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بسم الله الرحمن الرحيم
وت كل نفس ذائقة ا

صدق الله العظيم
انتقلت الى رحمة الله تعالى السيدة

ÍbN*« œu³Ž W عقيلة االعالمي الناقد الكبير u³I

ÍœuLŠ bOL(« b³Ž rÝUÐ

ــهـدي ــرحــوم شــفـيـق ا والــدة عــلـي وشـقــيــقــة كل مـن صــاحب وا
وتـقام الـفاحتـة علـى روحهـا الطـاهرة في جـامع الطـالب في الدورة
ـدة يوم من الـساعة ٣ - ٦ بـدءا من اليوم االثـن ٢٠١٩/١١/٤ و

مساء
انا لله وانا اليه راجعون
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ÊöŽ«
ـزايـدة الـعـلـنـيـة لـتـأجـير تـعـلن رئـاسـة جـامـعـة كـركـوك عن اجـراء ا
(مـكـتب اســتـنـسـاخ) الـكـائـنـة في كـلـيـة الـطب الـبـيـطـري يـوم االحـد
ـصــادف ٢٠١٩/١٢/١ الـســاعـة الــثـانــيـة عــشـر ظــهـرا في رئــاسـة ا
اجلـــامـــعـــة وفق قــــانـــون بـــيع وايـــجــــار امـــوال الـــدولـــة رقم (٢١)
ـزايدة مـراجعة لسـنــــــــــــــة ٢٠١٣ فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
شـعبـة الـعـقود احلـكـومـية في رئـاسـة اجلـامـعة السـتالم نـسـخة من
ـبــلغ قـدره (٢٥٠٠٠) خــمـســة وعـشـرون الف الــشـروط لـقــاء وصل 
ـاليـة في الكـلية دينـار فقط غـير قـابل للـرد يتم دفـعها في الـشؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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قاول الى: جميع الشركات وا
ولدة سعة  ١٠٠ كي ة في مـجمع خلخاالن وجتـهيز دائرة ماء شـوان  م: (تأهيل شـبكة محطة رقم  1والشبـكات القد

في عدد / ٤)
ـؤهلـ وذوي اخلبـرة لتـقد عـطاءاتـهم للـعمل ١- يسـر (مديـرية مـاء محـافظـة كركـوك) ان تدعـوا مقـدمي العـطاءات ا
ولدة سعة  100كي في ة في مجمع خـلخاالن وجتهـيز دائرة ماء شـوان  (تـأهيل شبكـة محطة رقم  1والشـبكات القـد
دة ((90 عدد/ ٤). وبكلفة (٢٨٣٫٣٧٥٫٠٠٠) مائتان وثالثة وثمانون مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار) و

يوم
شروع نشرت في الصحف الوطنية (الزمان العراق االخبارية الشرق). ناقصة لهذا ا ٢- ان ا

ؤهل والراغب في احلصول على معلومات اضافية مراجعة (مديرية ماء كركوك الشعبة ٣- على مقدمي العطاءات ا
القـانونيـة وحدة العـقود) خالل ايام الدوام الـرسمي من السـاعة الثـامنة صـباحا الى الـساعة الثـالثة بـعد الظـهر وكما

قدمي العطاءات. موضحة بالتعليمات 
رفقة مع االعالن). طلوبة (كما في القائمة ا ٤- متطلبات التأهيل ا

ناقصة بعد تقد طـلب حتريري الى العنوان التالي (مديرية ماء هتمـ شراء وثائق ا ٥- بـامكان مقدمي العطاءات ا
كركوك الشعبة القانونية وحدة العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٥٠٫٠٠٠).

وعد احملدد من ٦- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي (مديرية ماء كركوك الشعبة القانونية وحدة العقود) في ا
دينة ناقصة ٢٠١٩/١١/١٧ (االحـد) الساعة الـثانية عـشر ظهرا حـسب التوقيت احملـلي  تاريخ االعالن الى يوم غلـق ا
ـثـلـيهم الـراغـب ـتـأخـرة سوف تـرفض وسـيتـم فنح الـعـطـاءات بحـضـور مقـدمي الـعـطاءات او  كركـوك الـعـطاءات ا
باحلضـور في العـنوان الـتالي (مديـرية مـاء كركـوك قاعة االجـتمـاعات الـطابق الثـاني) في الزمـان والتـاريخ يوم االحد
دينة كركوك. كل العطاءات يجب ان تتضمن وافق ٢٠١٩/١١/١٧ الساعـة الثانية عشر ظهرا حسب التوقيت احملـلي  ا
بلغ ضمان لـلعطاء (صك مصـدق او خطاب ضمـان او سفتجة مـديرية ماء كـركوك قاعة االجتـماعات الطـابق الثاني و

.(٢٫٨٣٣٫٧٥٠)
شار اليها انفا هي (العراق/ كركوك/ مديرية ماء محافظة كركوك/ الشعبة القانونية/ وحدة العقود). ٧- العناوين ا

ناقص الفائز اجور نشر االعالن. ٨- يتحمل ا
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قاول الى: جميع الشركات وا
رحلة الثانية) م: (انشاء مجمع ماء طار فاضل سعة ٢٤٠م٣ / ساعة في احلويجة/ ا

ـؤهلـ وذوي اخلبـرة لتـقد عـطاءاتـهم للـعمل ١- يسـر (مديـرية مـاء محـافظـة كركـوك) ان تدعـوا مقـدمي العـطاءات ا
رحلـة الثانية). وبكلفة (٧٠٢٫٣٨٤٫٠٠٠) سبعمائة (انشاء مجـمع ماء طار فاضل سعة ٢٤٠م٣ / ساعة في احلويجة/ ا

دة (١٨٠) يوم واثنان مليون وثالثمائة واربعة وثمانون الف دينار) و
شروع نشرت في الصحف الوطنية (الزمان العراق االخبارية الشرق). ناقصة لهذا ا ٢- ان ا

ؤهل والراغب في احلصول على معلومات اضافية مراجعة (مديرية ماء كركوك الشعبة ٣- على مقدمي العطاءات ا
القـانونيـة وحدة العـقود) خالل ايام الدوام الـرسمي من السـاعة الثـامنة صـباحا الى الـساعة الثـالثة بـعد الظـهر وكما

قدمي العطاءات. موضحة بالتعليمات 
رفقة مع االعالن). طلوبة (كما في القائمة ا ٤- متطلبات التأهيل ا

ناقصة بعد تقد طـلب حتريري الى العنوان التالي (مديرية ماء هتمـ شراء وثائق ا ٥- بـامكان مقدمي العطاءات ا
كركوك الشعبة القانونية وحدة العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٥٠٫٠٠٠).

وعد احملدد من ٦- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي (مديرية ماء كركوك الشعبة القانونية وحدة العقود) في ا
دينة ناقصة ٢٠١٩/١١/١٧ (االحـد) الساعة الـثانية عـشر ظهرا حـسب التوقيت احملـلي  تاريخ االعالن الى يوم غلـق ا
ـثـلـيهم الـراغـب ـتـأخـرة سوف تـرفض وسـيتـم فنح الـعـطـاءات بحـضـور مقـدمي الـعـطاءات او  كركـوك الـعـطاءات ا
باحلضـور في العـنوان الـتالي (مديـرية مـاء كركـوك قاعة االجـتمـاعات الـطابق الثـاني) في الزمـان والتـاريخ يوم االحد
دينة كركوك. كل العطاءات يجب ان تتضمن وافق ٢٠١٩/١١/١٧ الساعـة الثانية عشر ظهرا حسب التوقيت احملـلي  ا
بلغ ضمان لـلعطاء (صك مصـدق او خطاب ضمـان او سفتجة مـديرية ماء كـركوك قاعة االجتـماعات الطـابق الثاني و

.(٧٫٠٢٣٫٨٤٠)
شار اليها انفا هي (العراق/ كركوك/ مديرية ماء محافظة كركوك/ الشعبة القانونية/ وحدة العقود). ٧- العناوين ا

ناقص الفائز اجور نشر االعالن. ٨- يتحمل ا
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