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WOMÞu « bŽUI² « W¾O¼ Ø WO U*« …—«“Ë

ÊöŽ«

WOMÞu « bŽUI² « W¾O¼ W¹UMÐ nOEMð WB UM

تـعلـن هيـئة الـتقاعـد الوطـنيـة عن اجـراء منـاقصة تـنظـيف بـنايـة ديوان الهـيئـة الكـائن في بـغداد/ الـكرخ/ مـنطـقة الـشواكة
ـالي لـشراء نـسـخـة من شـروط ومـواصـفات ـنـاقصـة مـراجـعـة الـقـسم ا (سـاحـة الـشـهـداء) فـعـلى الراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
ـنـاقصـة لـقـاء مـبـلغ قـدره (٥٠٫٠٠٠) خـمـسون الـف دينـار غـيـر قـابـلـة لـلرد عـلى ان تـسـلم الـعـطـاءات الى مـقـرر جلـنـة فتح ا
ناقصة ورقمها على العطاءات في ديوان الهيئة على ان يكون العطاء داخل ظرف مغلق ومحتوم وموقع ومثبت عليه اسم ا
ان يتـضمن العطـاء مبلغ التـأمينات االولـية البالـغة (١%) من قيمـة العطاء بـصك مصدق المر هـيئة التـقاعد الوطـنية وسوف
ـستوفي للشروط علما ان الهيئـة غير ملزمة بقبول اوطأ العطـاءات علما ان اخر موعد لقبول العطاءات يهمل العرض غير ا
ـناقـصة صـادف ١٣  /  ٦  /  ٢٠١٨ ويتـحمل من تـرسو عـليه ا هو الـساعـة (١٢٫٠٠) الثـانيـة عشـر من ظـهر يـوم االربعـاء ا

صاريف. اجور نشر االعالن وكافة الرسوم وا
W U Ë Ø WOMÞu « bŽUI² « W¾O¼ fOz— Ø 5 Š qOK'« b³Ž bLŠ«

ÊöŽ«

rK) دعوته الـقضائية  rþU?  ÊU½bŽ) واطن قدم ا
لــتـــبــديل (الـــلــقـب) وجــعـــله (اخلــالـــدي) بــدال من
(اجلــوراني) فــمن لــديه اعــتــراض مــراجــعــة هـذه
ديريـة خالل خمسة عـشر يوما من تـاريخ النشر ا
ديـرية بطلبه استنادا وبعكـسه سوف تنظر هذه ا
ادة (٢٢) من قانـون البطاقـة الوطنية الى احـكام ا
ـعـدل عـلى ان يـكون الـنـشر رقم (٣) لـسـنة ٢٠١٦ ا

باسم مدير عاد اجلنسية احملترم .. مع التقدير.
  

 ”U³Ž q{U  r¦O¼ Ø ¡«uK «

 W U Ë ØÂUF « WO M'« d¹b

W U d « cOHMð W¹d¹b

t¹uMð

نشـر في جريـدة (الزمـان) العدد ٦٠٤٠ في ١
نفذ عـليه (احمد ١٧/ ٥/ ٢٠١٨ اعالن الى ا
مـجــيـد رسن) حـيث ورد خـطـأ االسم (احـمـد
مـجـيـار رسن) ويـسـكن مـحـلـة (٢٠١٣) خـطأ
والــصــحـيح (احــمــد مـجــيـد رسـن) ومـحــلـة

(٢١٣) لذا اقتضى التنويه.

W U d « cOHMð W¹d¹b  ØcOHM² « …dz«œ Ø‰bF « …—«“Ë

t¹uMð

ـنفذ علـيه (محمد فوزي نشـر في جريدتنـا بالعدد ٦٠٢٨ في ٣/ ٥/ ٢٠١٨ اعالن الى ا
ؤرخ) لذا اقتضى التنويه. وقع) خطأ والصحيح هو (ا ) حيث وردت كلمة (ا حس


