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اعـــــــــــــــــــــــــالن
تعلن شـركـة الفـاروق العـامـة للمقـاوالت االنشـائيـة احـد تشـكيالت وزارة االعمـار
واالسكــان عـن منــاقـصـتهــا الـســريــة اخلــاصــة بـتجـهيــز حــديــد تــسلـيح مـشـبك
ـــابعـــاد (BRC)بكـمـيـــة )475( اربعـمـــائـــة وخـمــس وســبعـني طــبقـــة كــيج )63( ب
)1.805.80( م واصل الـى معمـل البنـاء اجلـاهــز يف االسكنـدريــة وفق التفـاصيل
املـبـيـنــة يف وثـــائق املـنــاقـصــة الـتـي ميكـن احلـصـــول علـيهــا مـن مقــر الــشــركــة/
القانونية الكائن يف سـاحة االندلس مقابل جمعيـة املهندسني العراقيني مجاور
مـستـشفـى الـشيخ زايـد. فعلـى الـراغـبني بـاالشتـراك يف هـذه املنــاقصـة مـراجعـة
القــسـم املـــذكـــور لـتــسلـم شـــروط املـنـــاقـصـــة لقـــاء مــبلغ قـــدره )25000( خـمــســـة
وعـشرون الف دينـار غير قـابل للرد ويتـحمل من ترسـو عليه املنـاقصة اجـور نشر
االعالن عـلمــا ان اخــر مــوعــد لغلـق املنــاقـصــة يــوم االحــد املـصــادف 2004/9/19
نهـــايـــة الـــدوام الـــرسـمـي، علـمـــا ان عـنـــوان الــشـــركـــة علـــى الـبـــريـــد االلكـتـــرونـي

Email:-
(farouqcompany@yahoo-farooq@mochiraq.com)

مع التقدير 

ـ ـ

ـ

تعلن وزارة التربية/املديريـة العامة لالبنية املدرسية واملديريـة العامة لتربية محافظة الـنجف عن توفر املناقصات السرية
املبينة يف ادناه )تشييد اجنحة مرافق صحية يف ساحات املدارس القائمة(.

فعلى الراغبني يف االشـتراك فيها من شركات املقاوالت االنـشائية/درجة خامسة حـاملي هوية التصنيف الصادرة من وزارة
التـخطيط التقل عن الدرجة املذكورة نافذة املفعول عند تقدمي العطاء مراجعة املديرية العامة لالبنية املدرسية بالنسبة
ملنـاقصات بغداد واملـديرية العـامة لتربيـة محافظة الـنجف بالنسبـة ملناقصـات احملافظة لـقاء مبلغ 25000 خمسـة عشرين
الف دينـار للمنـاقصـة الواحـدة غير قـابل للرد علـى ان ترفق بـالعطـاء املسـتمسـكات املبـينة يف ادنـاه يف غالف مختـوم يكتب

عليه رقم واسم املناقصة واخر موعد للتقدمي يف املديريتني اعاله هو يوم االثنني 2004/9/22 .
مناقصة 33 تشييد خمسة اجنحة مرافق صحية يف خمس مدارس تابعة للمديرية العامة لتربية الكرخ1

مناقصة 34 كما اعاله
مناقصة 35 كما اعاله لكن تابعة للمديرية العامة لتربية الكرخ2

مناقصة 36 كما اعاله 
مناقصة 37 كما اعاله ولكن تابعة للمديرية العامة لتربية الرصافة1

مناقصة 38 كما اعاله
مناقصة39 كما اعاله لكن تابعة للمديرية العامة لتربية بغداد الرصافة2

مناقصة 40 كما اعاله
مناقصة41 تشييد خمسة اجنحة مرافق صحية يف خمس مدارس تابعة للمديرية العامة لتربية محافظة النجف

مناقصة 42 كما اعاله

املستمسكات املطلوبة
1-شهادة تأسيس الشركة او املكتب.

2-هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول عند تقدمي العطاء حتما.
3-قائمة باالعمال املماثلة.

4-كتاب الضريبة )براءة الذمة(.
5-صك مصدق او خطاب ضمان معنون الى وزارة التربية/االبنية املدرسية حتما.

مالحظة:-
1-تدون االسعار رقما وكتابة.

2-الدائرة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات.
3-يرفض العطاء حتما غير املستويف للمستمسكات اعاله.

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

اعــــــــــــــــــــــــالن

حسنني فاضل معله
املدير العام لالبنية املدرسية

وزارة الرتبية/املديرية العامة لالبنية املدرسية

وزارة االعامر واالسكان
رشكة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية

العدد:4832الدائرة القانونية
التاريخ:2004/9/7

املدير العام
اكرام عبد الكرمي مجيد

3442/9/6

م/مناقصة قلع جملون مع منصة حتميل
ط.ش 3442/3042

اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
تعـلن شركـة مصـايف الوسـط )شركـة عامـة( عن اعالن منـاقصـة تنفـيذ قلع جـملون
مع منصـة حتميل ط.ش 2004/2304 ومبوجب املـواصفات واخملططـات التي ميكن
احلصـول عـليهــا من أمـانـة الـصنـدوق لقــاء مبـلغ )25000( خمـسـة وعـشــرين الف
دينار غيـر قابل للـرد ويتحمل من تـرسو عليه املـناقصـة اجور نشـر االعالن على ان

ال تقل درجة املقاول عن الدرجة التاسعة يف تصنيف املقاولني النافذة.
ان اخر مـوعد لتقـدمي العطاءات نهـاية الدوام الـرسمي ليوم الـسبت املوافق 9/25/

املدير العام.2004
دثار يحيى اخلشاب

وزارة النفــــــــــــط
رشكة مصايف الوسط / )رشكة عامة( بغداد

بــدا معهــا عنـدمـا كــان ضمـن اشبـال
الكـرخ وتتلمـذ على يـد املدرب عـباس
لفتـة ثـم انتقل الـى نـاشئـي الشـرطـة
لـيكـن معلـمه هــذه املــرة املــدرب سعــد
جعـفر وقد كان يف وقـتها يحمل شارة
الـكــــابـنت وحـــصل مـع الفــــريـق علــــى
املـركــز الثــاني وبعـدهـا رحّل الــى فئـة
الـــشـبــــاب لـيــــأتـي دور املــــدرب هــــادي
اجلنـابـي ليـضع بـصمــاته علــى ادائه

العب الشرطة املهاجر: املنتخب االوملبي رفع رؤوسنا  واثلج قلوبنا 

اســــــامة ســــــعد: وروبرتوكارلــــــــوس الرشطة امجــــــل القايب

عمو بابا: ابشر يا احتاد لقد ظهر
عدنان درجال جديد يف العراق؟!

حاوره/ طه كمر الدليمي

كأي طفل شغف
بحب تلك الساحرة
املستديرة داعبها
بقدميه احست به

وكانت  كرمية معه
اشعرها برغبة عارمة

انه سيرتبط بها
ارتباطاً روحياً لكنها

لم تكن تعرف انه
سوف يهجرها

مبجرد انه احب
غيرها فقد قرأنا

وسمعنا ان كثيراً من
الالعبني تولعوا بها وباآلخر لم تكن
منصفة معهم اال ذلك الفتى الذي

هجرها مع اول غزل من معشوقة
ثانية.

يف العراق.
* اال يــشـــدك احلـنـني الـــى املالعـب ال
سـيـمـــا وان اقـــرانك اصـبحـــوا جنـــومـــاً

المعة يف سماء اللعبة؟
- تنهـد ثم اردف ال اخفيـك وقد ابـالغ
اذا قلت انـي احيـانــاً ابكي املـاً وبحـرارة
لبعـدي عن املـالعب والكــرة واجلمهـور
علــى الــرغم مـن ان مبــدأي يف احليــاة
وحـكمـتي ان الـــذي كتـبه اهلل سـبحــانه
وتعــالــى ال بــد ان اراه علــى الــرغـم من

اني مولع بحب كرة القدم.
الـشـرطـة بـيتـي الثـانـي فال انـسـاه هـو

وجمهوره الويف!
* اطــــــــــرف مــــــــــوقـف مــــــــــرّ بــك خـالل

مسيرتك الرياضية؟
- عـــنــــــــدمــــــــا كـــنـــت ضـــمـــن مـــنـــتـخـــب
الـنـــاشـئـني كـــانـت لـــديـنـــا مـبـــاراة ضـــد
مـنــتخـب الـــــرديف وكــــان صـــــراع علــــى
الـكرة بيني وبني والالعب اركان جنيب
وعنـدمــا سحبـت الكــرة من امـامه قـام
اركـــــان بــــسحــبــي مــن املالبــــس وعلـــــى
اثــــرهــــا نــــزع )الـــشـــــورت( ووضعـنـي يف

موقف ال احسد عليه وال انساه ابداً.
* ومـــــاذا عــن عقـــــدك االحــتـــــرايف مع

احد االندية السورية قبل ايام؟
- ضحـك ثم قــال: قـبل ايــام ذهـبت يف
سفـــرة الـــى ســـوريـــا للـنـــزهـــة وتغـيـيـــر
االجواء قبل بدء العـام الدراسي وعند
زيـــــارتــي لــبعـــض االصـــــدقـــــاء الـــــذيــن
يـلعــبـــــون لــنـــــادي املــيـــــاديــن الــــســـــوري
اشـتــــركـت مـعهــم يف بعــض الــــوحــــدات
التـدريبيـة وبعـد االنتـهاء فـوجئـت بأن
رئيـس النـادي واملـدرب وبعـض اعضـاء
الهـيئـة االداريـة جـاءوا لـلتـوقـيع علـى
عقد اللعـب لناديهم مقـابل مبلغ مغرٍ
وهنـا ضـحكت كـثيــراًُ وقلت لهـم اني ال
العـب الكــرة وامنــا انــا هـــاوٍ لهـــا فقـط
لكنهم اصـرّوا على تـوقيعي ثـم تعذرت
لهـم علــى انـي طــالـب يف كلـيــة الـطـب
ولـم اسـتـــطع الـلعـب واخـيــــراًُ اتـفقــــوا
معــي علـــــى امل انــي العــب لهــم بعـــــد

التخرج وقد وعدتهم بذلك.

الرياضية املتواضعة؟
- لقـد تـأثـرت بـالـالعب الكـبيـر احمـد
راضـي وذلك لقــوة شخــصيـته وألدائه
الـرفـيع داخل املـسـتطـيل فهـو مفخـرة

للكرة العراقية.
* افضل مباراة لعبتها؟

- عـنـــدمـــا كـنـت مع شـبـــاب الــشـــرطـــة
لعـبـنـــا ضـــد نـــادي الفـيــصلـي االردنـي
وفــيهــــا تعــــادلـنــــا )1 - 1 ( وقــــد سـجل
هدفنـا الالعب سعـد ايليـا وفيهـا اشاد

جميع املتابعني ألدائنا اجليد.
* كـــيف كــنــت تـــــــوفق بــني الــــــدراســــــة

وممارسة الكرة؟
- وهــنــــــا ضحـك كــثــيـــــراً وقـــــال: كــنــت
احــــــرص علــــــى كل دقـــيقـــــة متــــــر فلــم
اتـركهـا دون قـراءة فـكنت اقـرأ حتـى يف
الـطـــريق عـنـــدمـــا اذهـب الـــى الـنـــادي
ومــنه الــــى الـبـيـت واحـيــــانــــاً عـنــــدمــــا
يتأخر املدرب عن التمرين كنت احمل
كـتـــابـي واقـــرأ يف مـــرأى مـن الالعـبـني
الــــذيـن كــــان يـــضحـكــــون كـثـيــــراًُ ولـم
يــصــــدقــــوا ذلـك املـــــوقف واحلـمــــد هلل
اســـتــــطـعـــت ان اوفـق بـــني الــــــــدراســــــــة
ومــزاولـــة الكــرة ويف املــرحلــة الـثــانـيــة
بــدأت الــدراســة تـصـعب شـيئــاً فـشـيئــاً
وبــدأت حـيـنهــا بــسحـب نفــسـي شـيـئــاً
فـشـيئـاً مـن النـادي لـكن علـى مـضض
ألن الـكـــــرة تـــســـــري يف جـــسـمـي كـمـــــا
يـسـري الـدم يف شــراييـني وكـانـت تلك
احملاولـة الثـانيـة التي قمـت بها لـترك
الكـــرة حـيـث قـــررت تــــركهـــا قـبل هـــذه
احملـــــاولـــــة وعـنـــــدمـــــا كـنـت يف الـــصف
الـــــســـــــادس االعـــــــدادي الـــــــذي ســـــــوف
يــؤهلني لـدراسـة الـطب وفيهـا جـاءني
الــى الـبـيـت شـيخ املــدربـني عـمــو بــابــا
بــوســاطــة شخــصيــة محـــاوالً اقنـــاعي
وعــودتـي الـــى املالعـب وقــد كـنـت احــد
العـبـي مـنـتخـب الـنــاشـئـني وكــانـت يف
حيـنهــا بـطــولــة تـصـفيــات كـــأس آسيــا
للـنـــاشـئـني يف عـمـــان حـيـث ال انــســـى
تـلك الــشهـــادة الـتـي اعـتـــز بهـــا دائـمـــاًُ
عندما ذكـر عمو بابـا لالحتاد العراقي
املــركـــزي لكـــرة القــدم وقــال ابــشــر يــا
احتـاد لقد ظهـر عدنـان درجال جـديد

نــادي الـشــرطــة الـســابق. الـتقـينــاه يف
مـنـــزله فــــدار معه هـــذا احلـــوار الـــذي
تنهـد فيه كثـيراً وضـاق صدره وابـتسم
ليمحـو ذلك احلزن الذي رافقه طيلة

مدة احلوار.
لـعبـت الكــرة كهــوايــة ولــو انـي تعلـقت

بها
* الـبطـاقـة الـشخـصيـة: اسـامـة سعـد
عـبد الـرحمـن - 1982 - اعزب- طـالب
يف املرحلة اخلامسة من كلية الطب.

* هل حتـدثنـا عن بـدايـتك مع الكـرة
من اين كانت؟

- بــدأت مـع اشبــال الكــرخ وقــد اشــرف
علــــى تــــدريـبـي املــــدرب عـبـــــاس لفـتــــة
وبعــدهــا انـتقـلت الــى نــادي الـشــرطــة
الـذي احببته كـثيراًُ وكنت كـابنت فريق
الناشـئني بإشـراف املدرب سعـد جعفر
وقـــد احـــرزنـــا املـــركـــز الـثـــانـي يف دوري
الــنــــــاشــئــني ويف املــــــوســم الــتــــــالــي مت
ترحيلي الى فئة الشباب ليكن مدربي
هذه املرة السيد هادي اجلنابي وايضاًُ
حـملـت شـــارة قـيــــادة الفــــريق وقـــد مت
تـــرحيـلي الــى الفــريق االول بــإشــراف
فـيــصل عـــزيــــز وبعـــدهـــا اشــــرف علـــى
تــــدريـبـي الـــسـيــــد عـبــــد االلـه وبعــــده

الكابنت احمد راضي.
* اين كان مركزك داخل الفريق؟

- كـنــت العـب مبــــركــــز مـــــدافع يـــســــار
واحياناً شبه يسار.

* تركـت الكرة دون اصابة وانت بكامل
لياقتك ماذا جرى؟

- ابتـسـم بحــزن وقـــال: عنــدمــا بــدأت
مبمـارسة الكـرة وضعتها كهـواية فقط
ولـــــو انــي تعـلقــت بهـــــا كــثــيـــــراً لـكــنــي
وضعت الدراسة صوب عيني وال بديل
عنهـا وكـان ذلك وعـدي لـوالــدتي بعـد
ان تــــرك والــــدي االمــــر لـي لــتقــــريــــر
معبري على الرغم من اني كنت دائماً

متفوقاًُ دراسياُ بني اقراني.
فكانـت رغبة والـدتي العـزيزة ان ادخل
ميــدان الـطـب ألني الـــوحيــد لهـــا بني
ثالث شقـيقـــات.. كـنـت اقـــرأ حـتـــى يف

الطريق الى النادي.
* مبــن تـــــــأثـــــــرت خـالل مـــــســيـــــــرتـك

مـعـــــــزوفـــــــة حـــــــزيـــنـــــــة امـــــــام قـــــــائـــــــد
)االوركــسـتــرا( احـمــد راضـي يــوم كــان
مـدربـاً لفـريق الشـرطـة واليـوم العبنـا
اصبح يف املـرحلـة اخلـامـسـة مـن كليـة
الـطـب وجــدنــاه يف بـيـته بـني مكـتـبـته
العـامـرة بـالكـتب العلـميـة واحلـاسـوب
الــذي ال يفـــارقه ألنه قــد خـــزن به كل
ذكرياته اجلميلة يف املالعب اخلضراء
فبقـيت عـينه تـرنـو علــى الكـرة وعـينه
االخــرى ال تفــارق ذلك الــرداء الطـبي
الـناصع البيـاض وكله  امل ان يتخرج
وميــــارس تلـك املهـنـــة اإلنــســـانـيــــة انه
الالعب والــدكتـور اسـامــة سعــد العب

وشجـــــــونهـــــــا وسحــــــرهــــــا وجــمـــــــالهــــــا
وجمهـورها اخلـاص الى عـالم آخـر له
محبــوه ومتــابعـوه وهــو ميـدان الـطب
ليقتحمه من خالل انخراطه يف كلية
الطب التي حـاول التوفيق بينها وبني
ممــارســة كــرة القــدم حـتــى وصل الــى
املــرحلــة الـثــالـثــة فـيهـــا لكـن صعــوبــة
دراسـتهـــا حـــالـت دون تكـملـــة مــشـــواره
الكـــروي لـيـــودع جـمهـــوره واصـــدقـــاءه
تـــاركـــاً بــصـمـــاتـه علــــى ادمي القـيـثـــارة
اخلــــضـــــــراء بـعـــــــد ان ابــتـــــــدأ الـعـــــــزف
بالـصورة الـصحيحـة وتتلمـذ علـى يد
امهـر امللحنـني لتكـون خـامتـة ادائه يف

وقــد حـمل شـــارة قيــادة الفــريق ايـضــاً
وحصل مع الفـريق على املـركز الـثاني
يف الــدوري العــام وبعـدهـا مت تـرحـيله
الــــى الفــــريق االول وقـــد تـــولــــوا علـــى
تـــــدريــبه املـــــدربـــــون عــبــــــد االله عــبـــــد
احلميـد وفيـصل عزيـز واحمـد راضي،
لــكـــن فـجــــــــأة.. هـجــــــــر  ذلــك الـالعـــب
حـبيـبته االول لـينـتقل الـى عــالم ثـانٍ
بعــيـــــداً كل الــبعـــــد عــن عـــــالــم الـكـــــرة

أحرز فريـــق مـركز شبـاب البيـــاع لقب بطولــة
مــراكــز شـبــــاب بغــــــداد - الكـــرخ بكـــرة القــدم
لفـئــة الـنــاشـئـني الـتـي أخـتـتـمـت مــؤخــراً يف
ملـعب مــركــز شبــاب الــشعلــة مبـشــاركــة فــرق
مــراكـــز شبــاب الـبيــاع والــشعلــة والـطـــارميــة
والـيـــوسفـيــة واحملـمــوديــة وأبـي غــريـب وفــاز
فـــريق مــركــز شـبــاب الــشعلــة بـبـطــولــة فـئــة

األشبال الكرويــــــة .
ويف منافـسات كرة الـسلة التي جـرت يف قاعة
نادي الكـرخ الريـاضي فاز فـريــق مركـز شباب
الطارمية باملـركز األول لفئة الناشئيـــن وكان
لقـب بطـولــة فئـة الـشبـاب مـن نصـيب فـريق

مركز شباب البياع .
ومـن جهـــة أخـــرى نـظـمـت مـــديـــريـــة شـبـــاب
بغداد- الكرخ منتـدى السالم الفني يف مركز
شـبـــاب الـطـــارمـيـــة يف أطـــار تـنفـيـــذ اخلـطـــة
املـركزيـة لوزارة الـشباب والـرياضـة، وتضمنت
فعــــالـيــــات املـنـتــــدى الــثقــــايف يف مـــســـــابقــــة
بــالعـروض املـســرحيـة واملـوسـيقيـة واألنـشـاد
ومعـــــرض الفـنــــون الـتـــشـكــيلـيــــة كــــالــــرسـم
والـــنحــت وأعــمــــــال الــــســيــــــرامــيـك واخلـــط

والزخرفة.   

إختتام بطولة السالم املركزية ملديرية شباب ورياضة الكرخ
املدى/ طه كمر الدليمي 

يف تـصــريح لـ )املــدى الــريـــاضي( قـــال العب نــادي اربـيل
بهـاء كاظـم انه اآلن يضع اللمـسات االخـيرة علـى العقد
اجلـديد الـذي يروم احـد االنديـة السـورية تـوقعيه معه.
وامـتـنـع الالعـب املـــذكـــور عـن ذكـــر اسـم الـنـــادي وقـيـمـــة
العقـد حتـى يتـم التعـاقـد بـالصـورة الـصحيحـة وبعـدهـا
ســيفــصح عــنه. ويـــذكـــر ان ادارة الـنـــادي شـــاهــــدت ذلك
الالعـب اثنـاء املعـسكـر التـدريبـي لنـادي اربيل يف سـوريـا

قبل بضعة ايام.

احد االندية السورية يغازل هباء كاظم؟

امتعـض العب نــادي الكــرخ حيــدر عبــاس من طــريقـة
استـثنـاؤه من قـائمـة املنـتخب االوملـبي الـرديف بعـدمـا
مت اسـتــــدعــــاؤه الــــى ذلـك املـنــتخـب وحــضــــوره جـمــيع
الـوحــدات التـدريـبيـة اال انه فـوجـئ قبل يــوم من سفـر
املـنتخب الى سوريا لدخول املعـسكر التدريبي بسقوط
اسـمه مـن القـــائـمـــة وعـنـــد ســــؤاله عـن سـبــب ذلك مت
اقنــاعه علــى انه متـأخـر يف اجنـاز اجلـواز. لكـن عبـاس
لـم يقـتــنع بهـــذا العـــذر وهـــو اآلن يـتــســـاءل عـن سـبـب

االبعاد؟!.

حيدر عباس يتساءل؟

فؤاد مطلب
يف خـطـــوة غـيـــر مــسـبـــوقـــة قـــامـت وزارة الــشـبـــاب
والـرياضـة بارسـال مجـموعـة من مـوظفـي الوزارة
يف دورات تدريـبية الى خارج القـطر،  وافاد مصدر
مـــســـؤول يف الـــوزارة انـه مت االتفــــاق مع اجلـــانـب
الـلبنـاني  - اجلهـة املسـتقبلـة  –حـول اعـداد دورة
تـــدريـبـيـــة للـمالكـــات الــشـبـــابـيـــة الـتـــابعـــة لـــوزارة
الــشبــاب ســواء كــانـــوا من مــوظـفي الـــوزارة ام من
موظفي املـديريات التـابعة للوزارة وقـد مت اختبار
املـوظفني املــؤهلني لهـذه الـدورة وبلغ عـدد الـذين
متـت املــــوافقــــة علــيهــم بعـــد ان اجـتـــازوا اخـتـبـــار
الـــوزارة 180 مــــوظفـــا مـــوزعـني علـــى مــسـتـــويـــات
وظـيفـيــة مـتفــاوتـــة  واوضح املـصــدر املــســؤول ان
الدورة التـدريبية سـوف يكون مقـرها يف اجلـامعة
الـلبنـانيـة  وسـوف تـستمـر من 30 - 60  يـومـا وان
هـنــــاك دورات تــــدريـبـيــــة اخــــرى ســتقــــوم الــــوزارة
بـاالعالن عنهـا الحقـا حـال اكمـال )بـروتـوكـوالت(

التعاون مع الدول التي سيتم االرسال اليها .

وزارة الشباب والرياضة ....دورات
تدريبية اىل خارج القطر

املدى/ يوسف فعل
اخـتــــار حـــسـن احـمــــد املــــدرب
املـــكـلـف مـــــن قـــــبـل االحتــــــــــــاد
اآلسـيــــوي بـتـــشـكــيل مـنــتخـب
يـضم العبـني بعمـر )14 سنـة(
حـارس املـرمـى الــدولي هــاشم
خـميس املـعتزل حـديثاً مـدرباً
للفـريق بعـد ان طـال انـتظـاره
لتـسـميـته مع مـنتخـب اشبـال
العـــــراق. وقـــــال خــمــيـــــس: انه
سـيـــسـتـثـمـــــر هـــــذه الفـــــرصـــــة
إليجاد وخلق اكثـر من حارس
مـــــرمـــــى، جــيـــــد ومـــــوهـــــوب يف
الــفــــــــــــــريــق ومـــــن ثـــــم رفــــــــــــــد
املـنــتخـبــــات الــــوطـنـيـــــة بهــــذه
املـواهب فنحن لـدينا القـاعدة
ولـكــن اســتــثــمــــــارهــــــا يـكــــــون

باالسلوب اخلاطئ.
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هاشم مخيس يف
املدرسة اآلسيوية 


