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اكتـسح الـريــان مضـيفه الـسـد
حــــــــــامـل الـلـقــــب 4-2 ضــــمــــن
املـرحلــة السـادسـة من الـدوري
القــطــــري لكــــرة القـــدم، وكـــان
محـتـــــرفه الـبـــــرازيلـي ســــونـي
ـــــــدرســـــــون ظـال لـــنـفــــــسـه يف ان

اللقاء.
وافتـتح الهــولنـدي فــرانك دي
بـويــر التـسجـيل للـريــان بكـرة
رأسيـة يف الـدقـيقـة 27، وادرك
ـــــــرانـــي حــــــســـني الــكـعـــبـــي االي
الـتعـــادل يف الـــدقـيقـــة 45 مـن
ركلة جزاء حصل عليها زميله

يوسف احمد.
ومنح الكعبي الـسد التقدم يف
الــدقيقـة 53، لـكنه سـرعـان مـا
ـــــــان ـــــــري اهـــــــدى الـــتـعـــــــادل لـل
بـتــــسجـيـله خــطــــأ يف مــــرمــــى

فريقه بعد 4 دقائق.
وكـرر فرانك دي بـوير مـسلسل
الـشــوط االول وسـجل الهــدف
الــشخصـي الثـانـي له والثـالث
لفـــريـقه مـن مـتــــابعـــة رأسـيـــة
ايـضـا )63(، وخـتم الـبحـريـني
ـــــــــزل ـــــــــذي ن حـــــــســــني عـلــــي ال
احـتيــاطيـا بـالهـدف الـرابع يف

الدقيقة .81
واختفـى انـدرسـون الـذي هـزم
مبـفــــــــــــرده الـعــــــــــــربـــــي 5-2 يف
املـرحلة الـسابقـة يف اول ظهور
ــــــان، عــن اجــــــواء ــــــري لـه مـع ال
مبـاراة اليوم بعـد ان قطع عنه
الــــدولـي عـبــــداهلل كــــونـي املــــاء
ـــــــدقـــــــائـق والـهـــــــواء طـــــــوال ال
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التسعني.
وتـصدر الـريان مـوقتـا برصـيد
41 نقـطة بفـارق نقطـة واحدة
امـام الغـرافــة املتصـدر السـابق
ــــــذي يخــتــتــم مـع العــــــربــي ال

املرحلة السادسة غدا.
ــــــة، تعــــــادل ويف مــبــــــاراة ثــــــانــي
االهـلــــي مـع اخلـــــــــور بـهـــــــــدف
ملـــشـعل عـبـــــداهلل )54( مقـــــابل
هـــدف للـمغـــربـي رشـيـــد روكـي

.)9(
الترتيب

الفريق        لعب  فاز  تعادل
خسر  له  عليه  نقاطه

ــــــــان      6    4     2 ــــــــري 1- ال
14     11   26   -

2- الـغـــــــرافـــــــة     5    4     1
13      5   20   -

3- قـــــطـــــــر         6    4     1
13      6   11   1

4- الـعـــــــــربـــي      5    4     -
12      8   13   1

5- الــــــســـــــد        6    2     2
8      9   10   2

6- اخلـــــــــــــور       6    2     2
8     12   10   2

ــــــــوكــــــــرة      6    2     1 7- ال
7     11   13   3

8- الــــشــمــــــال      6    1     -
3     18    7   5

ــــــي       6    -     3 9- االهــل
3     13    6   3

10- اخلـريطيات   6    -     -
-     26    5   6
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بطولة قطر: الريان يكتسح السد 4-2 ويتصدر مؤقتا
وحمرتفه الربازييل اندرسون ظل نفسه

اسـتعــاد االهلـي تــوازنه وحــرم
الــشبــاب من اعـتالء الـصــدارة
بـفوزه عليه 1-صفـر يف املباراة
الــتــي اقــيــمـــت علــــــى اســتــــــاد
االمـيـــر عـبــــداهلل الفـيــصل يف
جـدة ضـمن املـرحلـة العـاشـرة
مـن بطـولـة الـدوري الـسعـودي

لكرة القدم.
وسجل هــدف املبـاراة الــوحيـد
ـــــــــاز يف ـــــــــرازيـلــــي كــــيــــم دي الــــب

الدقيقة .21
ورفع االهلـي رصـيـــده الـــى 12
نـقطـة وصـار سـادســا، يف حني
بقي الشـباب ثانيـا برصيد 17
نقـطـــة بفـــارق نقـطـــة واحـــدة
عـن الـنــصــــر صــــاحـب املــــركــــز

االول.
يذكـر ان النصر الـوحيد الذي
لم يخـسـر هـذا املـوسـم تصـدر
مـؤقتـا قبل يـومني بفـوزه على

احد بهدفني نظيفني.
ومــــــا ان اطـلق حـكــم املــبــــــاراة
صـــافـــرة الـبـــدايـــة حـتـــى قـــاد
الغــــانـي غــــوديـن اتــــرام العـب
ــــــاب هجــمــــــة ســــــريعــــــة الــــشــب
لـيتعـرض العـاقــة من املـدافع
نــــــايـف القــــــاضــي لــم يــتــــــردد
احلكم يف احـتساب ركلة جزاء
تقــــــدم لــتـــنفــيــــــذهــــــا فــيــــصل
العـبـيلــي ولكـن الــنجعـي كـــان
ــــــــار حــــــــاضــــــــرا يف اول اخـــتـــب
وتصدى للكرة ببراعة وحولها

لركنية.
وحـاول الـشبـاب تعـويض ذلك
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املـــــــــــرمـــــــــــى االهـالوي يف ظـل
متــاسك دفــاع االخيـر ويـقظـة
حــــــارسـه بـل كــــــاد ان يـــــسـجـل
البـديل وليـد اجليـزاني هـدفـا
ثــــانـيــــا لــــو احـــسـن اسـتـغالل
الفـرصـة الـسهلــة التـي الحت

له امام مرمى راشد املقرن.
الترتيب

الفـريـق     لعب   فـاز   تعـادل
خسر   له   عليه  نقاطه

الـنصر       8     6      -      2
18    10     17

الشباب      9     5      2      2
17     5     13

االحتــــــــــــــــــــاد      7     4      2
14     8     15    1

الهالل       8     4      2      2
14     9     13

الطائي      9     4      1      4
13    14     13

ـــــــــــي       8     4      - االهــــل
12    12     15    4

ــــــــة    9     3      3 الـقــــــــادســـي
12    13     12    3

الوحدة      9     3      2      4
11    18     15

ـــــــــاض      9     2      3 ـــــــــري ال
9    13     10    4

ــــــصـــــــــــــار      9     2      3 االن
9    14      6    4

االتفاق      8     1      4      3
7     6      5

احـــد         9     1      2      6
5    19      5
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من خالل الـركـنيـات املـتتـاليـة
ولكـنه فــشل لـيـتــسلـم االهلـي
زمــام االمــور ويفــرض ايقــاعه
بغيـة مفـاجـأة الـشبـاب بهـدف
مستغال ارتباك العبي االخير
بعد اهـدار ركلة اجلـزاء، ولكن

محاوالته شابها التسرع.
ــــــرز الـفــــــرص مـــن وجــــــاءت اب
هجـمـــة قـــادهـــا حــسـني عـبـــد
الغــنــي بــنجـــــاح ومـــــرر الـكـــــرة
للـبــــرازيلـي روجـيــــرو بـيــــريــــرا
الــــذي صــــوبهــــا كــيفـمــــا اتـفق
لـتـمـــر بجـــوار القـــائـم االميـن
لـراشد املقـرن ولكن البـرازيلي
االخــــر كـيـم ديـــــاز وضع حــــدا
لتلك الفـرص وافتـتح اهداف
املبـاراة اثـر كـرة سـاقطـة خلف
املــدافعـني انبــرى لهــا ولعـبهــا
بطـريقـة رائعــة حلظـة خـروج

راشد املقرن لتعانق شباكه.
وكـــاد عبــده عفـيف ان يــسجل
الـتعــادل اثــر كــرة تلقــاهـــا من
الــدفــاع وصــوبهــا قــويــة ولـكن
الـنـجعـي طــــار لهــــا وابعــــدهــــا

لركنية.
وكــثف الـــشـبـــــاب يف الـــشـــــوط
الـثــانـي هجـمـــاته بغـيــة ادارك
الـتعــادل وكـــاد ان يحقـق ذلك
بـــواسـطـــة نــشـــأت اكـــرم الـــذي
ســدد كــرة صـــاروخيــة ابعــدهــا
الــنـجعــي بـــــاطـــــراف اصـــــابـعه

لركنية.
وواصل الــشـبـــاب هجـــومه مـن
دون تــــشـكـــيل خـــطــــــورة علـــــى
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بطولة السعودية: االهيل حيرم 
الشباب من اعتالء الصدارة

اعلـن رئيـس نــادي ســاو كـــايتــانــو
الـبــــرازيلــي لكــــرة القـــدم جـــايـــرو
ــــــيــــــــــــــــــال ان العــــــب الــفــــــــــــــــــريــق ل
ـــــويف مـــــســـــاء يف ـــــو ت ـــــرجــيــنــي ســي
املــسـتـــشفــــى بعــــد نقـله الـيه اثـــر
اصـابـته بنـوبــة قلـبيــة علـى ارض

امللعب.
وكـان بـاولــو سيــرجيــو دي اوليفـا
املعـروف بـسيـرجيـنيـو )30 عـامـا(
ــــــــــــى ارض املـلـعـــــب يف انـهــــــــــــار عـل
الــدقيقــة 41 من الـشــوط الثــاني
يف املبـاراة ضـد سـاو بـاولـو ضـمن
املـــرحلــة الـثــامـنــة والـثالثـني مـن
الدوري البرازيلي، وذلك من دون

ان يصطدم بأي العب آخر.
ويـتــــابع سـيـــرجـيـنـيـــو مـنـــذ عـــدة
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اشهـــر عالجـــا بــسـبـب مــشـــاكل يف
الـقلـب لـم يـتـمـكـن االطـبــــاء مـن

حتديدها بشكل دقيق.
وكـان الالعب كـارلوس الـبرتـو من
فـريـق رسيفـي البــرازيلي تـويف يف

حالة مشابهة عام .1982
ويف حـزيـران املــاضي، تــويف ايضـا
ـــــــرونـــي مـــــــارك الـالعـــب الــكـــــــامـــي
فيفيـان فـويه عنـدمـا سقط علـى
ــــــاراة بــني ارض املـلـعــب خـالل املــب
الكـــاميــرون وكــولــومـبيــا يف كــأس

القارات.
كمـا تـويف ايضـا يف كـانـون الثـاني
املــاضي علــى ارض امللعب اجملـري
مـيـكلــــوس فــيهــــر العـب بــنفـيـكــــا
البرتغالي الصابته بازمة قلبية.
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وفاة العب برازييل الصابته بنوبة
قلبية عىل ارض امللعب

تأهلت الفرنسية اميلي موريسمو والروسية
ناديا بـتروفا املـصنفتان اولـى وخامسـة على
التــوالي الـى الــدور نصـف النهـائـي من دورة
ليـنتـس الـنمـسـويـة الــدوليــة لكـرة املـضـرب

البالغة جوائزها 460 الف يورو.
يف الـدور ربع النهـائي، فـازت مـوريـسمـو علـى
اليابانيـة آي سوغييامـا السادسة 6-2 و4-6،
وبتـروفا على االميـركية ميغـان شونيسي 3-

6 و6-3 و6-.2
وخــرجت الــروسيــة فيـرا زفـونـاريفـا الـرابعـة
من ربـع النهــائي بخـسـارتهـا امــام الصــربيـة

اجملتهدة يلينا يانكوفيتش 4-6 و4-.6
وفــازت ايـضــا الــروسيــة ايلـينــا بــوفـينــا علــى
مـواطـنتهــا الينـا جيـدكـوفـا 6-7 )3-7( و2-6
و3-صفر ثم باالنسحاب الصابة االخيرة يف

فخذها.

دورة لينتس: موريسمو وبرتوفا
آخر مصنفتني يف نصف النهائي

محكمة بداءة النجف
العدد 857/ 3ب/ 2004
التاريخ 27/ 10/ 2004

إعــــــــــــــــــــــــــــــالن
إلى املدعى عليه فاضل ناصر حسني

أقـام املــدعي محـسـن جعفــر علـوان الـدعـوى املــرقمــة أعاله ضـدك
ومــوضــوعهــا طـلب احلـكم بـتمـليـكه العقــار املــرقـم 3/ 4757 احلي
العــسكــري ونـظــراً جملهــولـيـــة محل إقــامـتك حـسـب شــرح القــائـم
بــالتـبلـيغ وإشعــار مـختــار حـي الغــديــر فقــد تقــرر تبـليـغك إعالنــاً
وبصـحيفـتني مـحليـتني يــوميـتني مبـوعـد املـرافعـة املـوافق يـوم 9/
11/ 2004 الـسـاعــة التـاسعــة صبـاحـاً لــذا عليـك احلضـور بـاملـوعـد
املــذكــور أو حـضــور من ميـثلك قــانــونــاً وبعكـسه سـتجــري املــرافعــة

بحقك غياباً وعلناً على وفق األصول.
القاضي
خضير سابط البدري

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
تعلن وزارة التربية/ املديـرية العامة لألبنية املدرسية عن إعادة اإلعالن للمنـاقصة 34/ 2004 )تشييد أجنحة مرافق صحية يف ساحات

املدارس القائمة(.
فعلـى الراغبـني يف االشتراك فيهـا من شركـات املقاوالت اإلنـشائيـة/ درجة خـامسة حـاملي هويـة تصنيف الـصادرة عن وزارة الـتخطيط
والتـعاون اإلمنائـي ال تقل عن الدرجـة املذكورة نـافذة املفعـول، من تقدمي العـطاء، مراجـعة املديـرية أعاله الكـائنة يف األعظـمية/ خلف
ثانوية احلـريري للبنات/ سـاحة عنتر لـشراء املناقصـة لقاء مبلغ مقداره )25000( خمـسة وعشرون ألف ديـنار للمناقصـة الواحدة غير
قـابل للرد على أن ترفق بالعطاء املستمـسكات املبينة يف أدناه يف غالف مختوم يكتب عليه رقم واسم املـناقصة وآخر موعد للتقدمي هو

يف أو قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت املصادف 30/ 10/ 2004 لغاية يوم 6/ 11/ .2004
مناقصة 34/ 2004 تشييد خمسة مرافق صحية يف خمس مدارس تابعة للمديرية العامة لتربية الرصافة / 1

املستمسكات املطلوبة:
1-شهادة تأسيس الشركة.

2-هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول عند تقدمي العطاء حتماً.
3-قائمة باألعمال املماثلة.

4-كتاب الضريبة )براءة الذمة(.
5-صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى وزارة التربية/ األبنية املدرسية حتماً.

مالحظة:
1-تدون األسعار رقماً وكتابة.

2-الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
3-يرفض العطاء حتماً غير املستويف املستمسكات أعاله.

4-يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اإلعالن.
5-تفتح العطاءات يف اليوم احملدد بحضور من يرغب من املناقصني.

فقدان
فقـــدت هـــويـــة الـطـــالـب مهـنـــد
مــظفـــر عقـــراوي الـصـــادرة مـن
اجلـــامعـــة الــتكـنلـــوجـيـــة قــسـم
السيـطرة فعلى من يعثر عليها
تـسلـيمهـا الـى جهـة االصـدار او

جهة النشر.

حسنني فاضل معله
املدير العام


