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املدى الرياضي

احتاد جدة السعودي خيرج شومبوك من دوري أبطال آسيا

بطولة فرنسا :مدرب جديد لفريق
اجاكسيو خلفاً لبانتالوين
اعـل ــن نـ ـ ـ ــادي اجـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــو
الـف ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـس ــي انـه ع ــني روالن
ك ــوربيـس مــدربــا لفــريق كــرة
الق ـ ــدم ب ـ ــدال مــن اول ــيف ـي ــيه
ب ــانـت ــال ــونـي ال ــذي اقـيل مـن
منصبه قبل ايام.
وق ـ ــال ك ـ ــوربـي ــس يف م ـ ــؤمت ـ ــر
صحــايف مــشتــرك مـع رئيـس
اجـ ــاكـ ـسـيـ ــو االن مـ ــوريـتـي يف
مقــر الـنــادي "لــو كــان نــاديــا
آخــر غيـر اجـاكــسيـو ملـا عـدت
الـ ـيـه .يف ال ـ ـ ـ ــوق ــت ال ـ ـ ـ ــراه ــن
سـ ــاحـ ــاول ان اســتفـيـ ــد قـ ــدر
امل ـ ـس ـت ـط ـ ــاع مــن اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة
احلالية".
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وي ــدرب ك ــوربـي ــس الـ ــذي وقع
عـق ـ ـ ـ ـ ــدا مل ـ ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ـ ــابـل
للتجـديد ،فـريق فالديكـافكاز
الــروسـي منــذ كــان ــون الث ــاني
املاضي.
ودرب كوربيس اندية مرسيليا
وبــوردو ولنـس الفــرنــسيــة ثم
اجاكسيـو من  2000إلى 2003
وت ــركه يف اي ــار بع ــد ان ضـمـن
بق ـ ـ ــاء الف ـ ـ ــريق يف الـ ـ ــدرجـ ـ ــة
االول ـ ـ ـ ــى ،قـ ـبـل ان ي ــت ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــى
االشـراف علـى فـريق الـوحـدة
االماراتي ملدة شهرين فقط.

×

كأس اسبانيا :أوين3 3 ...
مدريد (أ ف ب)
سـجل مهــاجـم منـتخـب انكـلتــرا ونــادي ريــال مــدري ــد االسب ــاني
مــايكـل اوين هـدفـه الثـالـث يف مبـاريـاتـه الثـالث االخيـرة لـيقـود
فريـقه الى الـفوز علـى ليغـانيس خـارج ارضه  1-2يف الدور االول
من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.
وك ــان اويــن سجل ه ــدف ري ــال ال ــوحـي ــد يف م ــرم ــى
ديـن ــام ــو كـيـيف االوك ــرانـي يف م ـسـ ــابق ــة دوري
ابطـال اوروبا االسـبوع املـاضي ،وكـرر فعلته يف
م ــرم ــى ف ــالـن ـسـي ــا يف الـ ــدوري احمللـي ال ـسـبـت
املاضي.
وافتتح فرنانـدو موريانتيس الـتسجيل لريال (،)19
ثم اضاف اوين الثـاني مطلع الشـوط الثاني (،)48
وقلص ليغانيس الفارق عبر داني رويز (.)55
وتغـلب ديبورتيفـو كورونا علـى سيرسيـدا بهدفني
نظيفني كانا من نصيب مهاجمه الدولي دييغو
تريستان يف الدقيقتني  23و81.
وفــاز ايـضــا ،اوســاســونــا علــى كــاستـيلــون 2-4
بـركالت التـرجيح بعـد تعـادلهـما يف الـوقتني
االصلي واالضايف سلبا.

تــأهل احتـاد جـدة الــى نهــائي دوري
اب ـط ـ ــال اسـي ـ ــا لـك ـ ــرة الق ـ ــدم عل ـ ــى
حسـاب شـومبـوك الكـوري اجلنـوبي
اثــر تع ــادله معهــا  2-2يف جيــوجنــو
الكورية يف اياب نصف النهائي.
وسـجل االمل ــانـي ب ــاول ــو ريــنك ()31
وال ــبـ ـ ـ ــرازيـل ــي بـ ـ ـ ــوت ــي ( )43هـ ـ ـ ــديف
شــومبــوك ،والبـرازيـلي تـشـيكـو (71
من ركلـة جزاء) واسامـة املولد ()90
هديف االحتاد.
وكان االحتـاد قد فـاز ذهابـا يف جدة
1.-2
وب ــات االحت ــاد ث ــانـي فـ ــريق ع ــربـي
يـتأهل الـى الدور الـنهائـي للبطـولة
علــى التــوالي بعــد العني االمــاراتي
ال ـ ــذي ت ـ ــوج بـ ـطـال له ـ ــا يف امل ـ ــوســم
امل ــاضـي لكــنه فق ــد لقــبه بخ ــروجه
من ربـع النهــائي اثـر خـسـارته امـام
شـومبـوك بالـذات ذهابـا صفر 1-يف
االمـ ـ ــارات وايـ ـ ــابـ ـ ــا  4-1يف كـ ـ ــوريـ ـ ــا
اجلنوبية.
وبدأت املـباراة بهجـوم كوري كمـا هو
مـتـ ــوقع بحـث ــا عـن ت ــسجـيل ه ــدف
مبكر لـتعويض اخلسـارة ذهابا لكن
لـم يحـصل شــومـب ــوك علــى فــرص
جـديـة علـى مـرمـى احلـارس حـسني
ال ـصـ ــادق ،كـمـ ــا ان العـبـي الـ ــدفـ ــاع
وال ـ ــوسـ ــط يف الفـ ـ ــريق ال ـ ــسع ـ ــودي
تعـاملـوا مع االمـور جيــدا يف نصف
السـاعة االول بـدءا بضغـطهم عـلى
ح ـ ــامل الـكـ ــرة يف مـنـت ــصف املـلعـب
وصوال الى تأمني منطقتهم جيدا.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك
الـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــادق
بـ ـ ــدال مــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ــي
مبـروك زايـد
املصاب.
وك ــانـت احمل ــاول ــة
االولـ ــى علـ ــى احـ ــد
املرميني سعـودية اثر
كـ ـ ـ ـ ــرة مـ ــن خ ـ ـمـ ــيـ ـ ـ ــس
الع ــوي ــران ال ــى محـم ــد
نــور لكنه تـابعهـا سهلـة يف
مـتـن ــاول احل ــارس لـي ي ــونغ
بارك (.)19
وت ـ ــوال ــت مح ـ ــاوالت ش ـ ــوم ـب ـ ــوك

الخـتراق املـنطقـة السـعوديـة لكنـها
افــتق ـ ــدت احلــيل ـ ــة رغــم حت ـ ــرك ـ ــات
البـرازيلي بـوتي واالملـاني البـرازيلي
االصل بـاولـو ريـنك الـذي كــانت له
احملـ ــاولـ ــة الـكـ ــوريـ ــة االبـ ــرز يف اول
ثالثـني دقيقـة عنـدمـا حـرك له نـام
ك ـ ــونغ دو ك ـ ــرة مــن ركل ـ ــة ح ـ ــرة مـن
نح ــو 30مـتـ ــرا وضعه ــا ق ــريـب ــة مـن
املرمى (.)30
لكـن ريـنك افـتـتح الـتــسجــيل بع ــد
ثـ ــوان قلــيلـ ــة اثـ ــر كـ ــرة وصلــته مـن
اجلهـة الـيسـرى فتـابعهـا يف املـرمـى

دوري ابطال العرب :االسامعييل يتأهل عىل حساب ترشين السوري

كأس رابطة االندية االنكليزية املحرتفة:
برينيل خيرج استون فيال
لندن (أ ف ب)
حقق بيـرنلي مـن الدرجـة الثـانيـة مفاجـأة من العيـار الثقيل بـاخراجه
استـون فـيال من املـمتـازة بفــوزه عليه  1-3يف الـدور الثـالـث من مـسـابقـة
كأس رابطة االندية االنكلزية احملترفة لكرة القدم الثالثاء املاضي .
وسجل بـرانـش وكـامـارا وفـالـوا اهـداف الفـائـز يف الـدقـائق  9و 65و ،88يف
حـني سجل للخـاسـر مهــاجمه الكـولــومبي خـوان بـابلـو انخل يف الـدقيقـة
 . 81وحـقق مـ ــانـ ـشـ ـسـتـ ــر يـ ــونـ ــايـتـ ــد ال ـ ــذي لعـب بـتـ ـشـكــيلـ ــة جـلهـ ــا مـن
االحتياطيني فـوزا كبيرا على مضيفه كرو الكـسندرا بثالثة اهداف نظيفة
حمـلت تــواقيـع الن سـميـث ( )10ووليـام مـيلـر ( )57وفــوستـر ( 59خـطـا يف
مرمى فريقه).
وتغـلب ليفـربـول علـى ميلـوول بثالثـة اهـداف نـظيفـة سجلهـا العـب وسطه
السنغالي ساليف دياو ( )18واملهاجم التشيكي ميالن باروش ( 70و.)90
وف ــاز ب ــورت ـسـم ــوث عل ــى لـي ــدز ي ــون ــايـت ــد  1.-2سجـل للف ــائ ــز ك ــام ــارا ()14
وبركوفيتش ( 32من ركلة جزاء) ،وللخاسر براين دين (.)40

بطولة املانيا :بايرن ميونيخ يتابع زحفه نحو الصدارة
برلني (أ ف ب)
ت ـ ــابع بـ ــايـ ــرن مـيـ ــونـيـخ زحفـه نحـ ــو
ص ــدارة بـط ــول ــة امل ــانـي ــا لك ــرة الق ــدم
بفوزه على فـولفسبورغ صـاحب املركز
االول -2صفـ ــر يف افـتـتـ ــاح امل ـ ــرحلـ ــة
العاشرة الثالثاء املاضي.
ورفع بـايــرن ميــونيـخ رصيـده الـى 20
نقطة يف املركز الثالث متخلفا بفارق
االه ـ ــداف عــن شــت ـ ــوتغ ـ ــارت يف حــني
يـواجه فولفـسبورغ خـطر التـنازل عن
امل ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز االول يف ح ـ ـ ـ ــال ح ـ ــص ـ ـ ـ ــول
شتوتغارت على نقطة واحدة.
وحــسم الفــريق البـافـاري الـذي غـاب
عــنه العـب وســطه ال ــدولـي مــيكـ ــايل
ب ـ ـ ــاالك املــب ـ ـ ــاراة يف ش ـ ـ ــوطـه ـ ـ ــا االول

بتـسجيله الهـدفني بـواسطـة املهـاجم
الـ ـب ــي ـ ـ ـ ــرويف كـالودي ـ ـ ـ ــو بـ ـي ــت ـ ـ ـ ــزارو يف
الدقيقتني  24و45.
وكـاد بـيتـزارو يــسجل الهــدف الثــالث
لـكــن الق ـ ــائــم تـ ـص ـ ــدى حمل ـ ــاولــته يف
منتصف الشوط الثاني.
واسـتعــاد ب ــوروسيــا دورمتــونــد تــوازنه
بفـ ــوزه عل ــى م ـضــيف ــة ه ــرت ــا ب ــرلـني
به ــدف ملهــاجـمه الـت ـشـيكـي العـمالق
يان كولر (.)44
وتغلب هـانوفـر على كـايزرسلـوترن -3
 1.وافـ ـتـ ـتـح اخل ـ ـ ــاس ـ ـ ــر الـ ـتـ ـ ـسـجـ ـيـل
بواسطـة اليونـاني امانـاتيديس (،)26
ورد هــانــوفــر بـثالثــة اهــداف سـجلهــا
مـيك ــايل تــارنــات ( )33وشـتــايـنــر (65

وزارة اإلعمار واإلسكان

الهيئة العامة لإلسكان

و.)86
وف ــاز اي ـض ــا ب ــوخـ ــوم عل ــى ب ــوروسـي ــا
مونشنغالدباخ بثالثة اهداف سجلها
ب ـ ــروس ( )54وف ـ ــوش ( )85وم ـ ــادســن
(.)90
وط ـ ـ ـ ــرد احل ـك ــم الع ــب ب ـ ـ ـ ــوروس ــي ـ ـ ـ ــا
مـونـشنغالدبـاخ ستـراسـر يف الـدقيقـة
59.
ترتيب فرق الصدارة:
 21نقـطــة مـن
 -1ف ــولف ـسـب ــورغ
 -10مباريات
 20من 9
 -2شتوتغارت
 -3بايرن ميونيخ  20من 10
 -4فيردر برمين  15من 9
 15من 9
 -5ماينتس

إعالن رقم ()7

تعلـن الهيئـة العامـة لإلسكـان أحد تـشكيالت وزارة اإلعـمار واإلسكـان عن املـناقـصة الـسريـة املرقـمة 2003 / 14 / 4
اخلـاصة بإنـشاء مجمع سـكني يف محافـظة البصـرة  /حي احلسني فعلـى الشركـات املقاولـة املتخصصـة واملقاولني
املـصنفـني من الـدرجـة األولـى مـراجعـة قـسم الـشـؤون القـانــونيـة يف الهـيئـة مبقـرهـا اجلـديــد يف النـهضـة  /شـارع
معـارض السـيارات لـإلطالع على شـروط املنـاقصـة وشراء مـستنـداتها مقـابل ( )100000مائـة ألف دينـار ،غيـر قابل
للـرد ،هذا وإن آخـر موعـد لتقـدمي العطـاءات هو الـساعـة الثـانيـة عشـرة من يـوم الثـالثاء املـوافق ،2004 / 11 / 15
كما يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن..
الشروط
 -1أن يكون تصنيف املقاولني من الدرجة األولى إنشائية على أن يقدم هوية تصنيف املقاولني مجددة.
 -2تقدمي تأمينات أولية بنسبة  %3من مبلغ العطاء على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق.
 -3يكون تسعير العطاء بالدينار العراقي ومبوجب جدول كميات تفصيلية.
 -4تقدمي براءة ذمة من الضريبة.
 -5الهيئة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6ميكن للمقاولني تقدمي أي منط يجدنه مالئماً لتنفيذ اجملمع على وفق ما يلي:
أ -شرح االختيارات الفنية ومدة التنفيذ.
ب -تثبيت اآللية التي ستعتمد يف التنفيذ.
 -7مدة تنفيذ العمل ( )20عشرون شهراً.
 الغرامة التأخيرية ( )7.000.000دينار باليوم على أن ال تتجاوز نسبة  %10من مبلغ العقد.الشروط اخلاصة بالشركات األجنبية إضافة إلى ما تقدم آنفاً
 -1أن يقدم شهادة تأسيس الشركة مصدقة من جهة مختصة.
 -2قائمة باألعمال املماثلة.
 -3أن ال يقل تأريخ تأسيس الشركة عن خمس سنوات.
املدير العام

على ميني احلـارس مسـتغال تراجع
املدافعني (.)31
وب ــانـت ثغ ــرات واضح ــة يف ال ــدف ــاع
الـسعـودي كـاد شــومبـوك يــستـفيـد
منها ويعزز تقدمه ،فسنحت فرصة
لبـوتي اثـر كـرة من اجلهـة الـيسـرى
ايضا تـابعها برعـونة بلمـسة واحدة
عاليـة عن املدرجـات ( ،)33ثم قطع
الكـوريون هجمة كـورية يف منتصف
املـلـعـ ــب ووصـلـ ــت الـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ــونـغ دو
فـانطلق بهـا بسـرعة وسـددها قـوية
المست القائم االمين (.)39

وبقـيـت االف ــضلـيـ ــة كـ ــوريـ ــة وســط
ارتبــاك يف اخلطـوط الـسعـوديـة مـا
ادى الـى هـدف ثــان عنـدمـا انـطلق
بـ ـ ــونغ يـ ـ ــونغ ب ـ ــالـك ـ ــرة مــن اجله ـ ــة
الـي ـس ــرى وس ــدده ــا بـي ـس ــراه ق ــوي ــة
ابعـدها احلـارس لكنهـا تهيـأت امام
بــوتي فــوضعهــا يف املــرمــى اخلــالي
(.)43
ودفع الكرواتي توميسالف ايفيتش
مــدرب االحتــاد بــابــراهـيم الـســويــد
وعبـداهلل الـواكـد يف بـدايـة الـشـوط
الثـاني لـتعزيـز النـاحيـة الهجومـية

وتــسجـيل هــدف علــى االقل يــدرك
به الــتعـ ـ ــادل مبج ـم ـ ــوع امل ـب ـ ــاراتــني
وي ـ ـ ـ ــؤجـل احلـ ـ ـ ـس ــم ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوق ــت
االضايف.
ولكـن احمل ــاوالت االحت ــادي ــة ك ــانـت
عـشــوائيــة ومن دون خـطــة واضحـة
ف ــانعــدمـت اخلـط ــورة علــى مــرمــى
شــومـبــوك م ــا دفع ب ــايفـيـتــش الــى
الزج بـاملهاجم مرزوق الـعتيبي بدال
مـن عبــد اجمليـد الـطـارقـي لتـدارك
الوضع بسرعة.
وحت ـسـن اداء الــسعــوديـني ف ـشـكلــوا
بع ــض اخل ــط ـ ـ ــورة علـ ـ ــى مـ ـ ــرمـ ـ ــى
شومبـوك واثمرت احـدى الهجمات
ه ـ ــدف تـقل ـي ــص الف ـ ــارق ع ـن ـ ــدم ـ ــا
اخـتـ ــرق اسـ ــامـ ــة املـ ــولـ ــد املـن ــطقـ ــة
وتعــرض للعــرقلــة من احلــارس لي
يونغ بـارك فحصل على ركـلة جزاء
انبرى لها تـشيكو ووضع الكرة على
ميني احلارس (.)71
وح ـ ــاول الـك ـ ــوري ـ ــون خ ــطف ه ـ ــدف
حلـسم النـتيجـة يف الـوقـت االصلي
فحــصل ــوا عل ــى ع ــدد مـن الف ــرص
ابرزها كـرة قوية سـددها بارك دونغ
لكـن احلارس الصـادق ارمتى عـليها
وانقـ ــذ امل ـ ــوقف بـبـ ــراعـ ــة ( ،)80ثـم
تـصــدى الخــرى بعــد خـطــأ دف ــاعي
قاتل قبل خمس دقـائق من النهاية
م ـ ـبـعـ ـ ـ ـ ــدا كـ ـ ـ ـ ــرة ري ـ ـنــك مـ ــن داخـل
املنطقة.
وبـيـنـمــا كــانـت االمــور ت ـسـي ــر نحــو
وقت اضايف تلقـى اسامـة املولـد كرة
مـن ت ـشــيك ــو ف ـس ــار به ــا ال ــى داخل
املـنطقـة قبل ان يـرسلهـا بيـسراه يف
امل ـ ــرم ـ ــى حلـ ـظ ـ ــة خ ـ ــروج احل ـ ــارس
للتصـدي له مسجال هـدفا حـاسما
وضـع فـ ـ ـ ـ ـ ــريـقـه يف ال ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــي يف
الدقيقة االخيرة.
*مـثل االحت ــاد :ح ـسـني الـص ــادق-
مــشعل الـسـعيــد ورضــا تك ــر وحمــد
املـنتـش ــري وعب ــد اجمليــد الـط ــارقي
(م ـ ــرزوق العـتـيـبــي) ومحـمـ ــد نـ ــور
وخ ـم ـي ـ ــس الـع ـ ـ ــوي ـ ـ ــران (عــب ـ ـ ــداهلل
الواكـد) وخميس الزهـراني واسامة
املـ ـ ــولـ ـ ــد وسـ ـ ــارف ـي ـتـ ــش (ابـ ـ ــراه ـيــم
السويد) وتشيكو.

االسماعيلية (مصر) (أ ف ب)
تــأهل االسمــاعيلـي املصـري الـى الــدور الثــاني
من دوري ابـطــال العــرب لكــرة القـدم اثـر فـوزه
على تـشرين الـسوري -2صفـر الثالثـاء املاضي
يف االسماعيلية يف اياب الدور االول.
وسجل احـمد فتحي ( )30ومحمـد محسن ابو
جريشة ( )76الهدفني.
وكـان االسمـاعـيلي فـاز ذهـابـا -3صفـر االسبـوع
املاضي يف الالذقية.
واعتمد تشرين منذ البداية على دفاع املنطقة
من مـنتـصف املـلعب وتـضـييق املـسـاحـات امـام
العـبي االسمـاعيلي الـذين كـانـوا اكثـر هجـومـا
واستحـواذا علـى الكـرة وخطـورة خصـوصـا عن
طريق االجنحة.
ومــر ربع الـســاعــة االول دون خـط ــورة مبــاشــرة
عل ــى امل ــرمـيـني ولــم يخـتـب ــر ح ــارس ت ـش ــريـن
مـصــطف ــى ش ــاك ــوش ب ـشـكل ج ــدي رغـم كـث ــرة
مح ــاوالت مـن ج ــانـب احـم ــد فــتحـي واحـم ــد
خـليفـة وحــسنـي عبــد ربه املـتكــررة ،بيـنمـا قـام
تشـريـن بهجمـة واحـدة وصلـت فيهـا الكـرة من

راس مهـاجـمه العـراقـي محمــود مجيـد هـداف
املـوسم املـاضي بـرصيـد  15هـدفـا الــى احضـان
احلارس محمد صبحي.
وحتـرر تـشــرين قـليال وانـطلق الـى االمـام لـكن
الـسـيطـرة امليـدانيــة بقيـت لالسمـاعـيلي الـذي
متكن صانع العابه احمد فتحي من هز شباك
الضيوف بهـدف رائع بعدما هرب من مدافعني
اثـنـني وسـ ــدد الك ــرة ارضـي ــة ق ــوي ــة عل ــى ميـني
شاكوش استقرت يف الزاوية اليمنى (.)30
وتــابـع االسم ــاعيـلي افـضـليـته يف ربع الـســاعــة
االخـيــر مـن هــذا ال ـشــوط وســدد العـبــوه عــدة
كـرات علـى مـرمـى تـشــرين دون ان يـنجحـوا يف
اضافة الغلة.
ويف الـدقـيقـة االولــى من الـشــوط الثــاني ،كـاد
االحتياطـي عمر جمـال يضيف الهـدف الثاني
لكـن ك ــرته ارت ــدت مـن الق ــائـم االي ـس ــر ،واع ــاد
املـ ــدافع ال ــسـ ــوري سـمـيـ ــر فـيـ ــوض الـكـ ــرة الـ ــى
حـارسه فخـطفهـا محمـد محـسن ابـو جــريشـة
وكاد يضيف الهدف الثـاني لوال براعة شاكوش
الـ ــذي انقــض علـ ــى الك ــرة واصـيـب يف جـبـيـنه

دورة ستوكهومل :الدور الثاين يشهد لقاءات
يوهانسون وهاس ولوبيز وسودر لينغ

(.)50
وتت ــالت تـســدي ــدات العبـي االسمــاعـيلـي علــى
مــرمــى شــاكــوش الــذي حتـمل عـبـئ ــا ثقـيال يف
اللقــاء مــستـفيــديـن من االخـطــاء الــدف ــاعيــة
للفـريق الـسـوري والكـرات املـشـتتـة دون تـركيـز،
وحـاول حــسنـي عبــد ربه وعمــر جمــال واحمـد
فتـحي عــدة مــرات وابعــد شــاكــوش كــرة خـطــرة
لالخير الى ركنية اثر متريرة عرضية من سيد
معـ ــوض ( ،)64ومـ ــرت كـ ــرة حـ ـسـنـي عـب ـ ــد ربه
بجانب القائم االمين (.)68
وت ـ ــألق شـ ــاك ـ ــوش يف ابعـ ــاد كـ ــرة عـمـ ــر جـمـ ــال
وحرمـانه من هدف ثـان ( ،)69لكن ابو جـريشة
جنح مبجهـود فـردي تـخلص خـالله من ثالثـة
مدافعني ورفع الكرة من فوق شاكوش فاصابت
اعلـ ــى الق ــائـم االي ـس ــر وحت ــولـت ال ــى اق ـص ــى
الزاوية اليمنى هدفا ثانيا (.)76
وسنحت لتشرين فرصتان غاليتان يف الدقائق
العشـر االخيـرة لم يـستفـد منهمـا عبـد القـادر
بـاش بيـوك ،يف الوقـت الذي انقـذ فيه شـاكوش
مرماه من عدة اهداف محققة.

هربايت وأندرييف يودعان
دورة سان بطرسبورغ

ستوكهولم (أ ف ب)
تـأهـل السـويـديـان يــواكيم يـوهــانسـون وروبن سـودرلـينغ واالملـاني طـومي هـاس
واالسباني فيليسيانو لوبيز الى الدور الثاني من دورة ستوكهولم الدولية لكرة
املضرب البالغة جوائزها  657239يورو الثالثاء املاضي.
يف الدور االول ،فاز يوهـانسون املصـنف ثانيا علـى التشيلي ادريـان غارسيا 4-6
و ،2-6وسـودرلينغ الـسادس علـى مواطـنه تومـاس اينكفـيست  )4-7( 6-7و،3-6
وهــاس ال ــرابع علــى االيـطــالـي دافيــدي ســانغـينـتي  )5-7( 6-7و ،4-6ول ــوبيــز
اخلامس على االميركي جف موريسون  )5-7( 6-7و5.-7
وبلغ ال ــدور ذاته الــبلجــيكـي اولـيفـيـيه روش ــو بف ــوزه عل ــى ال ـس ــوي ــدي ي ــوه ــان
سـيترغريـن  3-6و ،2-6والتشيكي مـيكال تابـارا على االملانـي فيليب كولـشرايبر
-6صفر و4.-6
وخـرج التـشيكي تـوماس بـرديتـش املصنـف سابعـا من الـدور االول اثر خـسارته
امام الصربي يانكو تيبساريفيتش  3-6و 7-5و. 6-1

طلب مهندسني

تعلن شـركــة إنشـائيـة عن حـاجتهـا إلـى (كـوادر) هنـدسيـة
بـاالخـتصـاصـات واألعـداد املـبينـة يف أدنـاه علـى أن ال تقل
اخلبـرة الـعمليـة عـن عشـر سنـوات ويفـضل من له إملـام يف
اسـتخــدام بــرامج الـتخــطيـط علــى احل ــاسبــة للعـمل يف
م ـش ــاريع ال ـشــرك ــة داخل وخ ــارج بغ ــداد فعلــى الــراغـبـني
بــالتقـدمي لهـذه الـوظـائـف أو االستفـســار االتصـال علـى
الـهاتـفني ( )7780832 /7782790أو احلضـور ملقـر الشـركة
الكـائن يف الكـرادة قـرب فنـدق بـابل /عمـارة بـوردو /محلـة
 /911زق ــاق  /24بنــايــة  40لـفت ــرة أسب ــوع من تــاريخ نـشــر
اإلعالن مستصحبني معهم السيرة الذاتية.
االختصاصات املطلوبة العدد
10
-1مهندس مدني
10
-2مهندس ميكانيك
10
-3مهندس كهرباء

خرج السلـوفاكي دومينيـك هرباتي
والروسـي ايغور انـدرييف املصـنفان
ثــانيـا وثــامنـا علــى التــوالي مـبكـرا
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدور االول ل ـ ـ ـ ـ ــدورة س ـ ـ ـ ـ ــان
بـطرسـبورغ الـروسيـة الدولـية لـكرة
املـضــرب البــالغـة جـوائـزهــا مليـون
دوالر ،اثـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة االول امـ ـ ـ ــام
الـكرواتي ايفو كارلوفيتش -5( 7-6
 )7و 5-7و 6-4وال ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي ام ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الل ــوك ـسـمـب ــورغـي جـيل م ــول ــر 4-6
و 6-1و7.-5
وبلـغ الف ـ ــرن ـ ـســي م ـيـكـ ـ ــايل ل ـ ــودرا

املصنـف سابـعا الـدور الثـاني بـفوزه
على الـروسي ميخـائيل اجلني 2-6
و2.-6
وبلغ الـدور ذاته البيالروسي مـاكس
مـيـ ــرنـيــي بف ـ ــوزه علـ ــى الـب ـ ــرازيلـي
ريكــاردو ميلـو  )7-9( 6-7و-7( 6-7
 ،)2واالسـب ــانـي الــيكــس ك ــوريـتخ ــا
بفــوزه علــى الفــرنــسي ب ــول هنــري
ماتـيو  4-6و ،2-6واالنكليـزي غريغ
روس ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــدس ـكـ ــي ب ـ ـتـغـل ـ ـبـه عـل ـ ـ ـ ـ ــى
الـسـويـسـري مــارك روسيه  4-6و-6
3.

