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املدى الرياضي

يف املؤمتر الصحفي ملدربي
املنتخب الوطني السابقني

.
نزار أشرف  :عدنان محد عمل على تدمري املنتخب الوطين!

14

كتب يوسف فعل
عقد مساعدو مدرب منتخبنا
الوطني ستاجن مؤمتراً صحفياً يوم
االحد يف قاعة نادي االعظمية
الرياضي تناول توضيح احلقائق
واألمور اخلفية يف اخفاقة منتخبنا
يف بطولة غرب آسيا والتي خرج منها
بخفي حنني وحتمل املالك التدريبي
مسؤولية اخلسارة فيما تهرب منها
اجلميع وألجل معرفة احلقيقة كان
هذا املؤمتر .يف البداية حتدث الزميل
محمد خلف الذي أدار املؤمتر
قائالً إن إقامة
املؤمترات
الصحفية حالة
حضارية وذلك
لتوضيح الرأي
الصادق
للشارع
الرياضي.

حقيبة الناصرية

دوالر) لالعيب املنـتخب الوطين يف
رحلة اسـتغرقـت ( )18يومـاً فيـما
أعــطـيــت لالعـيب األوملـيب (200
دوالر) خالل ( )6أيام!!
مشكلة الكرات التسع!
والـطــامـــة الكـربى كــانـت قـبل
مباراتـنا أمام تـايوان وكنـا حباجة
إىل تـسع كرات من املنتخب االومليب
هلذه املباراة وبعـد رجوع قسم من
اعـضــاء االحتــاد طـلبــوا ارجــاع
الكــرات حبجـة أن عـدنـان محـد
يـرفض اعطـاءها ألي شخـص ألنها
خمصصة لـالعيب املنتخب االومليب
فيـما هي ملك االحتـاد وليس ملك
احــد ثم عــاودوا االتـصــال مــرة
ثـانيـة بنـا مع علمـنا بـأن األومليب
ميتلك من هذه الكرات ( )29كرة!!
وهذا جزء بسيط من معاناتنا.
العبو االوملبي والؤهم
لشخص وليس للوطن!

كرمي محمد عالوي:رئيس االحتاد قال البطوالت غير مهمة!
نتائج صعبة وسط
ظروف صعبة
ثم حتـدث الـسيـد نـزار
أشــــرف عـن عــملـه مع
املنـتخب الـوطين لغـايـة
بـطــولــة غــربـي آسيــا
وأضــاف :متت تـسـميـتنـا
مـساعدين للـمدرب ستانج
وسـط ظـــروف صعـبــة ال
داعي لذكـرها ألنهـا أصبحت
معـروفــة للجـميع وحـققنـا
الـنتائج التاليـة :تأهيل العراق
إىل نهائيات آسيا واختيار العراق
كأفـضل فريق يف آسيا لعام 2003
وحـصول االحتـاد على جـائزة
االحتاد الـدولي يف جمـال كرة
القـدم وتـصنـيفنـا الـدولي
أصـبح  43بعــد أن كــان 72
عـامليـاً وسـاهمنـا يف ابـراز
وجـه الكـــرة العــراقـيــة
املشـرق فحسـبت النـتائج
اجليدة لـستانج والـسيئة
لنا.
فوجئنا باملشاركة
يف بطولة غربي
آسيا!
وأكـمل أشرف حـديثه
قــائـالً كنـــا نتــوقع
املـشــاركــة بفــريق
جديد ألن العـبينا
كــانــوا جمهــدين

عدنان الفضلي

االحتاد املركزي لكرة اليد
يقيم دورة تدريبية يف الناصرية

يقيـم االحتاد املـركزي لـكرة الـيد دورة تـدريبيـة بالـتعاون مـع االحتاد الفـرعي يف
حمافظة ذي قار لـلفرتة من  17/7-15وحياضر فيهـا احلكم الدولي عامـر عباس وتأتي
هذه الـدورة ضمن منهاج االحتـاد للموسم اجلديـد .من ناحية اخـرى شارك منتخب
االشبـال باللعبـة يف بطولـة اجلمهوريـة لالشبال واليت اقـيمت مؤخـراً يف اربيل وقد
احـرز فيها املـنتخب مركـزاً جيداً نـسبة اىل عـدد الفرق املشـاركة حيـث حصل على
الرتتيب السابع من بني ستة عشر فريقاً.

طائرة الناشئة حترز املركز الثاني يف بطولة القطر للناشئني

احـرز منتخب نـاشئة ذي قـار بالكـرة الطائـرة املركز الـثاني يف بطـولة اجلمـهورية
للناشئني اليت اقيـمت مؤخراً يف بغداد .و قال السيـد هاشم البناء يف حديث لـ (املدى
الرياضي):
 لقد تـصدر فـريقنـا فرق جممـوعته الـيت ضمّت سبعـة منتخبـات حيث فـاز علىمنتخـبات البصـرة وبغداد والنجف وكـربالء وبابل ثم فـاز على مـنتخب الديـوانية
ليتـأهل اىل املبـاراة النهـائيـة واليت خـسرهـا امام االنـبار .وعـزا السيـد البنـاء سبب
اخلسارة اىل االرضيـة اخلشبية اليت مل يتعـود عليها العبو الفـريق الذي تدرب طوال
هذه الفرتة على االرضية االسفلتية.

جـراء املشاركات املتـداخلة العديدة
ونظام الـبطولـة يقضـي بأن تلعب
( )4مـبــاريــات يف ( )7أيـــام وبعــد
العودة إىل بغداد من معسكر إنكلرتا
فـوجئنـا بقـرار املشـاركـة وبـدون
العيب املنـتخب االومليب وحنن نعلم
أن الالعبني احملرتفني يف إجازة!
فتـم استـدعـاؤهـم للمـنتـخب مع
الثالثي احملرتف املـبعد عن األومليب
(عمـاد حممد ونشـأت أكرم ويونس
حممـود) إال أن يـونــس مل حيضـر
وسـرت شائعـة يف الشارع الـرياضي
العـراقي بـابعــاد املالك التـدرييب
للمـنتخب الـوطين وتعيـني مدرب
االوملـيب للوطـين واتصلت بـالسـيد
رئيـس االحتـاد فـاجــابين إن هـذا
اخلرب غـري صحـيح والــوطين هــو
الذي ميـثل العراق يف بـطولـة آسيا
وأن بطولة غربي آسيا غري مهمة.
ستاجن يف بغداد!
وأكمل حــديثه قـائالً :بعـد 6 /30
قـررت اخلارجـية املـانيـة السـماح
للمـدرب ستـانج بـدخـول العـراق
ألنـه سيكـون حبمـايـة العـراقـيني
وليـس حبمـايـة االمريكـان بـسبب
نقل السلطة والسيادة للعراقيني.
عدنان حمد عمل على
تدمير املنتخب الوطني!
وأردف قــائالً :كــان الـالعبــون يف
وضع نـفسـي صعب وخـاصـة بعـد
مساعهم بقـرار االبعاد من املنتخب

الـوطـين ألنهم يف خـريـف العمـر
ولـكننــا عملنـا جبـد لتجـاوز هـذه
املشكلـة وفزنـا على فلـسطني (- 2
 )1ثم جـاءت تـصـرحيـات مـدرب
املـنتخـب االومليب (عـدنـان محـد)
بــإعالنه بــانه مــدرب املـنتـخب
الـوطين مما ادى إىل هبوط كبري يف
معنويـات الالعبني فانعكست على
أداء الفـريـق وألن املهمـة وطـنيـة
حتمـلنا الكثري إلجنازها على أحسن
مـا يـرام .واآلن املـالك التــدرييب
العـراقي هو من يتحمل املـسؤولية
وليس ستانج.
إداري االوملبي يبلغنا بقرار
االبعاد!!
بعـد عـودتنـا من إيـران وحنن يف
الطـريق الربي تفـاجـأنـا مبكـاملـة
هـاتفية من إداري املنتخب االومليب
يبلغـنا بـقرار االبعـاد عن تـدريب
املـنـتخـب الـــوطـين وتــســــريح
الالعـبني عدا حـيدر جبـار وعبد
الـوهـاب أبـو اهليل ورزاق فـرحـان
وباإلضـافة طبعـاً لالعيب املنتخب
االومليب ..ثـم اجتمعـنا مع اعـضاء
احتـاد كرة الـقدم فـابلغنـا السـيد
ناجح محود ان عـدنان محد متت
تـسـميـته مـدربــاً للــوطين قـبل
مـبـــاراتكـم مع تــايــوان يف 6 / 3
وبـالذات يف مـسبح القـادسيـة وأنا
مع االحتـــــــاد يف تغــيـــري املالك
الـتـــدريــيب ولكـن لـيــس بهـــذه
الطريقة أعتقد إنها خديعة.

.
تصفيات املنتخب الوطين

االردن  /اجمد الزين

جتـري يف االسبوع املقبل وعـلى قاعة نـادي االعظمية
الرياضـي تصفيات العيب منتخـب العراق للمتقدمني
بـالتـايكـوانـدو واليت تـضم مثـانيـة اوزان استعـداد
للمشـاركة يف الدورة العـربية يف اجلزائـر واليت ستقام
أيلول املقبل.
هذا وكـان منتخب العـراق للشبـاب بالتـايكوانـدو قد
شـارك يف بطـولـة آسيـا بعـد انقطـاع طـويل وشـارك
املنـتخب الوطين لـلشباب بـأربعة العبني أحـرز اثنان
منهم املـركـز الثـامن علـى آسيـا وهي بـدايـة جيـدة
هلؤالء الالعبني الذين مل يشاركوا سابقاً يف أي مسابقة
خارجية.

قال الدكـتور هديب جمهـول رئيس وفد
منـتخـبنــا الــوطـين بكــرة القــدم يف
العـــاصمـــة االردنيـــة عمـــان ان العيب
منتـخبنا وكادرهم التـدرييب مصممون
على حتقيق نتيجـة مشرفة يعززون بها
مـسرية الكرة العـراقية وحتقـيق انتصار
يف بطـولـة أمـم آسيـا اليت سـتنـطلق يف
وقت الحق بـالعـاصمـة الصـينيـة بكني
واضاف بان الفريق يـستعد منذ فرتة يف
بغـداد وأن معنـويـات الـالعبني عـاليـة
جداً يعززهـا التأهل الـباهر إىل نهـائيات
اثينـا فضالً عن االستقـرار يف التشـكيلة
والكادر التدرييب وكذلك تدعيم الفريق
بـثالثة مـن ابرز الالعـبني وهم كل من
حيـدر جبـار وعبـد الـرزاق ابــو اهليل
ورزاق فــرحــان الــذيـن سـيكــون هلـم
بالـتاكـيد االثـر الكبـري يف رفع مسـتوى
الفـريق نظرا للخربة الـيت ميتلكها هؤالء

معاقو الناصرية يف معسكر مصري

تنس الطاولة للمعوقني يواصل استعداده

شـارك اثنان من معـاقي الناصـرية ضمن املعـسكر التدريـيب املقام حاليـاً يف القاهرة.
صـرّح بذلك لـ(املدى) السيد صاحب شناوة عضو اهليئة االدارية لنادي اور للمعاقني
واضاف:
بعد تقـديم اعضـاء احتاد ريـاضة املـعاقني يف احملـافظـة للعروض اجلـيدة والنـتائج
املـمتازة يف مـشاركـاتهم احملـلية والـعربيـة االخرية مت استـدعاء احـد العيب السـاحة
وامليـدان والسيـدة كوثـر حسـني رئيسـة االحتاد لـيكونـا ضمن اعضـاء وفد املعـسكر
التـدرييب املـذكـور .وعلـى الـصعيـد نفـسه يشـارك ريـاضيـو املعـاقني يف احملـافظـة
بـإختبـارات املنتخـب الوطـين املؤهلـة ألوملبيـاد اثينـا وذلك بعـد اجتـيازهـم االرقام
التأهيلية املطلوبة.

متابعة اكرام زين العابدين

يواصل العـبو والعـبات املـنتخب الـوطين
للمعـوقـني بتنـس الطـاولـة استعـدادهم
للمشاركة يف املعسكر التدرييب الذي سيقام
يف دولة االمـارات العـربيـة خالل شـهر آب
القادم.
ويعترب هـذا املعسكـر حمطة اعـداد للدورة
الـرياضـية العـربيـة اليت ستقـام يف ايلول

تشكيل جلنة لتقييم واقع الرياضة يف حمافظة ذي قار

اقامة نهائي بطولة اندية ذي قار بكرة السلة

يقيم االحتـاد الفرعي لكرة الـسلة يف حمافظـة ذي قار نهائي بـطولة انديـة احملافظة
تولد  1989فما فوق مطلع االسبوع املقبل.
ذكر ذلك لـ(املدى الرياضي) السيد ستار جبار زوير سكرتري االحتاد واضاف:
ستقـام املباراة النهـائية بني نـاديي الناصـرية والرفـاعي اللذين تـرشحا بعـد تصدر
االول لفرق جمـموعته اليت ضمت الفـرات وذي قار وسوق الـشيوخ اضافـة اليه ،فيما
ترشح الـرفاعـي بعد تـصدره جمـموعتـه الثانـية اليت تـضم اضافـة له فرق انـدية
الـشطـرة والنـصر وقـلعة سـكر .وعلـى الصعـيد نفـسه مت جتهيـز املدرسـة السلـوية
باحملافظة بـبعض التجهيزات الريـاضية وذلك لدعم الرباعـم واالشبال الذين يؤدون
تـدريباتهـم يف هذه املدرسـة اليت من املؤمل ان تكـون القاعدة الـصحيحة لبـناء فرق
سلـوية تعيد للنـاصرية هيبتهـا يف هذا اجملال الذي شهـد والدة اكثر من جنم سطع يف
مساء كرة السلة العراقية والعربية.

اعـــــــــــــــــــــــــالنات

يف ضـوء زيارة السيـد عصام الـديوان اىل حمافـظة ذي قار وبنـاءً على توجـيهاته بعد
رؤيته واقع احملـافظـة الـريـاضي مت استحـداث جلنـة خـاصـة بـتقييـم احتيـاجـات
احملافظة من املنشآت الرياضية لغرض رفعها اىل مكتب السيد وزير الشباب والرياضة
وقد تشكلت اللجنة من:
 .1السيد كاظم مكطوف مدير شباب ورياضة ذي قار
 .2السيد هاشم البناء رئيس ممثلية اللجنة االوملبية يف احملافظة.
 .3السيد عدنان الفضلي ممثالً لالعالم الرياضي.
 .4السيد حيدر كاظم رئيس احتاد العاب القوى الفرعي.
 .5السيد عدنان عبد ممثالً لالندية.
 .6السيد عقيل عبد علي ممثالً عن االقضية والنواحي.

وتطرق عامر عـبد الوهاب مدرب
حراس مـرمى مـنتخبـنا الـوطين
السـابق إىل مـوضوع قـال عنه إنه
مهم ألنه يقلل من شأن كرة القدم
العـراقيـة بـوجـود أنـاس يعملـون
للتـفرقـة بني املنـتخبني الـوطين
واالومليب وأقـوهلا لـكم وبصـراحة
العبــو االوملـيب والؤهم لــشخـص
واحد وليس للوطـن بسبب الدعم
املـادي لالوملـيب اكثــر من الــوطن
وهي عـمليــة مقـصـودة لـشعـور
الالعـب بأنه مع املـنتخب الـوطين
ال حيــصـل علــــى شـيء واجلــيل
اجلــديــد خيـتلف عـن االجـيــال
السـابقـة ألنـه تعلم الـدالل حتـى
أنـهم يـتفــاجـــأون من طــريقــة
تعـاملنـا معهم النهـا مبنـية عـلى
اســس وفق سـيــاق مـتـفق علـيه
مسبقاً عكس ما حيدث يف االومليب!
لم يكرمنا أحد!
فــريقنـا الـوطـين حقق اجنـازات
ونتــائـج جيــدة ولكـن مل يبــادر
االحتاد إىل تكرمينـا أو حتى بكلمة

معسكراتنا مدفوعة الثمن
وقــــال نــــزار أشــــرف أن مجــيع
املعـسكـرات التـدريبيـة للمـنتخب
الــوطين مل تـكلف االحتــاد فلـســاً
واحـداً وإمنـا اقـامهــا ستــانج عن
طــريق عالقــاته الــدوليــة وهي
فتحـت الطـريق للكـرة العـراقيـة
لكـي يشـاهـدهـا العـامل فمعـسكـر
املـانيـا أقـيم مبـنطقـة خمـصصـة
للمعـسكـرات التـدريـبيـة للفـرق
احملرتفـة ومعـسكـر اسـرتاليـاً كـان
ناجحاً يف كل املقاييس وكنا سفراء
للعـراق يف هذه القـارة البعيـدة أما
معـسكـر أنـكلرت فــأقيـم يف املكـان
التــدرييب للـمنـتخب اإلنـكليـزي
ولعبنـا علـى ملعب أبـسويـج تاون
وحبـضور رئيس االحتـاد االنكليزي
لكرة القـدم ومجهور عـراقي كبري
يـتشـوق لرؤيـة املنـتخب العـراقي
وسط عـاصمـة الضـباب وحـضرت
نهــائـي كــأس انـكلـرتا والـتقـيـت
برئيس نادي ماجنسرت يونايتد أما
الذين يقولون بأن املعسكر تروحيي
فـــذلك بــسبـب ضعف الـثقــافــة
وألغراض أخرى.

د .هديب جمهول :سنذهب إىل الصني لغرض املنافسة على اللقب

بالتايكواندو
متابعة اكرام زين العابدين

مدرب األوملبي يرفض
تدريب الوطني خوفاً من
النتائج!
وأحـب أن أشري هـي نقـطــة إىل أن
مــدرب املـنـتخـب األوملـيب رفـض
تـدريـب املنـتخب الــوطين لعـدة
مـرات بـسبب خـوفه مـن النتـائج
وألسباب معروفة.
وجاء دور املـدرب املساعـد لستانج
كريم حممد عالوي للحديث حيث
شكر احلضور واضاف :
حسني سعيد :البطوالت
غير مهمة!
يف يوم  6 / 7اجـتمعنـا مع السـيد
حــسني سـعيــد بــوجــود كــاظم
سلطـان وسداد املطـري فقال رئيس
االحتاد أن بـطولـة آسيـا وأوملبـياد
اثـينـا الـنتــائج فيهـا غـري مهمـة!
فقلت له ملـاذا ال نـشكل منـتخبني
للمـشـاركـة فـيهمـا حـيث ميـكن
حتقيـق نتيجـة جيـدة يف بطـولة
آسيــا واستحـالـة ذلك يف أوملـبيـاد
أثينا!
واملنـتخب كـان دائـم الصـراع مع
االحتــــــاد وبعـــض االشخـــــاص !
وخـاصـة فـيمـا يـتعلق بـاالعـبني
الـكبــار يف الـعمــر يف اعـتقـــادهم
متنـاسني أن علم الـتدريـب يقول
إن مـرحلة النـضج عند الـرياضي
تكــون يف سن  27إىل  30عــامــاً .يف
احـــدى املـــرات مت تــــوزيع (100

حسام فوزي:
أبعدت عن
املنتخب بسبب
حمد وستاجن!

شكر وكأن الفريق ال ميثل العراق.
فمثالً رؤسـاء الوفـود كانـوا يثنون
علــــــى الفــــــريق وعــمـل املالك
التــدرييب وبــالــذات يف مـســألــة
انضباط الالعبني ويشكروننا على
ذلـك ولكـن أمــام الـنـــاس يكــون
التعـامل خمتـلفاً وخـروجنـا بهذه
الـطــريقـة حيــزنين ومــا يهـمنـا
مصلحة الكرة العراقية.
حسني سعيد غير واضح!
واخــر املـتحـــدثني كــان كـــابنت
الفريق الـالعب حسام فوزي حيث
حتدث قائـالً :السيد حـسني سعيد
رئـيس االحتاد لـديه سلبيـات منها
انه غـري واضح ويـتكلـم ثم يـغري
رأيه اعـتقــد أن اعـضــاء االحتــاد
احلـاليني غـري قادريـن على قـيادة
انفسهم حيث ال يـستطيعون نطق
كلـمة واحدة باالنكليزية باإلضافة
إىل أنهم ال يعـرفـون احتيـاجـاتنـا
ومتطلبات الالعبني.
ابعدت بسبب ستاجن!
وأحـب أن اضيـف إنين ابعــدت من
املنـتخب الــوطين حــاليـاً بـسـبب
ستـانج حيث يقـول عدنـان محد
باننا مجـاعة ستانج بينما نسي يف
الــســــابق كـيـف مت ابعـــادي مـن
املنتخـب ألن اجلميع كــان يتصـور
إننا مجاعة عدنان محد!!

معمل مسنت املثنى
القانونية

اعـــالن مناقصة

العدد1256/
التاريخ2004/6/24/

جتهيز حمرك ) (Gear Motorاليفرت ماكنة
التعبئة عدد  2وحسب املواصفات التالية
Gear Motor type: D6A CFG 13
Power: 18.5 kw
Speed (N2): 29.5 RPM

يعلن معـمل مسنـت املثنـى احـد معـامـل الشـركـة العـامـة
للسمنت اجلنوبية عن اجراء املناقصة اعاله فعلى الراغبني
بـاالشـرتاك احلضـور اىل مقــر املعمل /الـشعبـة القـانـونيـة
للحصول عـلى نسخـة من الشـروط لقاء مبلغ قـدره مخسة
آالف دينـار غري قـابل للـرد وتقـديـم عطـاءاتهم يف ظـرف
مغلق وخمتوم متضمنـاً التأمينات القانـونية البالغة  %3من
مبلغ املنـاقصـة ويتحمل مـن ترسـو عليه املنـاقصـة اجور
النـشر واالعالن عـلماً ان آخـر موعـد لتقـديم العــــــطاءات
يوم .2004 / 7 / 25
املستمسكات املطلوبة
 .1هوية غرفة التجارة جمددة.
 .2كتاب انتساب لدى احد فروع اهليئة العامة للضرائب.
 .3صك مصدق او خطاب ضمان باملبلغ اعاله.
مالحظة :يهمل أي عطاء غري مستوفٍ للشروط القانونية.

املدير العام

القـادم ويـضم الفـريق مخـس ريـاضـيني
ومخس رياضيات.
صرح بـذلك لصحفيتنـا السيد هـاني عبد
اجمليــد النــائب االول لــرئيـس اللـجنــة
الباراملـبية واضاف أن املـدربني سهيل جنم
ووليــد حــسني يـشــرفــان علــى اعــداد
املنتخب.
ومن جــانب آخــر تتـواصـل استعـدادات

اعـــالن مناقصة

العدد1262/
التاريخ2004/6/26/

جتهيز حمرك  DCعدد  2منشأ غربي وحسب
املواصفات املطلوبة

980KW DC Motor 985r/m. 825v.DC94V.46A
Excitation

يعلن معمل مسنت املـثنى احد معـامل الشركـة العامة
للـسمنت اجلـنوبـية عـن اجراء املـناقـصة اعـاله فعلى
الراغبـني باالشرتاك احلضـور اىل مقر املعمل /الـشعبة
القانونية للحـصول على نسخة من الشروط لقاء مبلغ
قـدره مخـســة آالف دينــار غري قـابل للـرد وتقــديم
عطاءاتهـم يف ظرف مغلق وخمتوم متضمـناً التأمينات
القانـونية البالغـة  %3من مبلغ املناقـصة ويتحمل من
ترسـو عليه املـناقصـة اجور النـشر واالعـالن علماً ان
آخر موعد لتقديم العطاءات يوم .2004 / 7 / 26
املستمسكات املطلوبة:
.1هوية غرفة التجارة جمددة.
 .2كتاب انتساب لدى فروع اهليئة العامة للضرائب.
 .3صك مصدق او خطاب ضمان باملبلغ اعاله.
مـالحظــة :يهمـل أي عطـاء غري مـستـوفٍ للـشـروط
القانونية.

املدير العام

احتـاد االثقـال وكـرة الـسلـة بــالكــراسي
املتحـركــة والعــاب القـوى وكـرة اهلـدف
واملبـارزة يف مجهـوريــة مصـر العــربيـة
استعداداً للمشـاركة يف دورة اثينا االوملبية
والدورة الـرياضـية الـعربـية يف اجلـزائر
بـوتائـر متصـاعدة ويـرأس الوفـد رئيس
اللجـنة البـاراملبيـة قحطـان تايه الـنعيمي
وفاخر اجلمالي األمني العام.
الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
العدد972/
مديرية معمل مسنت كربالء التاريخ2004/6/23/

اعالن مناقصة للمرة الثانية
مناقلة املواد االولية لقسم الكسارة

تعلـن مديـرية معـمل مسنت كـربالء احدى معـامل الشـركة
العـامة للـسمنت اجلـنوبـية عـن اجراء املـناقـصة اعـاله فعلى
الـراغبني بـاالشرتاك يف املنـاقصـة احلضـور اىل مقـر املعمل-
الشعـبة القانونيـة -الكائن يف كربالء للحصـول على نسخة من
الشـروط وكتاب التقديم لقـاء مبلغ قدره ( )5000مخسة آالف
دينـار غري قابل للرد وتقـديم عطاءاتهم يف غـالفني احداهما
جتـاري الـسعـر واآلخـر فـين خمتـوم مـتضـمنــاً التـأمـينـات
القانونية البالغة ( )%3علماً ان آخر يوم لتقديم العطاءات هو
نهاية الدوام الرمسي ليوم .2004 / 7 / 26

املستمسكات املطلوبة:
 .1هـوية احتـاد ناقلـني او هويـة غرفـة التجـارة (نقل مـواد) صنف
ثالث.
 .2كتاب انتساب لدى احدى فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
 .3صك مصدق او خطاب ضمان باملبلغ اعاله.
مالحظة:
* يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
* يهمل أي حتفظ ان وجد.
* تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات اولية اقل مما مبني اعاله.

املدير العام

