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املدى الرياضي

ارسنال قد يستعني بخدمات بويت جمددا

بطولة عامن :ظفار جيدد فوزه عىل مسقط
ويبقى يف الصدارة

املـح م ـ ـ ـ ــدرب ارس ــن ـ ـ ـ ــال االن ـكـل ــي ـ ـ ـ ــزي
الفـرنـسـي ارسي فـينغـر الــى امكــانيـة
االستعـانـة مجـددا بخـدمـات مـواطنه
اميانويـل بوتي ( 34عامـا) يف محاولة
ل ـس ــد الـثغ ــرة يف خـط ال ــوسـط الـتـي
خلفهــا غيــاب البــرازيـليـني جيـلبــرتــو
سيلفا وايدو.
ويعاني جـيلبرتـو من اصابـة يف ظهره
س ـتــبعـ ـ ــده شه ـ ــرا اض ـ ــاف ـي ـ ــا ،يف حــني
تـع ـ ـ ــرض اي ـ ـ ــدو لـك ـ ــس ـ ـ ــر يف ابـه ـ ـ ــامـه
وسيغيب حتى نهاية العام احلالي.
وس ــبق ل ـبـ ـ ــوت ــي ان لع ــب يف صفـ ـ ــوف
ارسنـال يف اواخـر التـسعـينــات قبل ان
يـنـتـقل ال ــى بـ ــرشل ــون ــة ثـم ت ــشل ـسـي
االنكليزي.
ويتـدرب بوتـي حالـيا مع ارسـنال مـنذ
فـت ــرة وق ــال فـيـنغ ــر :اري ــد ان اس ــاع ــد
بـ ــوتــي عل ـ ــى ايجـ ــاد نـ ــاد ي ـ ــدافع عـن
الـ ــوانه ،وه ــو م ــوج ــود ح ــالـيـ ــا معـن ــا
السـتعــادة لـيــاقـته الـبــدنـي ــة والعـثــور
على ناد.
وقــال :يف الــوقـت احلــالـي ال افكــر يف
الــتعـ ــاقـ ــد مـعه ،لـكــن يف املق ـ ــابل قـ ــد
يــستــطيع مـسـاعــدتنــا لبـضعــة اشهـر
خصـوصــا يف ظل االصـابــات الكـثيـرة
التي نعاني منها.
واضـاف :يـستـطيع بـوتـي اللعب ملـدى
م ــوسـم او م ــوسـمـني اض ــافـيـني وه ــو
العـب رائع قــد يـفيــدنــا خـصــوصــا يف
حال انتقال ايدو الى فريق اخر.
ي ــذك ــر ان ب ــرشل ــون ــة االسـب ــانـي اعلـن
سابقـا عن رغبته يف التعـاقد مع ايدو
وك ــذلك مــان ـش ـسـتــر يــونــايـت ــد وذلك
عـن ـ ــدم ـ ــا يفــتح ب ـ ــاب االنــتق ـ ــاالت يف
اوروبا الشهر املقبل.
ويعتمد فينغـر حاليا يف وسط امللعب
عل ـ ــى الع ـبــني غ ـي ـ ــر مج ـ ــربــني ه ـم ـ ــا
االسـبـ ــانـي فـ ــاب ـ ــريغـ ــاس (17عـ ــامـ ــا)
والفرنسي ماتيو فالميني (20عاما).

جــدد ظفــار فــوزه علــى ضـيفه
مـ ــسقــط وهـ ــزمـه -2صفـ ــر يف
املـرحلـة السـادسـة من الـدوري
العـم ــانــي لكـ ــرة القـ ــدم وبقـي
مـتـصــدرا بــرصـي ــد  41نقـطــة
بف ـ ــارق نق ـط ـتــني عــن ع ـم ـ ــان
الـذي انتـزع املـركـز الثــاني من
السيب بفوزه عليه -1صفر.
يف املـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاراة االول ـ ـ ـ ـ ــى ،سـجـل
صـالح ع ــب ـ ـ ــد الـل ـ ـطـ ـيـف ()29
وس ــالـم الكـثـي ــري ( )42ه ــديف
ظفـ ـ ــار ،ويف ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة سـجل
الـنــيجـيـ ــري غـ ــابـ ــريــيل ()80
هدف عمان.

اق ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل ــه ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ــي
ـ
االرجنتـيني الـسابـق غابـرييل
بـاتيـستـوتـا بـوجـود مفـاوضـات
مع نــادي ب ــرشلــونــة مـتـصــدر
ترتيب الدوري االسـباني لكرة
القدم.
واشار بـاتيسـتوتا الـذي يدافع
عــن الـ ـ ــوان ال ـنـ ـ ــادي العـ ـ ــربــي
القطري للموسم الثاني على
التـوالـي ،يف تصــريح يف مطـار
ازيــزا عنـدمـا كـان عـائـدا الـى
بـالده لق ـض ــاء عــطلـ ــة نه ــاي ــة
الـسنـة ،الـى وجـود مفـاوضـات
من هذا القبيل منذ يومني.
واكـ ـ ــد ان اقـ ـ ــام ــته يف قـ ـ ــريـ ـ ــة
ريكـ ــونكـي ـسـت ــا م ــسقــط رأسه
متـعلقة بـشكل مبـاشر بـ(سـير
املفاوضات).
وكــانـت صحـيفــة (ال مــونــدو)
االس ـب ـ ــان ـي ـ ــة ذك ـ ــرت ان ن ـ ــادي

االحتـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــدول ــي (فـ ـيـفـ ـ ـ ــا)
املـشــرف علـى مـشــروع الهـدف
يف اف ـ ـ ــريق ـيـ ـ ــا الـ ـ ــدكــت ـ ـ ــور طه
اسمـاعـيل ،وامني الـســر العـام
لالحتـاد االفــريقي مـصـطفـى
فـه ـمــي ،وم ـ ـ ــدرب ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــالـك
االسـبق زكـي عـثـم ــان ،وم ــدرب
االسمـاعـيلي االسـبق علي ابـو
جريشة.
واك ــد رئـيــس االحت ــاد ع ـص ــام
ع ـب ـ ــد امل ــنع ــم ان اله ـ ــدف مــن
تــشكيـل اللجنـة هـو (مـشـاركـة
اخملـتصني واخلبـراء يف القرار

ال ـ ـ ــذي يـ ـ ـشـغـل ب ـ ـ ــال ج ـم ـيـع
املصريني يف الوقت الراهن).
وع ـ ـ ــاد اســم امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـف ـنــي
ال ـسـ ــابق محـم ــود اجل ــوه ــري
الـ ــى ال ـ ــواجهـ ــة ال سـيـمـ ــا ان
عق ـ ـ ــده مع االحتـ ـ ــاد االردنــي
يـنتهي اواخـر الشـهر احلـالي،
وقـ ــد رشـحه رئـي ــس الـلجـنـ ــة
املنـظمـة المم افـريـقيـا 2006
التي تستضيفهـا مصر ،هاني
ابـ ـ ــو ريـ ـ ــدة ل ـتـ ـ ــولــي م ـنـ ـصــب
املـدرب (باعتـباره االكثـر دراية
بالالعب املصري).

اعـــــــالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ـ

إعـــــــــــــــــــــالن

وزارة املوارد املائية
املديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري  /بغداد -
الكرادة  -ساحة الفتح  /قرب املسرح الوطني
املناقصة رقم ( )17لسنة 2004

م ( /تبطني جدول سارية بطول ( )1كم بعقوبة
للكيلومتر الرابع  /ديالى)

 -1تدعـو هذه املـديريـة املنـاقصـني املصنفـني الدرجـة الرابـعة ألعـمال
الهندسة املدنية لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة أعاله.
 -2ميكن احلـصول عـلى مـستنـدات املنـاقصـة من القـسم الـقانـوني يف
املديرية لقاء مبلغ ( 15000خمسة عشر ألف دينار) غير قابل للرد.
 -3ي ـ ــرفق مـع الع ـط ـ ــاء كفـ ــالـ ــة م ـصـ ــرفـيـ ــة أو صـك م ـصـ ــدق مبـبـلغ
( )9000000تـسعة ماليني دينار ويف حالة عدم تقدمي الكفالة املذكورة
يهمل العطاء.
 -4يتم تقـدمي العطـاءات بظـرفـني مغلقني أحـدهمـا مــرفق فيه صك
مـصدق أو خـطاب ضمـان مع هويـة تصنـيف مقاولـني وأعمال ممـاثلة
مع وصل الـشـراء مع تــأييـد بـراءة ذمــة من ضــريبـة الـدخـل والظـرف
الثانـي مرفق فـيه جدول الكـميات املـسعر يـوضع داخل صنـدوق إيداع
العطـاءات لدى القـسم القانـوني يف أو قبل السـاعة الثـانية عـشرة من
يوم األربعاء املوافق 2004. / 12 / 15
 -5املـديـريــة غيـر ملـزمــة بقبـول أوطـأ الـعطـاءات سعــراً ويتحـمل من
ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.

املدير العام
عون دياب عبد اهلل
محكمة األحوال الشخصية
يف األعظمية

العدد / 5358 :ش 2004 /
التاريخ2004 / 11 / 24 :

إعـــــــــــالن

وزارة الداخلية
مديرية اجلنسية واألحوال املدنية العامة

تبديل اسم

أقام املدعـو (قيس محمـود يوسف) القيم علـى املفقود
(عمــاد مـحمــود يــوسف) الــدعــوى امل ــرقمــة أعاله ضــد
مـديـر رعـايــة القـاصــرين  /إضـافـة لــوظيـفته تـطــالب
فيهـا احلكم مبـوت املفقـود أعاله الـذي فقـد يف احلرب
العراقية  -اإليرانية يف تاريخ 1987. / 1 / 23
واسـتنــاداً ألحكـام املـادتـني ( 87و )94من قـانـون رعـايـة
الـقاصـرين رقـم  78لسـنة  1980.قـرر النـشر بـصحيـفة
واحـ ــدة بغـيـ ــة حتقـق احملكـم ــة عـن حـيـ ــاة املفق ــود مـن
عـ ــدمهــا ويف حــالــة ك ــونه حـي ـاً يـنـبغـي علـيه م ــراجعــة
محكمتنا لسماع دفوعه وتصفية متعلقاته املالية وقد
مت تعيني يوم  2004 / 12 / 22موعداً للمرافعة.

قـدم املــواطن عـامـر محـسن إبــراهيـم طلبـاً
يـروم فـيه تبــديل اسم ولـده القـاصـر عـداي
وجـعله ه ـشــام بــدالً مـن عــداي فـمـن ل ــديه
اعتـراض مراجعـة هذه املـديريـة خالل مدة
عـشرة أيـام من نشـر اإلعالن وبعكسه تـنظر
هـذه املـديـريـة بـطلب املـومـا إلـيه وفق املـادة
 21مـن قــانــون األحــوال املــدنـيــة املــرقـم 65
لسنة  1972املعدل.

القاضي
عبد األمير خلف إبراهيم

سعيد خورشيد محمد شريف
مدير شؤون أحوال بغداد  /الكرخ

محكمة بداءة كركوك
العدد  / 2042 /ت2004 / 3
امل ــدعـ ــى علـيهـمـ ــا  /جنالء أحـم ــد عـب ــاس،
أحمد عبد السادة حسون
ق ـ ــررت احملـكــم ـ ــة بــتـ ـ ــاريخ 2004 / 11 / 21
احلـكـم بـتــملـيـك املـ ــدعـيـ ــة سـ ــوزه حـمـيـ ــد
مـحمــد مت ــام العقــار امل ــرقم  935 / 61م 53
خ.ت وجملهــوليـة إقــامتـكمـا تقــرر تبـليغـكمـا
بـ ــصح ــيف ـتــني ولـك ــم احلق بـ ـ ــاالعــتـ ـ ــراض
والـتـمـيـي ـ ــز للـم ـ ــدة القـ ــانـ ــونـي ـ ــة وبعـكـ ــسه
سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي
يوسف عز الدين حسن

وك ـ ـ ـ ــان الـلـق ـ ـ ـ ــاء ب ــني ظـف ـ ـ ـ ــار
ومـ ـ ـسـقـ ــط اع ـ ـ ــادة لـل ـمــب ـ ـ ــاراة
النهـائيـة ملسـابقـة الكـأس قبل
نحــو اسـبــوع والـتـي فــاز فـيهــا
االول -1صفر.
وقــدم الفــريقــان عــرضــا قــويــا
خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة يف ال ـ ــش ـ ـ ــوط االول
والـ ــذي سـي ـط ـ ــر ظف ـ ــار علـ ــى
مجــريــاتـه واستـطــاع تــسجـيل
الـهـ ـ ـ ــدف ــني ،يف ح ــني تـ ـ ـ ــراجـع
الفــريقــان يف الـشــوط الثــاني
ال ـ ــى وس ــط امل ـي ـ ــدان ،وح ـ ــاول
ظف ــار احلف ــاظ علــى هــدفـيه
ف ـي ـمـ ـ ــا لــم ي ـ ـس ـتـ ــطع الع ـبـ ـ ــو

مـ ـ ــسق ــط اخ ـتـ ـ ــراق دفـ ـ ــاعـ ـ ــات
صاحب االرض.
وف ـ ــاز العـ ــروب ـ ــة علـ ــى الـن ـصـ ــر
بهـدفني نظيفني لسـعود سويد
( )48وجـ ـ ــاس ــم مح ـمـ ـ ــد (،)90
وصـ ـ ــور عل ـ ــى االحتـ ـ ــاد به ـ ــدف
للـنــيجـيـ ــري اميـ ــان ـ ــويل (،)78
وال ــنه ــض ـ ـ ــة علـ ـ ــى الـ ــطل ــيعـ ـ ــة
بهدفـني للتوغولي بـاهوما (40
و.)51
وتعـ ــادل اهلـي سـ ــداب مع بـهال
بـهـ ـ ـ ــدف لـ ـنـ ـبـ ـيـل بـخـ ـ ــش ()75
مقــابل هــدف الحمــد خـميـس
(.)70

باتيستوتا يقر بوجود مفاوضات مع برشلونة

االحتاد املرصي يدعو جلنة اختيار مدرب للمنتخب
اىل بدء اعامهلا واجلوهري يف الصورة

قـ ــرر االحتـ ــاد امل ـصـ ــري لـكـ ــرة
القــدم دعــوة اعـض ــاء اللجـنــة
اخلاصـة التي شـكلها الخـتيار
مـدرب جـديـد لـلمـنتـخب الـى
م ـب ـ ــاش ـ ــرة اع ـمـ ـ ــالهـ ـ ــا امال يف
سـرعــة التـوصل الــى التعـاقـد
مع م ـ ــدرب اج ـن ـبــي او مـحلــي
ح ـسـب م ــا ت ـسـتق ــر علـيه آراء
هؤالء اخلبراء.
وكـ ــان االحتـ ــاد شـكل الـلجـنـ ــة
من احملــاضــر ال ــدولي مـحمــد
عبـده صـالح الـوحــش ،وعضـو
جلـنــة تـطــويــر ك ــرة القــدم يف
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إعالن  /إل ـ ــى امل ـ ــدع ـ ــى علــيه  /ضــي ـ ــاء ح ـ ـســن
شاطي
أقــامـت زوجـتك املــدعـيــة وسـن حـمـيــد شــاطـي
الدعوى بالعـدد أعاله حول إثبات زواجها منك
وح ـيــث إنـك مـجهـ ـ ــول مـحل اإلقـ ـ ــام ـ ـ ــة تقـ ـ ــرر
تـ ـبـلـ ـيـغـك إعـالنـ ـ ـ ـاً بـ ـ ـصـحـ ـيـفـ ـت ــني مـحـلـ ـيـ ـت ــني
بــاحلضـور أمـام هـذه احملـكمــة صبـاح يـوم / 15
 2004 / 12وخـالفـه س ـ ـ ــوف جت ـ ـ ــرى امل ـ ـ ــرافـع ـ ـ ــة
بحقك غيابياً وعلناً وفقاً لألصول.
القاضي
كامل عبد احلميد احملنا

برشـلونـة يسـعى الـى التعـاقد
مع ب ــاتـي ـسـت ــوت ــا ( 35ع ــام ــا)
علــى سبـيل االعـارة ملــدة ستـة
اشه ـ ــر اع ـت ـب ـ ــارا مــن ك ـ ــان ـ ــون
الثاني املقبل.
وك ـ ـ ـ ـشـفـ ــت ال ـ ـ ـصـح ـ ـيـف ـ ـ ـ ـ ــة ان
املف ـ ــاوض ـ ــات ب ـ ــدأت فـعال بــني
الـ ـطـ ـ ــرفــني م ـ ـش ـيـ ـ ــرة الـ ـ ــى ان
بـاتيـستـوتا مـستعـد للحـصول
علـ ــى مــبلـغ اقل بـكـثـيـ ــر ممـ ــا
يتقـاضـاه حــاليــا يف قطــر من
اجـل الع ـ ــودة ال ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــة
االوروبية.
ويعاني برشلونة من نقص يف
خ ــط الـهجـ ـ ــوم بع ـ ــد اص ـ ــاب ـ ــة
ال ـس ــوي ــدي هـنـ ــريك الرس ــون
ب ـت ـم ـ ــزق يف اربـ ـط ـ ــة ال ـ ــرك ـب ـ ــة
االمـاميـة والذي سـيبتعـد عن
املالعب ملدة ستة اشهر.
وكـان بـاتيـستـوتـا احـرز جـائـزة

احلـذاء الذهـبي التي متـنحها
مـجـل ـ ـ ــة احل ـ ـ ــدث ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاضــي
اللـبنــانيــة الــريــاضيــة سنــويــا
الفــضل ه ــداف يف الـبـط ــوالت
ال ــع ـ ـ ـ ــربـ ـ ــي ـ ـ ـ ــة ق ـ ـبـل شـهـ ـ ـ ـ ــريـ ــن
ب ـت ـ ــسج ـيـله  25هـ ـ ــدفـ ـ ــا يف 18
مباراة مبعدل  1.388هدف يف
املباراة الواحدة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف املـ ـ ـنـ ـ ـت ـخ ـ ــب
ـ
االرج ـن ـت ـي ـنــي ق ـ ــرر االع ـت ـ ــزال
دول ـي ـ ــا يف ت ـ ـش ـ ــريــن ال ـث ـ ــانــي،
وسبق ان دافع عن الـوان ريفر
باليت ( )90-89وبوكـا جونيور
( )91-90ث ـ ـ ــم اح ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف يف
اي ـط ــالـيـ ــا مع فـي ــورنـتـيـن ــا 10
مــواسـم ( )2000-91ومع رومــا
( 2000ح ـت ـ ـ ــى نهـ ـ ــايـ ـ ــة )2002
ومع انـتــر مـيالن (مـن كــانــون
الـثــانـي  )2003قـبل ان يـنـتقل
الى العربي.

كأس االمري فيصل :فوز الوحدة
والنرص عىل اهلالل واالحتاد
حـ ـ ــول الـ ـ ــوحـ ـ ــدة تـخلـفه امـ ـ ــام
ضـيفه الهالل صفـر 2-الـى فـوز
 2-3يف اجلـ ــولـ ــة الـثـ ــالـثـ ــة مـن
منافسات اجملمـوعة الرابعة من
مسابـقة كأس األميـر فيصل بن
فهـد العشـرين لكرة الـقدم التي
تقـتـص ــر امل ـش ــارك ــة فـيه ــا عل ــى
الالعـبـني دون  23عـ ــام ـ ــا ،علـ ــى
استاد مـدينة امللـك عبد العـزيز
بالشرائع يف مكة.
وتقـدم الهالل بهـدفني نـظيفني
سجـلهـمـ ــا االنغـ ــولـي بـ ــاولـ ــو دا
سـيـلفـ ــا ( )12ومحـمـ ــد العـنـب ــر
( ،)18ثم متـكن صــاحب االرض

م ــن ادراك الـ ـتـع ـ ـ ــادل وحتـقـ ـيـق
الفـوز بــواسطـة سلـيمـان اميـدو
( )20ون ــاص ــر ال ـشـم ــرانـي ()49
وعيسى احملياني (.)80
وضمـن اجملمـوعــة الثــانيـة ،فـاز
الـن ـص ـ ــر علـ ــى ضـيـفه االحتـ ــاد
بهــدفـني حملـمــد ال ـشـمــرانـي (2
و 57م ــن ركل ـ ــة جـ ـ ــزاء) مقـ ـ ــابل
هــدف للبـرازيلـي سيــرجيـو (67
من ركلة جزاء).
واكــمل االحتـ ــاد ثلـث الـ ـسـ ــاعـ ــة
االخيـر بعـشـرة افـراد بعـد طـرد
العــبه عـ ــدنـ ــان فـالته ( )69دون
ان تتبدل النتيجة.

دورة البحرين الدولية :عامن ختطف اللقب بركالت الرتجيح
احـرز املـنتخـب العمـانـي لقب بـطل دورة البحـرين
ال ــدولـي ــة لك ــرة الق ــدم عل ــى ك ــأس رئـيــس ال ــوزراء
الشيـخ خليفة بن سلمان آل خليـفة اثر فوزه على
نـظيـره الفـنلنـدي بــركالت التــرجيح ( 3-4الــوقت
االصلـي صف ــر-صفــر) يف املـبــاراة الـنهــائـي ــة علــى
استاد البحرين الوطني.
وكانت البحرين احـتلت املركز الثالث بفوزها على
التفـيـ ــا ب ـ ــركالت الـتـ ــرجــيح اي ـضـ ــا ( 2-4الـ ــوقـت
االصلي .)2-2
وكـان الـشــوط االول متكـافئـا تقـريبـا مع أفـضليـة
ملحــوظ ــة لعـم ــان يف الهجــوم واالسـتح ــواذ علــى
الكـرة يف منطقـة وسط املـلعب من خالل حتـركات
فــوزي بــشيــر وبــدر املـيمـني ،فـيمــا ظهــر املـنتـخب
الفــنلـنـ ــدي مبـ ـسـتـ ــوى مـت ـ ــواضع ولـم يـ ـشـكل اي
خـطــورة تــذكــر ســوى بعــض الهجـمــات الـعكـسـيــة
القليلة والتي انتهت عند اقدام املدافعني.
وشـكلت عمـان خطـورة علـى املرمـى الفنلنـدي من
خالل الـتـ ـسـ ــديـ ــدات القـ ــويـ ــة الـتـي ت ـصـ ــدى لهـ ــا
املتخـصص بـالـركالت الثـابتـة خليفـة عـايل الـذي
نفـذ اربعا منهـا جنح احلارس الفنلـندي هنري يف
صدها ببراعة.
وكــانت ابـرز كــرة للمـنتـخب الفـنلنــدي عن طـريق
انـتي بويـا يف الدقـيقة ( )30بعـد ان واجه احلارس

علـي احلبـسـي وتبــاطــأ يف انهــاء الهـجمــة فــابعــد
مدافع عماني اخلطر.
ويف الـشــوط الثــاني اجـرى مـدرب مـنتخـب عمـان
عــدة تغـييــرات تكـتيـكيـة بـاشـراك اخملـضـرم هــاني
ال ـضـ ــابــط وحـمـ ــدي هـ ــوبـي ــس ويـ ــوسـف شعـبـ ــان،
فـواصل افضليـته وهدد مـرمى مـنتخب فنـلندا يف
اكثـر مـن منــاسبـة كــانت ابـرزهـا يف الــدقيقـة ()54
عـندمـا لعب فـوزي بشيـر كرة ارضـية قـوية تـصدى
لها احلارس الفنلندي ايضا.
ويف ال ــدقـيق ــة ( )65حـ ــرم الق ــائـم االي ـس ــر عـم ــاد
احلوسني من افتتاح التسجيل بعد تسديدة قوية
من خــارج منـطقــة اجلــزاء ،ووقف القــائـم االمين
بوجه رأسـية هـاني الـضابـط الذي تـابع الكـرة من
متريرة عرضية (.)72
واح ـتـكــم امل ـنــتخ ـب ـ ــات لـ ـ ــركالت ال ـت ـ ــرجــيح ال ـتــي
ابتسمت لعمان.
مثل عمـان :علي احلـبسـي -حسـن مظفـر وجمـعة
الوهيبـي ومحمد النـوبي وعبداهلل كمـونة (يوسف
شعبان) وخليفة عايل وفوزي بشير وأحمد حديد
(حمـدي هوبـيس) وأحمـد مبارك (بـدر احملروقي)
وبدر امليمني (هاني الضابط) وعماد احلوسني.

جمهورية العراق
وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة السكر
الدائرة التجارية

مونديال :2006كلينسامن يستدعي
طبيبا نفسيا للمنتخب
اسـتدعـى مدرب املـنتخب االملـاني لـكرة
القدم يورغـن كلينسمـان طبيبا نـفسيا
م ــتخـ ـصـ ـصـ ـ ــا يف اجملـ ـ ــال الـ ـ ــريـ ـ ــاضــي
للـمـنـتخـب مـن اجل م ـس ــاعـ ــدته عل ــى
الـتـتـ ــويج بــطال ملـ ــونـ ــديـ ــال 2006علـ ــى
ارضه ،وتعـتبـر هـذه الـدعـوة سـابقـة يف
تاريخ املنتخب االملاني.
وانــضم الــطبـيب هــان ــز ديت ــر هيــرمــان
الــى الكـادر الـطبـي وسيــرافق املـنتـخب
يف ج ــولــته االسـي ــوي ــة مـن  13ال ــى 22
كانون االول احلالي.
وقال هيرمان ( 44عاما) الذي سبق له
القيـام بعـدة مهـام من هـذا النـوع علـى
الـصـعيـد الــدولي مـع منـتخـب سيـدات
الـنـم ـس ــا للـت ــزلج ومـنـتخـب ــات امل ــانـي ــا
للجـمـب ــاز واملالكـمــة والـتــرامـبــولـني يف
اوملبيـاد اثينـا ( ،2004انهـا مهـمة رائـعة
وش ـ ــرف ك ـب ـي ـ ــر ل ــي ان ارافق امل ـن ــتخــب
حتى املونديال يف بالده).
من جـانبه ،اكـد كـلينـسمـان ( 40عـامـا)
(اننـا سعـداء الن يكـون حتـت تصــرفنـا
مــتخ ـصــص يف ال ـطـب الــنفـ ـسـي ،وهـ ــو
مجــال مهـم جــدا ،له خـبــرة واسعــة يف
العمل مع رياضيني من مستوى عال).

ورأى مـسـاعـد املـدرب يـواكـيم لـوف (ان
قـ ــرار اخـتـيـ ــار طـبـيــب نفـ ـســي يفـ ــرض
نفــسه الن هـن ــاك ح ــاالت احـب ــاط ق ــد
حت ــصل بــني الالع ـبــني وال يـ ـس ـت ـطــيع
املـدرب او مـسـاعــده عمل شـيء حيـالهـا
خالفـا لـلطـبيـب النفـسي الـذي يـدخل
الى اعماق الالعب).
واورد لـ ــوف مـثـ ــاال علـ ــى ذلـك حـ ــالـتـي
الالعـب الـت ـشــيكـي ي ــان سـيـم ــاك ()26
املـعار مـن بايـر ليفـركوزن الـى هانـوفر،
والــدولي االملــاني سـيبــاسـتيــان ديـسلــر
العــب وســط ب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ـ ــونــيخ ال ـ ــذي
خـضع لـعالج نحــو عــام وغ ــاب عن امم
اوروبا  2004يف البرتغال.
وتعـيني طبـيب نفـسي لـلمنـتخب لـيس
املفـ ـ ــاجـ ـ ــأة االولـ ـ ــى ال ـت ــي يق ـ ـ ــوم بهـ ـ ــا
كلـينـسمــان منـذ تـولـيه منـصب املـدرب
خلفا لـزميله السابق رودي فـولر الذي
اس ـتـق ـ ـ ــال بـع ـ ـ ــد امم اوروب ـ ـ ــا ال ـ ـص ـيـف
امل ـ ـ ــاضــي ،وق ـ ـ ــد س ـبـق لـه ان اس ـتـع ـ ـ ــان
بف ــريق امـيــركـي للـيــاق ــة يقــوده مــارك
فـيـ ــرشـتــيغـن مـن اجـل معـ ــرفـ ــة مـ ــدى
ارتيـاح الالعـبني والـوقـوف علـى سـرعـة
كل منهم.

تعادل االمارات والكويت 1-1

إعــــــــادة إعـــــــــــــالن

تعلن الـشركـة العامـة لصـناعـة السكـر (مصـنع ومزرعـة قصب الـسكر يف
ميـسـان) أحـد تـشـكيالت وزارة الـصنـاعـة واملعــادن عن حــاجتهــا للمـواد
واملـعدات املـبينـة تفـاصيلـها يف أدنـاه ،فعـلى الـراغبني بـاالشتـراك من
الــشــركـــات واملكــاتـب الـتجــاريــة تقــدمي عـطــاءاتهـم وفق الــشــروط
واملـواصفـات التي ميـكن احلصـول عليـها مـن الدائـرة التجـارية يف مـقر
الـشركـة الكـائن يف ميـسان  /قـضاء اجملـر الكبيـر ومببلغ مـقداره ()10000
عشـرة آالف دينـار لكل منـاقصـة غيـر قابل لـلرد وتقـدم العطـاءات بأغـلفة
مغلقـة ومختومة ومـؤشر عليها رقـم املناقصة وتـاريخ الغلق يف موعد
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فاصالت سكر أبيض عدد ()2

 -2مناقصة رقم 2/1A/2004

ضاغطات غاز  CO2عدد ()4
املدير العام

تعــادل مـنتـخب االمــارات مع نــظيــره
الك ــويـتـي  1-1يف مـب ــاراة ك ــرة الق ــدم
الــدولـيــة الــوديــة الـتـي اقـيـمـت علــى
اسـتاد راشـد يف النـادي االهلـي ضمن
استعـدادات الـطـرفـني لبـطـولـة كـأس
اخللـيج السـابعـة عشـرة التي تـنطلق
يف  10كانون االول احلالي يف قطر.
وسـجل ب ـ ـش ـيـ ـ ــر سع ـي ـ ــد ( )25ه ـ ــدف
االمـ ـ ــارات ،وفه ـ ــد ه ـ ــزاع ( )70ه ـ ــدف
الكويت.
وجــاء اللقــاء متـوسـط املــستـوى كـان
فيه صـاحـب االرض الطــرف االفضل
نـسبيـا يف الشـوط االول وهدد مـرمى
احلــارس شهــاب كـنك ــوني مــرات عــدة
ح ـتـ ـ ــى جنح يف اف ـت ـت ـ ــاح ال ـت ـ ــسج ــيل
بــراسـيــة مـن امل ــدافع املـتقــدم ب ـشـيــر
سعيد (.)25
ويف الـش ــوط الثــانـي ،سعــى الكــويـتي
الى تـعديل الـنتيجـة فكـان له ما اراد

وادرك التعـادل بــواسطـة هـزاع الـذي
اسـتغل متــريــرة خ ــاطئ ــة من املــدافع
االماراتي عبداهلل سالم (.)70
قـاد املبـاراة احلكـم البحـريـني جـاسم
محمود.
مثل االمــارات :وليـد سـالـم -عبـداهلل
ســالم ومـحمــد قــاسم وبــشيــر سـعيــد
وصــالح عـبي ــد (عبــداهلل شــاه) وفهــد
مسعود (حميد فاخر) وسبيت خاطر
(عبـد الـرحـيم جـمعــة) وعلـي عبـاس
(حيدر الو علي) ويوسف عبد العزيز
واسـم ــاعـيل م ـط ــر (س ــالـم خـمـيــس)
وسالم سعد (محمد سرور).
مـثل الكــويـت :شهــاب كـنك ــوني -عـلي
عبـد الـرضـا وحمـد الـطيــار ومسـاعـد
نـدا وبـشــار عبـداهلل وصــالح البـريـكي
وف ــه ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــزاع ونـ ـ ـ ــواف احلـ ـم ــيـ ـ ـ ــدان
ومحمـد فهـاد وصقـر خـضيـر ونـواف
املطيري.

