
�إق���ام���ت���ك وع����دم ح�ضورك  مل��ج��ه��ول��ي��ة حم���ل  ن���ظ���رً� 
تبليغك  �قت�ضى  لكليتنا،  �ملوؤ�ض�ضة  �لهيئة  �جتماعات 
�جتماع  ح�ضور  لغر�ض  �ملحلية  �ل�ضحف  طريق  عن 
�مل�ضادف  �الثنني  يوم  �ضيعقد  �لذي  �ملوؤ�ض�ضة  �لهيئة 

2010/1/18 يف مقر وز�رة �لتعليم �لعايل / جهاز 
 186/ ه�  ج  �ل���وز�رة  كتاب  �إىل  ��ضتنادً�  �الإ���ض��ر�ف 
�ل�ضادر بتاريخ 2010/1/11. ر�جني ح�ضورك يف 

�ملوعد �ملحدد.
د. وفيق �ضاكر حممد ر�ضا
ممثل الهيئة امل�ؤ�ض�ضة لكلية احللة اجلامعة الأهلية
 2010/1/11

�إعـــــــالن
اإىل/ د. جميل عبد ال�احد خ�ضان

م/ ح�ض�ر اجتماع
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يعلن نادي �ل�ضيادلة يف �مل�ضبح �لو�قع على نهر دجلة عن وجود مز�يدة 
علنية لتاأجري مطعم وقاعات �العر��ض و�ملنا�ضبات للنادي فعلى من لديه 
�خلربة و�لرغبة مر�جعة �إد�رة �لنادي للح�ضول على �ضروط �ملز�يدة 
و�إن  للرد  قابل  غري  دينار(  �ألف  )خم�ضون  دينار   )50000( مبلغ  لقاء 
و�أن  �العرت��ض  �و  �لطعن  يقبل  ال  �ملتقدمني  �أحد  بقبول  �لنادي  قر�ر 

�آخر موعد لقبول �لعرو�ض هو يوم �الحد �ملو�فق 2010/1/31
للمعل�مات

�الت�ضال بالهو�تف �أدناه
7901465167
7902716808

الهيئة الدارية للنادي  

�إعــــــــــــــــــــــــــالن

ميكن �حل�ضول على �ملو��ضفات �لفنية عنها من ق�ضم �مل�ضرتيات يف �لد�ئرة 
�ملالية يف جمل�ض �لنو�ب لقاء مبلغ قدره )50،000( خم�ضون �ألف دينار غري 
�لر�غبة باال�ضرت�ك  �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة وذ�ت �خلربة  . فعلى  للرد  قابل 
يف �ملناق�ضة تقدمي عطاء�تهم يف موعد �أق�ضاه نهاية �لدو�م �لر�ضمي ليوم 

�الأربعاء �مل�ضادف  2/10 /2010.
�مل�ضتم�ضكات �ملطلوبة:

1-  �ضهادة تاأ�ضي�ض �ل�ضركة من م�ضجل �ل�ضركات يف وز�رة �لتجارة .
2-  تقدمي بر�ءة ذمة من د�ئرة �ل�ضريبة نافذة.

�ضك  �ضكل  على  �لعطاء  قيمة  من   )%1( بقيمة  �أولية  تاأمينات  تقدمي    -3
م�ضريف م�ضدق �أو خطاب �ضمان من م�ضرف عر�قي معتمد.

4-  �إرفاق و�ضل �ضر�ء �ملناق�ضة عند تقدمي �لعطاء.
5-  حتديد مدة نفاذية �لعطاء مبا ال يقل عن �ضهرين.

6-  يتحمل من تر�ضو عليه �ملناق�ضة �أجور �لن�ضر و�الإعالن.
7-  تقدمي قائمة باالأعمال �ملماثلة �إن وجدت.

 املالحظات:
1-  تهمل �لعطاء�ت غري �مل�ضتوفية للم�ضتم�ضكات �ملطلوبة.

2-  �لد�ئرة غري ملزمة بقبول �أوطاأ �لعطاء�ت.
ر مغلق و عر�ض فني غري  3-  يقدم عر�ضان منف�ضالن، عر�ض جتاري م�ضعَّ

ر مغلق. م�ضعَّ
�مل�ضرتيات  ق�ضم  ه��ات��ف  ع��ل��ى  �الت�����ض��ال  ي��رج��ى  �مل��ع��ل��وم��ات  م��ن  للمزيد 

.)07901113340(

جمل�س �لنو�ب �لعر�قي
)اإعالن مناق�ضة رقم )2010/1( تنظيف بناية املجل�س(

يعلن جمل�س الن�اب العراقي عن مناق�ضة لتنظيف بنايته ب�ض�رة ي�مية.
ــــــد�ن ــــــق ف
هويتان  مني  ف��ق��دت 
�لكرمي  )ع��ب��د  ب��ا���ض��م 
�ل�ضود�ين(  ج��ا���ض��م 
كلية  م���ن  �ل�������ض���ادرة 
�الإع�������الم و�الأخ������رى 
جريدة  م��ن  ����ض���ادرة 
�ملدى ر�جيًا ممن يعرث 
عليهما ت�ضليمهما �ىل 

جهة �الإ�ضد�ر.. 
مع �لتقدير
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