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مجلس القضاء
محكمة األحوال

الشخصية 
جلوالء

إعـــــــــــــــــــــــالن
إلــــى / املــــدعــــى علــيه
ـــــد احلــــســني كـــــرمي عــب

محمد
أقـــامت املـــدعيــة فــوزيــة
ـــــــور جـــــــاســـم عـلـــيــك أن
الـــدعـــوى املـــرقـمـــة 400
ــــة / ش/ 2004 طــــالــب

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

اطــاح فــالـنــسـيــا حــامـل اللقـب بـضـيفه
اسـبـــانـيــــول وازاحه عـن املـــركـــز الـثـــانـي
بفـــوزه علـيه 3-صفـــر، وصعــد اشـبـيلـيــة
الـــى املـــركـــز الـثـــالـث بعـــد ان هـــزم ريـــال
مــدريـــد يف عقـــر داره 1-صفــر يف خـتــام
املـــرحلـــة الــســـابعـــة عــشـــرة مـن بـطـــولـــة

اسبانيا لكرة القدم.
يف املـبـــاراة االولــــى، سجل الـــدولـي روبـن
بــاراخــا )11( ومـيغـل ميــستــا )82 و 87(

االهداف.
ومنـذ البـداية، فـرض فالـنسيـا سيـطرته
وافتتح بـاراخا الـتسـجيل من ركلـة حرة
ال تــــرد، ثـم خـــســــر اسـبــــانـيـــــول جهــــود
مهاجميه اوسكـار سيرانو وراوول تامودو
يف غـــضـــــون 15 ثـــــانــيـــــة )45( لــنــيـل كل
مــنهـمـــا االنـــذار الـثـــانــي ولعـب شـــوطـــا

كامال بتسعة افراد.
ويف الـــــشـــــــوط الــثـــــــانــي، رجـحــت كـفـــــــة
اصحــــاب العــــرض مـيــــدانـيــــا واضــــافــــوا
هـــدفـني يف وقـت مـتـــأخـــر عـبـــر مـيــسـتـــا

الذي كان بحق جنم هذا الشوط.
وانـتـقل فـــالـنــسـيـــا الـــى املـــركـــز الـثـــانـي
بعدمـا رفع رصيده الى 32 نـقطة بفارق
نقــطـتـني امــــام اسـبــــانـيــــول و10 نقــــاط
خلف بـــرشلــونــة املـتـصــدر الــذي افـتـتح
املرحلة بفوز صعب على ليفانتي 2-.1

ويف املبــاراة الثــانيــة، تــابع ريــال مــدريــد
املـتخم بــالنجـوم الـدولـيني والــذي لعب
بكــــامل تـــشكـيلـته االســـاسـيـــة، نـتــــائجه
اخمليبة وسقط على ارضه امام اشبيلية
بهدف للبرازيلي سيزار جوليو بابتيستا

)19( الذي رفع رصيده الى 8 اهداف.
وكان بامكـان اشبيلية اخلروج بغلة اوفر
لو استغل بابـتيستا بشكل افضل احدى
3 فـرص سنـحت، وسجل رونـالـدو هـدفـا

لريال مدريد الغي بداعي التسلل.
ووقعـت اخلـــســــارة بعــــد يــــوم واحــــد مـن
تعـيني مـدرب مـنتخـب ايطــاليـا الـسـابق
اريغــو ســاكـي يف مـنـصـب املــديـــر الفـنـي

والذي شاهد املباراة من املدرجات.
ووقف رصــيـــــد ريـــــال مـــــدريـــــد عــنـــــد 29
نقطة مـن 16 مباراة فتـراجع الى املـركز
اخلـامس، وهو ميلك 6 دقائق فقط من
مــبـــــاراتـه مع ريـــــال ســـــوســيــيـــــداد الــتــي
تـوقفت بـسبب انـذار كاذب بـوجود قنـبلة
يف امللعـب عنـدمـا كـانـت النـتيجـة تـشيـر

الى تعادلهما 1-.1
يف املقـــــابل، صــــار رصـيــــد اشـبــيلـيــــة 31

نقطة.

بطولة اسبانيا: فالنسيا يزيح اسبانيول عن املركز الثاين
واشبيلية ثالثا عىل حساب ريال مدريد

وسقـط ديـبــورتـيفــو كــورونـــا علـــى ارضه
امــام ســرقـسـطــة بهـــدفني الغــادو بــابلــو
امـــو )50( والـبـــرتـــو لـــوكـي )53( مقـــابل
ثالثــــة لــــروبـن كــــانـي )35( وغــــابــــريــيل
مــيلـيـتـــو )57( ودافـيـــد فـيــــا )70(، ورفع
االخـــيــــــــر رصـــيــــــــده الــــــــى 7 اهــــــــداف يف

البطولة.
واســـتغـل اتلــتــيــك بلــبـــــاو اســتـــضـــــافـــته
ملـاريـوكـا وهـزمه بـاربعـة اهـداف نـظيفـة
لفرانشـيسكو يستي )6 و85( وسـانتياغو
ازيـكيـرو )10( وكـارلـوس غــوربجي )76(،
فـيمــا اكتـسح ريـال سـوسـييــداد مضـيفه
ملقــة بـخمـســة اهــداف للـصـــربي داركــو
كـوفــاسيفـيتـش )11 و51( ومـيكل البـاكـا
)59( والـتـــركـي نهـــاد قهـــوجـي )70 و81(
الذي رفع رصيـده الى 8 اهـداف، مقابل

هدف لفيسنتي فالكارسي )41(.
وحقـق غيتـايف الـوافـد اجلـديـد مفـاجـأة
مـن العـيـــار الـثقــيل بفـــوزه علـــى ضــيفه
راسـيــنغ ســـانـتـــانــــدر بهـــدفـني نــظــيفـني
سجـلهـمــــا ايفــــان ريـكـي )5 و 31(، وهـي
اخلـــســــارة الـثــــانـيــــة يف غــضــــون 4 ايــــام
لـــراسـيـنغ الـــذي سقـط بــصعـــوبـــة امـــام

ريال مدريد 2-3 السبت املاضي.
وهزم اوساسونا ضـيفه نوماسيا بهدفني
لتـشـنغي مــوراليــس )49 و 68(، يف حني
افلــت الــبـــــاســيــتــي مــن اخلـــســـــارة امـــــام
فــيــــــاريــــــال وخــــــرج مـــتعــــــادال مـعه 2-.2
وافـتـتح الـبـــاسـيـتـي الـتـــسجـيل يف وقـت
مـبكـــر عـبـــر انـطـــونـيـــو بـــاتــشـيكـــو )15(،
وادرك االوروغــــــويــــــانــي ديـــيغــــــو فــــــورالن
املــنــتـقل مــن مـــــانــــشــــســتـــــر يـــــونـــــايــتـــــد
االنكـليـزي الـتعــادل )32( رافعــا رصيـده
الـى 7 اهــداف، ورجح انـطــونيـو غـايـري
كفـــــة الـــضــيـف بعـــــد 3 دقــــــائق. خــــســـــر
فيـاريال جهـود مدافـعه روبرتـو اروباريـنا
يف الـدقيقـة 38، فتـمكن صـاحب االرض
يف الــشــوط الـثــانـي مـن حتـــويل تخـلفه
الـــى تعــادل بــواسـطــة بــاتــشـيكـــو نفــسه
)86(. وكــان بـيـتـيــس فـــاز علـــى اتلـتـيكــو

مدريد 1-صفر امس ايضا.

- ترتيب فرق الصدارة:
1- برشلونة            39 نقطة من 17

مباراة
2- فالنسيا            32 من 17
3- اشبيلية            28 من 16
4- اسبانيول           30 من 17

5- ريــــــــال مــــــــدريــــــــد         29 مـــن 15

اعلــن االحتـــــاد الـــــدولــي اللعـــــاب
الـقـــــــــــوى انـه اوقـف الـعـــــــــــداءيــــن
اليـونـانـيني كــوستــاس كنـتيـريـس
وايكــاتيــرني ثــانــو مــوقتــا بـسـبب
خــــــرقهــمــــــا قــــــواعــــــد مـكــــــافحــــــة

املنشطات.
واعـتبــر االحتــاد الــدولـي، بعــد ان
درس اول من امــس االثنـني امللف
والـشــروح املـكتــوبــة الـتي قــدمهــا
العــــداءان اجلــمعــــة املــــاضـي، "ان
الـتـبــريــرات غـيـــر مقـبــولــة" وقــرر
"ايقــاف الــريــاضـيـني ومـــدربهـمــا
)خــريــستــوس تـــزيكــوس( مـــوقتــا
حتـى تـسـويــة القـضيــة" من قـبل

االحتاد اليوناني.
وجـــاء يف بـيـــان لالحتـــاد الـــدولـي
"ان قـــواعـــد االحتـــاد تقـضـي بـــان
تـعقـــــد الـلجــنـــــة الــتـــــأديــبــيـــــة يف
االحتـاد اليـونانـي جلسـة استـماع
يـشــارك فيهـا جـميع املعـنيـني من
اجل حتـديد مـا اذا كانـت حصلت
مخـــــالفـــــات لقــــواعــــد مـكـــــافحــــة

املنشطات".
وقـد تخلـف كنتيـريس )31 عـاما(
وثــانــو )29 عــامــا( عـن اخلـضــوع
لفحــص للكــشف عـن املنـشـطــات
يف 12 اب عـــــشــيـــــــة انــــطـالق دورة
االلعــاب االوملبيــة التي أقـيمت يف
أثـيـنـــا، وادعـيـــا بــــانهـمــــا تعـــرضـــا

االحتاد الدويل 
يــوقـف كنـترييـس وثــانــو

موقتا
حلـــادث سيــر علــى دراجــة نــاريــة.
ويواجه العداءان عقـوبة االيقاف
ملـدة عـامني بـتخلفهمـا عمـدا عن
اخلضوع لفحـص املنشطـات أكثر
من مـرة حيث كـانت االولى يف 27
و 28 متوز املـاضي  والثانية يف 10
و11 آب املـــــــاضــي يف شــيـكـــــــاغـــــــو،
والـثـــالـثـــة يف 12 مــنه يف القـــريـــة

االوملبية يف أثينا.
وكـــان كـنـتـيـــريــس بــطل اوملـبـيـــاد
سـيــــدنـي يف سـبــــاق200 م وثــــانــــو
وصيفـة بطلـة اوملبيـاد سيـدني يف
ســبــــــاق 100 م اعلــنــــــا انهــمـــــا لــن
يـشـاركـا يف دورة االلعـاب االوملـبيـة
بعد ايام علـى وقوع هذه احلادثة،
يف حـني قـــررت اللجـنـــة االوملـبـيـــة
الــــدولـيــــة احــــالــــة ملـفهـمــــا الــــى
االحتـــاد الـــدولـي اللعـــاب القـــوى
التخــــــاذ االجــــــراءات املــنــــــاســبــــــة
بحقـهمــا لعــدم فــائــدة اتخــاذ اي
عقـوبـة بعـد قــرارهمـا الـشخـصي

باالنسحاب.
وامــــر املــــدعــي العــــام الـيــــونــــانـي
املـــــكـــلـــف مبـــلـــف الـــــــــتـــحـــقـــــــــيـــق
مبالحقـتهـمـــا قـضـــائـيـــا بـتهـمـــة
االدالء بــــشهــــادات كــــاذبــــة وعــــدم
امـتثــالهمــا لفحـص للكــشف عن
ــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات. ـامل ـ ـ ـ

ذكـرت مصــادر طبيـة ان مـدرب اونس كـالـداس الكـولــومبي حـامل كـأس
مسابقة ليبرتـادوريس هذا العام لويس فرناندو مونتويا اصيب اصابة

خطرة بالرصاص يف ميديني شمال البالد.
واعـلن جورج ايفـان روخو مـدير املـستشفـى التي نقل اليهـا املدرب: "ان
مـونتـويـا ادخـل للمعـاجلـة بعـد اصـابته بـرصـاصتـني يف عنقه وحـالته

الصحية ال تزال حرجة".
وافادت التقـارير االولية للـشرطة ان مـونتويا تعـرض العتداء من قبل
اثنـني من اللصـوص. وتأتـي محاولـة اغتيـال مونـتويـا بعد 10 ايـام من
خسارة اونس كالـداس امام بورتو البرتغـالي بركالت الترجيح 8-7 بعد
تعـادلهمـا صفر-صفـر ضمن مـسابقـة الكأس القـارية لالنـدية الثـالثة
واالربعني واالخيـرة التـي اقيمـت يف 12 كانـون االول احلالـي يف مديـنة

يوكوهاما اليابانية.

اصـــابـــة مـــدرب اونــس
كالداس بالرصاص

نـفى نـائب رئـيس نـادي ميالن
االيطــالي لكـرة القـدم ادريـانـو
غـاليـاني اليـوم الثالثـاء بعض
ــــــاولــت الـــــشــــــائـعــــــات الــتــي تــن
احـتمال انـتقال مـدرب الفريق
كـــارلـــو انـــشــيلـــوتـي الـــى ريـــال
مــدريـــد االسبـــاني الــى جـــانب
املديـر الفني اجلديـد يف نادي
العاصـمة االسبـانية، االيـطالي

ـ ـ ـ

بطولة ايطاليا: انشيلويت باق مع ميالن حتى 2007
حـاليا يف اسبانـيا، لكن وجوده

ملمارسة لعبة كرة املضرب".
وكـــان انــشـيلـــوتـي )45 عـــامـــا(،
الـــدولي الـســابق، تــسلـم قيــادة
مـيالن بطل الـدوري االيطـالي
خــالل مـــــــــــــــــوســــــم 2002-2001
قـــادمـــا مـن يـــوفـنـتـــوس الـــذي
ـــــــى درب فـــــــريـقـه مـــن 1998 ال

2001.

ـ ـ

ـ ـ

اريغو ساكي.
وقـال غــاليـانـي خالل اجـتمـاع
رابـطـــة االنـــديـــة احملـتـــرفـــة يف
ايطاليا "استبعد ان يصطحب
ـــــوتــي الن ســـــاكــي مـعه انــــشـــيل
االخـيــــر مــــرتـبــط بـعقــــد ولـن
يتحـرك مـن ميالنــو قبل عـام
.2007 لقــد تكـلمـت معه بعــد
ظهـــــر الــيـــــوم، وهـــــو مـــــوجـــــود

ـ ـ

اعلن رئيس نادي التسيـو االيطالي لكرة القدم
كالوديـو لــوتيتـو ان النـادي اقـال مـدرب الفـريق

دومينكو كازو من منصبه.
واكـد لـوتـيتـو الذاعـة رومـا "سـيتـم تعيـني خلف
لـكـــــازو ولعـــــدة اشخــــاص اخــــريـن مـن ضـمــنهـم
بعــض الالعـبــني". واتهـم لـــوتـيـتـــو املـــدرب كـــازو
بــالتــراخي، وهــو لم يكـشف اسـم خلفه معـتبـرا
انه يجـب ان يتـمتع مبــواصفــات محـددة. واكـد
لوتيتو "انه سيفسح اجملال امام جمهور النادي
لـقضـاء عـطلــة امليالد بهـدوء كـونه يـضمـن لهم

التسيو يقيل مدربه دومينيكو كازو
ان التسيو لن يهبط الى الدرجة الثانية".

وســبق لـكــــازو )50 عــــامــــا( ان درب 3 فــــرق مـن
الــــــدرجــــــة الــثــــــانــيــــــة ودافـع كالعــب عــن الــــــوان

فيورنتينا والتسيو بالذات خالل الثمانينيات.
ويحتل التسيو املـركز اخلامس عشر يف الدوري
احمللي بــرصيـد 17 نـقطـة وهـو معــرض خلطـر

الهبوط الى مصاف الدرجة الثانية.
وسيلـتقي التـسيـو مع رومــا يف دربي العــاصمـة
يف 6 كــــانــــون الـثــــانــي املقــبل لــــدى اسـتـئـنــــاف

الدوري.

خــرج ســوشــو حــامل اللـقب ونــانت الــوصيـف من الــدور ثـمن الـنهــائي
ملـســابقـة كـأس رابـطـة االنـديــة الفـرنــسيــة احملتـرفــة لكــرة القــدم بعـد
خــســـارة االول امـــام كـــايـن بـــركالت الـتـــرجـيح 3-4 )الـــوقـتـــان االصلـي

واالضايف صفر-صفر( والثاني امام اوكسير 1-.2
يف اللقاء االول، لم يستطع اي من الفريقني حسم النتيجة يف الوقت
االصـلي، وبقـيت الـشبـاك نـظيفـة يف الــوقت االضــايف ايضـا فـاحـتكمـا
لــركـالت التــرجـيح الـتي ادت الــى فقــدان ســوشـــو اللقـب.   ويف املبــاراة
الـثانـية، تـقدم نـانت عن طـريق حـسن احـمدة يف الـدقيقـة 21، وانتـظر
اوكسيـر امام نـحو 8 االف متفـرج معظـمهم من انصـاره حتى الـدقيقة
79 الدراك التعادل بواسطة البلجيكي لويجي بييروني قبل ان مينحه

بنجاني مواروواري من زميبابوي الفوز يف الدقيقة .88
ومبوجب القـرعة التي سحبت الـيوم يلتقي يف ربع النهـائي الذي يقام
يف 18 و 19 كـانـون الثـانـي ، لنـس مع سـانـت اتيـان، واوكـسيـر مع كـاين،
وسـتــراسـبـــورغ مع كلـيــرمــون )درجــة ثــانـيــة( ومــونـبلـيـيه )ثــانـيـــة( مع

موناكو.

كأس رابطة االندية الفرنسية: 
خروج البطل ووصيفه من ثمن النهائي

اكتـسح النجم الـساحـلي املتصـدر مضيفه
املـلعــب الــتـــــونـــســي 3-صفـــــر يف املـــــرحلـــــة
احلـادية عـشرة مـن الدوري الـتونـسي لـكرة
القـــــدم، واســتــمـــــرت املــطـــــاردة بــيــنه وبــني
االفـــــريقـي الــــذي فـــــاز دوره علــــى االوملـبـي

الباجي 2-صفر.
يف املبـاراة االولـى، سـجل بسـام بن نصـر )35
من ركلـة جزاء( وتـراوري )60( والنيجـيري
اوبـيــاكــور )65( اهــداف الـنجـم الــســـاحلـي

بطولة تونس: النجم الساحيل يكتسح امللعب 3-صفر واألفريقي مستمر يف مطاردته
6- مستقبل املرسى         16

7- البنزرتي              14
8-  جنم حلق الوادي والكرم 14

9- امللعب التونسي        13
10-  ترجي جرجيس            13

11- حمام االنف             9
12-  قوافل قفصة           8

13- االوملبي الباجي        6
14- النجم الرياضي اخلالدي   3

الـــزعالنـي )77(، وتــرجـي جــرجـيــس علــى
الـنجـم اخلالدي بهــدف النيــس النـبهــاني

.)7(
الترتيب:

1- النجم الساحلي         25 نقطة
2- النادي االفريقي        23

3- الصفاقسي              22
4- الترجي                20

5- احتاد املنستير        17

املفـــاجـــأة الـثـــانـيـــة مـن جـــانـب جنـم حـلق
الوادي والكـرم الصاعـد حديثا ايـضا الذي
هــــزم ضـيـفه الـنــــادي الـبـنــــزرتــي بهــــدفـني
لــزادي قـيــوم )43( وصـبــري جــاب اهلل )76(

مقابل هدف لناجي الباشا )50(.
وفـــاز النــادي الـصفــاقـسـي علــى مـسـتقـبل
املـــــرســــــى بهـــــدف لـــــزبــيـــــر الــــســـــايف )57(،
واالحتـــاد املـنــسـتـيـــري علـــى حـمـــام االنف
بهـــدفـني لـــرضـــوان بـــوزيـــان )18( وهـيـثـم

الــذي رفـع رصيــده الــى 25 نقـطــة وحــافـظ
علـــى فـــارق الـنقـطـتـني الـــذي يفــصله عـن
االفـــريقـي الفــائـــز علــى االوملـبـي الـبــاجـي
بهـــدفني نــظيـفني لــشكــري الــزعـالني )3(

وباب توري )63 من ركلة جزاء(.
وحقق قــوافل قـفصـة الـوافـد اجلـديـد اول
مفـاجآت املـرحلـة بتعـادله سلبـا مع ضيفه
الـتــــرجـي الــــريــــاضــي محـتـكــــر الـلقـب يف
املــــواسـم الـــسـتــــة االخـيــــرة، فـيـمــــا جــــاءت

احرزت قـطر البـطولـة اخلليـجية
لكـــرة الـــسلـــة الـتـي تقــــام علـــى
هــــامـــش مـنــــافـــســــات دورة كــــأس
اخللــيج الــســــابعـــة عــشــــرة لكـــرة

خليجي 17- كـــرة الســـلة: قطر حترز اللقب
ــــادي اكــــادميــيـكــــا اعلــنــت ادارة ن
كــوامبــرا البـرتغـالـي لكـرة القـدم
اليـوم االربعـاء انهـا تـوصلت الـى
اتـفــــــاق ودي مـع املــــــدرب جــــــواو
كـــارلـــوس بـيـــريـــرا بعـــد الـنـتـــائج
املتـواضعـة التـي حققهـا الفـريق

باشرافه.
ـــــادي جــــــوزيه وقـــــال رئــيــــس الــن
ادواردو "انه قرار صعـب، لكن من
الواجب اتخـاذه" مضيفا "عندما
تــسلـم بيــريــرا مـهمـته يف كــانــون
الـثـــانـي املـــاضـي، تـبـني لـنـــا انـنـــا
ربحـنـــا الـــرهـــان، غـيـــر ان االمـــور

االن تسير بعكس ذلك".

ـ ـ ـ
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بطولة الربتغال:
استـقالـة مدرب اكـاديميـكا كـوامربا
ويحتل اكادميـيكا كوامبـرا حاليا
املركـز اخلامـس عشـر يف الدوري
احمللـي برصيد 12 نقـطة وبفارق

16 نقطة عن بورتو املتصدر.
واكــد احــد املـســؤولـني يف النــادي
ان نيلـو فيـنغادا قـد يعني رسمـيا

غدا اخلميس خلفا لبيريرا.
وسـبـق لفـيـنغـــادا )51 عـــامـــا( ان
درب منتخب البـرتغال عام 1994
وبنفـيكا عـام 1997 ثم مـاريتيـمو
من 1999 الـى 2003،  وهو حـاليا
مـن دون وظـيفـــة بعـــد ان تخلـــى
عـن تـــدريـب الـــزمـــالك املــصـــري

املوسم املاضي.

ـ
ـ

يـسعــى لـيفــربــول االنكـليــزي الــى الـتعــاقــد مع
مهاجم جـاره مانشستر سـيتي الفرنسي نيكوال
انيلكــا لسـد الثغــرة التي تـركهـا غيـاب مـواطنه
جـبـــريل سـيــسـيه املـصـــاب بكــســـر مـضـــاعف يف

ساقه سيبعده حتى نهاية املوسم احلالي.
واكـد رئيس نـادي مانـشسـتر سيـتي جون ووردل
بـــــانه سـيـــسـتــمع الـــــى العـــــروض للـتـخلـي عـن
مهاجـمه املشاكس عندما يفتح باب االنتقاالت

طوال الشهر املقبل.
وسبق النيلكـا ان لعب يف صفوف ليفـربول ملدة
خمـسة اشـهر علـى سبـيل االعارة مـوسم 2001-
.2002 كـما دافع عن الـوان باريـس سان جـرمان
الفــرنـسـي وارسـنــال االنـكلـيــزي وريــال مــدريــد

االسباني.
ويستـطيع انيلـكا خـوض مسـابقة دوري ابـطال
اوروبـا اعتبـارا من الـدور الثـاني الن مـانشـستـر

سيتي لم يشارك فيها.
وكـــان نـــاديـــا بــــرشلـــونـــة االسـبـــانـي ومـــونـــاكـــو
الفـرنــسي اعـلنــا عن رغـبتـهمـا يف الـتعـاقــد مع
انـيلكــا لـكنـهمــا تخـليــا عـن الفكــرة خـصــوصــا
االخيـر الـذي يــأمل يف احلـصــول مجــددا علـى
خدمـات املهاجم االسباني فرنـاندو موريانتيس

من ريال مدريد على سبيل االعارة.
وكـــان مـــوريـــانـتـيـــس لعـب علـــى سـبـيل االعـــارة
املـــوسم املــاضـي يف صفــوف مــونــاكــو وقــاده الــى
نهائي مـسابقـة دوري ابطال اوروبـا وتوج هـدافا

لها.

ليفربول يسعى 
اىل ضم انيلكا جمددا

الـتفـــريـق للـهجـــر وقـــد
أصـدرت احملكمـة القرار
بــتــــــاريـخ 22 / 12 /
2004 الـتفــريق بـينـكمـا
ـــــيــغــــك ـــــبــل ـــــتــعـــــــــــــــذر ت ول
ـــــيــــــــــــــــة مــحــل جملــهــــــــــــــــول
إقـــــامــتــك علــيـه تقـــــرر
تـــبلـــيغـك بــــصحـــيفــتــني
ــــــالـقــــــرار وســيـكــتــــســب ب
الــقـــــــــــــــرار الـــــــــــــــدرجـــــــــــــــة
القـــطعـيــــة بعــــد مــــرور
عـشـرة أيـام مـن اليـوم
ــــــــاريـخ الـــتــــــــالـــي مـــن ت
ــــــشــــــــر ومـــن حـقــك الـــن
االعتـراض علـى القـرار

خالل املدة املذكورة.
القاضي
محمد حيدر حسني
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اعـــــــــــالنــــات

الـكــــويـت 76-.58 ونــــال صــــاحـب
املـــــــــركـــــــــز االول 70 الـف ريـــــــــال
مقـــابل 50 الفــا للـثــانـي و 30
الفـــا لــصـــاحـب املـــركـــز الـثـــالـث.

نـقاط بفارق نقطـة واحدة امام
الــــبـحـــــــــــريــــن، يف حــــني احــــتـلــــت
االمــارات املــركــز الثــالث بــرصيــد
6 نقـــــــاط بعــــــد فــــــوزهـــــــا علــــــى

القــــدم بفـــوزهــــا علـــى الـبحـــريـن
76-51 يف اجلـــــولـــــة اخلـــــامــــســـــة

االخيرة.
ورفعـت قـطـــر رصـيـــدهـــا الـــى 8


