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الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6449 االثن 10 من محرم 1441 هـ 9 من ايلول (سبتمبر) 2019م
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تعلن عمادة الكلية التقنية الهندسية/ بغداد الكائنة في الزعفرانية عن
اجراء مزايدة علنية الستثمار النادي الطالبي والتصوير الفوتوغرافي
كتبة فعلى الراغب وكافتيريا الصيـفية وكافتريا االقسام الداخلـية وا
الـية الستالم ن تتـوفر لديه الـرغبة مـراجعة عـمادة الـكليـة الشعـبة ا
الشـروط اخلاصـة بذلك مـقابل مـبلغ وقدره (25,000) خـمسـة وعشرون
ـزايدة بعـد اسبوع من الف دينـار ال غيرهـا غير قـابلة لـلرد وسـتجرى ا
زايـدة اجور الـنـشر واالعالن تـاريخ النـشـر ويتـحـمل من تـرسو عـليـه ا

قدمة كأساس للمفاضلة. وستراعي طبيعة اخلدمات ا
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تعلن عمادة الكلية التقنية الهندسية/ بغداد الكائنة في الزعفرانية عن
اجـراء مزايـدة عـلنـيـة لبـيع (اثـاث خشـبي ومـعدني واجـهـزة) مسـتـهلك
وفق قانون بـيع وايجار امـوال الدولة رقم  21 لسنة  2013 وفي تمام
الــســاعــة الـــعــاشــرة من صــبــاح يــوم 9/18/ 2019 فــعـلى الــراغــبـ
عـين مـستصـحب ـكان ا ـزايدة احلضـور في الزمان وا االشـتراك با
مـعهم التـأمينـات القانـونية الـبالغة 20 %من القيـمة التـقديريـة للمواد

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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عقل تعـلن الشركة العامة للـنقل البحري الواقعة في الـبصرة/ منطقة ا
ـزايـدة الــعـلـنـيـة اخلـاصــة بـبـيع الـبـاخـرة  –تـقـاطع االنـدلـس تـمـديـد ا

ذكورة في اعالن واصفات ا النـاصر للمرة الثـانية وبنفس الشـروط وا
ـدة ـنـشــور في صـحـيـفــة الـزوراء بـالـعـدد (7036) في 2019/6/25  ا
(15) يـوم تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـنـشـر االعالن في الـصـحـيـفـة. فـعـلى
زايـدة احلـضور في الـسـاعة الـعـاشرة السـادة الـراغبـ بـاالشتـراك بـا

كان والزمان احملددين اعاله. صباحا با
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ـزايـدة عـطـلة رسـمـيـة يكـون الـيـوم الذي يـلـيه مـوعدا اذا صـادف يوم ا
للمزايدة.
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