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املدى الرياضي

بطولة السعودية:

قمة البطل والوصيف تنتهي بالتعادل االجيايب سوشو يذل موناكو يف عقر داره يف بطولة فرنسا

تعادل الشبـاب املتصدر وحامل اللقب
مع االحتـاد الوصيف  1-1اجلمعة يف
لقــاء قمـة علــى استــاد االميــر فيـصل
بن فهد يف الريـاض يف افتتاح املرحلة
احل ــادي ــة ع ـش ــرة األخـي ــرة يف ال ــدور
األول مـن الـ ــدوري الـ ــسعـ ــودي لـكـ ــرة
القــدم .وسجل الـسـنغــالي مــانغـا ()3
هـدف الـشبـاب ،والبـرازيلـي شيكـو (44
من ركلـة جـزاء) هـدف االحتـاد .وعـزز

الـشبـاب مـوقعـه يف الصـدارة بــرصيـد
 12نقطة من  11مباراة مقابل  81من
 9مبـاريات لـالحتاد الـذي بقـي ثالـثا.
وشهـ ــدت املـبـ ــاراة نـ ــديـ ــة كـبـيـ ــرة بـني
الفريقني اللذين أكـمال املباراة بعشرة
العـبــني بعـ ــد طـ ــرد العـب الـ ـشـبـ ــاب
ف ـيـ ـصـل الع ـبــيلــي يف ال ـ ــدقــيق ـ ــة ،35
والعب االحتـاد رضا تـكر يف الـدقيـقة
 17بع ـ ــد تـلقــي كل مــنه ـم ـ ــا لالن ـ ــذار

الثاني.
وخ ـ ــاض االحت ـ ــاد املـب ـ ــاراة يف غـي ـ ــاب
محمد نور وصالح الصقري ومبروك
زايد بسبب االصابة.
وبـكـ ــر الـ ـشـبـ ــاب بـ ــالـتـ ــسجــيل مـنـ ــذ
الــدقـيق ــة الث ــالث ــة عبــر مــانغــا رافعــا
رص ـي ـ ــده ال ـ ــى  8اه ـ ــداف يف ص ـ ــدارة
الئح ـ ـ ــة الهـ ـ ــدافــني ،وأدرك االحتـ ـ ــاد
الـتع ــادل عبــر شـيكــو يف الــدقـيقــة 44

بطولة املغرب:

خسارة يوفنتوس وروما يف

الوداد البيضاوي يبتعد  5نقاط يف الصدارة

ابتعـد الــوداد البـيضـاوي  5نقــاط يف الصـدارة مــوقتـا بـتغلـبه علـى ضـيفه
مـولـوديـة وجـدة -1صفـر يف افـتتـاح املـرحلــة التـاسعــة من الـدوري املغــربي
لكرة القـدم .وسجل محمد بنـشريفة هـدف املباراة الـوحيد يف الـدقيقة 81
من ركلـة حــرة مبـاشـرة مـن  30متــرا.وسيــرفع الفـوز مـن معنـويـات العـبي
ال ــوداد الـبـيـض ــاوي قـبل مـ ــواجهـتهـم االثـنـني املقـبل لـنـص ــر ح ـسـني داي
اجلــزائــري يف عقــر دار االخـيــر يف الــدور االول مـن مـنــافـســات اجملـمــوعــة
ال ــرابعــة ضـمـن الــدور الـثــانـي مل ـس ــابقــة دوري ابـط ــال الع ــرب.ورفع الــوداد
رصيـده الى  20نقطة مقابل  15للنادي املكـناسي الذي يخوض مباراة قمة
ضد اجليش امللكي الـثالث .ويف باقي املـباريات ،يلعب الكـوكب املراكشي مع
اوملبيك اسـفي ،وشباب املـسيرة مع جـمعية سال ،واحتـاد طنجة مع الـرجاء
الـبـي ـضـ ــاوي ،واحتـ ــاد تـ ــواركـ ــة مـع املغـ ــرب الفـ ــاسـي ،واالحتـ ــاد الـ ــزمـ ــوري
للخميسات مع شباب احملمدية ،واوملبيك خريبكة مع حسنية اغادير.

اعـــــــالن
محكمة بداءة الهاشمية

من ركلة جزاء.
ولم يـشهد الشـوط الثاني شيئـا يذكر
باستثناء تسديدة العراقي نشأت أكرم
مبح ـ ـ ــاذاة القـ ـ ــائــم االميــن حلـ ـ ــارس
االحتـ ـ ـ ــاد ح ـ ـ ـس ــني ال ـ ـصـ ـ ـ ــادق (،)61
وانفــراد العـب االخيــر عـلي الــسهـلي
مبـ ــرمـ ــى الـ ـشـبـ ــاب دون ان يـنـجح يف
ت ــسجـيل ه ــدف الف ــوز ( .)89وصع ــد
الهالل الـى املـركـز الثـاني بـرصيـد 20
نقـطــة مـن  10مبــاريــات بـتغلـبه علــى
مـضيفه أحـد  1-3علـى استـاد مديـنة
االمـي ـ ــر محـمـ ــد بـن عـب ـ ــد العـ ــزيـ ــز
الرياضية يف املدينة املنورة.
وحــول الهالل تـخلفه بهــدف لصـابـر
حـسني ( )43الـى فــوز بثالثـة اهـداف
تنــاوب علــى تــسجـيله ــا البــرازيـلي دا
سـيلفــا ( 57و )72ومـحمــد الــشلهــوب
( .)83وأهدر مهاجم الهالل البرازيلي
كامـاتشـو ركلة جـزاء يف الدقـيقة . 94
ويف م ـب ـ ــاراة ث ـ ــال ـثـ ـ ــة ،سحـق األهلــي
ضـ ـ ـي ـفــه األنـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ــار  . 1-6وس ـجــل
ال ـب ـ ـ ــرازيـلــي روج ـي ـ ـ ــرو ( 25و 28و)31
وولـيــد اجلـيــزانـي ( 52و )90وح ـسـني
عبـد الغني ( )86اهداف االهلي الذي
أه ـ ـ ــدر له روج ـي ـ ـ ــرو ركلـ ـ ــة جـ ـ ــزاء يف
الــدقيقــة  ،45والبـرازيلـي سيلـسـو ()5
هدف االنصار.
واخـتـتـمـت امل ــرحلــة امــس ال ـسـبـت اذ
لـعب الـطــائي مـع النـصــر ،والــريــاض
مع االتفاق ،والقادسية مع الوحدة.

ذهاب ثمن النهائي
خسـر يــوفنتـوس الـوصيف
امـ ـ ــام مـ ـض ـيـفه اتـ ـ ــاالنــتـ ـ ــا
صفــر 2-اجلمعـة يف ذهـاب
الـ ـ ـ ـ ــدور ثـ ـم ــن الـ ـنـه ـ ـ ـ ــائ ــي
مل ـسـ ــابق ــة ك ــأس اي ـط ــالـي ــا
لكرة القدم.
وسجل التـســاري اله ــدفني
يف الدقيقتني  30و. 76
ولم يـكن حال رومـا أفضل
من يـوفنتـوس وخسـر امام
ض ـيـفه س ـي ـيــنـ ـ ــا به ـ ــدفــني
للنروجي توري اندريه فلو
( 39و )86مـقـ ـ ـ ــابـل هـ ـ ـ ــدف
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املـدعي انـصاف درويـش فرهـود املدعـى عليـها فـوزية اسـماعـيل سالم نظـراً جملهـوليـة محل
اقـامـة املـدعــى عليهـا فـوزيـة اسمــاعيل سالم يف الـوقت احلـاضــر وذلك لنـبلغهـا علـى دعـوة
متلـك املقـ ــامـ ــة مـن قــبل املـ ــدعـي ب ـ ــالعـ ــدد  /41ب 2004 /قـ ــررت هـ ــذه احملـكـمـ ــة تــبلــيغـكِ
بـصحيفـتني محلـيتني يـومـيتني بـاحلضـور امـام هــذه احملكمـة صبـاح يـوم املـرافعـة املـوافق
 2004 /11 /27وعنـد تـبلغكٍ بـاالعالن وعـدم حضـورك سـوف جتـرى املـرافعـة عـنك غيـابيـاً
ووفقاً لالصول والقانون
القاضي
عودة صاحب حمزة
2004 /11 /7

لفـرانـشيـسكـو تــوتي (.)56
ويف مـب ــاراة ث ــالـث ــة ،خ ـس ــر
ت ــوريـن ــو ام ــام سـمـب ــدوري ــا
بهدفـني لكريـستيـانو دوني
( )77وكوتوزوف (.)88
ويـلعـب غـ ــدا ،لـيـتـ ـشــي مع
اوديـنيـزي ،وفيـورنتـينـا مع
بـ ـ ــارمـ ـ ــا ،وبـ ـ ــالــيـ ـ ــرم ـ ـ ــو مع
م ـيـالن ،علـ ـ ــى ان يخ ـت ـتــم
ذهـاب الـدور ثمـن النهـائي
بع ــد غ ــد االح ــد فـيلـتقـي
التسيو مع كـالياري ،وانتر
ميالن مع بولونيا.

اليالن هــذا املــوسم فـصعــد الــى
امل ـ ــرك ـ ــز ال ـث ـ ــان ــي علـ ـ ــى الئح ـ ــة
الهـ ــدافـني ش ـ ــأنه يف ذلـك شـ ــأن
اديبــايــور .وهـي املبــاراة الثــامنــة
ملــونــاكــو يف الــدوري دون اي فــوز
( 6تعــادالت وخ ـســارتــان) فـبقـي
يف املــركــز اخلــامـس بــرصيــد 22
نقطــة فيمـا عـزز سـوشـو مـوقعه
يف املـ ــركـ ــز ال ـ ــرابع بـ ــرصـيـ ــد 52
نق ـط ـ ــة بفـ ــارق االهـ ــداف خـلف
اوكـسير .يف املقـابل ،تابع سـوشو
م ـ ـ ـش ـ ـ ــواره الـ ـن ـ ـ ــاجـح يف االون ـ ـ ــة
االخـي ــرة وح ــافــظ علـ ــى سجـله
خـاليـا من اخلسـارة يف املبـاريات
الـثـم ــانـي االخـي ــرة حـيـث تع ــود
اخ ــر خ ـس ــارة له ال ــى  22ايل ــول
امل ـ ــاضــي ع ـن ـ ــدمـ ـ ــا سق ــط ام ـ ــام
ضــيفه لــيل صف ــر . 2-ويلـتقـي
بــاريـس ســان جــرمــان مـع ليــون
الحـق ـ ـ ــا .ويـلـعــب غ ـ ـ ــدا أي ـ ـض ـ ـ ــا،
اجـاكـسيـو مع مـرسـيليـا ،وكــاين
مع ن ـيـ ــس ،واي ـ ـس ـتـ ـ ــر مع م ـت ـ ــز،
ولـ ـن ـ ـ ــس مـع لـ ـيـل ،ون ـ ـ ـ ــان ــت مـع
ب ــوردو ،وس ــانـت اتـيـ ــان مع ريـن،
وتولوز مع باستيا.

أحلق س ـ ــوش ـ ــو خـ ـس ـ ــارة م ـ ــذل ـ ــة
مبـضـيفه مــونــاكــو  1-3اجلـمعــة
علـ ــى اسـتـ ــاد "لـ ــوي ــس الـثـ ــانـي"
وامام  12888متفـرجا يف افتتاح
امل ــرحل ــة اخل ــام ـس ــة ع ـش ــرة مـن
الــدوري الفــرنـسـي لكــرة القــدم.
وافـتــتح سـ ــوشـ ــو الـتـ ــسجــيل يف
الــدقيقـة  31بــواسطــة جيــرميي
ميـنيـز مـن مجهـود فـردي انهـاه
تـالعــب مــن خـاللـه مب ـ ـ ــدافـعــني
وأودع ال ـك ـ ـ ـ ــرة داخـل امل ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــى،
وأضـ ــاف الـنــيجـي ـ ــري ويلـ ـسـ ــون
اوروم ـ ـ ـ ــا الـه ـ ـ ـ ــدف الـ ـث ـ ـ ـ ــان ــي يف
الـدقيقـة  63من هجمـة مـرتـدة.
وقـلـ ــص ال ـ ـ ــدولــي ال ـت ـ ـ ــوغ ـ ـ ــولــي
اميـانويل اديبايـور الفارق بعد 5
دقـ ـ ـ ــائـق اثـ ـ ـ ــر تـلـقـ ـيـه كـ ـ ـ ــرة م ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ــي الـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ــي
ـ
الــدميــوق ــراطي شـعب ــاني نــونــدا
( ،)68بـيـ ــد ان الـبـ ــرازيلــي ايالن
أعاده الى سابق عهده بتسجيله
الهـ ــدف الـثـ ــالــث لل ـضـيـ ــوف يف
الـدقـيقـة  79اثــر تلقـيه متـريـرة
مـن الـ ــدولـي الـ ـســنغـ ــالـي عـمـ ــر
داف .وه ـ ـ ــو الـه ـ ـ ــدف الـ ـ ـس ـ ـ ــادس

هويت اىل نصف النهائي يف بطولة املاسرتز
بلغ االسترالـي ليتون هويت الدور نصف
النهائي لـبطولة املاستـرز للرجال يف كرة
املـضــرب الـب ــالغ مجـمــوع جــوائــزهــا 4ر4
ملـيــون دوالر ،بـتغلـبه علــى االرجـنـتـيـنـي
غ ــاسـت ــون غ ــاودي ــو  2-6و 1-6يف اجل ــول ــة
الـثالثـة االخيرة مـن منافـسات اجملمـوعة
احلمراء يوم اجلمعة يف هيوسنت.
وحلق ه ــويت ،الــذي أحــرز اللـقب ع ــامي

 2001و ،2002بـالسـويسـري روجـيه فيـدرر
واالميركي انـدي روديك الى دور االربعة،
فـيـم ــا انحـصــرت الـبـطــاقــة االخـيــرة بـني
الــروسي مـارات سـافـني والبــريطــاني تـيم
هنمان.
ويـلـ ـتـق ــي ـه ـ ـ ــوي ــت يف ـال ـ ـ ــدور املـقـ ـبـل مـع
روديـك الـ ــذي حـقق فـ ــوزه الـثـ ــالــث علـ ــى
التـوالـي بتغـلبه علـى االرجنـتيـني االخـر

فوز كليفالند وسان انطونيو ونيويورك
اضاف كل من نيويورك نيكس وكليفالند كافالييرز
وســان انـط ــونيــو سـبيــرز فــوزا جــديــدا ال ــى رصيــده
بتغلب االول علـى هيـوسنت روكـتس  92-93والثـاني
علــى ت ـشــارلــوت هــورنـتــس  89-106والـثــالـث علــى
فيالدلفيـا سفنتي سـيكسرز  80-88امـس اخلميس
ضمن الدوري االميركي للمحترفني يف كرة السلة.
يف املبــاراة االول ــى ،انتـظ ــر نيــويــورك نـيكــس حتــى
ال ــربع االخـي ــر ال ــذي تق ــدم بـه  20-32للف ــوز عل ــى
كلـيفالنــد بنـقطـة واحـدة بعـد ان تقــدم االخيـر يف
االرباع الثالثة االولى  20-22و 20-25و21.-25
ولم ينفع تـألق جنمي هـيوسنت تـرايسي مـاكغرادي
والـصيـني يــاو مـينـغ يف جتنـب هيــوسنت اخلـســارة
حـيــث سجـل االول  24نق ـطـ ــة والـثـ ــانــي  23مع 11

متـابعـة ،فـيمـا كـان كـورت تـومـاس افـضل
املـسجلني يف صفـوف اخلـاسـر بـرصيـد
 23نقطة و 14متابعة.
ويف الثانية ،حقق كليفـالند كافالييرز
فــوزا سهال علـى تـشـارلـوت هــورنتـس
 89.-106سـجـل لـالول ل ـ ـي ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرون
جـيـمــس  91نقـط ــة وللـثــانـي كـيـث
بوغانز  41نقطة.
ويف الثــالثـة ،قــاد تيـم دنكـان فــريقه سـان
ان ـطـ ــونـيـ ــو الـ ــى الفـ ــوز علـ ــى فـيـالدلفـيـ ــا 80-88
بتـسجيلـه  34نقطـة مع  13متـابعـة ،متفـوقـا علـى
ه ــداف فــيالدلفـي ــا الـن ايف ــرس ــون ال ــذي اكـتف ــى
بتسجيل  24نقطة.

وزارة الزراعة
شركة ما بني النهرين العامة للبذور

يــدا بيـد لعـراق الغــد
الى السادة املرشحني لالنتخابات
(احــــزابــــا ومـنــظـمــــات وافــــرادا)
مـستعـدون لنـشر حـمالتكم االعالمـية
يف وسـائل االعال م كـافة (املـقروءة
واملـسمـوعة واملـرئيـة) وبتخـفيض
 %70لالستفسار االتصال على

موبايل039014070707 :
ارضي3130797 / 3130717 :
او احلضور على عنواننا :بغداد  /ابو نؤاس
رقم الدار 141مجاور فندق السفير

إعالن مناقصة  /الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
معمل سمنت اجلنوب

العدد1969 :
التاريخ2004 /11 /11 :

جتهيز منظومة وزن الكلنكر على الساحبات
العمودية عدد2/

يعلـن معمل سـمنـت اجلنـوب احـد املعــامل التـابعـة للـشـركـة العـامـة
للسمنت اجلنوبيـة احد تشكيالت وزارة الصنـاعة واملعادن عن اجراء
املناقصـة أعاله فعلى الراغبني بـاالشتراك يف املناقـصة احلضور إلى
مقر املعمل /الشعبـة القانونيـة الكائن يف السمـاوة لغرض احلصول
على كتاب تقدمي ونسخة من الشروط الفنية والقانونية لقاء مبلغ
قــدره (خمـســة آالف دينــار) غيـر قــابلــة للــرد وتقـدمي عـطــاءاتهم يف
غالفني احدهما جتاري (السعر) واآلخر فـني متمضمناً التأمينات
االولي ــة البــالغ ــة ( )%3من مـبلـغ املنــاقـصــة أعاله عـلم ـاً ان آخــر يــوم
لتقـدمي العـطاءات هـو يوم األحـد املصـادف ( 2004 /12 /19السـاعة
الثـانيــة عشـرة ظهـراً ويتحـمل من تـرسـو علـيه املنـاقصـة أجــور نشـر
االعالن.
املستمسكات املطلوبة:
1ـ هوية غرفة التجارة مجددة لهذا العام.
2ـ كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب نافذة.
3ـ صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
يهمل أي عطاء غير مستوف للشروط املطلوبة.
يهمل أي حتفظ ان وجد.
املعمل غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات.

إعالن مناقصة /الشركة العامة للسمنت اجلنوبية
معمل سمنت اجلنوب

العدد1968 :
التاريخ2004 /11 /11 :

شراء اجهزة قياس مستوى السمنت يف
السايلوات

يعلن معمل سمنت اجلنوب احد املعامل التابعة للشركة العامة للسمنت
اجلنـوبية احد تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن اجراء املناقصة أعاله
فعلى الراغبني باالشتراك يف املناقصة احلضور إلى مقر املعمل /الشعبة
القـانونية الكـائن يف السماوة لغـرض احلصول على كتـاب تقدمي ونسخة
من الشروط الفنـية والقانونيـة لقاء مبلغ قدره (خمـسة آالف دينار) غير
قــابلــة للــرد وتقــدمي عـطــاءاتـهم يف غـالفني اح ـ ــدهمــا جتــاري (الــسعــر)
واآلخـر فني متضـمن ًا الـتأميـنات االوليـة البالغـة ( )%3من مبلغ املنـاقصة
أعاله علمـ ًا ان آخر يـوم لتقـدمي العطـاءات هو يـوم األحد املـصادف (/19
 2004 /12السـاعة الثـانية عـشر ظهـر ًا ويتحمـل من ترسـو عليـه املناقـصة
أجور نشر االعالن.
املستمسكات املطلوبة:
1ـ هوية غرفة التجارة مجددة لهذا العام.
2ـ كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب نافذة.
3ـ صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.
مالحظة:
يهمل أي عطاء غير مستوف للشروط املطلوبة.
يهمل أي حتفظ ان وجد.
املعمل غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات.

غـ ـي ــيـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـ ــو
كـ ـ ــوريـ ـ ــا 6-7
( )4-7و-6
3.
ولـم يخ ـســر
رودي ـ ـ ـ ــك اي
مج ـم ـ ــوعـ ـ ـ ــة
حتى االن.

م/إعــــــــــالن

تعلن شـركـة مـا بـني النهــرين العـامـة
للبـذور احـدى شـركـات وزارة الـزراعـة
عن تــوفــر كـميــات من بــذور احلنـطــة
املـسجلـة واملصـدقـة ..فعلـى الـراغبني
ب ــال ـش ــراء مـن امل ــزارعـني والـفالحـني
مـ ــراجعـ ــة مق ــر ال ـش ــركـ ــة الك ــائـن يف
الـ ــوزيـ ــريـ ــة خـلف املـعهـ ــد الق ـضـ ــائـي
مجـاور مديـرية زراعـة بغـداد (القـسم
التجاري) لغرض التعاقد والشراء.
مع التقدير
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

إعــــــالن

تعلن املـديريـة العامـة لتـربيـة بابل عـن وجود
مـزايـدة علـنيـة لـبيع اثـاث مـتنـوعـة حـديـديـة
وخشبية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة
املـ ـ ــرقــم  32ل ـ ـس ـنـ ـ ــة  1986فـعلـ ـ ــى الـ ـ ــراغ ـبــني
االشتــراك بــاملــزايــدة احلـضــور إلــى مــديــريــة
التـجهيـزات /اخملــزن الثـانـوي الــواقع يف حي
االسكان مجاور مديرية مرور بابل يف الساعة
احلادية عـشرة صباحاً من يوم األحد /12 /5
 2004مـ ـسـتــصحـبـني مـعهـم صـك ـ ـاً م ـصـ ــدق ـ ـاً
مبـبلغ ( )1.215.300مليــون ومئتـان وخـمسـة
ع ـش ــر وثالثـمــائــة ديـنــار مـن قـيـمــة الـتــأمـني
البــالغ ــة  %20من قـيمــة املــزاي ــدة ومن تــرســو
عليه املزايدة يتحمل اجور االعالن والداللية
البالغة  %2من قيمة البيع.
الدكتور
حمادي راضي العوادي
املدير العام

قسم األبنية املدرسية /املديرية العامة لتربية محافظة النجف

إعـــــــــالن

تعلن املديـرية العامـة لتربيـة محافظـة النجف عن توفـر املناقـصات السـرية املبيـنة يف أدناه (تـأهيل مدارس وبنـاء اجنحة) فعلـى الراغبني يف االشتـراك فيها من الـشركات
واملقاولـني /درجة سـابعة فـصاعـد ًا حاملـي هويـة التـصنيف مـن وزارة التخطـيط ال تقل عن الـدرجة املـذكورة نـافذة املـفعول عـند تـقدمي العـطاء مـراجعتـنا (قـسم األبنـية
املـدرسية) لشـراء العطاءات لـقاء مبلغ  25000دينـار خمسة وعـشرين ألف ديـنار للمنـاقصة الـواحدة غيـر قابلة لـلرد على ان يـرفق بالعطـاء املستمـسكات املبيـنة يف أدناه يف
غالف مغلق ومختوم يكتب عليه رقم واسم املناقصة واسم املقاول وتوقيعه وان آخر موعد لتقدمي العطاءات هو (سبعة أيام من تاريخ نشره يف الصحف الرسمية).
املناقصات
1ـ ()2004 /1
 2ـ ()2004 /2
 3ـ ()2004 /3
 4ـ ()2004 /4
 5ـ ()2004 /5
 6ـ ()2004 /6
 7ـ ()2004 /7
 8ـ ()2004 /8
 9ـ ()2004 /9
 10ـ ()2004 /10
 11ـ ()2004 /11

بناء جناح  6صفوف +ترميم روضة
ترميم ( )4مدارس
ترميم( )6مدارس
ترميم ( )6مدارس
بناء جناح ( )6صفوف  +ترميم نفس املدرسة
بناء جناح ( )4صفوف  +ترميم نفس املدرسة
بناء جناح ( )4صفوف  +ترميم مدرسة أخرى
بناء جناح ( )4صفوف  +ترميم مدرسة أخرى
بناء جناح ( )6صفوف  +ترميم مدرستني
ترميم ( )6مدارس
ترميم ( )7مدارس

املستمسكات املطلوبة
1ـ هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول عند تقدمي العطاء حتم ًا وتقدم من قبل املقاول صاحب العالقة.
2ـ قائمة باالعمال املماثلة املنفذة من قبل املقاول صاحب العالقة.
3ـ كتاب براءة ذمة من الضريبة.
4ـ صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى املديرية العامة لتربية النجف بنسبة  %3من مبلغ املقاولة ويكمل إلى نسبة  %5عند االحالة وال تقبل الصكوك غير املصدقة.
مالحظة
1ـ تكتـب األسعار رقـم ًا وكـتابـة ويوقـع املقاول علـى جمـيع نسخ العـطاء مع ذكـر اسمه الـصريح والـتأكـد بدقـة من حـاالت الضـرب واجلمع األسـعار الفقـرات والنـاجت النهـائي جلمـع الفقرات
وعدم نسيان أي فقرة لم تسعر النها ستسعر من قبل اللجنة اخملتصة وتنفذ من قبل املقاول دون سعر.
2ـ الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
3ـ يرفض أي عطاء غير مستوف للمستمسكات أعاله وال تقبل عبارة (تقدم املستمسكات الرسمية بعد االحالة)
4ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن
5ـ يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه صاحب الهوية وتصرف السلف واحلساب النهائي باسمه ومراجعته الشخصية.
6ـ تفتح العطاءات يف اليوم احملدد بحضور من يرغب من املنافسني.
7ـ يحق للمقاول شراء أكثر من عطاء لكن االحالة لعطاء واحد فقط ويكون األول يف تسلسل املناقصات.

