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ــديــر ــســتــأنـف عــلــيه/ رزكــار قــادر حــمــد ا الى/ ا
ـفــوض لــشـركــة (انـتــر كــلـ لــلـمــقــاوالت الـعــامـة ا

والتنظيف)
ـقدم ضـدك من قبل بـناءا عـلى الـطعن االسـتـئنـافي ا
ستأنف/ وزير النفط/ اضـافة لوظيفته وجملهولية ا
ـبلغ الـقـضائي قـررت هذه مـحل اقامـتك وفق شـرح ا
احملــكـمـة تـبــلـيـغـك اعالنـا بـصــحـيـفــتـ مـحــلـيـتـ
يـومـيـتــ لـلـحـضــور امـام هـذه احملـكــمـة في مـوعـد
ـرافــعـة ٢٠١٨/٩/١٧ الـســاعـة الــثـامـنــة والـنـصف ا
صـبــاحــا وعــنــد عــدم حــضــورك او من يــنـوب عــنك

رافعة بحقك وفق االصول. قانوناً سوف جتري ا
مع فائق التقدير
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ـزايدة ـتطـلبـات العـمل تعـلن دائـرة صحـة بغـداد/ الكـرخ عن اجراء ا بالـنظـر 
دة ٣٠ ـستـشفى الـكرخ لـلوالدة  ـستـهلـكات الـعائدة  الـعلـنيـة اخلاصة بـبيع ا
يوم تـبـدأ من الـيوم الـتالـي لنـشـر االعالن في الصـحـيفـة احملـليـة وفـقا الحـكام
ـادة (٣١ / اوال) من قـانـون بـيـع وايـجـار امـوال الـدولـة رقم ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣ ا
ــزايــدة اجــور نــشــر االعالن والــداللــيـة ــعـدل ويــتــحــمل من تــرســو عــلــيه ا ا

البـــــــالغة ٢ % من قيمة االحالة.
زايدة: شروط االشتراك في ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- تقد التأمينات القانونية البالغة (٢٠%) من القيمة التقديرية
فعول ٢- تقد براءة ذمة اصلية من الضريبة معنونة الى دائرتنا ونافذة ا
ـزايدة (هـوية االحوال ٣- تقـد كافـة االوراق والوثـائق الثـبوتيـة اخلاصـة با

دنية/ بطاقة السكن) ا
ـسـتــشـفى اعـاله لالطالع عـلى ــزايـدة مــراجـعــة ا ٤- بـامــكـان الـراغــبـ في ا

زايدة مستهلكات موضوع ا
زايدة عطلة رسمية تؤجل الى اليوم الذي يليه ٥- في حال مصادفة يوم ا
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