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وزارة التربية / املديرية العامة لألبنية املدرسية
إعــــــــــــــــــــــــــالن

تعلـن وزارة التــربيــة - املــديــريــة العــامــة لألبـنيــة املــدرسيــة واملــديــريــات العــامــة لـلتــربيــة يف
)احملافـظات املبينـة يف أدناه( عن وجـود املناقصـات السريـة املرقمـة من 22 - 30 / 2004 فعلى
الـراغـبني يف االشتـراك فيهـا من شـركـات املقـاوالت اإلنشـائيـة واملكـاتب الهنـدسيـة واملقـاولني
حاملي هوية التصنيف الـصادرة عن وزارة التخطيط بالدرجة املبينة إزاء كل مناقصة نافذة
املفعـول عنـد تقــدمي العطـاء مـراجعـة املـديـريـة أعاله الكـائنـة يف األعـظميـة / خلف ثـانـويـة
احلريري للبـنات / ساحة عنتـر لشراء املناقصـة بالنسبة إلـى املناقصات من 22 - 24 / 2004
لقـاء املبـالغ املبيـنة إزاء كل مـناقـصة غـير قـابلة للـرد على أن يـرفق مع العـطاء املـستمـسكات
املبيـنة يف أدنـاه يف غالف مخـتوم يـكتب علـيه رقم واسم املـناقـصة وآخـر موعـد للتـقدمي كـما

مبني باجلدول يف أو قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم احملدد.

املستمسكات املطلوبة:
1- شهادة تأسيس الشركة أو املكتب.

2- هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول عند تقدمي العطاء حتماً.
3- قائمة باألعمال املماثلة.

4- كتاب الضريبة )براءة الذمة(.
5- صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى وزارة التربية / األبنية املدرسية حتماً.

مالحظة:
1- تدون األسعار رقماً وكتابة.

2- الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
3- يرفض العطاء حتماً غير املستويف للمستمسكات أعاله.

4- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اإلعالن.
5- تفتح العطاءات يف اليوم احملدد بحضور من يرغب من املناقصني.

حسنني فاضل معله
املدير العام لألبنية املدرسية

اسـتقـبل الــسيــد سعــد عـــاصم
اجلـنـــابـي الـــرئـيــس الـفخـــري
اجلـديد لـنادي الـزوراء السـيد
احـمـــد راضـي رئـيـــس الهـيـئـــة
اإلداريـــــة للـنــــادي وعــــدداًُ مـن
اعضاء مـجلس اإلدارة ملناسبة
فـوز فـريق كـرة القـدم بـبطـولـة
تـشــرين الـتي جـرت يف سـوريـا

مؤخراً.
واهـــدى الــسـيـــد احـمـــد راضـي
كـــأس الـبـطـــولـــة الـــى الــسـيـــد

اجلنابي وقال: 
- بــــــاســـم زمالئـــي يف الهــيــئــــــة
اإلداريــــة وجـمــــاهـيــــر الـنــــادي
نقــــدم لـكـم كــــأس الـبــطــــولــــة
ــــــوقـفـكــم ودعــمـكــم ــــــة مل هــــــدي
للفـريق معنـوياً ومـادياًُ، ويـعد
هــذا االجنــاز فــأالً حــسـنـــاً مع
تــولـيكـم مهــام رئــاســـة النــادي
الفخــريــة الــذي تــزامن ايـضــاً
ــــــى ــــــادي عـل مـع حــــصــــــول الــن
بـطـــولـــة الـــزوراء االولـــى الـتـي
نــظــمــنـــــاهـــــا قــبل الــبــطـــــولـــــة
العـربية بإسبـوعني ونتمنى ان
ــــــــــــى االجنــــــــــــازات يف تـــــتــــــــــــوال

مؤازرتكم ورعايتكم للزوراء.
وعـبّــر الــسـيـــد سعــد اجلـنــابـي
عـــن سعــــــادتـه لهــــــذه املــبــــــادرة
ــــــــشــــــــــــرف وقــــــــــــال: قـــــبـل ان ات
ــــــى االســــــرة ــــــاالنــــضــمــــــام ال ب
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واوضح نــــــامــــــوس إن الــنــــــادي
يحـتــــاج الــــى الــــدعـم الــــواسع
مــــؤكــــداًُ ان مــــا مت بـنــــاؤه هــــو
عبـارة عن تـأهيل يتـماشـى مع
متـطـلبــات دميــومــة االنـشـطــة
ومـسـاعـدة املــدربني والالعـبني
علـى ممارسـة التـدريب يف ظل

مناخ ومستلزمات متكاملة.
واشــــــار الــــــى ان مــــــا حتـقق يف
بـطـــولـــة تــشـــريـن هـــو الـثـمـــرة
االولــــى يف مـــسـيــــرة الــتعــــاون
والـتكـــاتف بـني اســرة الــزوراء،
بعــــــد جنــــــاحهــــــا يف تــنـــظــيــم
بـطـــولـــة الـنـــادي االولـــى الـتـي
تـــزامـن تـــوقـيــتهــــا مع ظـــروف
ازمـة الـنجف ومــدينـة الـصـدر
ومت االتـفـــــــاق  بـــني اعــــضـــــــاء
اإلدارة علــــى اطالق الـنـــسخـــة
الثـــانيــة مـن البـطــولــة بــإطــار

دولي يف العام املقبل.
واكـــد نـــامـــوس: إن اخلــطـــوات
ــــــى إلعــــــداد الـفــــــريـق يف االول
بطولة االندية اآلسيوية اقرت
والفـــــريـق يخـــضع لـبـــــرنـــــامج
خـاص بـإنـتظـار الــدعم الالزم
ملــواصلــة مـشــواره نحــو االدوار

النهائية للبطولة بعون اهلل.
ويف اخلتـام شكـر الـسيـد سعـد
اجلـنـــابـي اعــضـــاء ادارة نـــادي
الـزوراء علـى الطـروحـات التي
انـــــارت محـــــاور الـلقـــــاء الـــــذي
حضره عـدد من رجال االعالم

الرياضي.
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اعــــــضـــــــــاء االدارة ومت جــــمـع
مـــــــــــــبـــــلـــــغ 40 الـــــف دوالر يف
صـنـــدوق الـنـــادي وبـتـضـــافـــر
جهــــــود الالعــبــني واملـــــدربــني
ايضــاً متت معـاجلـة املـشـاكل
االساسية يف مرافق النادي.

ثم كـان هناك موضـوع قطعة
ــــــة ــــــة يف مــــــديـــن ارض مـهـــمـل
الــنـجف ومت بــيـعهــــــا مبــبـلغ
جيد لتكملـة ترميم وبناء ما

تبقى من املرافق املتضررة.
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بأخالقه وعالقاته الطيبة.
ثم قـدّم السيد يـوسف ناموس
امــني ســــــر  الــنــــــادي عــــــرضــــــاًُ
مـوجـزاً عـن واقع النـادي  بعـد
احلـــــرب وقـــــال: كـــــان نـــــاديــنـــــا
إحدى ضحـايا احلـرب وشمله
التــدميــر والتخــريب واحلـرق
ـــــــــة ـــــــــدي ـــــــــة االن اســـــــــوة بـــبـقـــي
واملؤسـسات، وبـتاريخ 21 / 4 /
2003 حتـقـق اول لـقـــــــــاء بــــني
ـــــــة االخ احـــمـــــــد راضـــي وبـقـــي
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شــــاء اهلل سـيـكــــون الـتـحفـيــــز
بـاالجتـاه الـسلـيم مبــا يضـمن
حقــوق املـبــدع وحـصـــد القــاب
البطوالت احمللية واخلارجية.
ـــــــادي ـــــــدور رئـــيــــــس ن واشـــــــاد ب
الـزوراء احمـد راضي وقـال انه
احــد ابـطـــال الكـــرة العــراقـيــة
وجــزء مهـم من تـاريـخ النـادي
ومـن االسـمـــاء الـالمعـــة الـتـي
خـــدمـت الـــريـــاضـــة العـــراقـيـــة
بإخالص وكسب محـبة الناس
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االدارات الــريـــاضيـــة يف العهــد
الــــســــــابق وتــــــأثــيــــــرهــــــا علــــــى
حتــضـيــــرات الفــــرق لـتـحقــيق
االجنـــازات حـيـث قـــال: حـتـــى
طــرق حتفيـز الـريــاضي كــانت
يف االجتـاه غيـر السلـيم وتثـير
ــــــاخلــــــوف يف داخـلـه شـعــــــوراً ب
وعـدم االسـتقـرار وبــالتــالي ال
ميكنه حتقيق االبداع والظفر
بــنــتــــــائج بـــــاهـــــرة امـــــا الــيـــــوم
فــــالــــوضـع مخـتـلف جــــداً وان
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اجلـميـع وسنعـمل بيـد واحـدة
خلــدمــة هــذا الـصـــرح الكـبيــر
من صـروح الرياضـة العراقية،
وانــــــا سعــيـــــد جــــــداًُ للــنــتــــــائج
املـتـمـيـــزة للـــزوراء يف بـطـــولـــة
تشرين ولـيس هذا فحسب بل
كـلنــا فــرحنــا إلجنــاز املـنتـخب
ـــــــاره يــــضـــم ـــــــإعـــتـــب االوملـــبـــي ب
عـنـــاصـــر زورائـيــــة اسهـمـت يف

صنع االجناز.
واشــــــار اجلــنــــــابــي الــــــى ســــــوء

ـ ـ

الـزورائيـة كـنت اشـد املعجـبني
بـالنـادي واطمح الـى ان يكـون
الـكـثـيــــر مــن العــــراقـيـني مـن
انـصــاره، فهــو صـــاحب قــاعــدة
جمــاهيـريـة واسعـة واجنـازاته
حـملـت بـصـمـــات جنـــوم كـبـــار،
ومــــــــا حــــــــدث بـعــــــــد ظــــــــروف
االحتالل امر طبيعـي بإعتبار
ان كـل مفــــــاصل احلــيــــــاة قــــــد
تــأثــرت فـكل شـيء قــد يـتهــدم
ويـعــــــاد تــــصـلــيـحـه بــتـكــــــاتـف

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

امحد رايض هيــدي الرئيس الفخري لنادي الــزوراء كـــأس بطولــة ترشين السورية 
اياد الصاحلي

تصوير/ نهاد العزاوي

املدى/ يوسف فعل
متـت اضــــافــــة خـمـــســــة العـبـني مـن
اصحـــاب اخلـبـــرة والـكفـــاءة ملـنـتخـب
الــــرديف الـــذي سـيــشـــارك يف الـــدورة
العـــربـيـــة الـتـي سـتقـــام يف اجلـــزائـــر
اواخـــر هـــذا الـــشهــــر والالعـبـــون هـم
حـيــــدر عـبــــد الــــرزاق واحـمـــــد صالح
واحـمــــد مـنــــاجــــد ومـــــدافع الـنـجف
جاسب سلطان والعب النفط ميثاق
طالب. االضـافة تأتي لتقـوية وتعزيز
صفـــوف الفـــريق مـن اجل املـنــافــســة

على احدى ميداليات البطولة.

اضافة مخسة العبني اىل الرديف

يلــتقـي يف الـــســـــاعـــــة احلـــــاديـــــة
عشرة من صـباح اليوم مـنتخبنا
الوطني بـكرة القدم امـام نظيره
الـتـــايـــوانـي يف املـلعـب الـــرئـيــس
بــالعــاصمــة ثــايبـيه وهــو اللقــاء
الــرابع لفــريقنـا الـوطـني ضـمن
الـتــصفـيــات اآلسـيــويــة املـــؤهلــة
لنهـائيـات كأس الـعالـم يف املانـيا

.)2006(
وكـــان الفـــريقـــان قـــد الـتقـيـــا يف
الـدور االول من هـذه التصفـيات
وانتـهت املبـاراة عـراقيـة خـالصـة

وجـــــاهـــــزيــته الــتـــــامـــــة خلـــــوض
الـلقــــاء الــــذي مـن املـنـتــظــــر ان
تـوضـع من خاللـه خطــوة جيـدة
نحــو صــدارة اجملـمــوعــة اذ انـنــا
نحتل املـركـز الثـاني حـاليـاً بعـد
اوزبكستان املتصدرة برصيد )7(
نقــاط فـيمـــا ميلك فــريـقنــا )5(
نقـاط وهـذه اول مبـاراة للمـدرب
عـدنــان حمـد يف تـصفيـات كـأس
الـعـــــــالـــم )2006( بـعـــــــد ان قـــــــاد
الفـــريق يف الــدور االول االملــانـي

)ستاجن(.

ـ ـ ـ

بـــسـتــــة اهـــــداف مقـــــابل هــــدف
ولكن هـذا ال يعـني ان نـسـتخف
ــــــــوم فــــــــالـفــــــــريـق ــــــــاراة الـــي مبـــب
الــتـــــايـــــوانــي ســبـق له ان احـــــرج
مـنتخب اوزبكـستان وخـسر معه
بصعـوبـة )صفـر - 1( يف تـايـبيه
ومـع اعتـــرافنــا بـضـعف الفــريق
املنافـس فإن الكرة اليوم لم تعد
تعــــرف كـبـيـــــراً او صغـيــــراً وهـي
تعــطــي ملــن يعــطــيهـــــا وتـــشــيـــــر
االنبـاء القـادمة مـن تايـوان الى
تكـامل صفوف الـفريق العـراقي

ـ ـ ـ ـ

اليوم خطوة مهمة بإجتاه مونديال املانيا )2006(

املدى/ 
يغـادرنــا صبــاح اليــوم االربعـاء
وفــــد احتــــاد كـــــرة القــــدم الــــى
العـــاصمــة القـطــريــة الــدوحــة
حلــضـــــور القــــرعــــة اخلــــاصــــة
ــــــة اخللــيـج العــــــربــي بــبـــطــــــول

السابعة عشرة.
ويــتــــــألف الـــــوفـــــد مــن احــمـــــد
ـــــــاس امـــني ســـــــر االحتـــــــاد عـــب
وطــــارق احـمــــد رئـيـــس جلـنــــة
احلكــام املــركــزيــة وهــادي عبــد

ـ

ـ ـ ـ

اهلل ممــثـل اإلعـالم الـعــــــراقــي.
كـمــــا سـيــتحــــدد يف االجـتـمــــاع
املـبــاراة الـنهــائـيـــة مع حتــديــد
فــــــرق اجملــمــــــوعــتــني وحـــــســب

التصنيف الدولي للفرق. 
ويـــــذكـــــر ان بـــطـــــولــــــة اخللــيج
ـــــــى ـــــــرة عـل ســـتــكـــــــون هـــــــذه امل
مجـمــوعـتـني ويـتـــرشح مـن كل
مجـمــــوعــــة فـــــريقــــان يـلعـبــــان
بـطـــريقــة الـتقـــاطع للــوصــول

الى املباراة النهائية.

ـ

ـ ـ ـ ـ

مغادرة وفد االحتاد اىل الدوحة

 وكيل وزارة الشباب حيرض ندوة 
ملالكات الوزارة

دعـا الـسيــد عصـام الـديـوان
وكيل وزارة الــشبـاب لـشـؤون
ـــــى تـفعـــيل دور ـــــاب ال الــــشــب
املــــؤســـســــات الـــشـبــــابـيــــة يف
العـراق وعـدً الـوزارة قـاعـدة
تـــربـــويـــة تـنــطـلق مــنهــــا كل
ــــــة ــــــوي املـــمــــــارســــــات الـــتــــــرب
والــــثـقـــــــــافــــيـــــــــة والـفــــنــــيـــــــــة
ـــــــة مـــن خـالل ـــــــاســـي ـــــســـي وال
مـديـريـات الـشبـاب املـوجـودة
يف انحــاء القطـر ومـراكـزهـا
ـــــة املــنــتــــشـــــرة يف ـــــابــي الــــشــب
ــــــواحــي ومــــــدن ــــــة ون اقــــضــي

احملافظات العراقية.
ــــــــــوزارة وخــــــــــاطــــب وكــــيـل ال
ــــــــدوة احلــــــــاضــــــــريـــن يف الـــن
املـوسعـة التي اقـامتهـا وزارة
الـشبـاب والـريـاضـة يف قـاعـة
السيادة مبقر الوزارة وعدداً
كـبـيـــراً مـن مالكـــات الـــوزارة
ومـنـتــسـبـيهـــا يف مـــديـــريـــات
الــشـبـــاب ومـــراكـــز الــشـبـــاب

ـ ـ
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العالم.
ـــــــد ادم جنـــم ـــــســـي والـقـــــــى ال
ــــــر العـــــام ـــــدي القـــــريــــشــي امل
للـــشـبــــاب يف الـــــوزارة كلـمــــة
تـــوجيـهيـــة اثنــى فـيهــا علــى
جهــود املـنتـسـبني املـشــاركني
يف هــــذه الــــدورة يف اجـتـيــــاز
ـــــــة ـــــــارات الـــنــــظـــــــري االخـــتـــب
والـتحــريــريــة بـنجــاح كـبـيــر
مما يـؤكد قدرة شبـابنا على
الـتـمـيــــز والعــطــــاء يف هــــذه
املرحلـة االستثنـائيـة واهاب
بهم ان يكـونـوا خيـر سفـراء
ــــــدورة ــــــدهــم يف هــــــذه ال لـــبل
الـتـطــويــرة الـتـي سـتقــام يف

لبنان الشقيق.
ـــــاب ـــــذكـــــر ان وزارة الــــشــب وي
والـرياضـة دأبت عـلى اقـامة
الــدورات الـتـطــويــريــة الـتـي
تقام يف لبنان ويشارك فيها
ـــــــون ـــــــاً ميـــثـل 180 مـــنـــتـــــســـب

محافظات القطر كافة.
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الــــذيـن سـيـتـــــوجهــــون الــــى
لـبـنـــان للـمــشـــاركـــة يف دورة
ـــــة يف الـــــشـــــؤون ـــــري تـــطـــــوي
الفنية واإلداريـة وخاطبهم
بـــالقــــول : انكـم قـــادة هـــذه
االمـة وعليكم بـذل اجلهود
االستثنـائية يف هـذا الزمن
ــــــــصــعـــــب لــعــــكـــــــــــس وجــه ال
العـراق احلضـاري يف لبـنان
لــــتــــــــــاكــــــــــدوا الشـقــــــــــائــكــــم
ـــــو ـــــايــني انـكـــم سلـــيل اللــبــن
حــضـــــارة العـــــراق العــظـيـم
وانـــكــــم اهـل لـلــــمـهــــمـــــــــــات
الـصـعبـــة..وامتنـــى لكـم من
كـل قلـبـي الــنجـــاح يف هـــذه
الـــدورة الـتـطـــويـــريـــة لــنقل
مـعلـــومــــاتهــــا القـيـمـــة الـــى
مــالك وزارة الــــــــــــشـــــبــــــــــــــــاب
ـــــاضـــــة الــتـــي تعـــمل ـــــري وال
جـاهدة علـى تاهـيل مالكها
الفـني واإلداري مبـا يــواكب
الــتـــطـــــورات احلـــــاصلـــــة يف
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