
العدد)1629( ال�شنة ال�شابعة -اخلمي�س )15( ت�شرين االول  2009 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com5 اإعــالنـــات
Advertisements

اع����ان����ات

الحقًا  )واملعرف  الدولية  التنمية  م�ؤ�س�سة  من  قر�سًا  العمل(  ب�ساحب  الحقًا  )املعرفة  العراقية  الرتبية  وزارة  تلقت 
ترغب يف  )TEEP( وهي  الثالث  الطارئ  الرتب�ي  امل�سروع  كلف  وذلك عن  الدويل  البنك  من  وبتم�يل  بالقر�ض( 

ا�ستخدام جزء من هذا القر�ض لتم�يل خدمات التدقيق حل�سابات امل�سروع.
ان وزارة الرتبية العراقية تدع� كافة اال�ست�ساريني امل�ؤهلني لغر�ض تقدمي ر�سائل اهتمام ت��سح رغبتهم يف تقدمي 
الت�سجيل،  �سهادة  للمكتب،  الذاتية  ال�سرية  التالية:  ال�ثائق  االهتمام  ر�سالة  مع  اال�ست�سارية، ويرفق  هذه اخلدمات 
قائمة باالعمال املماثلة ال�سابقة وال�سرية الذاتية للكادر االأ�سا�سي للمكتب( وكذلك ي�ستطيع اال�ست�ساري�ن االحتاد فيما 

بينهم لتعزيز قدراتهم.
البنك  من  املقرت�سني  قبل  من  اال�ست�ساريني  وت�ظيف  الختيار  العامة  االإر�سادات  ح�سب  اال�ست�ساريني  اختيار  �سيتم 

الدويل )طبعة اأيار 2004 منقحة يف ت�سرين االأول 2006(.
وميكن احل�س�ل على مزيد من املعل�مات يف العن�ان املذك�ر يف اأدناه خالل اأوقات الدوام الر�سمي )8 �سباحًا لغاية 

3 م�ساًء(.
تقدم ر�سائل االهتمام يف م�عد اأق�ساه نهاية الدوام الر�سمي لي�م اخلمي�ض 2009/11/13 يف العن�ان اأدناه:

وزارة الرتبية- فريق اإدارة م�ساريع البنك الدويل
عناية مدير الفريق

بغداد- الكرخ- عالوي احللة- دور ال�سكك- حملة )220(، زقاق )5(، دار )1/18(
هاتف: 770628554)0(964+

moe_pmt_leader@yahoo.com :الربيد االلكرتوين

املهني  والتدريب  العمل  دائ��رة  االجتماعية/  وال�����س���ؤون  العمل  وزارة  تدع� 
امل�اطنني العاطلني عن العمل وامل�سجلني لديها خالل عامي )2003 � 2004( يف 
بغداد ملراجعة اقرب منفذ ت�سجيل ملحالت �سكناهم من منافذها املبينة ادناه لغر�ض 
حتديث بياناتهم املقدمة �سابقا وت�ثيق هذه املعل�مات يف اال�ستمارة املعدة لذلك 
م�ست�سحبني معهم ه�ية االح�ال املدنية والبطاقة التم�ينية )النم�ذج اال�سلي 
ون�سخة م�س�رة مل�نة وا�سحة من كل منها( وفق امل�اعيد ادناه، وعداها فانه 
الدائرة بانهم قد ح�سل�ا على  الذين مل يراجع�ا  �سيتم اعتبار جميع امل�سجلني 
ا�سبقية  يف  باملطالبة  حقهم  ي�سقط  وعندها  اليها  بحاجة  ولي�س�ا  عمل  فر�ض 

الت�سجيل الأي من برامج الدائرة وفر�ض العمل الحقا.
 2009/10/18 من  للفرتة   2003 العام  يف  امل�سجلني  العاطلني  مراجعة  اواًل:� 

ولغاية 2009/11/15.
للفرتة من 2009/11/16  العام 2004  امل�سجلني يف  العاطلني  ثانيًا:� مراجعة 

ولغاية 2009/12/31.
منافذ ا�شتقبال العاطلني امل�شجلني:ـ

1� مركز تدريب ال�زيرية/ الكائن يف ال�زيرية/ جممع بنايات وزارة العمل.
2� مركز تدريب الزعفرانية / الكائن يف الزعفرانية �سارع البطل.

3� مركز تدريب ال�سعلة/ الكائن يف حي اجل�ادين.
4� مركز تدريب ال�ليد/ الكائن يف ال�سيدية تقاطع احللة ال�سريع.

5� مركز تدريب اأب� غريب)اللحام( /الكائن يف ناحية الذهب.
6� مركز تدريب املعت�سم/ الكائن يف البلديات)9 ني�سان( �سارع املدار�ض.

7� مركز التدريب ال�سعبي يف املحم�دية/ مركز املحم�دية.

اع��������ان

TENDER ADVERTISMENT
MINSTRY OF INDUSTRY AND MINERALS UR STATE CO. FOR ENG. INDUSTRIES

TENDER NO.: 32 /T/UEI/2009
SUBJECT:- )Supply pack up roll for cold rolling machine / pair one( )In USD(

)ADVERTISED FOR FIRST TIME(
The Company invites suppliers who are specialized and have experience to participate in tender No. )32/T/
UEI/2009( in U.S. Dollar to supply the materials mentioned above. They have to get in touch with the company 
main office in AL- Nassiriyha city or Baghdad bureau of our company located in AL- Sa'adon street in front of 
AL-Sa'adoon private hospital. AL- poor building second floor، to get a tender papers of price )50000( Iraqi dinar 
nonrefundable and to hand the offers in the offers box before 3 o'clock PM on Wednesday 4 /Nov./ 2009.
Instruction for submitting offers:
- The tender offer should be with three envelops )commercial، technical and company documents( stamped and 
marked with the name of company، the tender no. & name of the material. Including the following:
- Establishment certificate of the company. The participants should present bid bond in the envelope with an 
amount of )I%( FROM THE TOTAL VALUE OF THE OFFER( as bank check certified by official letter from 
that bank or bank guarantee from Iraqi bank )private or Governmental( certified by an official letter issued 
from the concerned bank. and Signed by the General Manger or the authorized director or who is on behalf of 
them to ensure that letter. The guarantee letter should include the statement )bid bond( and not )participation 
in the tender(.
- Duty free certificate issued from taxes general corporation for year ) 2009( - -- Tender purchasing receipt.
- The Company not obliged to accept the lower offers.
- The awarded Company should pay the cost of publishing & the last advertising.
- Neglecting offers which haven't the tender conditions.
NOTE
* The general conditions and specifications for the tender will be on the company' website )www.urengiraq.com(.
* And the ministry website is )www.Industry.gov.iq(
* The Company invites all participants to reporting the procedures of the
opening the offers at the first o'clock of the following day of the closing date mentioned above.
also the Company invites all the participants to attend the meeting in company headquarter to reply for all 
enquiries، nine o'clock in the morning on
)Wednesday 28/ OCt./2009(
E-mail: urscoe@،yahoo.com
WITH BEST REGARDS

وزارة ال�شناعة واملعادن / �شركة اأور العامة لل�شناعات الهند�شية
رقم املناق�صة )32/ م/ اأ �ص ه� / 2009(

اإعالن مناق�شة )جتهيز ا�شطوانات �شاندة ملاكنة الدرفلة الباردة / زوج واحد( )بالدوالر(
اإعان للمرة الأوىل

تدع� ال�سركة املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�سا�ض لال�سرتاك يف املناق�سة املرقمة )32/ م / اأ �ض ه� /2009( بالدوالر لتجهيز امل�اد املذك�رة اأعاله فعلى الراغبني 
مراجعة مقر ال�سركة الكائن يف مدينة النا�سرية او مكتب بغداد العائد ل�سركتنا الكائن يف �سارع ال�سعدون مقابل م�ست�سفى ال�سعدون االأهلي يف عمارة الن�ر � الطابق الثاين 
للح�س�ل على اأوراق املناق�سة لقاء مبلغ قدره )50000 ( خم�س�ن الف دينار غري قابل للرد وت�دع العطاءات يف �سندوق العطاءات يف مقر ال�سركة نهاية الدوام الر�سمي 
لي�م الغلق امل�سادف االأربعاء 2009/11/4 وعلى اأن: يقدم العطاء بيد خم�ل ال�سركة بثالثة ظروف خمت�مة ومنف�سلة ومثبت عليها ا�سم ال�سركة ورقم املناق�سة وا�سم 

املادة، االأول فني الثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات املطل�بة وت�سمل:�
* �سهادة تاأ�سي�ض ال�سركة.

* يلتزم امل�سارك باملناق�سة بتقدمي تاأمينات اولية 1% من قيمة العطاء مب�جب �سك م�سدق بالدينار العراقي او كفالة م�سرفية �سامنة عن طريق م�سرف عراقي معتمد 
جماز )حك�مي او اأهلي( معزز بكتاب ر�سمي �سادر من امل�سرف املخت�ض وبت�قيع املدير العام اأو املدير املف��ض او من ين�ب عنهما وي�ؤيد فيه �سحة �سدور هذا اخلطاب 
حيث يتطلب تقدمي خطاب ال�سمان حتديد مدة �سالحية ال تقل عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ غلق املناق�سة مع ذكر عبارة )تاأمينات اأولية( ولي�ض )امل�ساركة اأو الدخ�ل يف 

املناق�سة(.
* براءة الذمة من الهيئة العامة لل�سرائب ل�سنة )2009(.

* و�سل �سراء املناق�سة.
� ميكن االطالع على م�ا�سفات املادة املطل�بة وكذلك ال�سروط العامة للمناق�سة على م�قع ال�سركة االلكرتوين وه� كاالآتي:�

)www.urengiraq.com(
� وم�قع ال�زارة االلكرتوين وه� كاالآتي: 

)www.industry.gov.iq(
� ال�سركة غري ملزمة بقب�ل اأوطاأ العطاءات.

� يتحمل من تر�س� عليه املناق�سة اأج�ر الن�سر واالإعالن االأخري.
� يهمل اأي عطاء غري م�ست�ف ل�سروط املناق�سة.

كما تدع� ال�سركة كافة امل�ساركني حل�س�ر اإجراءات فتح العطاءات ال�ساعة االأوىل من الدوام الر�سمي للي�م التايل لتاريخ غلق املناق�سة املذك�رة اأعاله.
تدع� ال�سركة كافة امل�ساركني حل�س�ر امل�ؤمتر املن�ي عقده يف مقرها لالإجابة على اال�ستف�سارات 

يف ال�ساعة )التا�سعة �سباحا( من ي�م االأربعاء )امل�سادف 28/ 10/ 2009(
E-mail:urscoe@yahoo.com الربيد االلكرتوين

وزارة العم���ل وال�ص��ؤون الجتماعي����ة
 دائرة العمل والتدريب املهني

جزء  لتاأجري  االعالن  عن  واملعادن  ال�سناعة  وزارة  �سركات  احدى  النباتية  الزي�ت  ل�سناعة  العامة  ال�سركة  تعلن 
من الطابق ال�ساد�ض يف بناية االدارة العامة ل�سركتنا ال�ستغالله لتقدمي وجبات الطعام ملنت�سبي ال�سركة مب�جب 
ال�سروط والتعليمات التي ميكن للمزايد االطالع عليها يف مقر ال�سركة خالل مدة االعالن باملزايدة العلنية وخالل 
ثالثني ي�مًا تبداأ من الي�م التايل للن�سر واذا �سادف ي�م املزايدة عطلة ر�سمية فتك�ن املزايدة يف اول ي�م دوام بعد 
العطلة ا�ستنادًا اىل قان�ن بيع وايجار ام�ال الدولة رقم 32 ل�سنة 1986 املعدل وان مدة االيجار هي �سنة واحدة.. 
فعلى الراغبني باال�سرتاك يف املزايدة احل�س�ر يف مقر ال�سركة يف ال�ساعة العا�سرة من �سباح الي�م االخري من مدة 
االعالن م�ست�سحبني معهم امل�ستم�سكات املطل�بة )ه�ية االح�ال املدنية + بطاقة ال�سكن +البطاقة التم�ينية( و�سك 
م�سدق بالتاأمينات البالغة )400000( اربعمئة الف دينار ويتحمل من تر�س� عليه املزايدة اج�ر االعالن والداللية 
وعليه ت�سديد بدل االيجار كاماًل من امل�ساريف خالل ثالثني ي�مًا من تاريخ االحالة القطعية وااللتزام بال�سروط 
والتعليمات املذك�رة اعاله وبعك�سه �سيتم اعتباره ناكاًل وتطبق بحقه كافة االجراءات املن�س��ض عليها يف القان�ن 

املذك�ر. 
ال�شركة العامة ل�شناعة الزيوت النباتية

زي��������ن ت�����ك�����رم ال����ط����ل����ب����ة الأوائ������������ل

لقد بات تكرمي الطلبة االأوائل يف كل عام يف مدار�ض العراق من املبادرات املتميزة التي تق�م بها �سركة زين العراق �سمن اإطار رعايتها لدور العلم 
واإميانها املطلق باأن رعاية املتميزين من الطلبة تقع �سمن دائرة م�س�ؤوليتها ال�ا�سعة .

وجرت م�ؤخرا يف حمافظتي بابل والقاد�سية فعالية تكرمي الطلبة االأوائل يف املدار�ض بح�س�ر ممثل عن �سركة زين يف املحافظتني. وجرت مرا�سيم التكرمي 
�سمن اأج�اء احتفالية متميزة اأبرزت الدور الفعال ل�سركة زين يف االهتمام بالرتبية خ�س��سا واأنها متتلك ر�سيدا كبريا ووا�سعا من الدعم وامل�ساعدة لقطاع 
الرتبية والتعليم الذي تعر�ض كبقية القطاعات اإىل ما تعر�ض له �سمن التداعيات  االمنية التي املت بالبلد .فر�سيد �سركة زين يف هذا ال�سدد ميتد منذ اأول 
ي�م عملت  فيه يف العراق حني اأولت الطلبة �س�اء يف املدار�ض اأم الكليات جل اهتمامها وقامت على اثر ذلك بحملة وا�سعة لت�زيع الدفاتر والقرطا�سية 
املتن�عة على طلبة املدار�ض يف كافة اأنحاء العراق تقريبا .االأمر الذي ترك اثر ايجابيا طيبا لدى اإدارات املدار�ض وذوي الطلبة . والي�م ياأتي تكرمي الطلبة 
يف حمافظتي بابل والقاد�سية بح�س�ر عدد غفري من امل�س�ؤولني  يف املحافظتني من قطاع الرتبية واأهايل الطلبة مت�جا بارتياح كبري حيث �سرح احد الطلبة 
قائال "اإن تكرمينا من قبل الرتبية ه� اأمر بديهي فقد اجتهدنا ودر�سنا وجنحنا وحققنا اأعلى الدرجات ولكن اأن ياأتي تكرمي من قبل �سركة خا�سة ك�سركة 
زين فهذا اأمر طيب يبعث فينا حافزا م�سافا على اجلد واملثابرة الن هناك من يتابع م�سريتنا ويهتم بنا من غري اجلهات الر�سمية".  وعرب اهايل الطلبة عن 
�سرورهم بهذه املبادرة حيث اأ�سار احد اأولياء االأم�ر قائال "�سكرا لزين العراق على هذا االهتمام وهي بهذه املبادرة اإمنا تثبت عراقيتها وانتماءها اإىل  

ال�طن يف وقت ن�سعر فيه باحلاجة اىل مثل هذه املبادرات اجلادة لدعم ابنائنا وبناتنا". وقد تخللت احلفل فعاليات فنيه متن�عة بح�س�ر مميز.

ال�صركة العامة ل�صناعة الزي�ت النباتية
اإع�����������ان

فقدان 
مدينة  بغداد  �سكنة  من  �سايل(  خلف  )ك��رمي  املدع�  فقد 
مقر  اىل  ت�جهه  اثناء  وذل��ك   1961 م�اليد  وم��ن  ال�سدر 

ع��م��ل��ه )م��ع��م��ل ن�����س��ي��ج ال��ت��اج��ي( 
احد  انه  علمًا   2006/4/1 بتاريخ 
املالك  وعلى  الدائرة  تلك  منت�سبي 
الدائم. فريجى ممن يعرف عنه اي 

معل�مات اخبار حمل عمله .
وله جزيل ال�سكر والث�اب.

 The Ministry of Education )hereinafter called "Client"( has received a loan from the Internationalاإع���������ان
Development Association )IDA( )hereinafter called -loan( financing from the 'World Bank 
toward the cost of Third Educational Emergency Project )TEEP( and intends to apply part of the 
proceeds for consultant services. The services include: Auditing the project financial activities 
and financial management..
The Ministry of Education now invites eligible consultants to indicate their interest in providing 
the services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified 
to perform the services )brochures، description of similar assignments. experience in similar 
conditions، availability of appropriate skills among staff: etc.(. Consultants may associate to 
enhance their qualifications.
A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank-*s 
Guidelines: Selection and Employment of Consultants by Work! Bank Borrowers )May 2004. 
Revised October 2006(
Interested consultants may obtain funkier information at the address below during office hours 
8 AM to 3 PM
Expressions of interest must be delivered to the address below by Thursday 13 November، 
2009
Ministry of Education - Project Management Team )PMT(
Attn: PMT Leader
Al-Karck Door AI-Sekek M-220 Z-5 D18/ 1
Baghdad، Iraq
E-mail: moe_pmt_leader@yahao.com
Tel +964)0(7706285547

ANNOUNCEMENT

املدير العام
    2009 /10 /12

D.G
JALIL M. ALI
12 /10/ 2009


