االحت ـ ــاد اآلس ـي ـ ــوي لـك ـ ــرة
القـ ــدم تـ ـسـمـيـ ــة حـكـ ــام مـبـ ــاراة
العـراق وفلـسطـني والتـي ستقـام
يف ق ـ ـطـ ـ ـ ــر  10 /16وه ــي ضـ ـم ــن
ت ــصف ـي ـ ــات كـ ـ ــأس الع ـ ــالــم 2006
واحلكـام الـذيـن متت تــسمـيتـهم
من الـسعـوديـة وسـيكـون مــراقب
احلكـام جمال الـشريف ومـشرف
املباراة مازن رمضان.
ويـذكــر ان منتـخبنـا الــوطني قـد
خـ ـ ـ ــرج خـ ـ ـ ــال ــي الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاض م ــن
الـتـصفـي ــات بعــد خ ـس ــارته امــام
اوزبكـستــان يف ملعب القـويـسمـة
( )1-2ب ـ ـس ـبــب االخـ ـط ـ ــاء ال ـتــي
ارتكـبهــا م ــدرب الف ــريق عــدنــان
حمد وأضـاع علينا فـرصة العمر
مبــواصلــة املـشــوار نح ــو التــأهل
إلى كاس العالم.

احتاد كرة القدم يطلب
تأجيل بطولة أوغندا
أرسل احتـاد كـرة القـدم العــراقي
ف ــاك ـسـ ـاً إل ــى نـظـي ــره األوغـن ــدي
ي ـ ـطـلــب ف ـيـه ت ـ ـ ــأج ـيـل م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد
البطـولة الرباعيـة املقرر اقامتها
لـلفـت ـ ــرة مــن  20لغ ـ ــاي ـ ــة  25مـن
الـ ـ ـ ـشـه ـ ـ ـ ــر املـقـ ـبـل إل ـ ـ ـ ــى 11 /30
وجـ ــاءت أسـبـ ــاب الـتـ ــأجــيل لـكـي
حتقق املشـاركة الغايـة األساسية
امل ــرج ــوة مـنه ــا وهـي االسـتع ــداد
وال ــته ـي ـئ ـ ــة ل ـبـ ـط ـ ــولـ ـ ــة اخلل ــيج
العــربـي ال ـس ــابعــة ع ـشــرة والـتـي
ستقام يف قطـر بعد غيبة طويلة
عــنهـ ــا امـتـ ــدت إلـ ــى ( )14سـنـ ــة
ول ـ ــرغ ـب ـ ــة االحت ـ ــاد الع ـ ــراقــي ان
تكون الـدورة معسكـر اعداد يليق
بالبطولة.

