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)املـــــدى الـــــريـــــاضــي( وجـــــدت هـــــذا
الالعـب يف احــد االســواق الــشعـبـيــة
ملنـطقــة الــدورة وهــو يبـيع الـسـمك،
فهــذه املـهنــة امـتهـنهــا بعــد ان يئـس
مــن كـــــــرة الـقـــــــدم وبـعـــــــد الـــضــيــم
والـحيف اللـذين حلقــا به منهـا قـرر
ان يـكــــون بـــــائع ســمـك ويــتــنــــاســــى
التــألـق بني اخلــشبــات الـثالث، وقــد
مــسح كل ذكــريــاته اجلـمـيلــة بـتـلك
االسـفنجــة التـي وضعهــا يف صيـنيـة
الـسمك وبدأ يروج بضـاعته بطريقة
ــــأيـنــــا ان نـقلـب مـعه كالمـيــــة، فــــارت
صفحـات املــاضي ومـا الـذي جــاء به
إلـى هذه املهنـة اجلديدة عـبر احلوار

التالي.
* البطاقة الشخصية؟

ـ جواد محـمد ابـراهيم ـ تـولد 1964 ـ
مـتــزوج ولـي أربعــة اطفــال ـ حــاصل

على شهادة تدريبية فئة )2(.
* هـل تخــبـــــرنـــــا عــن بـــــدايــتــك مع

الكرة؟
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واصــطـــــدمــت ايــضـــــاً بــتـــــأثــيـــــرات
العالقــات اخلفيــة بني مـدربـي تلك

الفئات فاضطررت إلى االبتعاد.
* وعنــدمــا عــاد رعــد حمــودي إلــى
الشـرطة ملـاذا لم تـواجهه وتـصارحه

بقضيتك؟
ـ رعــد حمـودي صــاحب فـضل كـبيـر
على أبناء النادي، وبالذات أنا فكان
يقـــول لـي: )انـت اســـاســي ووصفـي
جــبــــــار احــتــيــــــاط لـك يف حــــــالــــــة
االصـابــة(. وامتنـى ان أرد له الــدين
وتتـوفر لـي فرصـة العمل يف الـنادي

خلدمة كرة الشرطة.
* هـل مــــن حــــــــــــدث حتــــتـفــــــظ بـه
ذاكرتك خالل مسيرتك الرياضية؟
ـ يف عــام 1990 عنــدمــا كــانت أتــدرب
يف نادي الكـرخ زار عدي أخـاه قصي
يف الــنــــادي يف فــتــــرة االســتــــراحــــة
وشــاهــد نـــاطق هــاشـم يـلف ســـاقه
مدعياً انها مكسورة وقال له بلهجة
تهـديـد )اسمع نـاطق هـاي كالواتك
مـــا مقـبــولــة الزم تـلعـب ولـــو علــى
عكـازة( وكـان يـقصـد أمـام الـطيـران
ونـاطق أدعـى االصابـة ألنه ال يـريد
ان يلعب ضـد فـريقـه السـابق وفعالً
جـاءنا نـاطق قبل املبـاراة وطلب من
جـســام اللـعب امـام دهـشــة األخيـرة
الذي قال له )معقولة.. وين ساقك

املكسورة(؟
* هل من كلمة اخيرة؟

ــــا أنــــاشــــد دائــــرة نــــادي ـ نعــم فــــأن
الــشــرطــة ان تـنـظــر بعـني االعـتـبــار
إلـى جمـيع الالعبني الـذين خـدموا
الـنــادي وافـنــوا شـبــابهـم يف خــدمــة
كــرة الـنــادي وجتــد لـنــا فــرصــة يف
ذلك الـنــادي اســوة بـبــاقـي االنــديــة
وتعـــاملهـــا مع الالعـبـني القــدامــى
وهــذه دعــوة مـنـي إلــى الـسـيــد رعــد
حـمـــودي وجـمــيع اعــضـــاء الهـيـئـــة
اإلداريــة لـنــادي الــشــرطــة ان يــأتــوا
إلــى مـنـطقــة الــدورة ويـتــأكــدوا مـن
مهنتي اجلديدة التي امتهنتها وأنا

محسوب على نادي الشرطة.
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ــــالـعالقــــات. وفــيهــــا مــثلــت نــــادي ب
اجليش ملدة )4( سنوات.

* وبعـــد ذلـك هل تـــركـت الـكـــرة أم
عدت ثانية؟

ـ يف عــام 1990 دعــاني املــدرب قــاسم
ابـو حـديـدة إلـى نــادي الكـرخ الـذي
كــان يــشـــرف علــى تــدريــبه املــدرب
الكـبيـر انـور جـســام وشقـيقه حـازم،
لكن بـسبب اختالف الـرأي بني انور
جـسام وقـاسم ابـو حديـدة من جـهة
أخــرى، وجــدت نفــسي خــارج اســوار
الـكرخ، فـرزمت حقيـبتي وعـدت إلى
مـنــزلـي خــائـبــاً وكــانـت الفـتــرة يف
حـرب الكــويت الـتي جــرفتـني معهـا
إلــى مـتــاهــات الــظــروف والـتـي لـم
اسـتــرح مـنهــا حـتــى عــام 2000 يــوم
عـملـت مع املــدرب اســامــة نــوري يف
نـــادي اخلــطـــوط لـتـــدريـب حـــراس
املـرمــى للفــريق األول، وقـد حــرمت
من فـرصـة مـرافقـة ذلك املـدرب مع
اشبــال العــراق إلــى بـطــول آسيــا يف
إيــران عــام 2001 بــسـبـب الـعالقــات
وعـدم عدالة الفـرص آنذاك، وهكذا
كـنت احـد ضحـايـا احلــربني اللـتني
ســرقتــا شبـابـي وامكــانيــاتي واحلـى

ايام عمري.
* ملــاذا لـم تــوظـف امكــانـيــاتـك مع
الفــــرق احمللـيـــة مـــا دمـت حــــاصالً

على شهادة تدريبية؟
ـــــى الــــشهـــــادة ـ بعـــــد حــصـــــولــي عل
الــتــــدريــبــيــــة وجنــــاحــي يف الــــدورة
التــدريـبيــة التـي اقيـمت يف الـفتــرة
مــــــــن 14/ 8 إلــــــــــــــــــــــــى 3/ 9 / 1999
بــاشــراف الــسـيــد عـبــد اهلل محـمــد
حــسـن، جــاءنـي عقــد احـتــراف مـن
املـدرب مثنـى حميـد لـلعمل معه يف
مــدرســة الـنــاشـئـني االردنـيــة الـتـي
يـشــرف علـيهــا منـذ عـام 1995 لـكن
اجـــــراءات الـــــسفــــــر وتلـكـــــؤ اجنـــــاز
الـوثـائق االخـرى حـالت دون تـنفيـذ
الـعـقـــــــد، وبـعـــــــد ذلــك طـلــب مــنــي
الــسـيـــد مــظفـــر نــــوري العـمـل مع
الـفئــات الـعمــريــة لنــادي الـشــرطــة
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وعد عبد الوهاب يف اخلط االول.
* كيـف استـطعـت ان تنــال مــوقع يف
الشـرطة بـرغم وجود حـراس كفوئني

يف تلك الفترة؟
ـ بصـراحـة يعـود الفـضل إلـى الـسيـد
مـــظفـــــر نـــــوري فــبعـــــد ان مــنحــنــي
الفــرصــة مع مـنـتخـب شـبــاب بغــداد
قدمت مستوى جيدا، وعكست صورة
زاهــيـــــة عــن أدائــي ومــنهـــــا اخــتـــــرت
لتمثيل فـريق الظل لنادي الـشرطة،
وبعــد ذلك اخـتــارنـي املــدرب لـطـيف
شــنــــــدل كحـــــارس ثـــــالــث يف فــــــريق
الــشــرطــة األول بعــد رعــد حـمــودي
وآزاد، واســـــتــقــــــــطـــــبـــــت االضـــــــــــــــواء
واالهتمـام وكانـت تلك الفتـرة اجمل
فتـرة يف حياتي، وكان ذلك عام 1982
لـكــن لألسـف بعــــد تلـك الفـتـــرة لـم
اتــواصل بــسـبـب خــدمــة العلـم الـتـي
جاءت مـتزامـنة مع احلـرب العراقـية
االيـــرانـيـــة، ولـم يـتــم تفـــرغـي أســـوة
بزمالئي الذين نالوا كتب االستغناء

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 ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ بدأت من مـركز شبـاب الكرخ مبـركز
حــارس مــرمــى وكــان ذلك عــام 1977
وبعـدهـا انـتقلت إلـى نـادي الـشـرطـة
عــام 1978 ومـثلـت اشـبــال الــشــرطــة
حتت اشــراف املــدرب الــسيــد حبـيب
وقــد مت استـدعــائي حلـراسـة مـرمـى
منـتخب اشبـال العراق حتـت اشراف
املـــدرب داود سلـمـــان الغــراوي حـيـث
شـــــــــــــاركــــت مــع املــــنــــتــخــــب يف دورة
هلــســنكـي الـتـي اقـيـمـت يف فــنلـنــدا
واحرزنا فـيها املركـز االول وكان معي
يف الفـــريق نـــاطق هـــاشــم ومحـمـــد
صـبـــري ورائـــد خلــيل وغـيـــرهـم مـن
الالعـبـني الـكـبــــار ثـم مــثلـت فــــريق
الشرطة لفئة الشباب حتت اشراف.
املــــدرب طــــارق عــــزيــــز وقــــاســم ابــــو
حديدة ومن ثم دعاني املدرب مظفر
نــوري ملنتـخب شبـاب بغـداد واحـرزنـا
بـطـولــة القـطـر عــام .1981 وبعـدهـا
انـتقلت إلـى نـادي الـشبـاب بـأمـر من
صـباح مرزا وكـنت احتياطـا للحارس

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

حارس مرمى
نادي الشرطة
يبيع السمك يف
سوق شعبي!

جواد حممد ابراهيم: احلرب رسقت أمجل أيام عمري
و)عدي( هدد ناطق هاشم ..!

كرة القدم تلك الساحرة
املدورة التي سحرت
العالم بأكمله بجمالها
وروعتها فقد اوصلت تلك
اجلميلة اناساً إلى القمة
وجعلتهم يعيشون حياة
فارهة، واطاحت بأناس
إلى القعر وجعلتهم
يلفظون انفاسهم االخيرة
وهم يتجرعون مرارة تلك
املعشوقة، فبعض
منهم ابتسم له احلظ،
واآلخر عبس بوجهه
احلظ، ومن هؤالء الذين
انكرتهم الكرة ولم تكن
معهم كرمية الالعب جواد
محمد ابراهيم، فبعد ان
مارس الكرة ودافع عن
الوان بعض االندية
العراقية التي مثلها،
ودافع عن ألوان بالده
عندما كان احد العبي
فريق اشبال العراق يف
دورة هلسنكي عام 1979
التي اقيمت يف فلندا.
وبدال من ان تضعه الكرة
يف خانة املشاهير
واالثرياء، وضعته يف
خانة البائيسن
واملتضررين.

حاوره/طه كمر

البصرة/حسني عودة
جــرت يف الـبـصــرة بـطــولــة الـتـــايكــوانـــدو للـمـتقــدمـني
مبشـاركة )38( ريـاضيـًا مثلـوا أنديـة ـ امليـناء ـ اجلـنوب/

نفط اجلنوب/ الصادق/ االحتاد/ القرنة.
واسـتطـاع نــادي املينـاء احـراز املـركـز االول، بـينمـا حقق
نـادي القـرنـة املـركـز الثـاني وحل نـادي اجلنـوب بـاملـركـز

الثالث.

رسالة البصرة الرياضية

بطولة البرصة بالتايكواندو

غـادرنـا إلـى جمهـوريـة مصـر العـربيـة وفـدًا ريـاضيـًا من
نــــادي االنــــدلـــس الــــريــــاضـي وذلـك الجــــراء مـبــــاريــــات
بـالـريـشـة الـطـائـرة، تـرأس الـوفـد الــسيــد وليـد حـميـد
كيـطـــان رئيــس ممثـليــة اللـجنــة االوملـبيــة العـــراقيــة يف
البـصرة وعالء حمـيد ومشـتاق حميـد ممثال االحتادات
الفــرعيـة بـاحملــافظـة وعــادل ضيـاء الـديـن رئيـس نـادي
االنـدلس ومحمـد علي السعـيد رئيـس االحتاد الـفرعي
للـريـشـة الـطـائــرة، كمــا ضم الـوفـد املــدرب احمــد علي
وسـتار جبار حبيب حكمـاً، والالعبني علي يحيى، وبهاء
عبــاس، وسيف صـالح، ومهنــد عبـد الـواحــد، وعبـد اهلل

عبد الزهرة.
وكانت ممـثلية اللجنة االوملـبية العراقيـة يف البصرة قد
تلقـت دعـــوة مـن االحتـــاد املـصـــري للـــريــشـــة الـطـــائـــرة
لـلمـشـاركــة يف البـطـولــة العــربيـة بــاللـعبـة اضـافـة إلـى
تـــوقــيع اتفـــاقـيـــة للـتعـــاون بـني اجلـــانـبـني يف اجملـــاالت
الــريـــاضيــة وتـــوطيـــد العالقــات بـني الفــرق الــريـــاضيــة
العراقـية واملـصريـة تعزيـزًا للتعـاون القائـم مع االشقاء
يف مـصـــر يف اجملـــال الـــريـــاضـي، خـــاصـــة بـني االنـــديـــة
الـرياضيـة البصـرية واملـصريـة. ويذكـر ان هذا اكبـر وفد
ريـــاضـي بـصـــري يـــزور مـصـــر للـمــشـــاركـــة يف الـبـطـــولـــة

العربية بالريشة الطائرة.

نادي االندلس البرصي إىل مرص

)املدى( / يوسف فعل
قــال الــسـيــد عـــادل القـصــاب
عضـو جلنـة احلكـام املـركـزيـة
ـــــــــصـــــــــــــــــريــح لـ)املـــــــــــــــــدى يف ت
الـــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــي( أن
املعسكـرالتدريبـي الذي أقامه
االحتـاد للحكام يف تـركيا كان
مـن أفــضـل املعـــسكـــرات الـتـي
أقيمت مؤخـرًا بسبب الفائدة
الفـنيــة الكـبيــرة الـتي حـصل
عليهـا حكامـنا أثـناء املعـسكر
الـذي اسـتمـر ملـدة )15( يـومـًا
شـمل احملـــاضـــرات الـنـظـــريـــة
والـتـطـبـيقـــات العـملـيـــة وفق
أحـــــدث أســـــالــيــب الــتـــــدريــب

املتبعة يف العالم.
وأضــــاف: أتـــــوقع أن يــنعـكـــس
ذلك على مستوى حكامنا يف
مــبـــــاريـــــات املـــــوســم الـكـــــروي

املقبل.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

القصاب: معسكر تركيا أنجح املعسكرات
التي أقيمت حلكامنا 

أعلـنت الـسـلطـات الـريــاضيـة
يف رومــــانـيــــا أن 61 ريــــاضـيــــًا
عــراقيــًا وصلــوا إلــى رومــانيــا
اجلــمعــــة إلقــــامـــــة معـــسـكــــر
تـدريبـي استعــدادًا للمـشـاركـة
ـــــة يف دورة األلعــــــاب العـــــربــي
املقـــــررة يف اجلـــــزائـــــر مــن 24
أيلـول احلـالي إلـى 8 تـشـرين

األول املقبل.
ــــــــون ــــــــاضـــي ــــــــري وســـيـــــصـل ال
العـراقيـون الذيـن سيشـاركون
يف ألعــــاب القــــوى واجلـمـبــــاز

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

واملالكــمـــــة وكـــــرة الــيـــــد إلـــــى
بـوخــارست إلجـراء الـتمــارين
ـــــاضــيــني ـــــري ـــــى جـــــانــب ال إل
الـــــرومـــــان مبـــــوجــب االتفـــــاق
املــوقع بـني اللجـنــة األوملـبـيــة
ـــــسـلـــــطــــــــات ــــــــة وال الـعــــــــراقـــي

الرياضية الرومانية.
وســـبـق خلـــمــــــســـــــــة العـــبـــني
عـراقـيني أن اقـامــوا معـسكـرًا
تدريبيـًا يف لعبة اجلـمباز ملدة
عـشـرة أيـام يف رومــانيـا خالل

آذار املاضي.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

دورة األلعاب العربية: 61 رياضياً
عراقياً يتدربون يف رومانيا

اكرام زين العابدين
يــتـــــــواصل يف مـــــــديــنـــــــة املـــــــوصل
معسـكر اعـداد منـتخبنـا للمـبارزة
لـلنـســاء والــرجــال الــذي يـسـتعــد
للـمـــشــــاركــــة يف الــــدورة العــــربـيــــة
القــــادمــــة يف اجلــــزائــــر يف نهــــايــــة
الـــشهـــر احلـــالـي. صـــرح بــــذلك لـ
)املــدى الــريـــاضي( الــسيــد مـهنــد
عبـد الـرزاق وقـال ان املعـسكـر بـدأ
يف الثــالث والعـشـريـن من الـشهـر

نهـــائـي قــبل انــطالق مـنـــافــســـات
الدورة العربية يف اجلزائر.

ويف نهــايــة تـصـــريحه أكــد رئـيــس
االحتاد ان همـة واندفاع الالعبني
كـبـيــــران يف الـتــــدريـب اســتعــــداداً
ملـنــــافـــســــات الــــدورة الــــريــــاضـيــــة
العـــــربــيـــــة والــتــي مــن املــــــؤمل ان
يحـصـــد فـيهــــا العـــراق عـــددا مـن
االوســمـــــــة يعــــــزز فـــيهـــــــا واقعــنــــــا

الرياضي.

املــاضي ويـسـتمـر لغـايـة اخلـامـس
مـن الــــشهــــر اجلــــاري وبــــاشــــراف
املـــدربـني رعـــد الــشــيخلـي ورحـيـم
فـالح وجمـال معيــوف، ومبشـاركـة

14 مبارزا ومبارزة.
ومـن جانب آخـر قال ايـضاً انه من
املـؤمل ان يدخل املنتخب معسكراً
تدريبياً آخـر يف رومانيا يف العاشر
مـن الـــشهــــر اجلــــاري سـيـــسـتـمــــر
لغــايـــة العــشــريـن مـنه كـمـعكــســر

تواصل معسكر منتخبات املبارزة استعدادًا للدورة العربية

)املدى( / يوسف فعل
ذكـــر مــصــــدر مقـــرب مــن الهـيـئـــة
ـــــــأن ـــــــادي الـــنـفــــط ب ـــــــة لـــن اإلداري
االنــسحــاب مـن املـبــاراة الفــاصلــة
أمــــام الــــزوراء لــتحــــديــــد الفــــريق

ـ ـ ـ

وإيـاباً وأضـاف: الزوراء فـريق كبـير
وقـادر علــى حتقيق نـتيجــة جيـدة
للـكـــــرة العـــــراقــيـــــة ومـــــا يهــمــنـــــا
مــصلحـتهـــا بعـيـــدًا عـن األسـمـــاء

التي متثلها!

ـ ـ

الـذي سـيتـأهـل لبـطـولـة األنـديـة
اآلسيـوية جـاء ألسبـاب اقتصـادية
وفنـية وذلك لـصعوبـة املهمة فـيما
لـو فـاز الفــريق يف املبــاراتني حـيث
يجوب بقـاع القارة اآلسيويـة ذهابًا

انسحاب النفط ألسباب اقتصادية وفنية!

املدى/يوسف فعل
مت تـــشـكــيل جلـنــــة أمـنـيــــة يف
احتاد كرة القدم التي ستأخذ
علـــــى عـــــاتـقهـــــا العــمـل علـــــى
انهـــــاء اعــمـــــال الـــــشغــب قـــبل
وقـــــوعهـــــا وذلـك بـــشـــــرح آثـــــار
الـــتعـــصــب أثــنـــــاء املــبـــــاريـــــات

ـ

ــــــة ــــــة األمــنــي وضــمــت الـلـجــن
الـســادة بـــاسم الـــربيـع رئيـســاً
وعـضـــويـــة سعـــد الــســـامـــرائـي
وممـثال عن مـديـريـة الشـرطـة
الـعــــــامــــــة وفـالح طـه وعــــــادل
حيدر وممثال عن كل ناد تقام
على مالعبه مباريات الدوري.

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـــــى الالعــبــني وتـــــأثــيـــــرهـــــا عل
واحلـكـــــام واجلـــمهـــــور  ألنهـــــا
ـــــــاع ـــــــات وطـــب ـــــــايف اخـالقـــي تـــن
اجملـتـمـع العــــراقـي احملــــافــظ،
ورفـع شـعـــــــــــار )الــــتــــــــشـجــــيـع
ـــــــــــو ســــمـحــــت( ــــــظــــيـف ل الــــن
واالبتـعاد عن ريـاضة النـتائج،

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

جلنة أمنية يف احتاد كرة القدم! وزارة البلديات واألشغال
مكتب الوزير

إعالن رقم )26( لسنة 2004
تعلـن اللجنـة املـركـزيـة لـدراســة وحتليل الـعطــاءات يف وزارة البلـديـات واألشغــال عن وجــود منــاقصـة سـريـة
إلنشاء سقائف بأبعاد )18×50(م عدد )4( يف أبي غريب - محافظة بغداد وفق الشروط واملواصفات الفنية.
فعلـى الراغبني بـاالشتراك يف املـناقصـة من الشـركات العـراقية ذات التـصنيف األول اإلنشـائية الـصادرة من
وزارة التخـطيط أو الـشركـات األجنبيـة بالـتنسـيق مع الشـركات العـراقيـة احملليـة ذات االختـصاص واخلـبرة
احلـضور إلـى مقـر املديـرية الـعامـة للمـاء الكـائن يف امليـدان/ بنـاية مـحافـظة بـغداد سـابقـًا للحـصول عـلى
الشـروط واملواصفات الفـنية لقاء مـبلغ مقداره )150000( مائـة وخمسون ألف دينـار عراقي غيـر قابل للرد.
ويتم تقـدمي العطاء داخل ظرف مختوم يكتب علـيه اسم املناقصة ورقمها ومحتـويات الغالف وتكون قائمة
األسعــــار داخـل غالف ثــــان مخـتــــوم مـن ضـمــن محـتــــويــــات الغـالف األول ويهــمل يف حــــالــــة عــــدم تقــــدمي

املستمسكات املدرجة يف أدناه:
1- تقـدمي هـويـة الـتصـنيف األول اإلنـشــائي للـشـركــات الصـادرة مـن وزارة التخـطيـط مجـدد لعـام 2004    
  2- تقدمي استـشهاد من الهـيئة العـامة للـضرائب يـؤيد سالمـة موقفه الـضريبي وبـراءة ذمته لعام 2003 -

. 2004
.2تـقدمي تأمـينات أوليـة بشكل وديعـة نقديـة أو صك مصدق أو كفـالة مصـرفية من أحـد املصارف العـراقية
احلكــوميــة بنـسبــة 4% من مـبلغ الـعطـاء علــى أن ال يتجــاوز )150( مليــون دينـار علـى أن تـستـكمل الـشـركـة

التأمينات وفقًا للنسبة احملددة عند اإلحالة وقبل إكمال التعاقد.
4- قائمة مفصلة باألعمال املماثلة التي قامت بتنفيذها مع ذكر اجلهة التي قامت بالعمل حلسابها.

5- الوثائق اخلاصة بتكوين الشركة.
6- إرفاق وصل القبض عند تقدمي العطاء.

*تزويد ممثلي الشركات التي ترسو عليهم املناقصة بكتب متضمنة تخويلهم صالحية الشراء واملراجعة.
*الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.

*تتحمل الشركة التي ترسو عليها املناقصة أجور نشر اإلعالن.
*تتحمل الـشركـة التي يحـال بعهدتهـا العمل كـافة الـضرائب والـرسوم والـتأمني أو أيـة رسوم أخـرى تفرض

من قبل الدولة.
*سـيكـون آخـر مـوعـد لـتقــدمي العـطـاء )يــوم الغلق( يف الـطــابق األول إلــى سكــرتيــر جلنـة فـتح العـطـاءات

املركزية يف الساعة الثانية عشرة من يوم األحد املوافق )19/ 9/ 2004(.
وكيل الوزارة للشؤون الفنية


