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p4 WB UM  ÊöŽ≈ØÂ

١- تـعـلن منـظـمـة انسـانـيـة التـي تعـمل بـشـراكة مع
ـتــحـدة لــشـؤون الالجــئـ اعالن مـفــوضـيــة اال ا
مـنــاقـصـة  p4/8/2018 مـشــروع احلـمــايـة االمــنـيـة
ـتحـدة لشؤون الـالجئ في ـكتب مـفوضـية اال ا

قضاء برطلة/ محافظة نينوى.
ــنـاقـصــة االتـصـال فــعـلى الــراغـبــ بـاالشـتــراك بـا
بـالهـاتف ٠٧٨١٥٠١٥٧٢٨ او مـراسلـتـنا عـبـر البـريد

.relief1group@yahoo.com االلكتروني
٢- اســتالم تـنـادر وجـداول الـكــمـيـات الـتـفــصـيـلـيـة

والدعوات الرسمية.
ناقصـــة ٣- تتحمل الشـركة التي ترســــو عليـــهـا ا
اجـور نـشــــــر االعالن لـلـفتـــــــــرة من ١/ ٣ / ٢٠١٨
لــغــايــة ١٠ / ٣ / ٢٠١٨ ويــكــون اخــر يـوم الســتالم
الـعطـاءات ١٠ / ٣ / ٢٠١٨ قبل السـاعة الـثالثـة بعد
الـظهر بعـد اكمال مـراسلتنـا على البريـد االلكتروني

طلوبة. الرسمي اعاله وتقد كافة الوثائق ا
٤- يرجى االلـتـزام الـكامـل بفـقـرات الـدعوات الن كل

دعوة مستلمة غير كاملة ستهمل .
ــوقع او اخــتــيـار W??E??Šö:- في حــالــة تـغــيــيــر ا

انـحة او احملـافظة مـحافـظة اخرى من قـبل اجلهـة ا
يرجى القبول بذلك.

العدد ١٥
التاريخ ٢٠١٨/٢/٢٧

 WOÝËdH « ÍœU½

 ÊöŽ«

اسـتـنادا الـى الفـقـرة (٤  أ) من اجـتمـاع الـلـجنـة الـتـحضـيـرية لـالنتـخـابات
وافق ٢٠١٨/٢/٢٢ . قررت اللجنة نعقـدة يوم االربعاء ا بجلسـتها الرابعة ا
الـتـحـضيـريـة لالنـتخـابـات تـأجـيل موعـد انـتـخابـات الـهـيئـة االداريـة لـنادي
وافـق ٢٠١٨/٣/٢ في قاعـة نـادي الـصـيد ـقررة يـوم اجلـمـعـة ا الفـروسـيـة ا
ـنصـور وفي تـمام الـسـاعة الـتـاسعـة صبـاحـا الى يوم الـعراقي الـكـائن في ا
وافق ٢٠١٨/٣/١٦ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل اجلمعة ا
ـوافق ٢٠١٨/٣/٢٣ وبـحـضـور اي عـدد من االنـتـخـابـات الى يـوم اجلـمـعـة ا

اعضاء الهيئة العامة للنادي.
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نشر في جريدة الزمان العدد ٥٩٧٤ في ٢٠١٨/٢/٢٨ اعالن محكمة بداءة
دعي عليهما (١- طالب كاظم نعيم في بغداد اجلديدة حيث ورد اسمي ا
٢- جنالء كاظم نـعيم) خـطــــــــأ والصـحيح (١- طـالب كاطع نـعــــــــــــيم

٢-  جنالء كاطع نعيم) لذا اقتضى التنويه.

v Ë_« …dLK  ÊöŽ≈

مناقصة رقم (ت / ١/ ٢٠١٨)
عمل وبالعكس نقل منتسبي معمل سمنت النجف االشرف لكافة الوجبات من مناطق سكناهم الى ا

ÂUF « d¹b*«

Ê«bI
ـستـمسكـات الثـبوتيـة بإسم (نـصير فـقد عدد من ا
عبـاس نصر) ومنهـا هوية موظـفي وزارة الكهرباء
والــبـطـاقـة الـتــمـويـنـيــة وبـطـاقـة الـســكن وبـطـاقـة
ن الـنـاخب الـصـادرة من مـحـافـظـة بـابل يـرجى 
يـعــثـر عــلـيـهــا تـســلـيــمـهــا الى جـهــة االصـدار مع

التقدير.
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ناقصة (٥) تنمية اقاليم لعام ٢٠١٧ رقم ا


