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احلـــاقـــا بـــاعالنـــنـــا ذي الــعــــــــــــدد ١٣٢٥ في
ـنــشـور بـجـريــدة الـزمـان الـعـدد ٢٠١٨/٧/٢٣ ا
ـتــضـمن االعالن عن ٦٠٩٩ فـي ٢٠١٨/٧/٢٥ وا
مناقصـة مشروع (اعداد الدراسـات والتصاميم
ـــشــروع طــريق مــفــرق االصالح  –اجلــبــايش
ـصـلـحـة الـعـامـة ـقـتـضـيـات ا ـمـر الـثـاني) و ا
والتاحة اكبر فرصة للشركات لتقد العطاءات
تــقـرر تــمــديـد تــاريخ الــغــلق الى  اخلــمـيس
صادف ٢٠١٨/٨/١٦ لذا اقتضى التنويه ا
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تعلن جمعية الهالل االحمر العراقي بالنيابة عن الصليب االحمر النرويجي عن اجراء مناقصة جتهيز:
- بطانيات صوف
- مدافئ نفطية

- مولدات كهربائية
- محطات تصفية وحتلية مياه

ـنصور وان اخـر موعد لـقبول كن احلـصول علـيها من مـقر عام اجلـمعيـة في بغداد/ ا وحسب اجلـدول والشروط الـتي 
ـؤهلـ من الـشـركات الـعـطاءات الـسـاعـة الثـالـثـة بعـد الـظـهر من يـوم اخلـمـيس ٦ ايلـول ٢٠١٨ عـلى مـقـدمي العـطـاءات ا
طلوبة تقد عطائهم داخل ظرف مختوم يودع في صندوق العطاءات في مقر واد ا كاتب اخملتصة بتجارة وجتهـيز ا وا
نصور ويـهمل اي عطاء غير مستوفي الشـروط لالستفسار الرجاء االتصال على (٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨) وال عام اجلمعية في ا
تتـحمل اجلمـعية اي مـسؤوليـة قانونـية او مالـية عن اجـراء التعـاقدات ويكـون اختيـار الشركـات والدفع من قبل الـصليب

االحمر النرويجي.
كاتب اخملتصة. ذكورة اعاله من قبل الشركات وا واد ا ويجدر االشارة الى امكانية تقد عروض جلزء او كل ا

بسم الله الرحمن الرحيم
W¹eFð

تتـقـدم جريـدة (الـزمان) بـالـتعـزيـة احلارة لـلـزميل
ـهـندس ?d“»‚ لـوفاة عـمـه ا « b?³?Ž s ?Š wB??

d“»‚ تـغمـده الله برحـمته الـواسعة « b³?Ž e¹e?Ž

واسـكنه فـسـيح جنـاته والـهم اهلـه وذويه الصـبر
والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون
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فـــقــدت مـــني
الــــوثــــيــــقــــة
ـــــدرســــيــــة ا
الـصـادرة من
مديرية تربية
كـــــــــــــــــــربـالء
ـــــقــــــدســـــة ا
بــاسم (قـاسم
عـبد مـسـرهد
كــــــــــــــــــاظـم).
ن الــرجــاء 
يعـثـر عـلـيـها
تـــســلــيــمــهــا

صدرها.
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اجلـــامـــعــــة ومع عــــودة األمـــور الى
طـبيـعـتـها فـي محـافـظـة نيـنـوى كـنا
الـشـركة األولى الـتي بـادرت بافـتـتاح
مـراكزهـا في مـختـلف أنـحاء الـعراق
كــــمــــا واجــــهـــنــــا كل الــــتــــحــــديـــات
والصـعوبـات إلعادة تأهـيل الشـبكات
والـبــنـيــة الــتـحــتـيــة لالتــصـاالت في
احملــافــظــة بــوقت قــيــاسي. يــذكـر أن
شـركــة زين الـعــراق هي إحـدى أكــثـر
الـــشـــركـــات تـــقـــدمــاً مـن الـــنـــاحـــيــة
الــتـــكــنــولــوجــيـــة في الــعــراق. وهي
تبـحث باستـمرار عن كيـفية اسـتقدام
أحـــدث احلـــلـــول الـــتــكـــنـــولـــوجـــيــة
ـشـتـركـيـهـا. كـمـا تـسـعى ـهـا  وتـقـد
الـشـركـة لـلــوصـول إلى كـافـة شـرائح
اجملتمع وتغطية كامل احملافظات في
الـعـراق من خالل مـخـتـلف مـراكـزهـا
ونـقـاط الـبـيع الـتــابـعـة لـهـا لـتـضـمن

تأم اخلدمة األفضل واألسر)

واخلـطـوط ليـتمـكـنوا من الـبقـاء على
تـواصل مـع العـالم) مـضـيـفـاً ان (هذا
مـن ضــــمن ســــعــــيـــنــــا الــــدؤوب إلى
الــتـواصـل مع مـشــتـركــيــنـا من خالل
شــبــكــة واســعــة من مــراكــز اخلــدمـة
ونـقـاط البـيع في مـختـلف مـحافـظات
الــعـــراق لــتـــقــد افــضـل اخلــدمــات
شترك السيما وتلبية احتياجات ا
ـــانــا من زين شــريـــحــة الـــشــبــاب ا
العراق أن الشباب هم القلب النابض
للـمجتـمع العـراقي وهي حترص من
خالل خـطتهـا ورؤيتهـا الى تقد كل
الـدعم والـتـشـجـيع لـلـطـاقـات الـشـابة
مــعـتـمـدة عــلى الـعـديــد من الـوسـائل
سـاعدتـهم) واكد العـبيـدي (ان مركز
ـوصل الـذي نفـتـتحه الـيوم جـامـعة ا
يؤكـد عـلى مـدى التـزامـنا بـالـتواصل
مع مشتركينا أينما كانوا وعلى وجه
اخلـصــوص مع طـلــبـتــنـا األعـزاء في
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أعــلـنت زين الــعـراق إحــدى شـركـات
مــجــمـوعــة زين الــرائـدة في خــدمـات
ــتـنـقّـلـة في االتـصــاالت والـبـيـانـات ا
مـــنـــطــقـــة الــشـــرق األوسط وشـــمــال
إفـريــقـيــا عن افــتـتــاح مــركـز خــدمـة
معتمد اخر جديد في محافظة نينوى
ـوصل –بــالــتــعـاون مع  –جــامــعــة ا
عتمد شركة فيموس. لتكون وكيلها ا
ـــشـــتــــركـــيـــهـــا ولــــتـــلـــبـــيـــة أقـــرب 
ــا تـمـثـله مـحـافـظـة احـتـيـاجـاتـهم و
نـيـنــوى من أهـمـيـة كـبــيـرة لـلـشـركـة.
ونـقل بـيـان تـلـقـته (الزمـان) امس عن
بـيعات في زين ليث العـبيدي مـدير ا
الـعــراق الـقـول انـه (مع عـودة األمـور
الى طـبـيـعـتـهـا في احملـافـظـة بـادرنا
ـعتمدة انطالقاً إلى افتـتاح مراكزنا ا
من حـرصــنــا عـلى تــســهـيل حــصـول
أهــــلـــهــــا عـــلى بــــطـــاقـــات الــــشـــحن
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