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ــــــة ــــــون ــــــرشل ــــــر مهــــــاجــم ب اخــتــي
االســبـــــانــي ومــنــتخــب الــبـــــرازيل
لكـــرة القــدم رونــالــديـنـيــو الـيــوم
االثـنـني يف زيـــوريخ أفـضل العـب
يف الـعــــــــالـــم لـعــــــــام 0002 الـــتـــي

مينحها االحتاد الدولي للعبة.
وهي املرة االولى التـي ينال فيها
رونــــالــــديـنـيــــو )02 عــــامــــا( هــــذه
اجلـائـزة وهـو خلف صـانع العـاب
ريــال مــدريــد االسـبــانـي الــدولـي
الفـــرنــسـي الــســــابق زيـن الـــديـن
ـــــز علـــيهـــــا العـــــام زيـــــدان احلـــــائ
املـــاضـي بعـــدمـــا احـــرزهـــا ايـضـــا
عـــامـي 1998 و0000عـنـــدمـــا كـــان
يــــدافـع علــــى الــــوان يــــوفـنـتــــوس

االيطالي.
ووضـع رونالـدينـيو حـدا الحتـكار
اجلــــائــــزة مـن قــبل العـبـي ريــــال
مـــدريـــد االسـبـــانـي يف الــسـنـــوات
ـــــرة حــيــث حــــصل الـــثالث االخــي
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جوائز الفيفا:
رونــــالــــديـنـيــــو أفــضل العــب يف العــــامل
ـــــة ـــــانــي ـــــة مــن نـــصــيــب االمل العــب
بـريجـيت بـريـنتـس للعـام الثـاني
على التـوالي متقـدمة كمـا كانت
ـــــــى ـــــــاضـــي عـل احلـــــــال الـعـــــــام امل
االميركيـة ميا هـام احلائـزة على

اجلائزة عامي 0001 و.0000
وجـاءت البـرازيليـة الشـابـة مـارتـا

)18 عاما( ثالثة.
واختير املنتخب البرازيلي للمرة
الـثــــالـثــــة علــــى الـتــــوالـي أفــضل
منـتخـب يف العــالم امــام فــرنـســا

واالرجنتني.
واختيـر البـرازيلي فـالكـاو افضل

العب يف العالم داخل قاعة.
ـــــزة الـلعــب الــنـــظـــيف امـــــا جـــــائ
فـكـــــانــت مــن نـــصــيــب املــنـــتخــب
ـــــشـــــــاركـــتـه ـــــــرازيـلـــي وذلــك مل الـــب
ـــــاراة ـــــدولــيــني يف مــب بالعــبـــيه ال
)للــسالم( ضــد هــايـتي يف 18 آب

املاضي يف بورت-او-برانس.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

فـــريقه غــرميـيــو بــورتــو الـيغــري
فــضــمه بــــاريـــس ســــان جــــرمــــان
الفرنسي الى صفوفه صيف عام
0001 ولعــب معه مـــوسـمـني قـبل
ان ينـضم الى برشلـونة يف متوز/
يـوليـو 0003 وتـألق معه يف العـام
احلـــالي وســـاهم بــشكل كـبيــر يف
نتــائجه اجليـدة الـتي قـادته الـى
انـهـــــــــاء مـــــــــوســـم 0003-0002 يف
املركـز الثـاني بعـد بدايـة مخيـبة

يف االشهر الستة االولى.
وتـــــابع رونــــالــــديـنـيــــو تـــــألقـه مع
بــــرشلــــونــــة يف املــــوسـم اجلــــديــــد
وقــــاده الــــى صــــدارة الــــدوري دون
اي خـــســـــارة وبفـــــارق كــبــيـــــر عــن
اقرب مطـارديه، والى ثمن نهائي
مـــســـــابقــــة دوري ابــطــــال اوروبــــا
ـــــــــســـــي ـــــــــشـل حـــــيـــــث ســـــيـالقـــــي ت

االنكليزي.
ولدى الـسيدات، كـان لقب أفضل
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علـيهـــا البــرتغـــالي لــويـس فـيغــو
عـــام 0001، والـبـــرازيلـي رونـــالـــدو

عام 0000، وزيدان عام .0003
وحــصل رونـــالـــديـنـيــــو علـــى 600
نقطـة مقابل 550 نقطـة ملنافسه
ــــــــال ــــــــاشــــــــر مـهــــــــاجـــم ارســـن املـــب
االنـكلـيــــزي ومـنــتخـب فــــرنـــســــا
ــــــري، و053 نقـــطـــــة ـــــري هــن تــيــي
ملهـاجم مـيالن االيطـالي الـدولي
االوكـــــرانــي انـــــدري شفــتـــشــنـكـــــو
الـذي نال االسـبوع املـاضي الـكرة
الـذهبيـة الفضل العـب يف القارة

العجوز.
وحـصل رونـالـديـنيــو علـى املـركـز
ـــــة االول 89 مـــــرة مــن قـــبل هــيــئ
التحكـيم التـي ضمت 300 عـضو
)157 مـدربــا وطنيـا و125 قـائـدا(
ـــــــري و32 مـقـــــــابـل 79 مـــــــرة لـهـــن

لشفتشنكو.
ولفـت رونــالــديـنـيــو االنـظـــار مع
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الرشكة العامة لصناعة االسمدة/ املنطقة اجلنوبية
ص.ب )74( بصرة

)إعـــــــــــــــــــــــــــالن(
تعلن شركتنا عن وجود املناقصات أدناه:-

فعلى الـراغبني بـاالشتراك مـراجعة مقـر الشـركة الـكائن يف محـافظة الـبصرة / خـور الزبيـر او مكتب الـشركـة يف بغداد  –قرب
فندق شيـراتون/مقـابل مستـشفى الـسعدون االهلي، للـحصول علـى الشروط واملـواصفات لقـاء مبلغ )5000(خمسـة االف دينار
غيـر قابل للـرد وتقدمي عـطاءاتهم يف ظـرفني مغلقني ومخـتومني )فـني وآخر جتـاري( على ان يـرفق مع العطـاء صك تأمـينات
بنسـبة 3% من قـيمة العـطاء ووصل بـيع املناقـصة مع إرفـاق كتاب بـراءة ذمة صـادر من الهيئـة العامـة للضـرائب واجازة تـاسيس
الشـركة.. علمـاً ان اخر مـوعد لـتقدمي العطـاءات هو نهـاية الـدوام الرسمي لـيوم 0005/1/31 ويتحـمل من ترسـو عليه املنـاقصة
اجـور نشر االعالن، وملـزيد من الـتفاصيل ميكـنكم االطالع على الـشروط التجـارية العامـة وزيارة موقع شـركتنا علـى االنترنيت

www.iraqisscf.com
مع التقدير 
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إعالن املناقصة احمللية املرقمة 2004/10
فقط ملادة زيت فول الصويا

تاريخ الغلق 0005/1/16
يسر شركـة ذات الصواري العامة لـلصناعات الكيميـاوية احد تشكيالت وزارة
الـصنـاعــة واملعـادن دعــوتكـم لتقـدمي عـطــاءاتكـم لتـجهيـزنـا بـاملــواد االوليـة
وحسب الـشروط واملواصفـات التي ميكن احلصـول عليها مـن د.التجارية يف
مقـر الـشـركـة الكـائـن يف التـاجي خـلف معمـل املصــابيح لقـاء مـبلغ مقـداره
)15000( دينار غيـر قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر
واالعالن علـما ان آخـر موعـد لتسـلم العطـاءات نهايـة الدوام الـرسمي لـيوم

األحد املصادف 0005/1/16 .
مع التقدير

اعادة نرش اعالن للمرة الثالثة
رقم املناقصة                             املواد          تاريخ الغلق

     17/ح/0002 جتهيز سكة حديد ملعمل سمنت كركوك 0002/10/09
تعلن الشـركة العامة للسمنت العراقيـة احد تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عـن حاجة معمل سمنت كركوك ملواد
املناقصة اعاله فعلى الراغبني باملشاركة بهذه املناقصات احلصول على الشروط املطلوبة من مقر الشركة /الدائرة
التجـارية الواقـعة يف الزعفـرانية/ سعيـده لقاء مبلغ مقـداره )5000( فقط خمسـة االف دينار غيـر قابل للـرد علما
ان موعـد الغلق سيـكون نـهايـة الدوام الـرسمي لـيوم االربـعاء املـوافق 0002/10/09 وسـيعتبـر العطـاء غيـر مسـتوفٍ

للشروط مالم يوثق مبا يلي:-
1-أن يكـون اجملهز )مكـتب او شركـة( مسجالً داخل الـقطر او خـارجه وحاصالً علـى إجازة ممـارسة نـشاط الـوكاالت

التجارية وان يكون معروفاً )عنوانه وهاتفه داخل العراق(.
0- تقـدمي تـأمـينـات اوليـة مبـوجب صـك مصــدق )حصــرا( او خطـاب ضمـان معـتمـد ومبـا اليقل عـن 1% من قـيمـة

العطاء.
3- تقدمي شهادة براءة ذمة من الضريبة.

2-يرفق وصل شراء املناقصة.
)تقدم هذه املستمسكات مع العرض الفني حصراً(

مع التقدير..

نـشــــر إعــــــــــــالن
رقم املناقصة                                 املواد       تاريخ الغلق

16/ح/0002 جتهيز مكائن حلام عدد/0ديزل   0002/10/09
تعلـن الشـركـة العـامـة للـسمـنت العـراقيـة احـد تـشكيالت وزارة الـصنـاعـة واملعـادن عن حـاجتهـا ملـواد املنـاقصـة اعاله
فعلـى الـراغبني بـاملشـاركـة بهـذه املنـاقصـات احلصـول علـى الشـروط املطلـوبـة من مقـر الشـركـة /الـدائـرة التجـاريـة
الـواقعـة يف الـزعفـرانيـة/ سعيـدة لقـاء مبلغ قـدره )5000( فقط خـمسـة االف دينـار غيـر قـابل للـرد علمـاً ان مـوعـد
الغـلق سيكـون نهـايـة الـدوام الـرسـمي ليـوم االربعـاء املـوافق 0002/10/09 وسيـعتبـر العطـاء غيـر مـستـوفٍ لـلشـروط

مالم يوثق مبا يلي:-
1- أن يكـون اجملهز )مكـتب او شركـة( مسجالً داخل الـقطر او خـارجه وحاصالً علـى إجازة ممـارسة نـشاط الـوكاالت

التجارية وان يكون معروفاً )عنوانه وهاتفه داخل العراق(.
0-تقـدمي تـأمـينــات اوليـة مبــوجب صـك مصــدق )حصــراً( او خطــاب ضمـان معـتمـد ومبــا اليقل عـن 1% من قـيمـة

العطاء.
3-تقدمي شهادة براءة ذمة من الضريبة.

2-يرفق وصل شراء املناقصة.
)تقدمي هذه املستمسكات مع العرض الفني حصراً(

مع التقدير...

املـديـــريــة العــــام لكـــــــري األنـهــــــر
إعـــــــــــــــــــــــــالن

تعلن املـديرية العـامة لكري االنـهر عن اجراء مـزايدة علنيـة لبيع املواد املـستهلكة واملـدرجة تفاصـيلها ادناه
يف مخازن تل محمد بالـقرب من اجلامعة التكنولوجية على اخلط السريع وفقا لقانون بيع وايجار اموال
الـدولـة املـرقم 30 لـسنـة 1986 والتعـليمـات املـاليـة الصـادرة مبــوجبه فعلـى الــراغبني بــالشـراء احلضـور الـى
مـكان املزايـدة يوم الثـالثاء املوافق 0002/10/08 يف الـساعة العـاشرة صبـاحاً مستـصحبني معهم التـأمينات
القـانـونيـة بـصك مصـدق المـر املـزايـدة مبـبلغ )1000000( مليـون دينـار كـذلك جلب هـويـة االحـوال املـدنيـة
وبطـاقـة الـسكـن ويتحـمل من تـرسـو عـليه املـزايـدة اجـور نـشـر االعالن والــدالليــة بنـسبـة 0% مـع املصـاريف
االخـرى علـى ان يـتم رفع املـواد خالل 10 أيـام من تـاريخ االحـالـة القـطعيـة وبخالفه تفـرض غـرامـة يـوميـة
مـقدارهـا)10000( عشـرة االف دينـار لكل يـوم تأخـير وبـعدهـا بعتبـر ناكـالً ويتم حجـز املواد املـتبقيـة واعادة

البيع مرة اخرى.
املواد                                       العدد

1-زورق هولندي                                           1
0-محركات مختلفة مستهلكة                         06
3-أطارات مستهلكة مختلفة االنواع                   050

2-اثاث واجهزة كهربائية مستهلكة                   02فقرة
5-ادوات مستهلكة لالليات مختلفة االنواع       67فقرة

6-بطاريات مستهلكة مختلفة االحجام            110

املديرية العامة لتنفيذ مشاريع الري واالستصالح
القسم القانوني

إعالن مناقصة رقم )45( لسنة 2004
تنفيذ أعمال االستصالح يف مشروع السويب يف محافظة البصرة

تعلن املـديـريـة العـامـة لتـنفيــذ مشـاريع الـري واالسـتصالح احـد
تشكيالت وزارة املـوارد املائيـة عن املناقـصة يف أعاله التـي تتضمن
أعمـاالً تــرابيــة ودفن وحفـريـات لـلقنــوات واملبـازل كـذلـك أعمـال
تبطـني وتنفيـذ منشـآت وحسب جـداول الكمـيات فـعلى مـن لديه
الرغبـة والكفاءة من الدرجة االولى انشائي للدخول يف املناقصة
مــراجعـة هـذه املـديـريــة يف بغــداد/العـامـريــة/9 نيـســان /القــسم
القـانـونـي للحصـول علـى الشـروط واملـواصفـات الـفنيـة اخلـاصـة
بـــــالعــمل واخلــــرائــط وجــــداول الـكـمـيـــــات لقــــاء مــبلـغ مقــــداره
)100000( مـائـة ألـف دينــار غيـر قــابل للـرد مــستـصـحبـني معـهم
هويـة التـصنيف مـجددة لعـام 0002 وشهادة تـسجيـل لدى الهـيأة
الـعامـة للـضرائـب او احد فـروعهـا وتقـدمي العطـاء داخل ظـرفني
ظـرف جتاري وظرف فني ويرافق العطاء صك مصدق او خطاب
ضـمـــان مـصـــريف بـنــسـبـــة )0%( اثـنـني بـــاملـــائـــة مـن مــبلغ عـطـــاء
املـنــــاقــص عـن الـتــــأمـيـنــــات االولـيــــة وســتهـمـل العــطــــاءات غـيــــر
املـستـوفيـة للشـروط املطلـوبة وان آخـر موعـد لتـقدمي العـطاءات
هـو يـوم الـسـبت املـوافق 0005/1/8 الـسـاعـة الثـانيـة عـشـرة ظهـراً

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
املدير العام

املديرية العامة لتنفيذ مشاريع الري واالستصالح
القسم القانوني

إعالن مناقصة رقم)47( لسنة 2004
مشروع استصالح أراضي احلويجة يف محافظة كركوك

تعلن املـديـريـة العـامـة لتـنفيــذ مشـاريع الـري واالسـتصالح احـد
تشكيالت وزارة املـوارد املائيـة عن املناقـصة يف اعاله التـي تتضمن
تــوسيـع وتعمـيق مبــزل العبــاسي القـدمي وانـشـاء مـصب للـمبـزل
وحــسـب جـــداول الكـمـيــات واخلــرائــط فعلــى مـن لـــديه الــرغـبــة
والـكفــاءة مـن الــدرجــة االولــى انــشــائـي للــدخــول يف املـنــاقـصــة
مـراجعـة هـذه املـديـريـة يف بغـداد /العـامـريـة / 9نـيسـان / القـسم
القـانـونـي للحصـول علـى الشـروط واملـواصفـات الـفنيـة اخلـاصـة
بالعمـل واخلرائط وجداول الكميـات لقاء مبلغ مقداره )50000(
خمـسـون الـف دينــار غيـر قــابل للـرد مــستـصـحبـني معـهم هـويـة
التصنيف مجـددة لعام 0002 وشهادة تسجيل لـدى الهيأة العامة
لـلضــرائب او احـد فـروعهـا وتقـدمي الـعطـاء داخل ظــرفني ظـرف
جتـــاري وظـــرف فـنـي ويــــرافق العـطــــاء صك مـصـــدق او خـطـــاب
ضمان مصـريف بنسبة )2%( اربعة باملائة من مبلغ عطاء املناقص
عـن الـتـــأمـيـنـــات االولـيـــة وسـتهــمل العـطـــاءات غـيـــر املــسـتـــوفـيـــة
للـشـروط املـطلـوبـة وان آخـر مـوعـد لـتقــدمي العـطـاءات هـو يـوم
االثنني املوافق 0005/1/10 الساعـة الثانية عشرة ظهراً ويتحمل

من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
املدير العام

الشركة العامة للسمنت العراقية

الشركة العامة للسمنت العراقية

املدير العام
رشيد ياسر حسن
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