
SPORT 15املدى الرياضي 

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 احلـــاسبــة للعـمل يف
مــشـــاريع الــشــركـــة داخل وخـــارج بغـــداد فعلــى الــراغـبـني
بــالتقـدمي لهـذه الـوظـائـف أو االستفـســار االتصـال علـى
الـهاتـفني )7782790/ 7780832( أو احلضـور ملقـر الشـركة
الكـائن يف الكـرادة قـرب فنـدق بـابل/ عمـارة بـوردو/ محلـة
911/ زقـــاق 24/ بنــايــة 40 لـفتـــرة أسبـــوع من تــاريخ نـشــر

اإلعالن مستصحبني معهم السيرة الذاتية.
االختصاصات املطلوبة العدد

1-مهندس مدني  10
2-مهندس ميكانيك  10

3-مهندس كهرباء  10

إعالن مناقصة رقم 58/ س/ 2004
أحزمة مطاطية

تعلن الشـركة العـامة للـسمنت العـراقية أحـد تشكيالت
وزارة الصناعة واملعادن عن حـاجة معمل سمنت كبيسة
إلـى مــواد املنــاقصــة أعاله فعلـى الـراغـبني يف املـشـاركـة
بهــذه املنــاقصـة تقــدمي عطــاءاتهم إلـى مقـر الـشـركـة/
الدائرة الـتجارية الـواقعة يف الزعفـرانية/ سعـيدة لقاء
مـبـلغ مقـــداره )10000( فقـط عــشـــرة آالف ديـنـــار غـيـــر
قـابل للـرد علمـاً إن مـوعـد الغلـق سيكـون نهـايـة الـدوام
الرسمـي ليوم الثالثـاء املوافق 27/ 11/ 2004 وسـيعتبر

العطاء غير مستوف للشروط ما لم يوثق مبا يلي:
1-وصل شراء املناقصة.

2-صك مصدق بالتأمينات األولية.
3-براءة ذمة من الضريبة.

مع التقدير....

رقم املناقصة

30/ س/ 2004
)للمرة الرابعة(

39/ س/ 2004
)للمرة الثالثة(

52/ س/ 2004
)للمرة الثانية(

املواد

هاوزن

حلقات متزحلقة حملركات
الضغط العالي

هاوزن بيرنك

تاريخ الغلق

2004 /11 /30

2004 /11 /30

2004 /11 /27

تعلن الـشركة العامـة للسمنت العراقيـة أحد تشكيالت وزارة الصـناعة واملعادة عن
حـاجة مـعاملهـا يف كبيـسة وكـركوك إلـى مواد املـناقـصات أعـاله فعلى الـراغبني يف
املشـاركـة بهـذه املنـاقصـة تقـدمي عطـاءاتهم إلـى مقـر الشـركـة/ الـدائـرة التجـاريـة
الـواقعـة يف الـزعفــرانيــة/ سعيـدة لقـاء مـبلغ مقـداره )10000( فـقط عـشـرة آالف
دينار غيـر قابل للـرد علماً إن آخـر موعـد لتقدمي العـطاءات سيكـون نهايـة الدوام
الــرسمـي ليــوم غلـق املنــاقـصــات املــذكــورة أعاله وسـيعـتبــر العـطــاء غيــر مــستــوف

للشروط ما لم يوثق مبا يلي:
1-وصل شراء املناقصة.

2-صك مصدق بالتأمينات األولية.
3-براءة ذمة من الضريبة.

مع التقدير...

إعـــــــادة نــــــشر إعــــــــالن

محكمة األحوال الشخصية يف علي الغربي
الدعوى/ 292/ ش/ 2004

بنـاءًا علـى الـدعـوى املقـامــة من املــدعيـة زنـوبــة عبـد
علي أمـام هذه احملكمـة املرقمـة 269/ ش/ 2004 على
املــدعــى علـيه مــديــر رعــايــة القــاصــريـن يف ميـســان
إضـافـة لـوظـيفته وتـطلب تقـريـر وفـاة ولـدهـا املفقـود
قـيــس عـبـــد الــســـادة مـنخـي الـــذي فقـــد يف احلـــرب
العــراقـيــة اإليــرانـيــة بـتـــاريخ 23/ 3/ 1982 واسـتـنــادًا
ألحكام املـادتني 87 و 94 مـن قانـون رعايـة القاصـرين
رقم 78 لـسنـة 1990 تقـرر اإلعالن بـصحيفـة رسـميـة
بغـية الـتحقق عن حـياته مـن عدمهـا ويف حالـة كونه
حـياً فعليه مراجعـة هذه احملكمة لـسماع دفوعه ومن
له حق االعتـراض مراجـعة هـذه احملكـمة وإن مـوعد

املرافعة يوم 8/ 11/ 2004 .
القاضي
جليل عويد الدراجي

وزارة الزراعة
إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

تعلـن وزارة الزراعـة/ اللجـنة الـوطنـية لـتسجـيل واعتمـاد املبـيدات عـن وجود
منــاقصـة سـريـة إلضـافــة بنـاء وإنـشـاء طـابق ثـان ملـبنـى مخـتبـرات الـلجنـة
الكـائن يف أبي غريب، فعـلى الراغبـني من ذوي اخلبرة واالختـصاص يف هذا
اجملـال مـن حملـة هـويـة تـسـجيل املقـاولـني الصـادرة عن وزارة الـتخطـيط -
الدرجـة اخلامسة إنشائـية كحد أدنى )أصلية( نـافذة املفعول لغاية 31/ 12/
2004، يف احلـصــول علــى نــسخـــة من كــشف العـمل واخلــرائـط والـشــروط
والـوثــائق املـطلـوبــة من محــاسب الـلجنـة الـوطـنيــة يف مقــر الهيــأة العـامـة
لـوقـايـة املـزروعــات - أبي غــريب لقـاء مـبلغ مقــداره )50000( خمـســون ألف
دينـار غيـر قابـل للرد، وتـقدم العـطاءات إلـى السيـد مديـر مختبـرات اللجـنة
الـوطنيـة )أبـو غـريب( يف مـوعـد أقصـاه نهـايـة الـدوام الـرسـمي ليـوم األربعـاء
املصـادف 10/ 11/ 2004 ق. ظ، وال يقـبل أي عطـاء يـرد بعـد املـوعـد املـذكـور

ويتحمل من ترسو بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن.
مالحـظة: تكـون التأمـينات األوليـة بنسبـة 4% أربعة بـاملائـة من مبلـغ العطاء
املقــدم علــى شكل خـطــاب ضمــان نــافــذ ملــدة ثالثــة أشهــر أو صك مـصــدق
يــوضع مع الــوثــائق املـطلــوبــة داخل غالف مـختــوم مـنفـصل عـن العـطــاء،

وسوف يهمل أي عطاء يرد خالفاً ملا ورد آنفًا.
الوكيل الفني للوزارة

الشركة العامة للصناعات الورقية
املركز العام/ بصرة

القانونية
إعالن مناقصة رقم 2/ 2004

لصيانة سقوف مخازن معمل ورق
البصرة

تعلن الشركـة العامة للصنـاعات الورقية
ـــــى جــمـــيع ـــــاقـــصـــــة فـعل عـــن إعالن املــن
املقاولـني احلاصلني علـى هويـة تصنيف
املقـــاولــني تقـــدمي عــطــــاءاتهـم وحـــسـب
شــروط املنـاقـصـة الـتي ميـكن احلـصـول
ـــة الــصـنـــدوق يف مقـــر علــيهـــا مـن أمـــان
الـشــركــة لقــاء دفع مـبلغ مقــداره عـشــرة
آالف ديـنـــار وإن آخـــر مـــوعـــد لــتقـــدمي
العـروض هو نهـاية الـدوام الرسمـي ليوم

2004. /11 /20
املدير العام
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الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل سمنت النجف االشرف

إعــــــــــــــــــــــــــــالن
)مناقصة جتهيز مضخات النفط األسود عدد/2(

للمرة الثالثة
تعلـن مــديــريــة معـمل سـمـنـت الــنجف األشــرف أحــد املعــامل
التابعة للـشركة العامـة للسمنت اجلنوبـية أحد تشكيالت وزارة
الـصـنــاعـــة واملعــادن عـن املـنــاقـصــة أعـاله فعلــى الــراغـبـني يف
ـــاملـنـــاقــصـــة احلــضـــور إلــــى مقــــر املعــمل/ قــسـم االشـتـــراك ب
القــانــونيــة/ الكــائـن يف الكــوفــة لغــرض احلـصــول علــى كتــاب
التقـدمي ونسخـة من شروط املـناقصـة لقاء مبلغ 5000 خـمسة
آالف دينار غيـر قابل للرد وتقدمي عطـاءاتهم بغالفني أحدهما
جتـاري )الـسعـر( واآلخـر فـني مـتضـمنــا التـأمـينـات القـانــونيـة
البـالغـة 3% مـن مبـلغ املنــاقصــة. علمـاً إن آخـر مـوعــد لتقـدمي
العـطــاءات هــو نهــايــة الــدوام الــرسـمـي لـيــوم 24/ 11/ .2004

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املستمسكات املطلوبة:

1-هوية تصنيف املقاولني مجددة لهذا العام.
2-كتاب انتساب إلى أحد فروع الهيئة العامة للضرائب نافذ.

3-صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:

*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*يهمل أي عطاء غير مستوف الشروط.

اجليو كيميائي أقدم
أمجد شهاب حمد
مدير معمل سمنت النجف األشرف
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إعــــــــــــــــــــــــــــــــالنات
دائرة الكتاب العدل/ املدائن

إعالن تسجيل
بنـاء على الطلب املـقدم إلى هذه الـدائرة من حسـاني بوري عواد
واملـؤرخ يف 24/ 10/ 2004 املتـضمـن طلب تـسجـيل معمل طـابـوق
الفـتح لصـاحبه حـسانـي بوري عـواد العـائد لـه واملنصـوب حالـياً
يف املعـمل يف النهـروان واملـدرجـة أوصـافه أدنـاه فـمن له عالقـة به
وبـأدواته املوصـوفة علـيه مراجعـة الطـرق القانـونية إلثـبات ذلك
وإبــراز اسـتــشهـــاد لهــذه الــدائـــرة بغـيـــة إيقــاف الـتــسجـيل خالل
خمـســة عـشــر يــومــاً مـن اليـــوم التــالـي لتــأريـخ النـشــر ويعـتبــر
التـسجـيل متـأخـراً حلني حـسم الـدعـوى واالعتـراض ملـدة سبعـة
أيــام لــدى احملـكمـــة اخملتـصـــة وبعكـسـه سيـسـجل املعـمل وأدواته
بــاسم طـالـب التـسجـيل وفقـاً لقـانــون الكتـاب العــدول رقم )33(

لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل.
الكاتب العدل

األوصاف:
هوير 1، حـزام ناقل 1، طاحـونة 1، خباطـة ذات محورين 1، حزام
نـاقل 1، كاصـوصة مع مضخـة تفريغ )فـاكيوم( 1، دفـة 1، دسكات

 KVA.625 1، مولدة روسية

إعـــــــــــــــالن
إلــى الـســادة املـســاهـمني يف
شركـة مصـرف الشـمال ش.
م. خ... قـــرر مجلــس اإلدارة
دعوة السادة املساهمني إلى
تـســديــد املتـبقـي من قـيمــة
األسهـم البـالغـة 50% خالل
أسـبـــوع واحـــد اعـتـبـــاراً مـن

2004. /10 /30
رئيس مجلس اإلدارة
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قـلــــص مــيـالن حـــــــامـل الـلـقــب املـــــــوســم
املــاضـي الفــارق مــؤقـتــا عـن يــوفـنـتــوس
املــتـــصـــــدر الــــــى نقـــطــتــني بفــــــوزه علـــــى
اتاالنـتا 3-صفـر يف املرحلـة الثـامنـة من

بطولة ايطاليا لكرة القدم.
ورفع مـــيالن رصــيــــــده الـــــــى 17 نقـــطــــــة
وصعد الـى املركـز الثاني مـستغال تعادل
لـــيـــتــــــشـــي مـع انـــتــــــــر مـــيـالن 2-2 امــــــــا
يــــــوفــنــتــــــوس الـــــــذي ميلــك 19 نقـــطــــــة
فــيـــــــواجه رومــــــا وصـــيف بــــطل املــــــوســم

املاضي يف لقاء قمة.
علــى ملعب "سـان سيـرو"، انـتظــر ميالن
الشـوط الثـاني لـيحسـم نتيجـة مبـاراته
مع جـاره اتــاالنتـا وافـتتـح له التـسـجيل
مهـاجمه الـدمنـاركي يـون دال تـومـاسـون
)53( قـبل ان يـضـيف املــدافع اجلـــورجي
كـــــــاخـــــــا كـالدزه )71( الـهـــــــدف الــثـــــــانــي

والبرازيلي سيرجينيو الثالث )90(.
واهـدر انتــر ميالن فـوزا كـان يف مـتنـاوله
عـنـــدمــــا تقــــدم علـــى لـيـتــشـي مفـــاجـــأة

اهــدار العـبه لــوكــاتـيللـي ركلــة جــزاء يف
الدقيقة 18 .

وسقــط بـــريــشـيـــا امـــام سـيـيـنــــا بهـــدف
سجـله بـيـكـيــــا )18(، وبــــالـيــــرمــــو امــــام
لـيفــورنــو 1-.2 سـجل للفــائــز فيــديغــال
)37( ولـــــــوكـــــــاريـللــي )61(، ولـلخـــــــاســـــــر

موتاريللي )5(.
وتغلـب فيــورنتـينــا علــى ريجـينـا 2-1 يف
عقـر دار االخيـر. سجل لـلفائـز ماريـسوا
)72( ومـــيــكــــــــــولـــي )88(، ولـلـخــــــــــاســــــــــر

باريديس )59(.
- ترتيب فرق الصدارة:

1- يـــــوفــنــتــــــوس        19 نقـــطـــــة مــن 7
مباريات

2- ميالن           17 من 8
3- ليتشي          15من 8
4- كالياري       13 من 8
5- كييفو         13 من 8

يف ما يلي ترتيب الدوري االيطالي لكرة
القدم بعد املرحلة الثامنة:  

املـوسم بهـدفني مبكـرين بـواسطـة جنمه
املـــتــــــــــألـق الـــبــــــــــرازيـلـــي ادريــــــــــانــــــــــو )4(
والـنـيجـيــري اوبــافـيـمـي مــارتـيـنــز )33(،
لكـن لـيـتــشـي جنح يف تــسجـيل هـــدفـني

عبر بوجينوف )36 و49(.
وسـقـــــط كـــيـــيـفـــــــــو عـلـــــــــى ارضـه امـــــــــام
سـمبــدوريــا بهــدفني نـظـيفـني سجلـهمــا

فولبي )32( وديانا )36(.
وتغـلب التــسيــو علـــى ميـسـينــا بهـــدفني
سجـلهـمــــا مــــانفــــريــــديـنـي )36( وســــوزا

.)65(
وفـــاز كـــالـيــــاري علـــى بـــارمـــا 2-1 سـجل
ابــيخـــون )45( واسـبـــوزيـتـــو )85( هـــديف
كــــــالــيــــــاري، ومــــــاركــيــــــونــي )63( هــــــدف

اخلاسر.
ولعـب بــــارمــــا شــــوطــــا بــــاكــملـه بعـــشــــرة
العـبـني اثــر طــرد مـــدافعه كــانــافــارو يف

الدقيقة 42 .
وخـســر بــولــونيــا امــام اوديـنيــزي بهــدف
سـجله فـــافـــا )55(، ودفع اخلـــاســـر ثـمـن

يف منافسات الدوري االيطالي

ميالن يقلص الفارق مؤقتا عن يوفنتوس

يوفنتوس          7    6     1     -   51    2       19
ميالن               8    5     2     1   14    6       17
ليتشي              8    4     3     1   20    11      15
كالياري             8    4     1     3   11    10      13

كييفو               8    3     4     1   7     6       13
انتر ميالن        8    2     6     -   16    13      12

سمبدوريا         8    4     -     4   8     7      12
التسيو             8    3     2     3   9     8       11

ميسينا             8    3     2     3   13    13      11
باليرمو            8    2     4     2   6     7       10
فيورنتينا          8    2     4     2   6     7      10
اودينيزي          8    2     3     3   9     8       9

روما                 7    2     3     2   13    13      9
بولونيا             8    3     -     5   7     9       9
بريشيا             8    3     -     5   8     14      9
ليفورنو            8    2     2     4   8     12      8
سيينا               8    2     2     4   4     11      8
ريجينا             8    1     4     3   5     8       7
بارما                8    1     3     4   8     14      6
اتاالنتا             8    -     4     4   9     16      4

ذكرت صحـيفة مـاركا الـرياضـية االسـبانـية ان
نــادي ريــال مــدريـــد طلـب مـن جنـمـه الكــروي
رونـالـدو ان يـحصل علـى اجلنـسيـة االسبـانيـة
الـى جـانـب جنـسيـته البــرازيليــة قبل انـطالق

املوسم املقبل.
وســـيعــتــمـــــد رونـــــالــــــدو يف طلــب اجلــنــــســيـــــة
االسـبــــانـيــــة علــــى قــــانــــون يـتـيـح للـبــــرازيلـني
املقـيمني ملـدة سنـتني يف اسبـانيـا تقـدمي طلب

اجلنسية املزدوجة.
مـن جانـبه، سيحصل مـواطنه وزمـيله يف ريال
مدريد املدافع روبـرتو كارلوس على جواز سفر
اوروبـي اعـتـبــــارا مـن املــــوســم املقــبل مبــــوجـب

العقــد املــوقع مـع النـــادي، وسيـنخفـض راتـبه
السنوي مبقدار مليون يورو.

وضـمـن املــــدافع االرجـنـتـيـنـي يف فــــريق ريـــال
مـدريد احلـصول علـى اجلنسـية االسبـانية يف
آب 2005 الن زوجـته اسبـانيـة ولـن يحتـاج الـى
اقـامـة تـزيـد عـن سنـة واحــدة للـحصــول علـى

اجلنسية.
وبحـصــول الالعـبني الـثالثــة علـــى اجلنــسيــة
االسبـانيـة، سيـتمكـن ريال مـدريد مـن شراء 3
العـبـني اجــــانــب، علـمــــا بــــان نــظــــام الــــدوري
االسباني ال يسمح بـاشراك اكثر من 3 اجانب

غير اوروبيني يف املباراة.

هل يصبح رونالدو مواطنا اسبانيا 
يف موسم 2006-2005 

تخـطـــى ارسـنـــال الـــذي لعـب بـتـــشكـيلـــة
رديفـة منـافسـه مانـشسـتر سـيتي 2-1 يف
عقـــر دار االخـيـــر يف الـــدور الـثـــالـث مـن
مــســــابقـــة رابــطـــة االنـــديـــة االنـكلـيـــزيـــة

احملترفة لكرة القدم.
وسجل الهولندي روبي فان بيرسي )78(
واالمــيـــــركــي كـــــاربـــــاســيـــــون )90( هـــــديف
الفائز، وروبي فاولر )90( هدف اخلاسر.
وفـاز تشلسي على جـاره وست هام بهدف
سجـله الـــصـــــربــي مـــــاتــيـــــا كــيـــــزمـــــان يف
الدقيقة .57 والهدف هو االول لكيزمان
مـنـــذ انـتقـــاله الـــى تــشلــسـي قـــادمـــا مـن
ايندهوفن الهولندي، واهدر العب وسط
تــشلــسـي الـــدولـي فــــرانك المـبـــارد ركلـــة

جزاء يف منتصف الشوط الثاني.
وحـقق ســـاوثـمـبـتـــون فــــوزا صعـبــــا علـــى
كــولـشــستــر يــونــايتــد 3-2 سـجل للفــائــز
بالكستوك )50 و54 و80(، وللخاسر دانز

)7( وهالفورد )64(.
وتغلب نيـوكاسل علـى نوريـتش سيتي 2-
1 سجـل للفــائــز جــرمــايـن جـيـنــاس )2(
وشــــوال امـيــــوبـي )42 مــن ركلــــة جــــزاء(،
وللخــاســر دارن هـــاكيـــربي )56 مـن ركلــة

جزاء(.
وسحق ميـدلزبره ضيفه كوفنتري سيتي
بـــثالثــــــة اهــــــداف سجـلهــــــا نــيــمــيــث )4(

وموريسون )25( وغراهام )70(.
ــــــى ارضه امــــــام وسقـــط بــــــرمــنـغهــــــام عل
فـولهـام بهـدف سجله مـارك مببـريدج يف

ـ ـ

الــــدقــيقــــة 76 . وتـغلــب ايفــــرتـــــون علــــى
برسـتون نـورث اند بـهدفـني سجلهمـا لي
كارسلـي )52( الذي طـرد يف الدقـيقة 72

وماركوس بنت )89(.
وخـسر تـشارلتـون اتلتيك امـام كريـستال
باالس 1-2 سـجل للفائـز فريـدمان )41(
وتـورغـيللـي )54( وللخـاسـر هـريـدارسـون

.)5(

احتياطيو االرسنال يفوزون عىل 
مانشرت سيتي يف كأس املحرتفني

العدد )240( السبت )30( تشرين االول 2004
NO (240) Sat. (30) October

الفريق            لعـب  فاز  تعادل  خسـر  له  عليه  نقاطه


