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يف االجتماع اخلاص للحكام الدوليني ومساعديهم:

امحد عباس :االختبار ملرة واحدة وال يمكن اعادته
طارق امحد :استامرة التنقيط للتقييم الصحيح والعادل
كتب -يوسف فعل

اجتـمعت جلنـة احلكـام املركـزية
يف احتـ ــاد كـ ــرة القـ ــدم بح ـضـ ــور
الــسي ــد احم ــد عب ــاس امني ســر
االحت ــاد مـع احلك ــام ال ــدولـيـني
لشرح تفاصيل الـترشيح للشارة
الدولـية وتـوضيح اجـراء عملـية
االخـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــارات اخلـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة بـه ــم
لالب ــتعـ ـ ــاد عــن االمـ ـ ــور والــكالم
الـذي يــرافق نتــائج االخـتبـارات
يف كـل مـ ـ ـ ـ ــرة كـ ــمـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ــضـ ـ ـ ـ ــرت
الـصحـافـة الـريــاضيـة لـنقل مـا
يحدث داخل اروقة اجللسة.

احمد عباس :االختبار
ملرة واحدة وال ميكن
اعادته!

ابتـدأ اجللـسـة الـسيــد أمني سـر
االحت ـ ـ ــاد م ـ ـ ــوضـحـ ـ ـ ـاً لـلـحـك ـ ـ ــام
ال ـ ــدول ـيــني :ان جل ـنــتهــم تعــمل
بجد واخالص لتـطوير قـابليات
حـكامـنا الـدوليـني للوصـول إلى
نحـو العـامليـة وأضــاف :االختبـار
سـيـكـ ــون ملـ ــرة واح ـ ــدة فقــط وال
توجـد اعادة لـه حتت أي مبرر او
ذريعــة الرتبـاط الـلجنـة مبـوعـد
لـ ـتـق ـ ـ ــدمي االسـ ـم ـ ـ ــاء لـالحت ـ ـ ــاد
اآلسـيــوي ي ــوم  9 / 24وال ميكـن
التأخر عن هذا املوعد.
ومت ــن ـ ـ ـ ــى لـلـجـ ـمـ ـيـع الـ ـنـج ـ ـ ـ ــاح
وامل ـ ــوفقـيـ ــة ،ولـ ــدى االخـ ــوان يف
جل ـن ـ ـ ــة احلـك ـ ـ ــام من ـ ـ ــوذج أق ـ ـ ــره
االحت ـ ــاد لالخـتـبـ ــارات واذا كـ ــان
هـن ـ ــاك كالم ح ـ ــول ق ـضـي ـ ــة م ـ ــا
ف ـ ــأطلــب م ـنـكــم ان يـك ـ ــون ه ـن ـ ــا
امامنا وليس يف خارج القاعة.

الــدولـيني ومـســاعــديـهم اخــذوا
واجبـات اكثـر من السـابق بكثـير
حـت ـ ــى ع ـ ــدت االكـث ـ ــر يف ت ـ ــاريخ
الـك ـ ــرة العـ ــراقـيـ ــة عـ ــدا احلـكـم
احـمــد عـبــد احل ـسـني ولكـن مــا
يـ ـ ـ ــزعـجـ ـنـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو االت ـ ـصـ ـ ـ ــاالت
اجلـانبية باملسؤولني عن تسمية
احلــك ـ ـ ـ ـ ــام لـالس ـ ـتـحـق ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــات
اخل ـ ـ ــارج ـي ـ ـ ــة وه ـ ـ ــذا يـقـلـل مــن
قـيـمـتـن ــا ام ــام االحت ــاد الع ــربـي
واصحـاب القـرار ولـديكم رئـيس
الـلجـنـ ــة طـ ــارق احـمـ ــد وع ـضـ ــو
جلـنـ ــة احلـكـ ــام يف دورة اخللــيج
الـعـ ـ ـ ـ ــربـ ــي واطـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــوا عـل ـ ـيـه
مـ ـش ـ ــاكلـكـم ،وأضـ ــاف :ال بـ ــد ان
يـك ـ ــون احلـك ــم سف ـي ـ ــراً ل ــبل ـ ــده
وسلـوكه يـرفع الـرأس يف اخلـارج
ونـ ــريـ ــد ي ـ ــد العـ ــراقـي ف ـ ــوق كل
االيــادي والتــوصيــات والقـرارات
الـتـي تـ ــرفع مـن جلـنـ ــة احلك ــام
ويؤخذ بها وال ميكن رفضها.

طارق احمد :غايتنا
تطوير احلكام

وشك ــر ط ــارق احـم ــد أمـني س ــر
االحتــاد علــى كلـمتـه ثم حتــدث
عـن االجنــازات وقــال :اجـتـمعـت
الـلج ـنـ ـ ــة ل ــتحـ ـ ــدي ـ ـ ــد وتقـ ـ ــومي
م ـ ـس ـتـ ـ ــوى احلـكـ ـ ــام الـ ـ ــدول ـيــني
مب ـ ــوج ــب الق ـ ــوانــني ال ـ ــدول ـي ـ ــة
والغــايــة مـنهــا تـطــوي ــر احلكــام
واالفـك ـ ــار اع ـت ـم ـ ــدت م ــن خالل
املـ ـ ـ ـ ــداولـ ـ ـ ـ ــة مـع االكـ ـ ـ ـ ــادميـ ـي ــني
واخملـت ـصـني يف الـلعـبـ ــة ومــنهـ ــا
االتصاالت اجلانبية تزعجنا اعـتـمـ ــاد االعـمـ ــار مـن ()40-30
وواصل ح ـ ــدي ــثه :ان حـك ـ ــام ـن ـ ــا سنة لـلترشيح للقـائمة الـدولية

كالمي وامنـا قـرار جلنـة احلكـام
واالحتــاد لــذا أطـلب مـن جمـيع
حكامـنا احلضـور واالشتراك يف
االخـتـب ــار بـثق ــة كـبـي ــرة وبهـم ــة
عالية.

احمد عباس :ال نفرق بني حكم وآخر وال جنامل أحداً
واج ـ ـ ـ ــراء امـ ـتـح ـ ـ ـ ــان يف الـلـغ ـ ـ ـ ــة
االنكليزية واالمتحان يكون ملرة
واحـ ــدة يف اخـتـبـ ــارات اللـيـ ــاقـ ــة
الـب ــدنـي ــة والـن ـظ ــري ــة وي ــسع ــى
العــالـم إلــى اجلــوانـب العلـمـيــة
الدخالها يف عالم التحكيم.

استمارة التنقيط
للتقييم الصحيح
والعادل

وأكمل حديثـة هناك استـمارتان
حلــك ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ـ ــة االول ـ ـ ـ ـ ــى
والـ ــدولـيــني لغـ ــرض الـتـ ــرشــيح
للـ ـشـ ــارة الـ ــدولـيـ ــة فـ ــاسـتـمـ ــارة
الـتــنقـيــط لـلحـكـ ــام الـ ــدولـيـني
شملت النقاط التالية:
م ـ ـس ـت ـ ـ ــوى االداء لل ـم ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
الــداخـليــة ( )30درجــة وحتــسب
من خـالل التقـاريـر واسـتمـارات

احـ ـ ـ ـ ــرز املـ ـنـ ـتـخ ــب الـعـ ـ ـ ـ ــراق ــي
للكـيوكـوشن كـاي املركـز الثـاني
فرقي ًا يف بطولة اوياما الدولية
الـتي اقيـمت يف لبـنان / 8 / 29
 2004مبـشـاركــة منـتخبـات دول
(فلـســطني  -ســوريــا  -ك ــويت -
ايران  -لبنان  -العراق).

ج ـ ــرى يف االف ـتــت ـ ــاح ت ـ ــرح ـيــب
خـ ـ ــاص بـ ـ ــالـ ـ ــوف ـ ـ ــد العـ ـ ــراقــي
املشارك وبعدها مت القاء كلمة
االفـ ـت ــتـ ـ ـ ــاح م ــن قـ ـبـل رئ ــيـ ـ ــس
االحتـاد العـراقـي عمـار عـدنـان
وهيب.
النتائج الفردية:

متابعات رياضية
حيدر مدلول

منتخبنا الوطني يعسكر يف ُعامن
علـمت (املــدى الــريــاضـي) من مـصــادرهــا
اخلاصـة ان املنتخب الـوطني لكـرة القدم
سيقيم معسكراً تدريبياً يف سلطنة عُمان
اسـتع ــداداً ملب ــاراته القــادمــة مع املـنتـخب
االوزب ـ ــاكـ ـسـت ـ ــانـي يف إط ـ ــار الـت ــصفـي ـ ــات
االسيـويـة املـؤهلـة ملـونـديـال املـانيـا2006 ،
خالل االسـب ــوع االول مـن ال ــشه ــر املقـبل
حيـث سيخــوض مبـاراة وديــة مع شقـيقه
املنتخب العماني يف هذا املعسكر.

امني عباس يف الكهرباء!!
بـات يف حـكم املـؤكــد التحــاق العب القـوة
اجل ــوي ــة ال ـس ــابق أمـني عـب ــاس بــصف ــوف
فـريق نادي الكهربـاء الصاعد حـديثاً إلى
الـ ـ ــدوري امل ـمــت ـ ـ ــاز بع ـ ـ ــد ان انهـ ـ ــى ف ـتـ ـ ــرة
احترافه يف نادي السحاب االردني والذي
فشل يف التأهل إلى الدوري املمتاز.

ال معسكر لسامراء يف مرص
ف ــشلــت اجله ــود احلـثـيـث ــة الـتـي بـ ــذله ــا
جـمــال الــدبــش رئـيــس نــادي ســامــراء يف
اقامة معسكر تـدريبي للفريق االول لكرة
القــدم يف النــادي يف القـاهــرة علــى نفقـة
اح ــد االن ــدي ــة امل ـص ــريـ ــة بع ــد ان تـنــصل
رئـي ــس الـنـ ــادي امل ـصـ ــري الـ ــوعـ ــود الـتـي
قـطعهــا للــدبـش يف اتـصــاالته معـه اثنــاء
وجود الـدبش يف الـعاصـمة االردنـية عـلى
رأس وفــد كــرة ســامــراء ممــا جـعله يحــزم
احلقائب ويعود إلى بغداد.

 املركز الثاني.وكـان ملـدرب مـنتخـبنـا الـوطـني
الك ــابنت مـحمــد بــرهــان الــدور
ال ــرئـيــس يف ف ــوز العـبـيـن ــا مـن
خـالل اجـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ــدات
الــت ـ ــدري ـبــي ـ ــة امل ـن ـت ـظــم ـ ــة ،ومت
تـ ــوكـيـل مهـمـ ــة ادارة الـنـ ــزاالت
الــنه ــائـيـ ــة حلـكـمـنـ ــا الـ ــدولـي
عـدنـان محـسن علي الـذي كـان
مـن بـني احلـكـ ــام الـبـ ــارزيـن يف
ال ـب ــط ـ ــول ـ ــة ،وحـ ــصل الع ـبــن ـ ــا
املفـتـ ــوح محـم ــد عـبـ ــاس عل ــى
كأس أفـضل العب يف البطـولة،
بـيـنـمـ ــا ح ــصل رئـي ــس الـ ــوفـ ــد
العــراقـي عـمــار عــدنــان وهـيـب
علــى كـت ــاب شك ــر وتقــديــر مـن
رؤسـاء الـدول املـشـاركـة يف هـذه
البطولة.
وبع ـ ــد العـ ــودة مـن الـبــطـ ــولـ ــة
ثـ ـمـ ـن ــت الـلـج ــنـ ـ ـ ــة االوملـ ـب ــيـ ـ ـ ــة
الــوطـنـي ــة العــراقـيــة بــرئــاســة
الـ ـسـيـ ــد احـمـ ــد عـبـ ــد الـغفـ ــور
الـســامــرائـي اجلهــود املـبــذولــة
من قبل الـوفد املشـارك يف هذه
البطولة.

الدكتـــــور طــــالب فيصـــل يقوم بزيــــارة
مـــــيدانيــــــة النديــــة بغـــــــــداد
زار الــدكتـور طـالـب فيـصل وكـيل وزارة
الــشبــاب والــريــاضــة نــادي االسـتقالل
الــريــاضي يف إطــار املتــابعــة امليــدانيــة
لعـمل األنــديــة يف بغــداد واحملــافـظــات
واطلع خالل زيــارته إلــى مقــر النـادي
علـ ــى مـ ـسـيـ ــرة عـمـله واملـ ـشـ ــاكل الـتـي
تــواجهه ال سـيمـا أن نـادي االسـتقالل
أحـد أنـديـة الـدرجـة األولـى البغـداديـة
الـتـي ت ـضــم العـ ــديـ ــد مـن األنـ ـش ـطـ ــة
والفعــاليـات الـريــاضيــة وسبق أن طـرأ
تغـييــر علــى هـيئـته اإلداريــة مــؤخــرا.

وعـرج احمـد عبـاس أمـني السـر
قــائالً :ال نفــرق بني حـكم وآخـر
وقد يتبـادر يف اذهانكم احتساب
اشخـ ـ ــاص جله ـ ــات اخ ـ ــرى ان ـ ــا
اتكلـم نيابـة عن اعضـاء االحتاد
وال جن ــامل أح ــداً علــى ح ـســاب
احلـق .ادوا م ـ ـ ـ ــا عـلـ ـي ـك ــم ف ـ ـ ـ ــان
جـهودكم هـي االساس يف عمـلية
الـتقـيـيـم ولكـنـي أشــاهــد الـقلق
عل ـ ــى وج ـ ــوهـكــم ،امت ـن ـ ــى ان ال
يؤثـر يف معنويـاتكم خاصـة بعد
جنــاح معــسكــركـم التــدريـبي يف
تــركـيــا دعــواتـن ــا لكـم بــالـنجــاح
والتوفيق.

الـلـع ــب الـ ـت ــي اشـ ـ ـ ــرف عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا املبــاريــات الـتي قــادهــا حك ــامنــا
اعـضاء جلـنة احلكـام واملراقـبون خـ ـ ـ ـ ــارجـ ــيـ ـ ـ ـ ــا ألجـل ال ـ ـتـق ـ ـي ـ ـيـ ــم
ال ــصحـيـح والع ـ ــادل بعـيـ ــداً عـن
للحكام واحملاضرون.
-2تقـيـيـم احلكـم مـنــذ حـصــوله اجملاملة.
على الباج الدولي ( )10درجات
اصابة احلكم تبعده عن
-3العقوبات ( )5درجات.
الشارة الدولية
-4الـ ـ ـ ـ ـش ــكـ ـ ـ ـ ـ ــر ( )5درجـ ـ ـ ـ ـ ــات
وحتـ ــتـ ـ ـ ـ ـسـ ــب مـ ــن خـالل ك ـ ـتـ ــب واس ـتـ ـ ــرسل ح ـ ــدي ــثه قـ ـ ــائالً :ان
االحت ـ ـ ــاد اآلس ـي ـ ـ ــوي والـع ـ ـ ــربــي احلكم الذي ال يفشل يف اختبار
املـ ـسـ ــافـ ــة ال ـط ـ ــويلـ ــة ال ي ـ ــدخل
والدولي.
-5امــتح ــان الـلغ ــة االنـكلـي ــزي ــة امـتح ــان اللغــة االنـكلـيــزيــة وال
يتـرشـح للشـارة الـدوليــة ويعتبـر
( )10درجات
-6اخـتـب ــارات اللـيــاقــة الـبــدنـيــة فـ ـ ـ ــاشـالً امـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدم اجـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــازه
( )20درجة.
مـ ـسـ ــافـتـني ق ـصـيـ ــرتــني يعـتـبـ ــر هذه شروط التحول من
قبل
ـن
م
ـر
ق
أ
ـرار
ق
ال
ـذا
ه
و
ال
ً
ـاش
ف
ـة
ـ
ن
ـ
جل
مع
ـاون
ـ
ع
ـت
ل
وا
-7االلـتــزام
خماسي الكرة إلى
احلكام ( )10درجات.
االحتـ ــاد وال رجع ــة فـيه او عـن ــد املالعب املكشوفة!!
-8م ـسـت ــوى االداء يف املـب ــاري ــات اص ــابـ ــة احلكـم ف ــأن ه ــذا ق ــدره حتـدث رئيـس جلنـة احلكـام عن
اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة ( )10وسـ ــوف يـبــتعـ ــد عـن الـتـ ــرشــيح كيفية حتـول احلكم الدولي من
درجـات .وسـوف تـطلب اسـتمـارة للشـارة الدولـية ومـا أقولـه ليس خ ـم ـ ــاســي الـك ـ ــرة إلـ ـ ــى املالعــب

منتخب كيوكوشن كاي العراق ثاني ًا يف بطولة اوياما الدولية

 -1وزن حت ــت 70كـغ ــم /ع ــمـ ـ ـ ــر
داود سلمان  -املركز الثالث.
 -2وزن حت ــت 80كغــم /ب ـ ــش ـ ـ ــار
ناجح /املركز الثالث.
 -3وزن حتــت 90كـغــم /ه ـي ـثــم
عبد اهلل -املركز الثاني.
 -4وزن املفـتوح /محمـد عباس

ال نفرق بني حكم وآخر
وال جنامل أحداً

وعل ـ ــى الـ ــصع ـيـ ـ ــد ذاته زار د .ف ـيـ ــصل
نـ ــادي العـمـ ــال الـ ــريـ ــاضـي يـ ــوم أم ــس
األول كـمـ ــا ح ـضـ ــر مـ ــراسـيـم اخـتـتـ ــام
اخمليم الكـشفي لـنادي الـشهيـد اوهان
ال ــري ــاضـي ال ــذي أقـيـم ي ــوم اجلـمع ــة
املـ ـ ــاضــي وحـ ـضـ ـ ــره الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور ف ـ ـ ــالح
ف ــرن ـسـيــس الـن ــائـب الـث ــالـث ل ــرئـيــس
اللـجنــة األوملـبيــة الــوطـنيــة العــراقيــة
والــدكتـور حــسني يـونـس املـديــر العـام
للتـربيـة البـدنيـة والسيـد عبـد الكرمي
جاسم املستشار يف الوزارة .

وزارة االعمار واالسكان
اعالن رقم ()93

منـاقـصــة جتهيـز حـصــى جلمـود الــى معـمل اسفـلت احلفـار يف
الديوانية
تعلـن ش ــرك ــة حـم ــورابـي الع ــام ــة للـمق ــاوالت االن ـش ــائـي ــة اح ــد
تــشكـيالت وزارة االعـم ــار واالسكــان عـن وجــود مـنــاقـصــة ســريــة
(جتهيـز حصـى جلـمود بـكميـة  2000م 3تدرج  4 - 2الـى معمل
اسفلت احلفار يف الديوانية ).
فعلــى املق ــاولني ال ــراغبـني يف االشت ــراك يف املنــاقـصــة مــراجعــة
قـسم القـانـونيـة يف مقـر الـشـركـة الكـائن يف مـنطقـة كـمب سـارة
مقابل كـراج االمانـة رقم  3 /للحصـول على مـستنـدات وشروط
املناقصة لقاء مبلغ مقداره ( 25000دينار) خمسة وعشرون الف
دينــار غيـر قـابل للــرد ويتحـمل من تـرسـو علـيه املنــاقصـة اجـور
نـشــر االعالن وان آخــر مــوعــد لـقبــول العـطــاءات الـســاعــة ()12
الـثانـية عـشرة ظـهراً مـن يوم (الـسبت) املـصادف 2004 / 9 / 25
وعلى ان يقدم املقاول التأمينات االولية بنسبة .% 3

شركة حمو رابي العامة
للمقاوالت االنشائية

وقــال ط ــارق احمــد لقــد دخـلنــا
دورة يف تــونــس لـتقـيـيـم احلكــام
الــدولـيني وهــذا مــا نعـمل علـيه
غايتنا احلكم وتطويره.

املكشـوفة :البـد عليـه ان يجلس
ع ــامـ ـاً ك ــامالً وال يـتـم ت ــرشــيحه
لل ـ ـش ـ ــارة ال ـ ــدول ـي ـ ــة اخل ـ ــاص ـ ــة
ب ـ ـ ــاخل ـم ـ ـ ــاس ــي وبع ـ ـ ــده ـ ـ ــا ي ـتــم
تــرشـيـحه عل ــى وفق الـضــوابـط
رفض التأجيل مهما
والتـوصيــات املعمـول بهـا .وهـذا
كانت االسباب!!
يـكـ ــون حـ ـسـب رغـبـ ــة احلـكـم يف
االنــتقـ ــال مـن اخلـمـ ــاسـي إلـ ــى وحتـ ـ ــدث احلـكــم الـ ـ ــدول ــي علــي
زيــدان عـن صعــوبــة احلـضــور يف
املالعب.
الـســاعــة 7.30صـبــاح ـاً يف كلـيــة
التــربيـة الـريــاضيـة بـاجلـادريـة
(املدى) واحلضور
بـسـبب االضـطـرابـات يف مــدينـة
املؤثر والفعال
ك ـ ــان ال ـ ـس ـ ــؤال واملـ ـ ــداخل ـ ــة مــن الـ ـص ـ ــدر وعـ ـ ــرض عل ــيه رئ ـيـ ــس
(املـدى الريـاضي) فـعاالً ومـؤثراً الـلجـنـ ــة طـ ــارق احـمـ ــد وزمالؤه
يف احللبـة وتفـاعل معه العـديـد اآلخــرون البقـاء معهـم لتـسهيل
من احلكـام وأثنـوا عليه وكـذلك ع ـمـل ـي ـ ـ ــة وص ـ ـ ــولـه ثــم ط ـ ـ ــالــب
الــسي ــد احم ــد عب ــاس أمني ســر بتـأجيل االختبـارات الصابته يف
االحتــاد ثـم حــدثـت مـنــاق ـشــات معـسكـر تـركيــا لكن رفـض طلبه
مـطـولـة ،والـسـؤال حـول كـيفيـة لتحـديد املوعد من قبل االحتاد
احتـساب الـدرجات يف الفـقرتني اآلسيـوي وال ميكـن تغيـره مهمـا
( )2و( )7مـن استمـارة التنـقيط ك ــانـت االسـب ــاب .بع ــده ــا صـمـم
للحكام واالبتعاد عن اجملامالت حكـمنــا الــدولـي علــى املـشــاركــة
والعالقـات يف الـتقيـيم ،وحتـدث والنجاح فيها.
اغلـب اعضـاء جلنـة احلكـام عن ويف اخلتــام متنـى الـسيـد طـارق
ه ـ ــذه الق ـضـيـ ــة واتـفق ـ ــوا علـ ــى احمـد جلميع احلـكام الـدوليني
االب ــتع ـ ــاد ع ــنه ـ ــا الن غ ـ ــاي ــتهــم ومسـاعـديهـم النجـاح واملـوفقيـة
تقـيـيـم احلكـم بـصــورة حـيــاديــة يف االسـتـحقـ ــاقـ ــات اخلـ ــارجـيـ ــة
وعبـر مسـتواه وتـعاونه وحـضوره واالختبارات.
يف التدريبات.

حممد خلف :عىل ادارات االندية االهتامم بمالعبها
املدى -يوسف فعل

ق ــال ال ـسـيـ ــد محـم ــد خـلف
أمـني س ـ ــر الهـيـئـ ــة االداريـ ــة
لنـادي الـشـرطـة يف تـصــريح
لـ(املـدى الـريـاضي) :وقـوعنـا

يف اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة اجل ـن ـ ــوب ـي ـ ــة
ســيجـعلـن ــا نـ ــواجه م ـشـكل ــة
رداءة املالعـب فـيه ــا وامتـن ــى
مـن ادارة االنــديــة االهـتـمــام
مبالعـبهــا وجـعله ــا مالئـمــة

املتعددة.
ويذكر ان نادي الشرطة وقع
يف اجملـم ــوع ــة االول ــى الـتـي
تضم املـيناء والبـصرة ونفط
اجلنوب والناصرية.

ومن ــاسبــة القــام ــة مبــاريــات
الـ ـ ـ ــدوري عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا م ــن اجـل
دوري افـ ـ ـضـل وم ــبـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــات
اج ـ ـ ـمــل وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
الـالعـ ـ ـب ـ ــني لـالص ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات

اعـــــــــــــــــــــــالن
تعلـن وزارة التــربيـة /املـديـريـة العـامـة لالبـنيـة املــدرسيـة واملـديـريـات العـامــة للتــربيــة املبـينـة يف ادنــاه عن وجـود
املناقصـات السرية املـرقم من ( 2004 / 61 - 47تشييـد مخازن مركـزية (جملونـات) مع اعمال موقع ( )40 × 18م
مع ابنية خدمية يف املوقع).
فعلـى الـراغـبني يف االشتـراك فيهـا من شـركـات املقــاوالت االنشـائيـة /درجـة ثـانيـة بـالنـسبـة الـى منـاقصـة بغـداد
واخلامـسة بـالنـسبـة للمـحافـظات حـاملي هـوية الـتصنـيف الصـادرة عن وزارة التـخطيـط بالـدرجة املـبينـة اعاله
مـراجعة املـديريـة العامـة لالبنيـة املدرسـية الكـائنـة يف االعظمـية /خلف ثـانويـة احلريـري للبنـات /ساحـة عنـتر
واملديـريات العـامة للـتربـية يف احملـافظـات املعنيـة بالـنسبـة لبقـية املـناقـصات لقـاء مبلغ مقـداره ( 25000خمـسة
وعـشــرون الف دينـار) غيـر قـابل للـرد وتقـدم الـعطــاءات يف غالف مختـوم يكـتب علـيه رقم واسـم املنــاقصـة وآخـر
مـوعـد لـلتقــدمي يف او قبل الـسـاعــة الثــانيـة عـشــرة من يـوم االحـد  2004 / 9 / 26يف املـديـريـة العـامـة لالبـنيـة
املدرسية مناقصة بغداد ويف املديريات العامة للتربية يف احملافظة املعنية.

حسنني فاضل معله
املدير العام لالبنية املدرسية

رقم املناقصة

2004 / 47
2004 / 48
2004 / 49
2004 / 50
2004 / 51
2004 / 52
2004 / 53
2004 / 54
2004 / 55
2004 / 56
2004 / 57
2004 / 58
2004 / 59
2004 / 60
2004 / 61

املناقصة

عدد اخملازن املطلوب
تشييدها مع ابنية
حديثة يف املوقع

بغداد
املثنى
كركوك
االنبار
ديالى
واسط
بابل
النجف
نينوى
ميسان
البصرة
القادسية
كربالء
صالح الدين
ذي قار

6
3
3
3
2
2
2
2
5
2
4
2
2
2
2

آخر موعد للتقدمي

2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26
2004 / 9 / 26

املستمسكات املطلوبة:
 -1شهادة تأسيس الشركة.
 -2هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول عند تقدمي العطاء حتماً.
 -3قائمة باالعمال املماثلة.
 -4كتاب الضريبة (براءة الذمة).
 -5صك مصدق او خطاب ضمان معنون الى وزارة التربية /االبنية املدرسية حتماً.
مالحظة:
 -1تدون االسعار رقماً وكتابة.
 -2الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -3يرفض العطاء حتماً غير املستويف للمستمسكات اعاله.
 -4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.
 -5تفتح العطاءات يف اليوم احملدد بحضور من يرغب من املناقصني.

