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في إطار مساهماتها االجتماعية بالعراق

غاز بروم توزع حقائب مدر�سية على طلبة بغداد
بغداد ـ العالم
ضم�ن مس�اهماتها املجتمعي�ة الت�ي تقوم به�ا يف الع راق،
وزعت رشكة غاز بروم حقائب مدرسية ،عىل عدد من الطلبة
ببغداد.
وقامت الرشكة الروسية ،الخميس املايض ،بتوزيع الحقائب
املدرسية عىل طلبة (مدرس�ة الوزيرية االبتدائية املختلطة)،
يفمنطقةالوزيري�ةيفالعاصم�ةبغ�داداملوق�عالوزيري�ة.
كما ساهمت الرشكة يف تأهيل عدد من املدارس ضمن الرقعة
االس�تثمارية التي تعم�ل بها يف محافظة واس�ط ،اىل جانب
صيانة الش�بكة الكهربائية يف منطقة بدره وجصان التابعة
ملحافظة واسط.

اعالن تسجيل لقب
مديري�ة البطاقة الوطني�ة يف كربالء
املقدس�ة /العدد /590التاريخ /13
2017/3
بن�اء على الطل�ب املق�دم م�ن قبل
الس�يد(رضا س�اجت هاش�م )
ال�ذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله
( الحس�ني) فم�ن لدي�ه أعتراض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال مدة
أقصاها عرشة أيام وبعكس�ه سوف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق
أح�كام امل�ادة ( )24م�ن قان�ون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م ( )3لس�نة
. 2016
اللواء /مدير الجنسية العام وكالة
مهدي نعمة الوائيل

وأعلن�ت غاز بروم نهاي�ة العام امل�ايض ،تعاقدها مع رشكة
مختصة إلنش�اء خط انبوب غازي يربط حقل بدرة النفطي
الذي ترشف عليه الرشكة الروسية بمحطة الزبيدية الغازية
للطاقة الكهربائية بمحافظة واسط.
وفيم�ا بين�ت أن االنب�وب سيس�تخدم لنق�ل  200مقمق يف
الس�اعة ،وال�ذي يع�دل مليار متر مكعب قيايس م�ن الغاز
يومي�ا اىل املحط�ة ،أكدت ان عملي�ة تجهيز املحط�ة بالغاز
ستوفر خدمة تجهيز مدينة الكوت بالطاقة الكهربائية عىل
امتداد  24ساعة.
وق�ال رئيس لجنة البيئ�ة يف مجلس محافظة واس�ط خالد
العجي�اوي ،يف حينه�ا ،إن "رشك�ة كازبروم نفط الروس�ية
املرشفة عىل مرشوع تطوير حقل بدرة النفطي قررت التعاقد
مع رشكة للخدمات الهندس�ية التكنلوجية للقيام بمد خط

اعالن
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربلاء االتحادية /
محكمة بداءة كربالء /العدد  / 753ب/2017 /
التاريخ  / 2017 /3 /22اىل املدعى عليه ( ميثم
فالح زغري) اقام املدعي (كاظم حرتوش عبود)
الدعوى املرقمة اعاله للمطالبة بتسليم السيارة
املرقم�ة (  ) 20502أ كربلاء  ,ونظرا ملجهولية
مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض لذا تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني للحضور
أم�ام ه�ذه املحكم�ة يف الس�اعة التاس�عة من
صب�اح يوم املرافعة 2017 /4 /4ويف حالة عدم
حضورك أو أرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا.
القايض
عادل بدر علوان

انب�وب يرب�ط الحقل بمحط�ة الزبيدية الغازي�ة بطول 104
كيلو مرت للطاقة الكهربائية غرب محافظة واسط".
وأضاف العجياوي "وفقا للعقد املوقع ستتوىل الرشكة مهمة
تنفيذ التصاميم الخاصة باملرشوع مع تجهيز املواد واملعدات
املطلوبة وانجاز عمليات االنشاء ومد خط االنبوب" .متوقعا
أن "يس�تخدم االنبوب الذي يبلغ طوله حوايل  104كم وبسعة
يومي�ة تبل�غ  4.4مليون متر مكعب لنق�ل اول كميات من
الغاز بحلول عام ."2017
وتابع العجياوي أن "عملية تجهيز محطة الزبيدية للطاقة
الكهربائي�ة بالغاز من حقل بدرة س�يزيد من انتاج املحطة
اليوم�ي للطاق�ة وس�توفر خدم�ة تجهي�ز مدين�ة الك�وت
بالطاقة الكهربائية عىل امتداد  24ساعة".
وكانت رشكة كازبروم أعلنت يف بداية عام  ،2014عن إكمالها

مجلس القضاء األعىل
رئاسة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املدائن
العدد /651/ش2017/
التاريخ 2017/3/16 /
إعالن
إىل  /املفقود (عمار محمود ابراهيم)
أقام�ت املدعي�ة ( بي�داء منص�ور ابراهي�م )
الدعوى الرشعية املرقمة /651ش 2017/امام
هذه املحكمة ضد دائرة رعاية القارصين طالبة
الحكم باثب�ات وفاتك وملجهولي�ة محل اقامتك
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتين
بموعد املرافعة املص�ادف  2017/4/2ويف حال
عدم حض�ورك أو من ينوب عنك قانونا س�وف
تنظ�ر املرافعة بحقك غيابيا وف�ق القانون كما
تطلب املحكمة من كل مواطن لديه اي معلومات
مراجعة هذه املحكمة باملوعد املذكور..
القايض
صايف كاظم سلطان

ربط حقل بدرة يف واس�ط باملنظومة الرئيسة لشبكة انابيب
النف�ط الع راقي�ة ،ويف حين بين�ت أن الطاقة االس�تيعابية
للمنظومة الجدي�دة ،تبلغ  204ألف برميل ،ما يجعلها قادرة
عىل تجهيز محطة التصدير بالبرصة ،توقعت أن يبدأ اإلنتاج
بالحقل منتصف الع�ام  2014الحايل ،بمعدل  170ألف برميل،
و 1.5مليار مرت مكعب من الغاز سنوياً.
ويق�در االحتياط�ي النفط�ي يف حق�ل ب�درة ،بح�دود ثالثة
ملي�ارات برميل ،ويتوقع أن يص�ل معدل إنتاج الحقل إىل 170
ألف برميل يوميا ً بحلول العام  2017املقبل.
ويعترب حقل بدرة الحدودي الذي يقع يف محافظة واسط ،من
الحقول النفطية "املكتش�فة وغري املطورة" ،املشتركة مع
الجمهورية االسالمية االي رانية ،وقد أحيل يف جولة ال رتاخيص
الثانية إىل ائتالف من أربع رشكات نفطية لتطويره.

شكر

شكر
تش�كر عائل�ة الس�يد منرية
فرج كادر م العلوم العصبية
 /العمليات بعد نجاح عملية
فتح الفقرات القطنية
د.احمد عبد السالم
د.سمري جهاد
عامرة محسن
حسني حميد

تش�كر عائلة السيدة سمرية
حس�ن كادر م العل�وم
العصبي�ة  /الكام�ا ناي�ف
نج�اح عملية رف�ع ورم من
الحجرة الخلفية
د.احمد عبد السالم
عماد عجيل
الهام موىس
حسني خزعل
فالح فاخر
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Tender announcement

إعالن المناقصة

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

ﺘﺪﻋﻭﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نفت بدرة بي ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔذ لعقد ﺘﻃﻮﻳﺮ وإنتاج ﺤﻘﻞ بدرة ﺍﻦ ﺘﻌلن عن المناقصة رقم 840

Tender 840 – Procurement of well tangibles and accessories for 4 wells
;Lot 1 - Supply of 30” casing
;”Lot 2 - Supply of other sizes casings 18-5/8”, 11-3/4”, 14”, 9-5/8”, 7” and 4-1/2
;”Lot 3 - Supply of casing accessories for 18-5/8”, 14”, 11-3/4”, 9-5/8”, 7” and 4-1/2
;)”Lot 4 - Supply of liner hangers (11-3/4”, 7” and 4-1/2
Lot 5 - Supply of wellhead equipment and x-mas trees.

شﺮﺍء ﺍألجهزة ﻭ ﺍلﻤﻌﺪﺍت ل  4أبآر.
المرحلة االولي – تجهيز البطانة بقطر "30؛
المرحلة الثانية – تجهيز البطانة بقطر  "7 ،"9- 5/8 ،"14 ،"11- 3/4 ،"18 – 5/8و "4-1/2
المرحلة الثالثة – تجهيز مستلزمات البطانة بقطر  "7 ،"9- 5/8 ،"14 ،"11- 3/4 ،"18 – 5/8و "4-1/2
المرحلة الرابعة – تجهيز عالقات الذيل ("7 ،"11- 3/4و "4-1/2
المرحلة الخامسة – تجهيز مجموعة الصمامات بشكل شجرة

 Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by natureﻋﻠﻰ الشركات العراقية واألجنبية التي لديها ﺍﻠخبرة في تنفيذ المشاريع والمناقصات ﺍﻠمماثلة بطبيعتها ﻮﺍﻠﺘﻲ ﺗسمح ﻟﻬﺎ  ،ﻘﻮﺍﻨﻴﻦ جمهورية العراق و  /أو
 to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or byﻘﻮﺍﻨﻴﻦ بلدهم من التسجيل  ،وأداء ﺍﻟﺍﻋﻤﺎﻞ في جمهورية العراق المشاركة في المناقصة.
 their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.على مقدمي العروض تلبية الحد األدنى من معايير المؤهالت لكي تكون مؤهلة لمنح العقد ﻮﺤسﺐ الشﺮﻮﻃ التالية :
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
- Be able to obtain required Bid Bond in the amount of not less than $50.000 (fifty thousand) US Dollars
for each LOT 1 and 3; $200.000 (two hundred thousand) US Dollars for LOT 2 ; $ 100.000 (one hundred
;thousand) US Dollars for each LOT 4 and 5.
- possess the experience in rendering service of similar by nature to the subject of the Tender for at least
;last 3 (three) years
- be able to provide information on financial standing by submitting the annual financial statements.

 أن تكون قادرة على تقديم التأمينات االولية للمناقصة بمبلغ ( 50،000خمسين ألف) دوالر أمريكي للمرحلين  1و  3و ( 2000،000مئتان ألف)دوالر أمريكي للمرحلة الثانية و ( 100،000مئة ألف) دوالر أمريكي للمرحلتين  4و5؛
 أن يمتلك الخبرة في تقديم الخدمة بالطبيعية المشابهة لموضوع المناقصة لمدة ثالث سنوات على األقل؛ أن تكون قادرة على تقديم معلومات عن الوضع المالي من خالل تقديم البيانات المالية السنوية. -الشركات المهتمة بالمشاركة في المناقصة المذكورة أعاله ﻴﻤﻜﻨها الحصول على مجموعة كاملة من وثائق المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات

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+3:00) on March 30, 2017.
 The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival afterالموعد النهائي لتقديم العطاءات المقدمة للمناقصة أعاله 20نيسان، 2017الﺴاعة الرابعة (بالتوقيت العالمي  /بتوقيت جرينتش ).4:00+
 submission of a written application as noted above.ﺸﺮﻜة ﻏازبروم نفت بدرة بي في

كافية تؤكد أن الشركة تلبي الحد األدنى من المعايير المبينة أعاله (ﻴقدم على ورق موقع من قبل الشخص المفوض) والتي تحتوي على اسم الشركة الكامل ،
وعنوان البريد اإللكتروني  ،الهاتف  ،الفاكس  ،االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني .وترسل هذه الطلبات إلى ﺸﺮﻜة ﻏازبروم نفت بدرة
بي في  -قسم المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني.tenders@gazpromneft-badra.com
 ،والتي ﺘسﺘلﻢ في ﻤﻮعﺪ اقﺼاه الﺴاعة في الساعة  5مساءا (بالتوقيت العالمي  /بتوقيت جرينتش  30 )4:00+أذار  .2017وترسل وثائق المناقصة عن
طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن الفقدان أو التأﺨﻴر بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.

Deadline for bids submissions for above mentioned tender is April 20, 2017, 4 PM (UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نفت بدرة بي ﻔﻲ
إدارة العقود والمشتريات

