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Closing dateOpen dateDescriptionInvitation No.No.

8/12/200918/11/2009complete lab of moleculer genexics
-6971 / 2009 / 75خمترب متكامل للوراثة اجلزيئية

8/12/200918/11/2009
complete fess set, instrument telescope, camera, 

light cable, source & monitor
عدة متكاملة لتنظري اجليوب االنفية مع )ناظور وكامريا وم�شدر �شوئي و�شا�شة(

75 / 2009/ 6982-

8/12/200918/11/2009

Intracranial pressure monitoring system (I.C.P)
 Monitoring system (including Microsenser

ICPexpress + consumables) 1200 uesr
)نظام مراقبة ال�شغط داخل الدماغ(

75 / 2009/ 6993-

يسرنا دعوتكم لزيارة موقع شركتنا على شبكة االنترنيت 
www.kim-moh.net  وموق��ع وزارة  وعل��ى الموق��ع  
الصحة www.moh-gov-iq لالطالع على المستمسكات 

والشروط الخاصة بالمفاتحات المدرجة أدناه:

We are pleased to invite you to visit our website       
(www.kim-moh.net), & the website of Iraqi ministry 
of health (www.moh-gov-iq) can notice the conditions 
and the closing date for the invitations bellow:

إع��������الن
وزارة ال�سحة/ ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية

المدير العام/ وكالة

جمهورية العراق / وزارة الصحة
الدائرة: الشركة العامة لتسويق 

األدوية والمستلزمات الطبية
مكتب المدير العام

العدد ش.أ.م/1/1/
التاريخ:    /     /2009م

وزارة املوارد املائية/ �سركة العراق العامة لتنفيذ 
م�ساريع الري - الق�سم القانوين

بغداد/ ال�شاحلية/ قرب ج�شر االأحرار - بدالة 5381707
Www.iraq-mwr.org   -    Email:igcirp@yahoo.com

م/ اإعادة اعالن مناق�شة رقم )19( ل�شنة 2009 
تعل���ن �شركتن���ا عن وجود مناق�شة جتهيز ح�شى مدرج )5-19( بكمي���ة )2000( م3 األفا مرت مكعب ورمل بكمية )1000(م3 األف 
مرت مكعب ناجحني بالفح�ص املختربي يف م�شروع مبزل �شرق الغراف الواقع يف حمافظة ذي قار/ ق�شاء الرفاعي وفقا ل�شروط 
املناق�ش���ة واملوا�شفات الفنية املطلوبة وجدول الكميات واال�شع���ار التي ميكن احل�شول عليها من الق�شم القانوين مبقر ال�شركة 
يف ال�شاحلية قرب ج�شر االحرار او مقر اإدارة امل�شروع اعاله لقاء مبلغ قدره )50000( خم�شون األف دينار غري قابل للرد فعلى 
املقاول���ني من حملة هوية غرف���ة التجارة او هوية ت�شنيف املقاولني الراغبني باال�ش���رتاك يف املناق�شة تقدمي عطاءاتهم مبغلفني 
مغلقني وخمتومني يت�شمن االول التاأمينات القانونية البالغة )1%( واحد يف املئة من مبلغ العطاء ب�شك م�شدق او خطاب �شمان 
قابل للتجديد او �شندات القر�ص ال�شادرة من احلكومة العراقية او كفالة م�شرفية و�شي�شتبعد اأي عطاء ال تكون تاأميناته االولية 
اال�شولي���ة ناف���ذة ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ غلق املناق�شة مع كافة امل�شتم�ش���كات املطلوبة فيما ي�شمل املغلف الثاين على �شروط 
املناق�شة مع جدول الكميات واال�شعار على ان تكون جميع الن�شخ موقعة وخمتومة وتودع العطاءات ب�شندوق العطاءات مبقر 
ال�شركة يف ال�شاحلية مبوعد اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم الثالثاء املوافق 2009/11/24 حيث �شيتم فتح العر�ص 
التجاري اوال للتاأكد من ا�شتيفاء ال�شروط ثم يفتح العر�ص الثاين وان ا�شعار العطاءات تعترب نهائية وغري قابلة للتفاو�ص بعد 
الفتح مع وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ غلق املناق�شة علما ان ال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات 

ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اأجور ن�شر االعالن.
اأرقام هواتف ال�شكاوى والطوارئ للوزارة:

1� مكتب املفت�ص العام/ 7723447   -   2� مركز االعالم والعالقات/ 7720149
املدير العام  

وزارة الزراعة/ �سركة ما بني النهرين العامة للبذور
م/ اعالن تاجري لوريات و�شفالت

تعل���ن �شرك���ة ما بني النهرين العام���ة للبذور احدى �ش���ركات وزارة الزراعة عن حاجته���ا لتاأجري لوريات 
و�شفالت ح�شب حاجة معاملنا املو�شحة يف الك�شف ادناه خالل املو�شم الزراعي 2009 – 2010 ابتداءا 
م���ن 2009/11/1  ولغاي���ة 2010/5/31 ، فعل���ى املكات���ب املتخ�ش�ش���ة وا�شحاب االلي���ات ممن يرغب 
بالتعامل مع ال�شركة مراجعة املعامل املذكورة على ان تقدم العرو�ص اىل املعامل كل على حدة وكل ح�شب 

املعمل يف املحافظة علما ان ال�شركة غري ملزمة بالت�شغيل لكامل املدة )ح�شب احلاجة(. مع التقدير.
املالحظاتاللورياتال�شفالتا�شم املعمل ت

علما ان ال�شفل واللوري خم�ش�ص لنقل عراني�ص وحبوب الذرة ال�شفراء داخل املعملواحدواحد�شالح الدين1.

علما ان ال�شفل واللوري خم�ش�ص لنقل عراني�ص وحبوب الذرة ال�شفراء داخل املعملواحدواحدبغداد2.

علما ان ال�شفل واللوري خم�ش�ص لنقل عراني�ص وحبوب الذرة ال�شفراء داخل املعملواحدواحددياىل3.

املدير العام/وكالة
وكيل الوزارة االقدم

وزارة ال�شحة/ دائرة �شحة ذي قار/ مكتب املدير العام - �شعبة االعالم

العدد 1/1/ 15  -   التاريخ12/ 2009/11   -    مناق�شة رقم )22( ل�شنة 2009م 
تعل���ن دائ���رة �شح���ة ذي قار ع���ن اجراء مناق�شة للم�شاري���ع املدرجة اأدناه �شمن م�شاريع املوازن���ة العامة ل�شنة 2009 وف���ق املوا�شفات الفنية واملخططات بق�شميه���ا االول والثاين فعلى 
الراغبني باال�شرتاك يف املناق�شة من ال�شركات املتخ�ش�شة )باالجهزة الطبية(ح�شرا مراجعة الدائرة/�شعبة العقود واملناق�شات ل�شراء ن�شخة من العطاء واالطالع على ال�شروط مقابل 
مبل���غ ق���دره )100000( مائ���ة ال���ف دينار غري قابل للرد ويك���ون اآخر موعد لتقدمي العطاءات ي���وم االحد املواف���ق 2009/11/22 م ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا عل���ى ان يرفق مع العطاء 
امل�شتم�ش���كات ادن���اه: 1-هوية ت�شنيف ال�شركات املتخ�ش�ش���ة باالجهزة الطبية ح�شرا وبالنموذج اجلديد �شادرة من الوزارة املخت�شة مع �شه���ادة تا�شي�ص ال�شركة. 2-تاأمينات قانونية 
بن�شب���ة 1% م���ن مبل���غ العطاء املقدم ب�شك م�شدق او خطاب �شمان موثق بكتاب ر�شمي من قبل امل�شرف وتكون مدته نهاية ال�شنة. 3- براءة ذمة من الهيئة العامة لل�شرائب. 4- ان تكون 
ل���دى ال�شرك���ة اعمال مماثل���ة يف دوائر حكومية وموثقة ر�شميا من تلك الدوائر. 5- تك���ون اال�شعار املقدمة بالدينار العراقي ح�شرا رقما وكتاب���ة وان يوقع على جميع م�شتندات العطاء 
وتك���ون الكتاب���ة وا�شح���ة وخالية من احلك وال�شطب وتكون جميع االوراق خمتومة بختم ال�شركة مع بيان مدة اإجن���از العمل والعنوان الكامل لل�شركة وجلب البطاقة التموينية وهوية 
االحوال املدنية. 6- على ال�شركة ان تقوم بتقدمي c.v يت�شمن ا�شماء الكادر الفني واالداري واالآليات التي تعود لل�شركة. 7- ارفاق و�شل �شراء العطاء عند التقدمي. 8- تتحمل ال�شركة 
التي يحال بعهدتها العمل كافة ال�شرائب والر�شوم التي تفر�ص من قبل الدولة. 9- ال يحق لل�شركة احالة العمل اىل �شركة اخرى. 10. يهمل العطاء غري امل�شتويف لل�شروط وال يقبل اي 
عذر جراء ذلك. 11- �شوف يتم التاكد من املوقف القانوين لل�شركة من خالل الوزارة املخت�شة )�شحة �شدور(. 12-الدائرة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات. 13- يتحمل من تر�شو عليه 
املناق�شة اجور ن�شر االعالن. 14- يقدم العطاء يف ظرف مغلق وخمتوم وموقع با�شم املدير املفو�ص مع ذكر ا�شم املناق�شة ورقمها. 15- �شتقوم الدائرة بتنظيم موؤمتر لالجابة عن كافة 
ا�شتف�ش���ارات امل�شارك���ني قبل �شبعة ايام من تاريخ غلق املناق�شة. 16- يع���د هذا االعالن جزءًا من م�شتندات املناق�شة وجزءًا ال يتجزاأ من العقد وملزمًا للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي 
العطاء. 17- الدائرة ت�شتبعد ال�شركة الغري كفوءة من خالل جتربتها معه يف املقاوالت ال�شابقة التي نفذتها. 18- ت�شتكمل التامينات النهائية كفالة ح�شن تنفيذ بن�شبة 5% من قيمة العقد 
تدف���ع بع���د االحالة وعن���د توقيع العقد. 19- يعول على تعليمات تنفيذ العقود احلكومي���ة رقم )1( ل�شنة 2008 وال�شروط العامة للمقاوالت الهند�شي���ة بق�شميها االول والثاين. 20- مدة 
نفاذ العطاء )90( ت�شعون يوما. 21- يكون اآخرموعد ل�شراء م�شتندات املناق�شة لغاية نهاية الدوام الر�شمي لليوم الذي ي�شبق غلق املناق�شة. 22- على ال�شركة ان تقدم تقريرًا بالكفاءة 
املالية لل�شركة من قبل حما�شب قانوين لل�شنة االخرية. 23- ال تتحمل الدائرة التبعات القانونية يف حالة الغاء املناق�شة. 24- على ال�شركات املتقدمة تقدمي عر�ص جتاري وعر�ص فني. 

25- على ال�شركة تقدمي جدول ال�شيانة الدورية طيلة مدة ال�شيانة م�شادق عليه من قبل مهند�ص ال�شركة املخت�ص وتلتزم ال�شركة بهذا اجلدول.  
امل�شاريع:

1.جتهيز قراءة �شغط الدم ودفع الدم القلبي امل�شتمر ملركز النا�شرية للقلب / م. احل�شني التعليمي.
2. جتهيز جهاز مراقبة ال�شغط الدموي جلهاز الق�شطرة ملركز النا�شرية للقلب / م. احل�شني التعليمي  

د.هادي بدر الرياحي/ املدير العام
Lawdep@thiqarhealth.com:الربيد االلكرتوين للت�شكيل االداري امل�شوؤول عن املناق�شات   -   www.thiqarhealth.comموقع دائرة �شحة ذي قار

اإعالن مناق�سة رقم )4( ل�سنة 2009
تعل���ن وزارة الدفاع/ املديرية العام���ة للعقود واملبيعات عن 
حاجته���ا اإىل جتهي���ز )معدات غو�ص( ح�ش���ب املوا�شفات و 
الكميات املذكورة يف �شروط املناق�شة التي ميكن احل�شول 
عليها من املديرية العامة اأعاله مقابل مبلغ قدره )100.000( 
فق���ط مئ���ة الف دين���ار عراقي غري قاب���ل للرد ويك���ون موعد 
املناق�ش���ة للفرتة من 2009/11/15 ولغاية ال�شاعة الثانية 

ع�شرة ظهرًا من يوم االثنني امل�شادف 2009/12/7.
للمزي���د م���ن املعلوم���ات واال�شتف�ش���ار ميك���ن زي���ارة املوقع 

 )www.mod.mil.iq( االلكرتوين
املديرية العامة للعقود واملبيعات

حمكمة الأحوال ال�سخ�سية يف طوز
العدد: 541/�ش/2009  -  التاريخ: 2009/11/11

م/ اعالن
اإىل/ املدعى عليه: اإح�شان كرمي فرهاد، ي�شكن ق�شاء 

طوز �شابقًا جمهول حمل االإقامة حاليا.
اأقام���ت املدعي���ة �شاه���رة حمم���ود ر�شي���د الدع���وى ال�شرعي���ة املرقم���ة 541/
����ص/2009 اأم���ام هذه املحكم���ة تطلب فيه���ا ت�شديق الطالق الواق���ع من قبلك 
بتاري���خ 2008/9/13  وملجهولي���ة حم���ل اإقامتك تق���رر تبليغ���ك ب�شحيفتني 
حمليت���ني يوميتني وملرة واحدة للح�شور اأمام ه���ذه املحكمة بتاريخ املرافعة 
امل�شادف 2009/11/25 وعند عدم ح�شورك او اإر�شال من ينوب عنك �شوف 

تنظر املحكمة الدعوى وفق اال�شول والقانون.
القا�شي/ و�شام جا�شم البياتي

اع����������������������������الن����������������������������ات

اع����������������الن����������������ات


