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SPORT
يف املــؤمتر الصحفي الحتـــاد كرة القــدم

حسني سعيد :لدينا منهاج عمل ملدة أربع سنوات وال شيء خييفين وال أعمل يف اخلفاء !
ناجح محود:الدوري يف منتصف تشرين أول املقبل  ..وفريق جديد ميثلنا يف الدورة العربية
كتب/يوسف فعل
أقـام االحتـاد العـراقي لكـرة القـدم مـؤمتـراً
صحـافياً يف املـركز الثقـايف النفطي حـضره
السادة حـسني سعيد رئيـس االحتاد وناجح
محـود النائـب األول لرئيس االحتـاد وحممد
جـواد الصائغ ممـثل احملافظـات وعدد كبري
من ممثلـي الصحف الـريـاضيـة واليـوميـة
والقنوات الفضائية.
يف بداية املـؤمتر رحب الـسيد نـاجح محود
باحلضـور وأثنى علـى ما تقـدمه الصحـافة
الرياضية يف عراقنـا اجلديد وبعدها حتدث
حـسني سعيـد وقـال الـتقينـا نـائب رئـيس
اجلمهـوريـة والـسيــد رئيــس اجلمهـوريـة
وأشـادوا بعـملنـا ووعـدونــا خرياً وذلك ألن
الشباب ميثلون  %60من اجملتمع العراقي.
منهاج ملدة  2سنوات
وأضـاف :لنا رؤيـة مستقبـلية لتطـوير كرة
القـدم العــراقيــة ومنهـا قـضيـة الـدوري
العـراقي حيـث قدمـت دراسات وطـروحات
وخطــة عمل ملـدة  4سنـوات سـتنـاقـش يف
اهلـيئــة العـامــة لالحتـاد آخـذيـن بنـظـر
االعتبـار املشـاركات اخلـارجيـة ملنتخـباتـنا
الـوطنـية وأنـديتنـا يف البطـوالت العربـية
واآلسيـويـة وكــذلك عـملنـا علـى إقـامـة
املعـسكرات التدريـبية اخلارجيـة واملباريات
الوديـة ملنتخـباتنـا اليت لديهـا استحقـاقات
دوليــة مـثل املـنتـخب الــوطـين واألومليب
ومنتخيب الشباب والناشئني.
التسويق الرياضي والشركة
الدمناركية
وأكمل سعيـد حديثه :لدينـا خطوات فعالة
يف عمليـة التسـويق الريـاضي حيث وقـعنا
عقــداً مع شــركــة دمنـــاركيــة لـتجـهيــز
منتخـباتنا الوطـنية بالشـكل الذي يتناسب
مع مسعة العراق يف احملافل الدولية ورئيس
جلنة التسويق د .هديب جمهول!
طـلبنـا  98مليـون دوالر مل حنـصل إال علـى
(!!)3
أمـا عن موضـوع بناء املنـشآت الريـاضية أو
إعمارها بعـد عمليات الـسلب والنهب فقال:
طـلبنا مبلغاً قدره  98مليون دوالر لكننا مل
حنــصل إال علـــى  3ماليـني دوالر وهــذه ال
تـكفي لبنـاء أو حتى تـأهيل منـشآتـنا اليت
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تضـررت فنحن بلد غين مـادياً لكن فقري يف
منـشآته الريـاضية وبدأنـا اإلعمار يف ملعب
الـشعـب وهنـاك وعــود إلكمـال العـمل فيه
وحنـاول احلصول علـى املبالغ املخـصصة من
الدول املاحنة!!
دورات للمدربني!
وواصل حديثه قائالً :سوف نرسل مدربينا
إىل انكلـرتا للــدخــول يف دورات تــدريـبيــة
ومـعايشـة األنديـة اإلنكليزيـة ملواكبـة آخر
مستجدات علم التدريب احلديث.
التكنولوجيا!!
عملنـا يف هـذا اجملـال وأدخلنـاهــا يف عملنـا
وخالل زيارتي للمجلس األومليب التقيت مع
جلنـة اإلعالم وحنن حناول إعادة الصحفيني
الـريـاضـيني العـراقـيني علـى الـصعيـدين
العــربي واآلسيـوي وميـكن أن يكـون هنـاك
تعـاون بني الصـحافـة الريـاضيـة والوزارة
لتـطويـر كفاءة العـاملني بهـا والتعـود على
استخدام األجهزة احلديثة يف العمل.
مشروع الهدف واألمن!
وأشـار يف حـديثه إىل إقـرار مشـروع اهلـدف
وهو حيتـاج إىل كفالة أمنية لتنفيذ املشروع
بـأسـرع وقت ممـكن وعنـد إجنـازه سيكـون
هنـاك مقـر مالئم الحتـادنــا وميكن إجنـاز
أعمالنا بصورة أفضل!!
رئيس اجلمهورية (كان العراقي
مواطن درجة ثالثة)
وعندمـا التقينا بـالسيد رئيـس اجلمهورية
قال (كـان العراقي مـواطن درجة ثـالثة يف
بلـده) وحنن اآلن نعتز بـكل من يقدم عمالً
خلـدمـة الكـرة العـراقيـة فعنـد تـسمـيتنـا
عـدنـان محـد مـدربـاً ملـنتخـبنـا الــوطين
أعطـينـاه الـصالحيـة الكـاملـة يف اخـتيـار
الالعبني وحسـب ما حيتـاجه وبعدهـا قرر
اختيــار الثالثي الـذي سـريافقه يف بطـولـة
آسيا وأوملبياد أثينا!!
التكتالت حق مشروع!!
وأكـمل سـعيــد حــديـثه أن الـتكـتالت حق
مـشــروع لكل األطــراف والــدميقــراطيــة
مبفهـومهـا هي املـوفقـة علــى آراء األغلبيـة

املدرسة الشعبية
واملشروع
البريطاني!!
أحتدى الكعود لو أن
تاريخه الرياضي
مثل تاريخي
والرياضـة هي تربية وتعلـيم لتنشئة جيل
خيدم العراق وكرتنا بعيداً عن األحقاد .ويف
الفرتة املقبلة سنبتعد عن اخلالفات وندعم
أنــديـتنــا بكل قــوة وهنــاك الـبعــض من
الصحفيني حياولون إحباط عزمية رياضينا
وأقوهلا بصراحـة كل الدول يتوفر لالعبيها
ومدربيها أفضل مما متوفر لنا.
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مناقصة حملية رقم 0002 / 330

تـعلن الشركـة العامة لـصناعة االدويـة واملستلزمـات الطبية  /سـامراء احدى
شركات وزارة الصنـاعة واملعادن عن منـاقصة جتهيز ونـصب وتشغيل حمطة
املاء اخلالي من االمالح فعلى الراغبني من املكاتب والشركات املختصة احلصول
علـى استمـارة الشـروط واملواصفـات من امانـة الصـندوق يف مقـر الشـركة يف
سـامراء لقاء مـبلغ ومقداره ( )5000مخسـة االف دينار غري قـابل للرد على ان
تـودع العروض يف صندوق العـطاءات مبقر الشـركة يف سامراء يف مـوعد اقصاه
نهايـة الدوام الـرمسي ليـوم  2004 / 8 / 5ويتحمـل من ترسـو عليـه املناقـصة
اجور نشر االعالن علما ان الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات...
مع التقدير
ابراهيم عباس طعمة
املدير العام
الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

التاريخ 0002 /7 /10

اإلعالن للمرة األوىل

تعلن مديـرية معمل مسنت الكوفـة اجلديد أحد معـامل الشركة العـامة للسمنت
اجلنـوبيـة عن إجـراء املنـاقصـة أعاله فعـلى الـراغبني بـاالشرتاك يف املـناقـصة
احلضور إىل مقـر املعمل  -القانـونية الكـائن يف الكوفـة للحصـول على نـسخة من
الشـروط وكتـاب التقـديم لقـاء مبلغ قـدره مخسـة آالف دينـار غري قـابل لـلرد
وتقـديم عطـاءاتهم يف غالفـني أحدهمـا جتاري (الـسعر) واآلخـر فين متضـمن ًا
التأمينـات القانونيـة األولية البـالغة  %3من مبلغ املنـاقصة أعاله علمـ ًا بأن آخر
موعد لتـقديم العطاءات هو نهايـة الدوام الرمسي ليوم  2004 /8 /17ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املستمسكات املطلوبة:
.1شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجار صنف ثالث جمددة هلذا العام.
.2كتاب انتساب لدى أحد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
.3صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

املدير العام
الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

العدد2091 /
التاريخ 0002 /7 /8

اعــالن مـــــناقصة
جتهيز مصبوبات رقم (Lining of cast steel, Inner( /)2
grate, Intermediate grate, Lining plate with
)coller ducrodan

اإلعـــــالن للـــــمرة الثالثة

تعـلن مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد أحد معـامل الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
عن إجراء املناقـصة أعاله فعلى الراغبني باالشرتاك يف املـناقصة احلضور إىل مقر املعمل -
القـانونية الكـائن يف الكوفة للـحصول على نسخـة من الشروط وكتاب الـتقديم لقاء مبلغ
قدره مخـسة آالف دينـار غري قابل للـرد وتقديم عـطاءاتهم يف غالفـني أحدهمـا جتاري
(السعر) واآلخر فين متضمنـ ًا التأمينات القانـونية األولية البالـغة  %3من مبلغ املناقصة
أعاله علمـ ًا بأن آخر موعـد لتقديم العطـاءات هو نهاية الـدوام الرمسي ليوم 2004 /8 /12
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املستمسكات املطلوبة:
.1شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجارة صنف ثالث جمددة هلذا العام.
.2كتاب انتساب لدى أحد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
.3صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

املدير العام

مـناقصـة حملية رقـم  20-07-2004 / 329تعلن الشـركة العـامة
لصناعة االدوية واملـستلزمات الطبية  /سامراء احدى شركات
وزارة الصـناعة واملعادن عن مـناقصة تنفيـذ اعمال صيانة يف
اسالـة ماء الـشركـة فعلـى الراغـبني من املـكاتـب والشـركات
املختصة احلصول على استمارة الشروط واملواصفات من امانة
الصندوق يف مقر الـشركة يف سامراء لقاء مبلغ مقداره ()5000
مخسـة االف دينـار غري قـابل للـرد على أن تـودع العروض يف
صندوق العطـاءات يف مقر الشركـة يف سامراء يف مـوعد اقصاه
نهايـة الدوام الـرمسي لـيوم  2004 / 8 / 5ويـتحمل من تـرسو
عليه املناقصة اجور نشـر االعالن علما ان الشركة غري ملزمة
بقبول اوطأ العطاءات..
مع التقدير
املدير العام
م /إعـــــــالن مزايدة
رقم 0002 /10

العدد2122 /

إعالن مناقصة
جتهيزCrank Shaft for DA 23)( /

القانونية

محمد جواد الصائغ:

املعسكرات التـدريبية واملباريات التجريبية
ملـنتخـب النـاشـئني والـشبـاب وإن الـلجنـة
الفـنية استجابت لكل مطالب املدربني ومن
املـــؤسف أن يكــون طــرح قــضيــة مــدرب
النـاشـئني صــاحل راضي بـأن االحتــاد يقف
ضده ألنه شقيق أمحـد راضي أقوهلا بصدق
أن االحتــاد ليـس له مـوقف مع أحـد ال مع
مدرب وال مع ناد.
وحتدث رئيس االحتاد عـن موضوع معاجلة
الالعـب الدولـي السـابق علـى كاظـم وقال:
حتـدثت مع زمـيلنـا جــاسم يعقـوب حـول
معــاجلته يف الكـويت لعـدم تـوفـر األجهـزة
الطبية هـنا وحتى جـوازه كان معي وكنت
مـتابـعاً لـقضيـة عالجه ألنه زميلـي وقدم
خدمة كـبرية للكرة العراقـية وعلى االحتاد
تـقديـم ما حيـتاجـه وهذا مـا عملنـا عليه
وليس كما يثار اآلن.
وكـذلك األمـر بــالنـسبـة لالعـبنـا الكـبري
مجـولي فـوفـاء لتــارخيه خصـصنـا راتبـاً
تقـاعـديـاً له بـاإلضـافـة إىل املـرحـوم عبـد
الــرمحن عبـد الكـريم (أبـو عـوف) وهـذه
اجلوانب اإلنـسانيـة حنن سبـاقون هلـا ولكن
اليـد الـواحـدة ال تـصفق وإمكــانيــاتنـا ال
تكفي.
املدرسة الشعبية واملشروع
البريطاني
وحتـدث السيـد حممـد جواد الـصائغ عـضو
االحتـاد فقال :أغلـب املناقـشات تكـون حول
املشـاركات اخلـارجيـة لكـرتنـا وقليل مـنها
يدور حـول البناء الداخلـي ولغرض تطوير
كـرتنـا وجعلهــا تعمل بـاجتـاهـني ينقـسم
االحتـــاد إىل قــسـمـني لـلعـمل اخلـــارجـي
والداخلـي وقدمت مقرتح املدرسـة الشعبية
واليت سيدعـمها االحتاد ويـشملها بـاملشروع
الـربيطــاني وقـد طـبقنـا هــذه الفكـرة يف
النجـف وهي تشكـيل فرق شعـبية لـألشبال
واختيار اجليدين ملنتخب احملافظة ثم على
عموم القطر.
الصائغ يتحدى الكعود
وتـطرق الـسيد الـصائغ إىل أن الـبعض تكلم
عن وجــود غــربــاء يف تــشكـيلــة االحتــاد
والتهجم علـى أبنـاء احملافـظات وأقـول هذا
ليـس جتـنيــا علــى األخــوة يف األنــديــة
اجلمــاهرييــة ليــس كل من مـثل املنـتخب
الوطين العبـاً جيب أن يصبح إدارياً ناجحاً.
وحنن ال نقبل بـالتـشهري والتجـاوز وأحتدى
الكعـود لـو كـان تــارخيه الـريـاضـي مثل
تارخيي.
ال شيء يخيفني وال نعمل يف
اخلفاء
وقـال حــسني سـعيـد :إن االحتــاد ال يتـبع
األسلـوب العدائي ضد أي شخص ما تعرضت
له خالل الــسـنــة املــاضـيـــة الكـثـري مـن
املـواجهـات واألمور األخـرى ولكننـا نعـامل
مجيع األنـدية واالحتادات الفرعية سواسية
وأنا مل يدعـمين أحد وتارخيي يـشهد بذلك
واحلجيـة أخ وصـديـق ونعمل معـاً خلـدمـة
الريـاضة العراقيـة أما من يعمل ضـد بلدنا
فسـأقف ضـده كمـا إنه ال شـيء خييفين وال
نعمل يف اخلفاء.
عدنان حمد براءة الذئب من دم
يوسف
وقـال نـاجح محـود حـول قـضيـة صـراع

من ميثلنا يف الدورة العربية!!
وحتـدث الـسيـد نـاجح محـود عن الفـريق
الــذي سيـشـارك يف الـدورة العــربيــة اليت
ستقـام يف اجلـزائـر وقـال :مـن املنـاسب أن
يـكون املـنتخب الـوطين بعـد بطـولة آسـيا
وأثينـا يصـب جل اهتمـامه علـى مبـاريات
تـصفيـات كـأس العـامل وبـالتـالـي سنفـسح
اجملـال لفـريق آخــر للمـشـاركـة يف الـدورة
العـربيــة واليت هي لـلمنـتخبــات األوملبيـة
فقـط ويف الفرتة القليلـة املقبـلة سيـصار إىل
تــشكـيل الفــريق مع تهـيئــة كل األجــواء
املنـاسبـة لنجـاحه يف هـذا الـتجمع العـربي
ويعطينا الفرصة خللق بدائل من الالعبني
واملدربني وأعتقـد أن فرتة شهرين مـناسبة
لإلعداد هلا.
بطولة اجلمهورية للفئات العمرية
وتناول سعيد يف حـديثه بطولة اجلمهورية
لعموم حمـافظاتنـا وقال أن األفضل لكـرتنا
هـو إقامتها للفئـات العمرية لتـكون الفائدة
أكرب وحنن نعـمل لتشكيل أكثـر من منتخب
وسنـدعم املـدارس الكـرويـة يف احملـافظـات
ألنهــا متـثل القــاعــدة الكــرويـــة ومنـجم
الالعبني.
االحتاد ليس ضد مصالح راضي
وتطرق ناجح محود إىل مسألة التوازن بني

الشركة العامة لصناعة االمسدة  /املنطقة اجلنوبية
ص  .ب ( ) 74بصرة

تعلن شركة املنصور العامة للمقاوالت اإلنشائية إحدى تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان عن إجراء
مزايدة عـلنية لبيع املواد املبينة أوصافها الحق ًا املـوجودة يف موقع معمل التحرير للبناء اجلاهز يف
كركوك يف الساعة العاشرة من صباح يوم  2004 /8 /2مبوجب القانون  32لسنة  1986املعدل والقرار
 16لسنة  1996فعلـى الراغبني باالشـرتاك يف املزايدة احلضـور بالزمـان واملكان احملدديـن مستصحبني
التأميـنات القانونـية وقدرها ( )750000سـبعمائة ومخسـون ألف دينار بصك مصـدق مع البطاقة
التمـوينية وبـطاقة الـسكن على أن تـرفع املواد املبيعـة خالل سبعة أيـام من تاريخ املصـادقة على
قـرار البيع وبعكـسه تفرض غـرامة ( )10000عـشرة آالف ديـنار عـن كل يوم تـأخري ويـتحمل من
ترسو عليه املزايدة أجور خدمة  %2من املبلغ الكلي كما يتحمل أجور نشر اإلعالن.
املواد املعروضة للبيع:
.1ماكنة كيس بلوك كهربائية ويدوية عدد.3 /
.2شاصي حفار وخباطة موقعية وخملفات آليات.
.3أثاث مستهلك (غسـالة صحون  -طباخ  -جهاز طبع خرائط  -هـيكل كرفان  -جهاز تربيد مركزي -
أثاث خمتلف).
.4أدوات احتيـاطيـة متضـررة وجديـدة عدد 10 /وتـشمل (كـيلة دنـرب مستـعمل وسكيـنة تـربول
تركس وربالت مطاطية خمتلفة وتقسيم آهني مستهلك عدد.)3 /
رعد عدنان حممود
املدير العام
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الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد
التاريخ 0002 /7 /10
إعالن مناقصة
جتهيزSeal Ring for DA 23)( /
العدد2120 /

اإلعــــــالن للــــمرة األوىل

املــدربني وأن االحتـاد عـمل علـى تفـضيل
مدرب على املصلحة الـوطنية أجاب إذا كان
املقصـود عـدنـان محـد فـإنه بـريء بـراءة
الـذئب من دم يـوسف فـقد قـال رأيه الفين
يف مسـتوى املنتخب الوطين واختياره جرى
وفق سياقات عمل وليس ألغراض أخرى.
ال أحد فوق اجلميع
وأضاف محود ال أحد يكون فوق اجلميع وال
بـد من أن تكـون هنـاك شفافـية يف الـطرح
وحنـتـــاج إىل حقـــائق وضـــوابـط وأســس
واالحتـاد ال بد أن يضم  11عـضواً وحنتاج إىل
الكثري من األكفاء وحنن لسنا ضد الكفاءات.
الدوري يف تشرين األول املقبل
وأكمل محود حديثه بأن من يقرأ روزنامة
االحتـاد سريى املشاركـات الكثرية أما الدوري
املقبل والـذي سيبدأ يف تـشرين األول املقبل
فستكـون هناك جممـوعتان تضـم  17فريقاً
لكـل جممــوعــة وفــرق بغــداد سـتتــوزع
بــالتـسـاوي يف هـاتـني اجملمــوعتـني وحنن
ندرس التـوقيتات للوصول إىل أفضل الصيغ
إلقامة الدوري.
نسعى الستقدام مدرب أجنبي
معروف
وقـال السـيد حـسني سعيـد إننـا نسـعى إىل
اسـتقدام مـدرب أجنيب علـى مستـوى عال
ولكن الـظرف األمين الـصعب هو مـا مينعنا
من حتقـيق ذلك ومتـى ما يـستـقر الـوضع
األمين سـنعمل بهـذا االجتـاه وغــايتنـا هي
جعل كرة القدم العراقية يف املقدمة.
إعادة الكؤوس لالحتاد
وأضـاف نـعمل جبـد إلعـادة أرشـيف الكـرة
العراقيـة والذي سلـب كما أدعـو مجيع من
سـرقوا أو اشرتوا الكؤوس أعادتها إىل االحتاد
وهـناك مكـافآت ملن يـعيدهـا ألنها تـارخينا
مجيعاً وليست ملكاً ألحد.
وأضــاف محــود :شكـلنــا جلنــة مع كـليــة
الرافدين ألرشفة شؤون وتاريخ االحتاد.
ميزانية لكل احتاد فرعي
وحتدث الـسيـد الصـائغ عـن جناح املـدرسة
الشـعبية :تـوجد هنـاك أسس لنجـاحها من
تـوفر املالعب واملخـاطبات لـبناء مالعب يف
احملافـظات واملدرسـة الشعبيـة هي أكثر من
كــونهــا ميــدانيـة وإمنــا جعل االحتـادات
الفرعيـة تعمل مع االحتاد املركزي لتطوير
وبنـاء كــرتنـا بـاالجتــاه الصـحيح وميـكن
ختصيص ميـزانية لكل احتاد فرعي خاصة
به تساعـده على النهوض بـأعماله والنجاح
بهــا ،ولــدينــا مـقرتحــات كثـرية وهنــاك
اجتمـاعـات مـشرتكـة بـني اللجنـة الـفنيـة
واملسابقات.
املشاركة يف بطوالت األندية
العربية واآلسيوية
وقال سعيـد :إن توقيع العقـود سيشمل كل
مـدربـي منـتخبــاتنـا الـوطـنيـة وكــذلك
اإلداريـني واملعــاجلـني واألطـبــاء مـن أجل
االستقرار.
أمـا عن قضـية تـرشيح األنـدية الـعراقـية
للبطوالت العربـية واآلسيوية أجاب :أرسلنا
تـأكيدات بـاملشـاركة فيهـا وإذا كانـت هناك
معـوقـات فلـن نشـارك يف بطـولـة األنـديـة
اآلسيــويــة أو العـــربيــة وتـــدرس جلنــة
املـسابـقات مجـيع االحتمـاالت للـوصول إىل
النتائج املرضية.

القانونية

م  /اعــــــــــالن

تعلن شركـتنا عن حاجتها اىل تصليح املاده املبينة تفـاصيلها يف ادناه .فعلى الراغبني باالشرتاك ولديهم القـدرة على التصليح مراجعة مقر الشركة
الكـائن يف حمافظـة البصرة  /خـور الزبري او مكتـب الشركة مــــــقـابل مستشفـى السعدون االهلي للحـصول على الشـروط اخلاصة واملـواصفات لقاء
مبلغ ( )5000مخـسة االف دينـار للنسخـة الواحـدة غري قابل للـرد وتقديم عـطاءاتهم يف ظـرفني مغلقني وخمتـومني (فين واخر جتـاري) ومثبت
عليهما رقم املناقصـة وتاريخ الغلق يودعان يف صندوق العطاءات يف مقر الشركة  /خور الزبري على ان يرفق مع العطاء صك تأمينات بنسبة  %3من
قيمة العطاء ووصل بيع املناقصة وان التقل مدة العرض عن  90يوم ًا وتكون االسعار بالدوالر وبعكسه يهمل العطاء من قبل جلنة فتح العروض مع
رفق كتاب براءة ذمة صـادر من اهليئة العامـة للضرائب واجازة تـأسيس الشركـة وعلى املشاركني مـن اجملهزين العراقيني الـوكالء واجملازين رمسيا
تقديم مـا يثبت ذلك اضافـة اىل الشركـات العربية واالجـنبية املسجـلة رمسي ًا وتكـون املواد واصلة اىل خمـازن الشركـة ،علم ًا ان تاريخ الـغلق هو كما
مؤشر ازاء املناقصة ويف حالة موافقة عطلة رمسية يكون الغلق اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

مع التقدير
ت

رقم املناقصة

تفاصيل املواد
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املدير العام

الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

إعــــالن مــــناقصة

تاريخ الغلق

العدد2121 /

التاريخ 0002 /7 /10

جتهيزDelevery Valve for EA 64 E)( /

اإلعــــالن للـــــمرة األوىل

تعلن مديريـة معمل مسنت الكوفة اجلديـد أحد معامل الشركـة العامة للسمنت
اجلـنوبـية عـن إجراء املـناقـصة أعاله فـعلى الـراغبني بـاالشرتاك يف املـناقـصة
احلضـور إىل مقر املعمل  -القـانونيـة الكائن يف الكـوفة للحصـول على نـسخة من
الشـروط وكتـاب التقـديم لقـاء مبـلغ قدره مخـسة آالف ديـنار غـري قابـل للرد
وتقـديم عطـاءاتهم يف غالفـني أحدهمـا جتاري (الـسعر) واآلخـر فين متضـمن ًا
التأميـنات القانونـية األولية البـالغة  %3من مبلغ املـناقصة أعاله علـم ًا بأن آخر
موعد لتقديم العطاءات هـو نهاية الدوام الرمسي ليوم  2004 /8 /16ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املستمسكات املطلوبة:
.1شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجار صنف ثالث جمددة هلذا العام.
.2كتاب انتساب لدى أحد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
.3صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

تعلن مديريـة معمل مسنت الكوفـة اجلديد أحد معـامل الشركة العـامة للسمنت
اجلنـوبيـة عن إجـراء املنـاقصـة أعاله فعلـى الـراغبني بـاالشرتاك يف املنـاقصـة
احلضـور إىل مقر املعـمل  -القانـونية الكـائن يف الكوفـة للحصـول على نـسخة من
الشـروط وكتـاب التقـديم لقـاء مبلغ قـدره مخسـة آالف دينـار غري قـابل لـلرد
وتقـديم عطـاءاتهم يف غالفني أحـدهمـا جتاري (الـسعر) واآلخـر فين مـتضمـن ًا
التأميـنات القانـونية األوليـة البالغـة  %3من مبلغ املنـاقصة أعاله علمـ ًا بأن آخر
موعـد لتقديم العطاءات هـو نهاية الدوام الـرمسي ليوم  2004 /8 /16ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املستمسكات املطلوبة:
.1شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجار صنف ثالث جمددة هلذا العام.
.2كتاب انتساب لدى أحد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
.3صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

املدير العام
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الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
مديرية معمل مسنت الكوفة اجلديد

إعـــالن مــناقصة

العدد2123 /
التاريخ 0002/7 /10

جتهيزPump Shaft Drive for DA 23)( /

اإلعــالن للـــمرة األوىل

تعلن مديريـة معمل مسنت الكوفة اجلديـد أحد معامل الشركـة العامة للسمنت
اجلـنوبـية عـن إجراء املـناقـصة أعاله فـعلى الـراغبني بـاالشرتاك يف املـناقـصة
احلضـور إىل مقر املعمل  -القـانونيـة الكائن يف الكـوفة للحصـول على نـسخة من
الشـروط وكتـاب التقـديم لقـاء مبـلغ قدره مخـسة آالف ديـنار غـري قابـل للرد
وتقـديم عطـاءاتهم يف غالفـني أحدهمـا جتاري (الـسعر) واآلخـر فين متضـمن ًا
التأميـنات القانونـية األولية البـالغة  %3من مبلغ املـناقصة أعاله علـم ًا بأن آخر
موعد لتقديم العطاءات هـو نهاية الدوام الرمسي ليوم  2004 /8 /17ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املستمسكات املطلوبة:
.1شهادة تسجيل الشركة أو هوية غرفة التجارة صنف ثالث جمددة هلذا العام.
.2كتاب انتساب لدى أحد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
.3صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
*يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط.
*يهمل أي حتفظ إن وجد.
*تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني.

املدير العام

