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املديرية العامة لتنفيذ مشاريع الري واالستصالح
القسم القانوني

إعالن مناقصة رقم )46( لسنة 2004
أعمال التكسية احلجرية لسداد حماية مدينة العمارة يف محافظة ميسان

تعلن املديـرية العـامة لتنفـيذ مشـاريع الري واالسـتصالح احد تـشكيالت وزارة املوارد املـائية عن
املـناقـصة  اعـاله التي تتـضمن اعمـال احلفريـات داخل حوض االنـهر )دجلـة، الكحالء، املـشرح(
وأعمال التـكسية احلجـرية لسـداد النهر مع البـناء باحلجـر ومونة االسمـنت والرمل للمـسناية
واســاس الـتكــسيــة وحــسب جــداول الكـميــات واخلــرائـط فعلــى من لــديه الــرغبــة والكفــاءة من
الـدرجـة االولـى انـشــائي للـدخــول يف املنـاقـصـة مــراجعـة هـذه املـديـريــة يف بغــداد/ العـامـريـة/
9نيـسـان/ القــسم القـانــوني للـحصـول علـى الـشـروط واملـواصفـات الفـنيـة واخلــرائط وجـداول
الـكميـات لقـاء مبلغ مقـداره )75000( خـمسـة وسبعـون الف دينـار غيـر قـابل للـرد مـستـصحبني
معهم هويـة التصنيف مجـددة لعام 2004 وشهادة تـسجيل لدى الهيـأة العامة للـضرائب او احد
فروعها وتقدمي العطـاء داخل ظرفني ظرف جتاري وظرف فني ويرافق العطاء صك مصدق او
خطاب ضمان مصـريف بنسبة )2%( اثنني باملائة من مبلغ عـطاء املناقص عن التأمينات االولية
وستهمل العطاءات غـير املستوفيـة للشروط املطلوبـة وان آخر موعد لتقـدمي العطاءات هو يوم
السبت املوافق 2005/1/15 السـاعة الثانيـة عشرة ظهراً ويـتحمل من ترسو عليه املـناقصة اجور

النشر واالعالن.

متابعة/ جنان محمد
اجــمع االحتــــاد اآلسـيــــوي بـكــــرة الـيــــد
علـــى عـــودة عـضـــويـــة العـــراق آٍسـيـــويـــاً
خالل اجـتـمـــاع اجلـمعـيــــة العـمـــومـيـــة
الذي عقـده يف القاهرة مؤخراً برئاسة
اليـاباني واتـنابي الـنائب االول لـرئيس
االحتــاد الــشـيخ احـمـــد فهــد الـصـبــاح

الذي تعذر حضوره.
حضـر االجـتمــاع عن االحتـاد العــراقي
الــدكتــور سعــد محـسـن رئيـس االحتـاد
والـسيـد حــسني علــوان عضـوا االحتـاد
ويف تـصــريح لـ )املــدى الــريــاضي( قــال
الــدكتـور محـسن ان عــودتنـا الـرسـميـة
الــى االحتــاد اآلسـيــوي تــرتـبـت علـيهــا
اجنازات اخرى تصـب يف تطوير اللعبة
مــنهـــــا تـــــرشــيح اعــضـــــاء مـن االحتـــــاد
العـــراقـي لعـضـــويـــة بعــض اللجـــان يف
االحتــاد اآلسيـوي. وقــد ارسلنــا اسمـاء

بإجماع آسيوي ..

كرة اليد العراقية تعود قارياً
واالحتـــــاد الـــــدويل يفــتح ابـــــوابـه للــتعـــــاون مع االحتـــــاد العـــــراقــي
كــذلك دعـوة لـلمـدربـات لـلمـشـاركـة يف
الــــدورة الـتــــدريـبـيــــة يف لـبـنــــان حـيـث
يتحمل اجلانب اللباني نصف تكاليف

املشاركة.
كـمــا وعــد االحتـــاد الفــرنــسـي بــإرســال
دعوة من االحتاد الفرنـسي إلستضافة
الفريق العراقي استضـافة كاملة ايضاً
ابــدت االحتـــادات الكــويـتـي واالمــاراتـي
والقطري والبحريني والعماني رغبتها
يف دعـوة االحتـاد العـراقـي خالل العـام
املقــبل لـعقــــد بــــروتــــوكــــوالت للــتعــــاون
الرياضـي املشترك كـذلك وعد االحتاد
الــــدولـي بـتــــوفـيــــر الـتـجهـيــــزات الـتـي
طلبهـا االحتـاد العـراقي مـنه وقيـمتهـا
مئـة الف دوالر وارسالهـا يف اقرب وقت
كـمــــا مت تــــزويــــدنــــا بــبعــض الـنـــشــــرات
الفنية من االحتاد الـدولي اضافة الى
شـــرائـط تـــدريـبـيـــة ونــشـــرات ريـــاضـيـــة

اخرى وعد االحتاد بإرسالها  الحقاً.

االحتـــــادات القــــاريــــة وخــــاصــــة رئـيـــس
االحتـــــــاد االفـــــــريـقــي والــنـــــــائــب االول
لـــــرئــيــــس االحتـــــاد اآلســيـــــوي ورئــيــــس
االحتـــــــــاد االوربـــي ورئـــيـــــــس االحتـــــــــاد
االمريـكي كذلـك فتح باب الـتعاون مع
االحتـــادات العـــريقـــة بلعـبــة كــرة الـيــد
منهـا االحتــاد الفـرنــسي والـسـويـسـري
وااليـطـــالـي والــســـويـــدي وااليــسلـنـــدي

واالملاني والروماني.
وقد اسفرت هذه املبـاحثات عن توجيه
دعــوات رسـميــة لـلمـنتـخبــات العــراقيــة
مـنهــا دعــوتــان لـلنـســاء لـلمـشــاركــة يف
بطولتـني تقامان يف ايـران خالل العام
املقـــبل ودعــــــوة مــنـــتخــب الــــشــبــــــاب او
الـناشـئني للمـشاركـة يف بطـولة بـارتلي
الــــســنـــــويـــــة الـــــشهــيـــــرة يف الــــســـــويـــــد
وبــإستـضــافــة كــاملــة للفــريق العــراقي
وهــي بـــطـــــولـــــة دولــيـــــة ســـبق لـلعـــــراق

املشاركة فيها.

يـحتضـنوهـا وقد تـلقينـا جتاوبـاً كبـيراً
خـــــــاصـــــــة مــن االحتـــــــادات الـكـــــــويــتــي
والـــبحــــــريــنـــي والقـــطــــــري والعــمــــــانــي
واالمــاراتـي واالردنـي والــســوري كـــذلك

االحتادين االيراني والتركي.
امـا علــى صعيـد االحتـاد الــدولي فقـد
عمل االحتـاد العراقـي على دعـم اعادة
انــتخـــاب الـــدكـتـــور حـــسـن مــصــطفـــى
رئيـساً لالحتاد الدولي كمـا قمنا بعقد
اجـــتـــمـــــــاعـــــــات عـــــــديـــــــدة مـع ممـــثـلـــي
االحتــــــادات الــــــدولــيــــــة املـــــشــــــاركــــــة يف
االجـتـمـــاعـــات املـــذكـــورة وحتـــديـــداً مع
رئيـس االحتـاد الـدولـي والنــائب االول
له واالمـني العـــام واملـــديـــر الـتـنفـيـــذي
لالحتـاد الـدولي ورؤسـاء جلـان احلكـام
واملـــدربـني واملــســـابقـــات والـــسكـــرتـــاريـــة
وجـرى بـحث سـبل الـتعـاون والـتنـسـيق
لـــدعــم اللعـبـــة يف العـــراق ايـضـــاً بـنـــاء
عالقــــات صــــداقـــــة وتعـــــاون مع رؤســــاء

الـسـادة حــسني علــوان لعـضـويــة جلنـة
القـــــانـــــون والــتحـكــيــم والــــســيــــــد فالح
حـميد للجنة املسـابقات ود اياد حميد
لـلجـنــــة املــــدربـني ود. بـــــزار علـي كـبــــة
للجـنــة الـتـطــويــر كـمــا جـــرى االتفــاق
ايــضــــــاً علـــــى اقـــــامــــــة عالقــــــة وتعـــــاون
ريــــــاضــي مـــــشــتــــــرك بــني االحتــــــاديــن
الـكـــــويـتــي )مقـــــر االحتـــــاد اآلسـيـــــوي(
واالحتـاد االيـراني كـذلك دعـوة العـراق
للمـشاركـة يف جميع نـشاطـات االحتاد
اآلسـيــــوي للعـــام 2005 ويف مقـــدمـتهـــا
الدورة التـدريبية الدوليـة للنساء التي
ستقـام يف لـبنــان خالل كـانــون الثــاني

املقبل.
واضــــاف الــــدكـتـــــور سعـــــد محـــســن انه
جـــــــرى الــتــبـــــــاحـــث مع االحتـــــــادات يف
الـــــدول اجملــــــاورة علـــــى دعـــــوة مـــــدربــي
وحكــام العــراق لـلمـشــاركــة يف الــدورات
التـدريبيـة والتـحكيمـية واالداريـة التي

محمد الزين
سـتــضـيف قـــاعـــة الـــشعـب مـبـــاراة
كــأس املـثــابـــرة بكــرة الــسلــة الـتـي
سـتقــام بني بـطل املــوسم يف نــادي
احللــة وبـني وصـيفه نـــادي الكــرخ

يف الساعة الثالثة والنصف.
ومن جانب آخـر تنطلق منـافسات

اليــــــــــــوم
كأس املثابرة بكرة السلة

خاص/ شاكر محمود علوان
قـبل انـطالق الــدوري يف مــرحلـته االولــى الــدور الــرابع سـتتـــزين صــدور
احملكـمني الـدولـيني ومـسـاعـديهـم ببـاجـات االحتـاد الـدولـي لكـرة القـدم
)الفـيفا( لعام 2005 وللمرة االولى ويف وقت مـبكر تسلم االحتاد العراقي
بـإجابـات حكـامه الـدوليني بعـد اعتـمادهـم من قبل االحتـاد الدولـي وقد
جمعت القـائمة اخلـاصة بحكـام الساحـة وحسب تـسلسل الفيفـا احلكام
عالء عبد القاد وصباح عبد وسميـر شبيب وكاظم عودة وسيروان سلمان
وحـازم حـسـني وصبـاح قــاسم وجنـم عبـود ومـحمـود نـور الــدين ومـحمـد
صاحب فيما ضمت قائمة املساعدين الساحة )سبهان  احمد( و)ارسالن
قـادر( و)خليل ابراهيم( و)محمد كاظم( و)عـزيز كرمي( و)احمد خضير(
و)سميـر مهنا( و)علـي زيدان( و)احمد عـبد احلسني( و)لـؤي جيمي( اما
بــاجـــات احملكـمـني داخل الـصــاالت املـغلقــة فـضـمـت الـســادة علـي صـبــاح

ونوزاد شفيق وحسام محمود وعلي عيسى.

شارات تزين صدور احلكام الدوليني

دوري الـعـــــــراق بـكـــــــرة الـــــسـلـــــــة يف
الــســـابـع والعــشـــريـن مـن الـــشهـــر
احلـــــالــي. كــمـــــا ســيقـــــوم االحتـــــاد
بـتكــرمي منـتخب الــشبـاب احلـائـز
علـى املـركــز الثـالـث آسيـويـاً الـذي
يـعـــــــد افــــضـل نــتــيـجـــــــة لـلـــــسـلـــــــة

العراقية.

نسعى اىل حجز احدى بطاقات التأهل ..مجهورنا خملص ويشجع بطريقة مجيلة 
اكرام زين العابدين

تــنــطـلق يف الـــــرابـع والعــــشـــــريــن مــن الــــشهـــــر
اجلــاري بـطــولــة اجلـمهــوريــة بــالكــرة الـطــائــرة
الـتـي يــشـــارك فـيهـــا ثـمـــانـيـــة عــشـــر مـنـتخـبـــاً
ميثلون محافظات العـراق وتستضيف البطولة

محافظة اربيل وتستمر سبعة ايام.
ولـن يـــشــــارك يف الـبــطــــولــــة العـبــــو املـنــتخـب
الـوطني إلفـساح اجملـال امام الـطاقـات الشـابة

اجلديدة لتأخذ مكانها يف صفوف املنتخب.

بطولة اجلمهورية بالكرة الطائرة
وعلـــــى صعـيــــد آخــــر سـيـــشــــارك نــــادي مـتـني
وبروسـك يف بطولـة االنديـة العربيـة بالطـائرة
التـي ستقـام يف القـاهــرة للفتـرة من 7 - 17

من شهر كانون الثاني .2005
ويذكر ان نادي الكرخ كـان قد رشح للمشاركة
يف هـذه البـطولـة لكن مغـادرة اكثـر من العب
صفـوف هـذا النـادي الـى اربـيل جعلت مـهمته
صعـبـــة ومــسـتحـيلـــة ممـــا ادى الـــى انـــسحـــابه

منها.

املدى/ طه كمر الدليمي
قـــال املـــدرب صـبـــاح عـبـــد اجللـيل ان قـبــــوله مبهـمـــة
تـــدريـب  القـــوة اجلـــويــــة يفـتح صـفحـــة جـــديـــدة يف
مـشـواره الـذي امتـد ألكثــر من عقـديـن مع التـدريب

وانه يعدها التجربة االصعب.
وقـال عبـد اجللـيل: سيكـون التحـدي هـاجـسي االول
بنـاء هـذا الفــريق العـريق الـذي مــرّ بظــروف صعبـة
وليـس من الـسهل اجنـاز جمـيع متـطلبـات البنـاء مـا
لم يكن هـناك تعـاون وثيق بـني االدارة واملالك الفني
واكــد إن نتــائج الفـريـق ستـشهـد حتــسنــاً واضحـاً يف

صباح عبد اجلليل: التحدي عنوان مهمتي مع الصقور

املدى/ يوسف فعل
تـغلب شبـاب الكـرخ علـى شبـاب
الـشــرطــة بـخمـســة اهــداف بال
مقـــابل يف املـبـــاراة الـتـي جـــرت
بيـنهمـا علــى ملعب الـشـاجليـة
ضمـن بطـولـة الـزوراء للـشبـاب
وسجل اهـداف الفـوز الالعبـون
احـمـــد ايـــاد ويـــاســـر ركـني )2(
ووائل محمد )2( واملباراة كانت
من جــانب واحــد شبــاب الكـرخ

ـ

ـ ـ ـ ـ

يف بطولة الزوراء للشباب بكرة القدم

شــبـــــاب الـكـــــرخ هيـــــزم شــبـــــاب الــــرشطـــــة 
بخمسة اهداف بال مقابل

ــــى ان ــــاب الـكــــرخ دلــيـل عل شــب
الكــرة العـــراقيــة والدة مـعني ال
ـــــــى ـــــــاالضـــــــافـــــــة ال يـــنـــصـــب. ب
الـفــــــــــريـقـــني مـعـهـــم شـــبــــــــــاب

اجليش.
ويــذكــر ان نــادي الـــزوراء يقـيـم
هــذه البـطـولــة دعمــاً لتـشـجيع
ــــابــيــــة وســتقــــدم الفــــرق الـــشــب
جـوائــز نقـديــة للفــرق الفـائـزة

باملراكز االولى.
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ـــــوه كـــــرات ــــــاقل العــب ـــــذي تــن ال
جمـيلــة وقــدمــوا حملــات كــرويــة
ـــــــاً تـــنـــم عـــن ان وراءهـــم مـــــــدرب
مبدعـاً يعرف كـيف يتعامل مع
هــــؤالء املــــوهــــوبــني ويـجعـلهــم
يقــدمــون هــذا املــستــوى الــرائع
بيـنمــا لم يكـن شبــاب الشـرطـة
بـاملستـوى املعروف عنه وخـاصة
وهـو يضم مجـموعـة جيـدة من
الالعـبـني الــشـبـــاب ومـــا قـــدمه

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

املدى/ يوسف فعل
يقــــدم الالعـب تـيــسـيـــر  عـبـــد احلــسـني مــسـتـــوى
مـتـمـيـــزاً مـن مـبـــاريـــات فـــريـقه الــشـــرطـــة ضـمـن
منــافـســات الـــدوري او يف املبــاريــات العـــربيــة وهــو
داينمـو الفريق مـن خالل حركته الـدؤوبة يف كـافة
ارجـاء املـلعب وامـداد املهـاجـمني بـالكـرات الـسهلـة

تيسري عبد احلسني يؤكد بطالن كالم محد 
وعـودته السـريعة الـى الدفـاع باالضـافة الـى حسه
التـهديفي العـالي وهو الـورقة الـرابحة بيـد املدرب
يـونـس عبـد علـي وتطـور مـستـوى تيـسيـر يبـدد مـا
تنـاقـله بعض االصـوات بـأن الـدوري العـراقي خـالٍ
مـن املـــواهـب وهـــو احـــد اسـبـــاب تـــدهـــور مــسـتـــوى

املنتخب العراقي يف خليجي )17(.

املدى/ يوسف فعل
اصدر االحتـاد العراقـي لكرة
الـقـــــــدم جـــــــدوالً مبــبـــــــاريـــــــات
الــدور الــرابع لــدوري املـمتــاز
قـبل فتـرة منـاسبـة من بـدء
املــبــــــاريـــــــات يعـــطــي الــــــدلـــيل
االكـيـــــد علـــــى حـمـــــاســته يف
تكـملة مـباريـات دورينـا ولكن

دورينــــــــــا ومســلســل التــــــــأجـيــــــل 
احملـــــافـــظـــــات بــــســبــب بـــــرودة
اجلـــــــــو او اشـــيـــــــــاء اخـــــــــرى.
وتـــــأجــيل مــبـــــاراة الــــشـــــرطـــــة
ومـــــيـــــــــــســـــــــــــان دخــل ضـــــمـــــن
احلـــســــابــــات املــــذكــــورة وذلـك
يـــضـعف املــنـــــافــــســـــة ويـــبعـــــد
اجلـمـــاهـيـــر الـــريـــاضـيـــة عـن
مــــتــــــــــابـعــــتـه ويــــــــــربــك عــــمـل

املدربني.

ـ

تبقـى املـشكلـة الـكبـرى الـتي
تقف عائقاً يف مـسيرته هي
عـمليــة التـأجـيل التـي يجب
ان يــــــضـع لـهــــــــــا حــــــــــداً وال
تـكـــــــون حـــــســب رغــبـــــــة ادارة
النــادي او مــدربه او حــسب
رغـبــــات الالعـبـني الــــذيـن ال
يفـــضلـــــون الـلعــب يف بعــض
املـالعــــب والـــــــــــذهـــــــــــاب الـــــــــــى

حاوره/ يوسف فعل
عـبـــاس رهـيف مـــدافع شـــاب قـــدم مـبـــاريـــات
جيـدة مع فـريق الـسمـاوة يف الـدوري املـمتـاز
وكـــان احـــدى ركـــائـــز الفـــريق املهـمـــة ميـتـلك
مــواصفـات بــدنيــة جيــدة من الـطــول الفـارع
والقـــوة اجلــسـمـــانـيـــة واالنقـضـــاض القـــوي
وقـــدرته عــالـيـــة علــى قـطـع الكــرات بــالــرأس
بـاالضـافـة الـى مهـاراتـه الفنيـة العـاليـة التي
جعلته نقطة انطالقـة الهجمات نحو مرمى
اخلـصــوم وتقــدمي الكــرات الــسهلــة لــزمالئه
املهاجمني وهو مشروع العب سيأخذ طريقه
نحو عالم النـجومية والشهـرة التقيناه وكان

لنا هذا احلوار معه.
* يـلعب فريق الـسماوة يف اجملمـوعة الـرابعة

التي تـضم فرقـاً قويـة ولها خبـرة يف اللعب
بـدوري الكبـار كيف تـرى صورة فـريقكم

السماوة؟
- يـضـم فــريقـنــا مجـمــوعــة جـيــدة
مــن الالعـبـني الـــشـبـــاب واصحـــاب
اخلبــرة الكـرويـة ومـصـممــون علـى

حجـز احـدى بطـاقـات التـأهل لـدور
الثـاني من منافـسات الدوري وحتقيق

نتيجة تفرح جمهورنا الويف.
* سـمعـنــا بــأن املــشـــاكل املــالـيــة بــدأت

تـــؤثـــر يف نـتـــائـج الفـــريق وقـــد تعــطلـت
مسيرته فهل مت حل هذه املشاكل؟

- بـجـهــــــود االدارة واخلـــيــــــريـــن
والــسيــد احملــافـظ الــذي قــدم

الكـثيـر للفـريـق وعمل علـى
تذليل كـافة الصعاب التي

تـــواجه مــسـيـــرة الفـــريق
فــقــــــــــــــد مت حــل هــــــــــــــذه
املـــشــــاكـل نهــــائــيــــاً ومــــا
يـــشـغلـنـــا اآلن رد الـــديـن
لكـافـة الـشخـصيـات الـتي
وقــفـــــــت مــع الــفــــــــــــــــــــريــق
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يـــات التـي تقــام علــى ملعـبنــا. ونـحن نـسعــد
ـــــشجـــيعـه بهـــــذه الـــطــــــريقـــــة بحـــضـــــوره وت

اجلميلة.
* مــاذا ميـثل وجـــود الالعـب الكـبـيــر حـبـيـب

كاظم مع فريق السماوة؟
- حـبـيـب كـــاظـم العــب رائع وميـتـلك خـبـــرة
كـبـيـــرة جـــراء لعــبه مع الـــزوراء واالســتقالل
وهـو يقدم افـضل املباريـات كما يقـوم بتقدمي
الـــنـــصـح واالرشـــــــاد والـــتـــــــوجـــيـه لـــــــزمـالئـه
الـالعبني الـشبـاب وهـو مصـدر ثقـة بـالنـسبـة
لـنا واحـد اسبـاب جناح فـريقـنا يف مـنافـسات

الدوري.
* اغـلب الالعـبني الــشبــاب يكــون طمــوحهم
وامنـيتـهم اللـعب لالنـديــة اجلمــاهيـريـة هل

راودك هذا الشعور؟
- طمـوح مـشـروع لـكل العب يف الـلعب الحـد
االنـــديـــة اجلـمـــاهـيـــريـــة ألنه سـيــضعه حتـت
االضــواء والــشهـــرة ولكـن يـتــطلـب مـنـه ذلك
تقـــدمي افــضل العـــروض واقـصـــى مـــا عـنـــده
ألجل حتقـيق غـــايتـه ومبـتغـــاه وليــس فقـط

التمني.
ـــار ويف * كــيف وجـــدت الـلعـب يف دوري الـكـب

مجموعة صعبة ومتقاربة املستوى؟
- الدوري العـراقي معـروف عنه قـوة املنافـسة
ـــديـــة وحــضـــور ـــاريـــات اثـــارة ون وتـــشهـــد املـب
جمــاهيـري كـبيـر ممـا يـسـاهـم يف تطـويـر
قــــابلـيــــات الالعـبـني ويـــدفـعهـم الـــى
تقـــدمي االفــضل واالحــسـن اثـنـــاء
ـــاريـــات وخـــاصـــة اذا كـــانـت املـب
الفـــرق مـتقـــاربـــة املــسـتـــوى
والفـــارق بـيــنهـمــــا قلــيل
ـــب مـــبــــــــــاريــــــــــات واغـل
اجملـمـــوعـــة الـــرابعـــة
جميلـة وصعـبة يف

الوقت نفسه.
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بـوجـود اخلـبيــر املتـألـق حبـيب كـاظـم العب
الــزوراء الــســـابق الـــذي يقـــدم كل خـبـــرته يف
املالعـب لالعـبـيـنـــا الــشـبـــاب وكـــذلك ضـيـــاء
كاظـم باالضـافة الـى الشـباب الـذين يلعـبون
معـــاَ منـــذ )4( سنــوات وهــذا ســـاهم يف زيــادة
االنسجام والتفاهم بني الالعبني وجعل من
فـريقنـا فـريقـاً متجــانسـاً ومتفـاهمـاً ويقـدم

مباريات رائعة ورقماً صعباً وال يستهان به.
* لعـبت مـن أكثـر من مـركـز يف املبـاريـات هل
سـبــب ذلك امـتالكـك االمكـــانـيـــات املالئـمـــة
للعب يف هـذه املـراكـز ام للمـدرب وجهـة نظـر

يف ذلك؟
ـــى الالعـب ان يــطـيع تـعلـيـمـــات املـــدرب - عل
ويــطـبق الـــواجـبـــات الـتـي يـكلـف بهـــا اثـنـــاء
املبـاريات ومـسألـة اللعب يف مـركز مـعني هذه
قــضيــة تــرجع لـلمــدرب وحــسب احـتيــاجــات
الفـــريق ويــسعـــدنـي انـنـي امـتلـك القـــابلـيـــة
ـــــذلـك الـلعــب يف اكــثـــــر مــن مـــــركـــــز ألنــي ب

استطيع تقدمي اي خدمة للفريق.
* جمهور السماوة معروف عنه بحبه الكبير
للفـريـق وحضـوره املـسـتمــر ملبـاريـات الفـريق

االيولد ذلك ضغطاً كبيراً على الفريق؟
- جمهـور الـسمـاوة محب ومـخلص ويـشجع
بـطـــريقـــة رائعـــة وهـــو يـــدعـــو الالعـبـني الـــى
االستمـرار يف لغـة االنتـصارات ويـدفعنـا الى

حتـقــيـق الـفــــــوز وتـقــــــدمي افـــضـل
العروض وهو الالعب رقم
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املبار
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وللجمهور الرياضي وادارة النادي.
ـــأنكـم تــسعـــون الـــى الـتـــأهل لـــدور * ذكـــرت ب

الثاني هل فريقكم قادر على حتقيق ذلك؟
- اجــد فـــريقـنــا قــادراً ومـصـمـمـــاً علـــى ذلك
وبـصــراحــة نـحن نـسعــى الــى احـتالل املــركــز
الـثالـث ألن املركـزين االول والثـاني املـنافـسة
قــويـــة بني الـشــرطــة واملـينــاء وارى الــسمــاوة
يستحق ان يكون وراءهـم نظراً ملا يقدمه من
مبـاريـات قـويـة وحملـات كـرويـة جـميلـة لـذلك
فريقـنا االحق مبـرافقة الـفريقـني الكبيـرين
نحــو الـــدور الثــانـي وارى املنــافـســة رائعــة يف
اجملـمـــوعـــة الـــرابعـــة لـتقـــارب املــسـتـــوى بـني

الفرق.
* يــضم فــريق الــسمــاوة عــدداً مـن الالعـبني
الـــشـبـــاب الــطـــامحـني الـــى االنــطـالق نحـــو
ــــرى ذلـك احــــد الـــنجــــومــيـــــة هل ت

اسباب جناح الفريق؟
- يـعـــمـل املــــــــــدرب الـــــــشــــــــــاب
اجملـتهد غـالب عبـد احلسني
ـــــــولـــيـفـــــــة ـــــــى ايـجـــــــاد ت عـل
مـتجــانـســة ومـتفــاهمــة بني
الشباب واهل اخلبـرة وخاصة

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

العب السماوة املتألق عباس رهيف

الـلعــب لالنـــــديـــــة اجلــمـــــاهــيـــــريـــــة لــيــــس بـــــالــتــمــنــي فقــط

املدير العام 

االدوار املـقبلـة بعـد معـاجلـة الـسلـبيــات التـي رافقت
اداء الالعبني يف املباريات السابقة.

وكشف عبد اجلليل انه كـان يراقب الفريق ألكثر من
ثالثــة اشهــر وعقــد لقـاءات عــدّة مع اجلهـاز االداري
قبل املـوافقة علـى املهمـة وتوفـرت له القنـاعة التـامة
بـــأنه سـيعـــود اجلـــويـــة الـــى مـــوقع افــضل يف الئحـــة
الــــدوري. وخـتـم املــــدرب تــصــــريـحه قـــــائالً: اطــــالـب
اجلـمهـــور بـــالـصـبـــر ودعـم الفـــريق وان شـــاء اهلل لـن
تعـاود نوبـات القلق عن مـصيره يف بـطولـة الدوري او

البطوالت املقبلة.


