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تـعلن نقابة احملام عن بيع سيارات عدد ٣ نوع باثفندر استيشن موديل ٢٠١٠
ـزايـدة الـعـلـنيـة الـتـي ستـجـري في بـيـضـاء الـلـون حـجـم احملرك  6سـلـنـدر وبـا
ـوافق ١٧ / ١١ / ٢٠١٩ في الـسـاعـة ١١ (احلـاديـة عـشـر ظهـرا) مـن يوم االحـد ا
ـنـصور  –شـارع الـنقـابـات فعـلى الـراغبـ اشـخاص مـقـر الـنقـابـة الكـائن في ا
كـان احملـددين مسـتـصـحبـ مـعهم ـوعـد وا واصـحاب مـعـارض احلضـور في ا
زايدة تـأميـنات اوليـة مقدارهـا (ملـيون دينـار) تعاد الى الـذين ال ترسـو عليـهم ا
ـكن االطالع علـى السـيـارة في كـراج مقـر الـنـقابـة اثـناء ـزايـدة و فـور انـتـهاء ا
الـدوام الـرسـمي لـلـنقـابـة اعـتـبـارا من الـيوم الـثـاني لـنـشـر االعالن ويـتحـمل من
ـزايـدة اجور نـشـر االعالن علـمـا ان الـكلـفـة التـخـمـينـيـة للـمـزايدة تـرسـو علـيه ا

العلنية يبدأ من ٥٠٠٠$ للسيارة الواحدة..
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رابـعا- ان يـكون مـستـعـد للـعمل بـدوام كـامل باسـتثـناء
ـكان الـعطـلة االسـبوعـية وان يـكون مـستـعد لـلتـواجد 

العمل وفق ما تقتضيه ظروف العمل.
- اخر مـوعد الستـالم السيـرة الذاتـية هـو نهـاية الدوام
صادف الرابع عشر من الرسمي ليـوم اخلميس القادم ا

شهر تشرين الثاني اجلاري.
- ترسل السيرة الذاتية على العنوان البريدي االتي

Baghdad@aljazeera.net

يـعـلن مــكـتب شـبـكــة اجلـزيـرة االعالمــيـة في بـغـداد عن
حـاجته لتـعي اداري ومـحاسب وبدوام كـامل فعلى من
ـطـلـوبـة في ادنـاه تـقـد سـيـرة ــؤهالت ا تـتـوفـر فـيه ا

دون في االسفل. ذاتية على االميل ا
ية تؤهله للعمل اوال- ان يكون حائز على شهـادة اكاد

باالدارة او احملاسبة.
ـتـقــدم خـبـرة في مـجــال احملـاسـبـة ـتــلك ا ثــانـيـا- ان 

واالدارة ال تقل عن خمس سنوات.
ثالثا- ان يكون يتحدث اللغة االنكليزية كتابة ومحادثة
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نشـر في جريدة الزمان العدد
٦٥٠٠ فـــــــــي ٧ / ١١ / ٢٠١٩
اعالن الــشــعـبــة اعاله حــيث
ادرج ســـهــــوا حتت عـــنـــوان
الــكـفـيل احـمــد هـلـيل عـبـاس
عبارة سبع البور ١٤ / ١ لذا

اقتضى التنويه.
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