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نــــشــــر في جــــريــــدة (الـــزمــــان) الــــعــــدد ٦١٤٩ - ٦١٥٠ في ٢٠١٨/٩/٢٣ اعـــــــــــالن
ـنــاقـصــــــــــة ٢٠١٨ / د م س/ ع/ ١ خــطـأ والـصــحـيح ٢٠١٨ / د م س/ ع / ٢ لـذا ا

اقتضى التنويه. 
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١- يــسـر (وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي والــبــحث الــعـلــمي/ قــسم الــعــقـود
ـؤهـلـ وذوي اخلـبـرة لـتـقـد احلـكـومــيـة) دعـوة مـقـدمي الـعـطـاءات ا

عطاءاتهم للعمل اخلاص (نقل منتسبي مركز الوزارة).
٢- تـتوفر لـدى (وزارة التعـليم العـالي والبحث الـعلمي) الـتخصـيصات
ـوازنة االحتـاديـة ويـنوي اسـتـخـدام جزء مـنـهـا لتـنـفـيذ الـيـة ضـمن ا ا

اخلدمات (نقل منتسبي مركز الوزارة).
٣- بـامـكـان مقـدمي الـعـطـاء الـراغبـ في شـراء وثـائق لـلـعطـاء بـالـلـغة
الـعربـية بـعد تـقد طـلب حتريـري الى (وزارة التـعليـم العالـي والبحث
الـعلـمي/ قسم الـعقـود احلكـومـية) وبـعد دفع قـيمـة البـيع للـوثائق غـير
ـسـتردة الـبـالـغـة (٢٥٠٫٠٠٠) مـائـتـان وخـمـسـون الف ديـنـار بـامـكان ا
ـعلـومـات على زيـد من ا مقـدمي الـعـطاء الـراغـب في احلـصـول علـى ا

ب في اعاله. العنوان ا
٤- تسلم الـعطاءات الى الـعنـوان االتي (وزارة التعـليم العـالي والبحث
ـوعـد الـعـلـمي/ قــسم الـعـقـود احلـكـومـيــة/ قـرب سـاحـة االنـدلس) في ا
احملــدد (نــهــايـة الــدوام الــرســمـي لـيــوم ٢٠١٨/١٠/٨) وســوف تــرفض
تأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او العطاءات ا
ـثليـهم الراغبـ باحلـضور في العـنوان االتي (وزارة الـتعلـيم العالي
والـبـحث الـعلـمي/ قـسم الـعـقود احلـكـومـية/ قـرب سـاحـة االندلس) في
الـزمــان والـتـاريـخ ٢٠١٨/١٠/٩ الـســاعـة الــعـاشـرة صــبـاحــا. يـجب ان
تــتـضـمن الـعـطـاءات ضـمـان لـلــعـطـاء (خـطـاب ضـمـان مـصـرفي او صك
ـكافئة بلغ (٥٠٠٠٫٠٠٠) خـمسة مـالي دينـار او بالعـملة ا مصـدق) و

القابلة للتحويل.
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ــنـــشــورنــا بـــتــاريخ ٢٠١٨/٨/١٩ و٢٠١٨/٩/١٣ احلــاقـــا 
ـنح وكـالـة نقل الـبـريـد لـلشـركـة الـعـامة لـلـبـريد واخلـاص 
ـدد اعالن مشروع منح الوكالة (لـلمرة الثانية) والتوفير.. 
لـــغـــايـــة تـــاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ بـــدال من تـــاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣
علومات االتـصال على رقم الهاتف (٨١٥٠١٧٣) زيـد من ا و
درج ادنــــــاه وقع االلـكتروني لـهذه الشـركة ا او مراجـعة ا

(legal@post.iq)
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رقم ٢٩٠٦ وجب الـكتاب ا ديرية من خالل شـرح مبلغ مـركز شرطـة اليوسفـية انك مجـهول محل االقـامة  لقـد حتقق لهـذه ا
كن اجـراء الـتبـليغ عـلـيه واستـنادا في ٢٠١٨/٩/١٨ انك مـجـهول مـحل اإلقامـة ولـيس لك موطن دائم او مـؤقت او مـختـار 
للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ الدورة خالل خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم
ـديريـة باجـراءات التـنفـيذ عـامالت التـنفـيذيـة بحـضورك وفي حـالة عـدم حضـورك ستـباشـر هذه ا ـباشـرة ا التـالي لـلنـشر 

اجلبري وفق القانون:
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نـفـذت الـدائـنـة سـلـيـمــة عـبـد الـله اسـعـد قـرار مـحـكـمـة االحــوال الـشـخـصـيـة الـبـيـاع بـرقم ٢٠٠ / ش / ٢٨٧ في ٢٠١٧/٢/٢
ـتـضمن اداء الـنـفقـة الـشهـريـة الى الـدائنـة اعاله نـفقـة مـسـتمـرة لـلطـفل يـاسر مـحـمـد حسـ مـبلغ قـدره (١٥٠٠٠٠) مـائة وا

طالبة في ٢٠١٧/١/٣ . وخمسون الف دينار واعتبارا من تاريخ ا
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زايدة العلنية (للمرة الثانية) الستثمار تعلن عمادة الكلية التقنية الهندسـية/ بغداد الكائنة في الزعفرانية عن اجراء ا
الية الستالم الشروط اخلاصة ن تتوفر لديه الرغبة مراجعـة عمادة الكلية الشعبة ا كافتيرا الصـيفية فعلى الراغب 
ـزايدة بـعد خـمسـة عشـرة يوم من بذلك مـقـابل مبـلغ(٢٥٫٠٠٠) خمـسة وعـشرون الف ديـنـار غيـر قابل لـلرد وسـتجـري ا
ـقـدمـة كـأساس ـزايدة اجـور الـنـشـر واالعالن وسـتراعـى طبـيـعـة اخلـدمات ا تـاريخ الـنـشـر ويـتحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

فاضلة. ا
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