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جنم منتخب الشباب عقيل محمد:

حوار حيدر بن عباس
بـــالـــرغـم مـن جنـــاح اخلــطـــوة
الـــتـــي اقـــبـل عـلـــيـهـــــــا مـــــــدرب
الــشـــرطـــة يـــونــس عـبـــد علـي،
مـسنداً بـدعم الهيئـة االدارية،
والتـي متثلت باالعتـماد على
الـــوجـــوه الــشـــابـــة لـتــشـكل
الـعــــمـــــــــــود الـفـقـــــــــــري يف
هـيـكلـيــــة الفــــريق اال ان
جـــمـهـــــــور الــــــشـــــــرطـــــــة
وبالرغم من اجتيازهم
اخملـــاطـــر الـتـي كـــانـت
حتف بهــذه اخلطـوة،

وجنوا ثمارها.
ــــــديهــم مــــــا زالــت اي
ــــــــــوبـهــــم متـــــــســك بـقـل
ـــــــةً أن تـخــــطـف خــــــشـــي
ـــــــــــــديـــــــــــــة ـــــــــــــاقـــــي االن ب
اجلمــاهيــريــة جنــومـهم
الــشـبـــاب ممــن تفجـــرت
جنــومـيتـهم يف احـضــان
نــاديهم العــريق، ويبـدأوا
بـالتسـرب صوب االنـدية
االخـــــــــــــرى. وفــعــالً وقــع
احملظور فـما ان وضعت
بــطــــولــــة شـبــــاب آسـيــــا
اوزارها حتى غادر العبان
مهمـان يف تشكيلـة الفريق
كــــدفعـــة اولـــى مـن حــســـاب
النجــوميــة التـي صنـعتهـا
كـــــرة الـــشـــــرطـــــة لهـــــؤالء
الــشبــاب، اذ انـتقل فــريــد
مجـيــــد الــــى وكــــر الـــصقــــور.
وانـضـم عقــيل محـمـــد الـــى
مقاعـد الطلبـة، مما جعل
ــــــشــــــــرطــــــــة جـــمـهــــــــور ال
يـنظـرون بعـني العقـوق
لـكـال الالعــبــني ظــنــــــاً
مـنهم بـأنهمـا صـافحـا
الفــريق بكف اجلحـود
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بقــــائــي مع الـــطلـبــــة سـيــــدوم
مهما كانت الظروف.

* وكيـف وجدت تعـامل املدرب
ثائر احمد معك؟!

- مــثلـمـــــا قلـت لـك ان ثــــائــــر
احمــد مــدرب خلــوق وكفــوء و
تـتـــــوفـــــر لـــــديه كـل مقـــــومـــــات
املـدرب النـاجح، ومنـذ قـدومي
ـــــــى الـفـــــــريـق وحلـــــــد هـــــــذه ال
اللحـظــة بـبــذل جهــود كـبـيــرة
ـــــــوحـــــــدات مـعـــي مـــن خـالل ال
التـدريـبيـة ويـركــز عليّ كـثيـراً
وال يــتــــــوانــــــى مــن اعـــطــــــائــي
التـوجـيهـات واالرشـادات الـتي

تصب يف مصلحتي.
* كلمة حق ملن تقولها؟!

- كـلمــة حق اقــولهــا جلـمهــور
نـادي الـشـرطـة ملـا قـدمــوه لي
مـن دعـم واسـنـــاد وكـــانـــوا مـن
اهـم اسـبـــاب تـطـــور مــسـتـــواي
خالل الفـتــرة الـتـي قـضـيـتهــا
مـع الفــــــريق، لــــــذا اديـــن لهــم
بالعـرفان. كـما احب ان اوضح
لهـم شيئـاً مهمـاً، والـكثيـر من
املقــــربـني مـن اســــوار الـنــــادي
يعـــرفــــونه، هـــو انـي لـم اغـــادر
ــــــوي الـــــشــــــرطــــــة وال كـــنـــت ان
مغــــادرته، ولـكـنــي ابعــــدت مـن
ـــــــــوال هـــــــــذا ـــــــــدرب، ول قــــبـل امل
االبعاد، لـكنت اآلن يف صفوف
فـــريقهـم، كـمــا اقــول جلـمهــور
الطلبـة، اني عازم علـى تقدمي
املـستـوى الــذي يليق بـالفـريق
ـــــــــــــى ان تـــكـلـل االنـــــيـق وامتـــــن
رحـلتـي مع الفــريق بــالـنجــاح

واكون عند حسن الظن.
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وجــــــودك ال ســيــمــــــا ان اغلــب
عنـاصـر الفــريق من الالعـبني
ـــــــاب، فـهـل تــــضـــمـــن ان الــــــشـــب
حتـقـق ذلــك يف فــــــــريـق مـــثـل
ــــــــة املـــتـخـــم بـالعـــبـــي الـــــطـلـــب

املنتخب الوطني؟!
- ال ميــــــكـــــــــن ألي العـــــــــب ان
يـــضــمــن لـــنفـــــسه مـكــــــانــــــاً يف
تــشكـيلــة اي فــريق مـهمــا كــان
مــستــواه، اال اذا قــدم العـطــاء
اجليـد واملستوى املتميز، وهذا
مـــــــا حـــــصـل مـعـــي يف فـــــــريـق
الشـرطـة فـمن خالل املـستـوى
املتـميــز الــذي قــدمـته متكـنت
ـــــــــاً يف ان احـجـــــــــز لـــي مــكـــــــــان
التشـكيلة االسـاسية، وهـذا ما
ــــــــــــادي ــــــــــــوي ان افـعـلـه يف ن ان
الــطلبـة، فـمن خالل املــستـوى
الذي سأقدمه، ان شاء اهلل انا
واثق مـن انـنـي ســــوف اكـــسـب
ثقـــة املـــدرب واجلـمهــــور معـــاً.
وافـرض نفسي على الـتشكيلة
االســاسيــة. ومبـاريـات الـدوري
سـتكون شـاهداً عـلى تطـلعاتي
وطـــمــــــوحـــي لـــتـحـقـــيـق هــــــذا

الهدف.
* اال تـخــــــشـــــــــى ان يــــتــكـــــــــرر
سينـاريو ابعادك مـن الشرطة،

يف نادي الطلبة ايضاً؟!
- كال، ان شـــاء اهلل لـن يــتكـــرر
هـــذا الــسـيـنـــاريـــو، فـــأنـــا عـــازم
ـــــــادي ـــــــى االســـتـقـــــــرار يف ن عـل
ــــــة ألنـه فــــــريـق يـلــبــي الــــطـلــب
طــمــــــوحــــــات اي العــب، ومــن
خالل وجـــودي مع الفـــريق يف
اثنــاء الـفتــرة القــصيــرة الـتي
مــــضـــت وجـــــــدت ان االجـــــــواء
مـناسـبة إلسـتقراري يف الـبيت
ـــــــــا واثـق مـــن ان الـــــطـالبـــي ان

ـ

ـ
ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

كما علمت فيما بعد.
ـــــــــدرب يـقـــــــــول انـه * لــكــــن امل
مـنحـك االستـغنــاء بنــاء علـى
طلـب رئـيــس الهـيـئــة االداريــة
لنـادي الـطلبـة بعـد ان ابـديت
اســـتعـــــداداً ورغــبـــــة يف الـلعــب
لنـادي الطلـبة وقمـت بتكليفه
لـلحــصـــــول علــــى االســتغـنــــاء

ليتحقق لك ذلك؟!
ـــــــر صـحـــيـح، - هـــــــذا كـالم غـــي
فمثـلما قلـت لك اني كنت مع
مـنتـخب الــشبـاب يف مــاليـزيـا
ومت اسـتــبعــــادي، وبخــصــــوص
اتفـــــاقــي مع رئــيـــــس الهــيــئـــــة
ـــــــة ـــــــادي الــــطـلـــب ـــــــة لـــن االداري
وتكلـيفـي له بــاحلـصــول علــى
كتاب استغناء للعب مع فريق
الــــطلــبــــــة هــــــذا كـالم يجــــــايف

احلقيقة.
* اذن ملــــاذا اخـتــــرت الـــطلـبــــة

فور ابعادك من الشرطة؟!
ـــــــادي ـــــــاري لـــن - جـــــــاء اخـــتـــي
الــطلـبـــة لـتـمـثـيـله اوالً ألنهـم
سبق ان طلبـوني للعب معهم،
وثـانياً ألن نادي الـطلبة فريق
كبيـر وصاحب اجنـازات حافلة
واي العــب يــتــمــنـــــى متــثــيـله،
اضــــافــــة الــــى انـي مــــا زلـت يف
ــــــة مـــــشــــــواري الـكــــــروي ــــــداي ب
وابحـث عـن مـــدرب يــسـتـطـيع
ان يطــور امكــانيــاتي، ووجـدت
ضــالـتي بــاملــدرب ثــائـــر احمــد
ــــــد وكـفــــــوء فـهــــــو مــــــدرب جــي
وخلــوق ومـتفــانٍ يف عـمله وال
يبخل بجـهد مـن اجل تطـوير
مـــسـتــــوى العـبــيه كـمــــا انه ال

يبخس حق اي العب.
ـــــــواجـــــــدك مـع * مـــن خـالل ت
الــشـــرطــــة متكـنـت ان تفـــرض
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والـنكــران. بـــدل اكف اجلـمـيل
والعـــرفـــان. ويف هـــذه الـــوقفـــة
نلـتقي جنـم منـتخب الــشبـاب
الـالعـــــب عـقـــــيـل مـحـــــمــــــــــــد.
لنـتعــرف علـــى االسبــاب الـتي
ـــــــادي ـــــــى مـغـــــــادرة ن دفـعـــتـه ال
الشـرطـة وااللتحــاق بصفـوف
نـادي الطلبـة، فبـدأنا حـديثـنا

معه بهذا السؤال:
ــــــــادي - بـعــــــــد ان احـــتـــــضـــن ن
الـــشــــرطــــة مــــوهـبـتـك، وشهــــد
ـــــــوانَ يف جنـــــــومـــيـــتــك، لـــم تـــت
مغـــــادرته وااللــتحـــــاق بفـــــريق
الــطلـبــــة، فكـيـف تفــســـر هـــذا
الـتحــول ال سـيـمــا ان الــدوري

كان على االبواب؟!
- ال شك ان نـــادي الـــشـــرطـــة
احتـضنني وقـدم لي الكـثير ال
سيمـا جمهوره الذي لم يتوانَ
عن مـؤازرتي وتـشجيـعي اثنـاء
الفـتــــرة الـتـي قــضـيــتهــــا بـني
ـــــــادي، لــكـــن اســـــــوار هـــــــذا الـــن
احلقيقـة خالف ذلك، فأنا لم
اغـادر الفـريق مبحـض ارادتي،
بـل مت اســتــبـعــــــادي مــن قــبـل
مــــدرب الفــــريق يــــونـــس عـبــــد

علي.
* ومــا سبـب ابعــادك من قـبل
املـــدرب، وانت كـنت واحـــداً من
خـيـــاراته املهـمــة. ولـم تفــرض

عليه؟!
- بـصراحـة ال اعرف مـا الذي
دفع بـاملـدرب يـونـس عبـد علي
إلبعادي، حتى ان قرار ابعادي
جـــــاء وانـــــا يف مـــــالــيـــــزيــــــا مع
مـنتـخب الــشبــاب، وهــذا دلـيل
علـى انه ابعـدنـي ليـس بـسـبب
تـــــدنـي مـــسـتـــــواي بل بـــسـبـب
وشايـة من قبل احـد الالعبني
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 ابعدت عن الرشطة بسبب وشاية ومل اغادر بمحض اراديت!!
املوصل / مكتب املدى 

للمــرة الثــانيـة علــى التــوالي
وحتـت قيــادة املــدرب القــديــر
جمـال إبراهـيم يتمكـن شباب
نادي الفتوة من الفوز بدوري
أنـديــة القـطــر للــشبــاب بكـرة
الـيد ، الذي أختتم مؤخرا يف
قــاعــة الــشهـيــد أمجــد نــوري
لأللعـاب الريـاضية يف مـدينة

املوصل.  
وحــافــظ شبــاب الـفتــوة علــى
سجـله خــــالـيــــا مــن الهــــزائـم
بـعــــــــد أن كــــــــان قــــــــد اســـتـهـل
ــــــدوري بفــــــوز مـــــشــــــواره يف ال
الفت على شباب الكرخ )28 -
24( ثم على شباب ديالى )28
-21( وعلـى الـديــوانيـة )35 -

 .)32
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الفتوة وللمرة الثانية
عىل التوايل بطاًل

لدوري أندية القطر
للشباب بكرة اليد 

أوقــف اتــلــــــتــــــيــــك بــلــــــبــــــــــــــــاو
ـــــــة ـــــــالـــي االنـــتــــصـــــــارات املـــتـــت
لبــرشلــونـــة املتـصـــدر عنــدمــا
ــــــى الــتـعــــــادل 1-1 ارغــمـه عـل
الــيــــــوم الــــســبــت يف افــتــتــــــاح
املرحـلة الـتاسـعة مـن الدوري

االسباني لكرة القدم.
وكـان بـرشلـونـة مينـي النـفس
بتحقيق الـفوز السـادس على
الـــــتـــــــــــوالـــــي واالبـــــتـعـــــــــــاد يف
ــــــد ان اتلــتــيـك الـــصــــــدارة بــي
بلبـاو كان لـه رأي آخر ومتكن
مـن الـصـمــود أمــام االنــدفــاع
الهجــومـي للــضيـــوف وانتــزع

نقطة ثمينة.
وأثـمر ضغـط برشلـونة هـدفا
مـــبــكــــــــرا سـجـلـه مـهــــــــاجـــمـه
الدولي الـكاميرونـي صامويل
ايتو يف الدقيـقة العاشرة من
تـســديــدة ســاقـطــة مـن داخل
املـنــطقـــة اثـــر تلقـيه متـــريـــرة

من داميا.
وهــــو الهـــدف الـثـــامـن اليـتـــو
هــذا املــوسـم فعــزز مـــوقعه يف

صدارة الئحة الهدافني.
ولـم تــــدم فــــرحــــة بــــرشلــــونــــة
ســــــوى 3 دقــــــائق حــيـــث جنح
ـــــــــــاو يف ادراك اتـلــــتــــيـــك بـلــــب
ــــــــدمــــــــا مــــــــرر الـــتـعــــــــادل عـــن
اسمـاعيل اورزايـيز متـريرة يف
العـمق الـــى ييـسـتي فـهيــأهــا
لــنفــــسه بــبـــــراعـــــة وســـــددهـــــا
بـروعـة داخل مـرمـى احلـارس

فالديز.
وفـــرض بـــرشلـــونـــة افــضلـيـته
علـى مجـريـات املبـاراة دون ان
يـنجح يف هــز شبــاك اتـلتـيك
بـلبــاو بــرغـم ان االخيــر لـعب
بعشـرة العبني مـنذ الـدقيـقة
79 بـعـــــــد طـــــــرد غـــــــوربـــيـغـــي

لتلقيه االنذار الثاني.
وأنقـــــذت العــــارضـــــة اتلـتـيـك
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صفــــر-1 االربعـــاء املـــاضـي يف
الــدور االول ملــســـابقـــة الكــأس

احمللية.
ـــــــــو الــــتـقـــــــــدم ومــــنـح انـغـــــــــول
لفـــالـنــسـيـــا يف الـــدقـيقـــة 63،
لكـن فـــرنـــانـــدو تـــوريــس أدرك
الــتعـــــادل التلـتـيـكــــو مــــدريــــد
بـــطــــــريقــــــة رائعـــــة حــيــث راوغ
مـــــدافعـني وســــدد كــــرة قــــويــــة
زاحفــــة مـن حــــافــــة املـنـــطقــــة
ـــــــــــــــــــى ميـــــــني احلـــــــــــــــــــارس عــل
كــــانـيــــزاريـــس الــــذي فـــشل يف

ابعادها الى ركنية )79(.
وهـــــــــو الـهـــــــــدف اخلـــــــــامـــــــس

لتوريس هذا املوسم.
ورفع فـالنسـيا رصيـده الى 15
نقـطــة يف املــركــز الثــالث وهــو
مهــدد بــالـتـــراجع الــى املــركــز
التــاسع يف حـال فـوز االنـديـة
املـــطـــــــاردة له، فــيــمـــــــا صعــــــد
اتلـتــيكـــو مـــدريـــد الـــى املـــركـــز
الـــــرابع مــــوقـتــــا بــــرصـيــــد 14

نقطة.
ويلعب غـدا أيضـا، ديبـورتيفـو
ــــــــاســـيـــتـــي، ــــــــا مـع الـــب كــــــــورون
واســبـــــانــيــــــول مع فــيـــــاريـــــال،
ــــــــــوركــــــــــا مـع راســــيــــنـغ ومــــــــــاي
ســـانـتـــانـــدر، ونـــومـــانــسـيـــا مع
ريـال سـوسـييـداد، واوسـاسـونـا
مع لـيفـــانـتـي، وريـــال مـــدريـــد
مع غــيــتــــــايف، وبــيــتــيــــــس مع

ملقة.

- ترتيب فرق الصدارة:
ــــــة            23 ــــــون ــــــرشـل 1- ب

نقطة من 9 مباريات
2- اشـبـيلـيـــة            17 مـن

8
3- فــالنــسيــا            15 من

9
4- اتلتيكو مدريد 14 من 9
5- اسبانيول        13 من 8
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بـلبــاو من هـدف ثــان عنـدمـا
ردت تسديدة خلايف.

وحافظ برشلونة على سجله
خــــالـيــــا مـن اخلـــســــارة هــــذا
ــــــدوري احملـلــي ــــــوســم يف ال امل
ورفع رصـيــده الـــى 23 نقـطــة
بفـارق 6 نقـاط امــام مطـارده

املباشر اشبيلية.
ـــــــارا ـــــــاراة اخـــتـــب وكـــــــانـــت املـــب
لـبـــــرشلــــونــــة قـبـل ان يلــتقـي
مـيالن االيـطـــالي يف اجلــولــة
الــــــرابعــــــة مــن دوري ابـــطــــــال
اوروبــا علمـا بــان االخيـر فـاز
علـــــى االول 1-صفــــر ذهــــابــــا

قبل اسبوعني.
وكـــــان الفـــــريق الـكــــاتــــالــــونـي
تعرض الول كبوة هذا املوسم
ــــــدور االول بـخــــــروجـه مـــن ال
لكأس اسـبانيا بخـسارته امام
غــرامـــانيـت صفــر-1 االربعــاء
ــــــانـه لعــب ــــــاضـــي علــمــــــا ب امل
ــــــــــة جـلـهــــــــــا مــــن ـــــــشــــيــكـل بــــت

االحتياطيني.
ـــــــة، واصل ــــــاراة ثــــــانــي ويف مــب
فــــــالــنـــــســيــــــا حــــــامل الـلقــب
نـتـــائـجه اخملـيـبــــة وسقــط يف
فـخ الـــتـعـــــــادل امـــــــام ضـــيـفـه

اتلتيكو مدريد 1-.1
وهـي املبــاراة اخلــامـســة علــى
الـتــــوالـي الـتــي يفـــشل فــيهــــا
فـــالـنــسـيــــا يف حتقـيـق الفـــوز
حـيــث تعـــــرض الربع هـــــزائـم
مـتتــاليـة االولـى امـام ضـيفه
اشــبـــيلــيــــــة 1-2 يف املــــــرحلــــــة
الــســابعــة، والـثــانـيــة يف عقــر
داره أيـضـــا امـــام انـتـــر مـيالن
االيـــطـــــالــي 1-5 يف اجلـــــولـــــة
الـثــالـثــة مـن مــســـابقــة دوري
ابطـال اوروبــا، والثــالثـة امـام
مضيفه ريـال مدريـد صفر-1
الـــسـبـت املــــاضـي يف الــــدوري
احمللي، والـرابعـة امـام لـييـدا
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بطولة اسبانيا: اخفاق جديد لفالنسيا وبرشلونة يسقط يف فخ التعادل

اعالن
وزارة املوارداملائية

املـديريـة العامـة لتشغـيل وصيانـة مشـاريع الري / بغـداد - الكرادة - سـاحة
الفتح / قرب املسرح الوطني / املناقصة رقم )208( لسنة 2004

م/ )إنشاء طريق على سدة قناة مشروع املوارد املائية يف الدبوني / واسط(
1-تــدعــو هــذه املــديــريــة املـنــاقـصـني املـصـنفـني الــدرجــة الـــرابعــة العـمــال

الهندسة املدنية لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة اعاله.
2-ميكن احلصول على مستندات املنـاقصة من القسم القانوني يف املديرية

لقاء مبلغ )15000 خمسة عشر الف دينار( غير قابل للرد.
3-يــرفق مع الـعطـاء كفـالــة مصــرفيـة او صـك مصـدق مبـبلغ )14000000(
اربعــة عـشــر مـليـــون دينــار ويف حــالــة عــدم تقـــدمي الكفــالــة املــذكــورة يهـمل

العطاء.
4-يتم تقدمي العطـاءات بظرفني مغلـفني احدهما مـرفق فيه صك مصدق
أو خطــاب ضمـان مع، هـويـة تـصنـيف مقـاولـني، واعمـال ممـاثلــة مع وصل
الشـراء مع تأييـد براءة ذمة مـن ضريبة الـدخل، والظرف الثـاني مرفق فيه
جـدول الكمـيات املـسعر يـوضع داخل صـندوق ايـداع العطـاءات لدى الـقسم
الـقانوني يف او قبل الساعة الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق 22 / 11 /

2004.
5-املـديـريــة غيـر ملـزمــة بقبـول اوطـأ الـعطـاءات سعــراً ويتحـمل من تـرسـو

عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
املدير العام

عون ذياب عبد اهلل

اعالن
وزارة املوارداملائية

املديـرية العـامة لـتشغيل وصيـانة مشـاريع الري / بغـداد - الكرادة - سـاحة
الفتح / قرب املسرح الوطني املناقصة رقم )205( لسنة 2004

م/ )جتهـيــز انــابـيـب اسـبـسـتـيــة )ضغـط واطـئ( مع مــوصالت إلــى مخــازن
مديرية املوارد املائية يف كركوك(

1-تــدعــو هــذه املــديــريـــة املنــاقــصني املــصنـفني الــدرجــة الـســابعـــة العمــال
الهندسة املدنية لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة اعاله.

2-ميكن احلصول على مستندات املناقصة من القسم القانوني يف املديرية
لقاء مبلغ )15000 خمسة عشر الف دينار( غير قابل للرد.

3-يـــرفق مع العـطــاء كفــالــة مـصــرفيــة او صك مـصــدق مبـبلغ )1000000(
مليون دينار ويف حالة عدم تقدمي الكفالة املذكورة يهمل العطاء.

4-يـتـم تقـــدمي العـطــاءات بـظــرفـني أحــدهـمــا مـــرفق فـيـه صك مـصــدق أو
خـطــاب ضـمــان مع، هــويــة تـصـنـيف مقــاولـني، وأعـمــال ممــاثلـــة مع وصل
الشـراء مع تأييد بـراءة ذمة من ضريبـة الدخل، والظرف الـثاني مرفق فيه
جـدول الكمـيات املـسعر يـوضع داخل صنـدوق ايداع العـطاءات لـدى القسم
القـانوني يف أو قـبل الساعـة الثانيـة عشرة من يـوم االربعاء املوافق 10 / 11

2004. /
5-املـديـريـة غيـر ملـزمــة بقبـول أوطــأ العطـاءات سعــراً ويتحـمل من تـرسـو

عليه املناقصة أجور نشر االعالن.
املدير العام

عون ذياب عبد اهلل

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل سمنت كربالء 

رقم املناقصة 79 / هـ / 2004
إعالن مناقصة معاجلة الهطول لناقل الكلنكر

تعـلن مــديــريــة معـمل سـنت كــربالء إحــدى معــامل الـشــركــة
العـامـة للـسمـنت اجلنـوبيـة عن اجـراء املنـاقصـة اعاله، فعلـى
الراغبـني باالشتـراك يف املناقـصة احلضـور إلى مقـر املعمل -
الشعبـة القانـونية - الـكائن يف كـربالء للحصـول على نـسخة
من الشـروط وكتاب التقـدمي لقاء مبلغ قـدره )5000( خمسة
آالف دينــار غيــر قــابل للــرد وتقــدمي  عـطــاءاتـهم يف غـالفني
احــدهـمــا جتــاري الــسعــر واآلخــر فـنـي مخـتــوم مـتــضـمـنــاً
الـتأميـنات القـانونـية البـالغة )3%( عـلماً أن آخـر يوم لـتقدمي

العطاءات هو نهاية الدوام الرسمي ليوم 10 / 12 / .2004
املستمسكات املطلوبة:

1-هوية تصنيف املقاولني صنف؟
2-كتــاب انتـسـاب لـدى احـد فــروع الهـيئــة العـامــة للـضــرائب

نافذ.
3-صك مصدق او خطاب ضمان باملبلغ اعاله.

مالحظة/
*يهمل أي عطاء غير مستوف للشروط.

*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*تـهمل الـعطـاءات الـتي تــرد بتـأمـينــات أوليـة اقل ممـا مـبني

اعاله.
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العدد: 2005
 التاريخ: 26 / 10 / 2004

املهندس / خليل ابراهيم صالح
و. مدير معمل سمنت كربالء

محكمة بداءة تكريت
العدد / 218 / ب / 2004
املـدعـي / عبـد القـادر عبـد الـرزاق

عبد اللطيف
املـدعــى علـيهمــا / عمــاد عبـد اهلل

محمد وعبد اهلل محمد يوسف
اقـــــــام املـــــــدعــي الـــــــدعـــــــوى أعـاله
يــطــــالــبـكــمــــا مبــبلـغ ثالثــمــــائــــة
وعــــشــــــريــن الـف دوالر امــــــريـكــي
وجملهـــــولــيـــــة اقـــــامــتـكــمـــــا تقـــــرر
تبـليغـكمــا بصـحيفـتني مـحليـتني
وحتــديــد يــوم املـــرافعــة 8 / 11 /
2004 وبعـــدم حــضـــوركـمـــا أو مـن
يـنــوب عـنكـمــا سـتجــري املــرافعــة

غيابياً.
                              القاضي

سالم عبد اجلميلي

مديرية تنفيذ الكرخ
رقمن االضبارة / 33 / خ / 2004

تبـيع مديريـة تنفيذ الكـرخ العقار
ـــــــسـل 2 / 3270 م 20 داودي تـــــــسـل
الــــواقع يف حـي الـــزهــــور العـــائـــد
للـمـــديــن محـمـــد كــــاطع هـــاشـم
احملجـوز لقــاء طلب الــدائن كـرمي
شاكر كرمي البالغ 55805166.000
ديـنــاراً فـعلــى الــراغـب بــالــشــراء
مــــراجعـــة هـــذه املـــديـــريــــة خالل
ثالثــني يــــومــــاً تــبــــدأ مــن الــيــــوم
الــتــــالــي للــنـــشــــر مـــســتــصحــبــــاً
التـأمـينـات القـانــونيـة عـشــرة من
املـائــة من القـيمـة املقـدرة وشهـادة
اجلــنـــــســيـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة ورســم
ــــــى الــتـــــسـجــيـل والــــــداللــيــــــة عـل

املشتري.
                         املنفذ العدل

فاطمة مهدي عباس
املواصفات:

1-مــوقـعه ورقــمه: حـي الــزهــور م
617 ز 47 دار 22 مقـــابل اعــداديــة
الــزهــور للـبنــات قـطعــة 2/ 3270م

20 داودي.
2-جنسه ونوعه: دار ملك صرف.

3-حــدوده وأوصـــافه: كـمــا مـثـبـت
بصورة القيد واخلارطة.

4-مــــشــتــمـالته: الـعقــــــار دار فــيه
حــديقــة أمــامـيــة وكــراج وطــارمه
مــسقفــة وكلـيــدور وهــول وصــالــة
وغـرفة نـوم واحدة ومطـبخ وحمام
ومرافق صحـية. والطـابق العلوي
ـــــوم وحــمـــــام ومــــــرافق غـــــرفــتـــــا ن
مـــشــتـــــركـــــة، الــبــنـــــاء شــيلــمـــــان،
الـــشــبــــابــيـك حــــديــــد، االرضــيــــة

موزائيك والعلوي كاشي عادي.
5-مساحته: 220م2

6-درجة العمران: متوسطة.
7-الـشـاغل: حـسن كـرمي عـصمـان

ويرغب بالبقاء بعد البيع.
8-الـقــيــمــــــة املـقــــــدرة: 92000000

اثنان وتسعون مليون دينار.
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كأس االحتاد: فوز اهلالل عىل
برتو اتلتيكو 1-صفر

فــــاز الـهالل الـــســــودانــي علــــى بـتـــــرو اتلـتـيـكــــو
االنغـــــولــي 1-صفـــــر يف ام درمـــــان يف اجلـــــولـــــة
اخلامسة قبل االخيـرة من منافسات اجملموعة
االولـى ضـمن الـدور ربـع النهـائـي من مـسـابقـة

كاس االحتاد االفريقي لكرة القدم.
وسجل هـيـثـم متـبل هــدف املـبــاراة الــوحـيــد يف

الدقيقة .14
وهو الفوز الـثالث للهالل يف الدور ربع النهائي
ورفع رصـيــــده الـــــى 9 نقـــــاط بفــــارق االهــــداف
خلف اينـوغو رينجرز املتصدر الذي تغلب على
اشــانـتـي كــوتــوكـــو الغــانـي 2-1 الـيــوم ايـضــا يف
اينوغو، فيما يـحتل بترو اتلتيكو املركز االخير
بــرصـيـــد 4 نقــاط وخــرج خــالـي الــوفــاض مـن

املسابقة.
وانحـصـــرت املنــافـســة علــى بـطــاقـــة اجملمــوعــة
املؤهلـة الى الـدور النهـائي بني اينـوغو ريـنجرز
والهالل واشـانـتي كـوتـوكــو الن املتـصـدر وحـده

يضمن خوضه.
ويف اجلـــــولـــــة الـــســـــادســـــة االخــيـــــرة يف 13 و14
تـشـريـن الثــاني املقـبل يلـتقي اشـانـتي كـوتـوكـو

مع الهالل، وبترو اتلتيكو مع اينوغو.


