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In Local Situation

تتقدم اأ�سرة املدى مبزيد من احلزن واال�سى للزميل
)حــــامــــــد تــــــركــــــي الــــمـــــيــــــاحــــــــي( 

بوفاة والدته وندعو الله عزه وجل اأن ي�سكنها ف�سيح جناته، وان يلهم اهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان. انا لله وانا اليه راجعون.
اأ�شرة املدى  

ب�شم اهلل الرحمن الرحيمت��������ع��������زي��������ة

ب�سرى �سارة لأهايل 
النجف ال�سرف 

مت بع���ون الل���ه تع���اىل افتت���اح معه���د 
النجف لل�سياح���ة والفندقة الكائن يف 
متو�سطة االم���ام اله���ادي )ع( للتعليم 
اال�سا�س يف حي االمري ويقبل خريجي 
الدرا�س���ة املتو�سط���ة ول���كال اجلن�سني 
وتك���ون املراجع���ة يف ق�س���م �سياح���ة 
النج���ف يف ح���ي ال�سع���د خل���ف مرقد 
�سهيد املحراب واثناء الدوام الر�سمي 
اعتبارا من ي���وم االحد 2009/11/8 
فعلى الراغبني اال�سراع يف الت�سجيل. 
املعهد معرتف به ر�سميًا ومينح �سهادة 

معادلة لالعدادية.
ادارة معهد النجف 
لل�شياحة والفندقة

جمل�س النواب العراقي
اإعالن مناق�شة رقم )2009/2(

يعل���ن جمل�س الن���واب العراقي ع���ن مناق�سة خا�سة بان�س���اء وحدة ت�سوير وب���ث تلفزيوين 
متكاملة جلل�سات املجل�س وفق املوا�سفات الفنية املتطورة. 

ميكن احل�سول على املوا�سفات الفنية من ق�سم امل�سرتيات يف الدائرة املالية يف جمل�س النواب 
لق���اء مبلغ )150000( مئ���ة وخم�سون الف دينار غري قابل للرد. فعل���ى ال�سركات املتخ�س�سة 
وذات اخلربة الراغبة باال�سرتاك يف املناق�سة تقدمي عطاءاتهم يف موعد اق�ساه )15( خم�سة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف املحلية. 
امل�ستم�سكات املطلوبة: 

1-�سهادة تاأ�سي�س ال�سركة من م�سجل ال�سركات يف وزارة التجارة وهوية غرفة التجارة. 
2-تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�سريبة نافذة. 

3-تقدمي تاأمينات اولية بقيمة )1%( من قيمة العطاء على �سكل �سك م�سريف م�سدق. 
4-ارفاق و�سل �سراء املناق�سة عن تقدمي العطاء. 

5-حتديد مدة نفاذية العطاء مبا اليقل عن �سهرين. 
6-يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر واالعالن. 

7-تقدمي قائمة باالعمال املماثلة ان وجدت. 
املالحظات:

1-تهمل العطاءات غري امل�ستوفية للم�ستم�سكات املطلوبة. 
2-الدائرة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.

3-يقدم عر�سني منف�سلني، عر�س جتاري م�سعر مغلق وعر�س فني غري م�سعر مغلق. 
4-الك�سف املوقعي يكون عند �سراء املوا�سفات الفنية. 

للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال على هاتف ق�سم امل�سرتيات )07901113340( 


