اعالنات

العدد ( )2526الخميس NO.2526.THU.28.JUL.2016 - 2016 /7/28

Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ

Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ

Tender announcement

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under Development and Production Service Contract for the Badra
Contract Area, announces

ﺗﻌﻠﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ \ .ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﻋﻥ:

– the Tender 527/2016
Provision of well control services at Badra oilfield, Republic of Iraq.

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 2016/527
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺑﺋﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ ،ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻟﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺗﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺄﻫﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimum qualification
criteria:
possess the experience in rendering service of similar by nature to the subject of the Tender for at
;least last 3 (three) years
possess the required equipment and qualified personnel for well killing operations and be able to
;mobilize the equipment and personnel to the Badra oilfield
Bidder’s personnel shall have valid well control certificates, degree in drilling/engineering discipline
;and be cross trained in all areas of well drilling and well control
possess licenses and permits for rendering services being the subject of the Tender.
Bids should conform to the requirements of the Bid documents. The Operator reserves the right to accept or
reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of contract,
without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or; any obligations to inform the affected
bidder or bidders of the ground for the Operator’s action.
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation
after submission of a written application together with sufficient information confirming that the company
meets the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and
his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement
Department by email to tenders@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+4:00) on July
31, 2016. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival
after submission of a written application as noted above.
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is August 21st 2016, 5PM (UTC/GMT+4:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
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-

ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﻧﻭﺍﺕ،

-

ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻗﺗﻝ ﺍﻟﺑﺋﺭ ﻭ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻛﻭﺍﺩﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ،

-

ﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﺗﻣﺗﻌﻭﻥ ﺑﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺑﺋﺭ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ \ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﻭ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ
ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻔﺭ ﺍﻻﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺎﺗﻬﺎ،

-

ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺭﺧﺹ ﻭ ﺍﻻﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

ﺍﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺑﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﺗﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ )ﻳﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻔﻲ- .
ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  tenders@gazpromneft-badra.comﻭ ﺗﺳﺗﻠﻡ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻗﺻﺎﻩ  5:00ﻅﻬﺭﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ ﺟﺭﻳﻧﺗﺵ  (4:00+ﻣﻥ ﻳﻭﻡ  31ﺗﻣﻭﺯ .2016
ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍ ﺃﻋﻼﻩ  21ﺁﺏ  5:00 ،2016ﻅﻬﺭﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ ﺟﺭﻳﻧﺗﺵ .(4:00+
ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻔﻲ .ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
املحكمة الجنائية املركزية
الهيئة االوىل
العدد /1562 :ج2016/1
2016/7/24
التاريخ :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
املحكمة الجنائية املركزية
الهيئة االوىل
العدد /33 :ج2015/1
التاريخ 2016/7/25 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
املحكمة الجنائية املركزية
الهيئة االوىل
العدد /2247 :ج2013/1
2016/7/24
التاريخ :

اىل  /املتهم الهارب – قحطان عدنان صدام صباح
م  /اعالن
قررت هذه املحكمة تحديد يوم  2016/10/24موعداً
إلجراء محاكمتك عن التهمة املس��ندة اليك وفق احكام
املادة الرابع��ة  1/من قانون مكافح��ة االرهاب ويف حال
ع��دم حض��ورك او تس��ليم نفس��ك اىل ه��ذه املحكمة او
اقرب مركز للشرطة ستجري املحاكمة بحقك غيابياً وفقاً
للقانون.
القاضي رئيس الهيئة

اىل  /املتهم الهارب – عمار حامد مجدي
م  /اعالن
قررت هذه املحكمة تحديد يوم  2016/10/30موعداً
إلجراء محاكمتك عن التهمة املس��ندة اليك وفق احكام
املادة الرابع��ة  1/من قانون مكافح��ة االرهاب ويف حال
ع��دم حض��ورك او تس��ليم نفس��ك اىل ه��ذه املحكمة او
اقرب مركز للشرطة ستجري املحاكمة بحقك غيابياً وفقاً
للقانون.
القاضي رئيس الهيئة

اىل  /املتهم الهارب – نصر صرب خضري ابراهيم
م  /اعالن
قررت هذه املحكمة تحديد يوم  2016/10/27موعداً
إلجراء محاكمتك عن التهمة املس��ندة اليك وفق احكام
املادة الرابع��ة  1/من قانون مكافح��ة االرهاب ويف حال
ع��دم حض��ورك او تس��ليم نفس��ك اىل ه��ذه املحكمة او
اقرب مركز للشرطة ستجري املحاكمة بحقك غيابياً وفقاً
للقانون.
القاضي رئيس الهيئة

شكر و تقدير

جمهورية العراق
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املدائن
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 207/1 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  15 /جرف النداف
الجنس  :اراضي زراعية
النوع  /ملك صرف
رقم الباب /
رقم الطابق /
رقم الشقة /
املساحة  10/دونم
املش��تمالت /اراضي زراعية تقع يف منطقة جرف النداف بعد الجس��ر وهي اراضي زراعية خالية
من البناء .
املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  /املالك
مقدار املبيع  :نصف العقار 5دونم
س��تبيع دائرة التس��جيل العقاري يف املدائن باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن
عالء عبد الحس�ين جعفر لقاء طل��ب الدائن املرتهن مصرف الرافدي��ن البالغ ()713000،000
ملي��ون ديناراً فعلى الراغب يف االش�تراك فيها مراجعة هذه الدائرة خ�لال ( )30يوماً اعتباراً من
اليوم التالي لتاريخ نش��ر هذا االعالن مس��تصحباً معه تأمينات قانوني��ة نقدية او كفالة مصرفية
ال تق��ل عن  %10م��ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )1،500،000،000مليار وخمس��مائة
مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهراً من اليوم االخري.
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املدائن
مجيد جابر سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
املحكمة الجنائية املركزية
الهيئة االوىل
العدد /2098 :ج2014/1
2016/7/24
التاريخ :
اىل  /املتهم الهارب – ليث نصري ابراهيم جاسم
م  /اعالن
قررت هذه املحكمة تحديد يوم  2016/10/25موعداً
إلجراء محاكمتك عن التهمة املس��ندة اليك وفق احكام
املادة الرابع��ة  1/من قانون مكافح��ة االرهاب ويف حال
ع��دم حض��ورك او تس��ليم نفس��ك اىل ه��ذه املحكمة او
اقرب مركز للشرطة ستجري املحاكمة بحقك غيابياً وفقاً
للقانون.
القاضي رئيس الهيئة

تتقدم اسرة تحرير جريدة البينة الجديدة بالشكر
والتقدير اىل موظفي الش��ركة العامة للس��منت
العراقي��ة لتفانيه��م بالعمل وتمش��ية معامالت
املواطنني خدمة للعراق واملصلحة العامة ونخص
منهم املوظفني املدرجة اسماؤهم ادناه:ـ
-1عامر فواز محمود
-2عباس محمد علي عباس
-3ماجدة ابراهيم حسن
-4احسان احمد زيدان
-5خريية حسن جعفر

