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ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement

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

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

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

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Tender # 922
ENVIRONMENTAL MONITORING AND CONSULTING SERVICES
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having capacity for provision of services similar by
nature to the subject of the Tender 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.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
;Bidder must provide Bid Bond in the amount of 25,000 (twenty five thousand) USD
;Readiness to accept the key conditions of the draft contract issued to participants
;Confirmed experience in implementing similar projects not less than 3 years
Availability of laboratory in Iraq. The laboratory must have equipment and technologies for majority
;of parameters requested in SoW
Availability of experts and competent personnel for provision of consulting services on
;Environmental Management System
;Availability of permissions from local agencies including MoE
Bidder must be capable to mobilize sampling within 14 (fourteen) days.

-

Bids must conform to the requirements as set forth in the Tender Documentation. The Operator reserves
the right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior
to award of contract, without incurring any liability towards any Bidder or Bidders, or any obligations to
inform any bidder or bidders of the grounds for such actions.
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender
Documentation after submission of a written application (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. Contracts and Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com, and
received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on August 22, 2017. The Tender Documentation shall be sent by email without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted
above.
Deadline for bids submission for above mentioned tender is September 12, 2017, 5 PM (UTC/GMT+3:00).

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 922
ﺭﺻﺩ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟ ﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
-

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ ) $ 25،000ﺧﻣﺳﺔ ﻭ ﻋﺷﺭﻭﻥ ﺍﻟﻑ( ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛
ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ؛
ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺑﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺑﺭ ﻣﺯﻭ ًﺩﺍ ﺑﺎﻻﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ
ﺣﺳﺏ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ؛
ﻭﺟﻭﺩ ﺧﺑﺭﺍء ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ؛
ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ؛
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻷﺧﺫ ﺍﻟﻌﻳﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭ ) (14ﻳﻭﻣﺎ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ  .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ
ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ 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 ﺇﻟﻰ  tenders-services@gazpromneft-badra.comﻭﺍﻟﺗﻲ ﺘﺳﺘﻟﻢ ﻔﻲ ﻤﻮﻋﺪ ﺍﻘﺼﺎﻩ
ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ  (3:00+ﻓﻲ  22ﺁﺏ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺗﺭﺳﻝ 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 ﻫﻭ  12ﺍﻳﻠﻭﻝ  ،2017ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /565ج2017/
التاريخ 2017/8/9
اىل املته�م اله�ارب /محمد عادل
عبيس عبود
اعالن
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة
/565ج 2017/املش�تكي فيه�ا
محمد باس�م حس�ن نارص وفق
املادة  1/459عقوبات وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بموعد
املحاكم�ة املواف�ق 2017/9/11
ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري
محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /561ج2017/
التاريخ 2017/8/9
اىل املته�م اله�ارب /محمد عادل
عبيس عبود
اعالن
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة
/561ج 2017/املش�تكي فيه�ا
غالب صبحي يوس�ف وفق املادة
 1/459عقوب�ات وملجهولي�ة
محل اقامتك تقرر تبليغك بموعد
املحاكم�ة املواف�ق 2017/9/11
ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري
محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي
تنويه
ورد س�هوا يف صحيف�ة الشرق
بالعدد  2596يف  2017/8/8ذكر
اس�م املدعي علي�ه ( حيدر صرب
كاظ�م ) خط�ا والصحي�ح هو (
عدي عبد الش�هيد عب�د الرحيم )
لذا اقتىض التنويه

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/723
التاريخ2017/7/30 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف س�هام من العقار تسلس�ل
 1/5538حي القدس الواقع يف النجف العائد للمدين (رائد
مانع موىس ) بالغة  90س�هم من اصل  180سهم املحجوز
لق�اء طل�ب الدائن حيدر خري حس�ن البال�غ 18.699.800
ثمانية عرش مليون وس�تمائة وتسعة وتسعون الف وثمان
مائ�ة دينار فعلى الراغب يف الرشاء مراجع�ة هذه املديرية
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا
معه التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم التسجيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
-1موقعه ورقمه :نجف -حي القدس 1/5538
-2جنسه ونوعه  :دار
-3حدوده واوصافه :بلدية النجف
-4مش�تمالته  :العقار يقع عىل ش�ارع فرع�ي وهو ركن
10م×10م وهو مفرز اىل ثالثة دور بصورة غري رسمية
الجزء االول  :ويش�غله املدين رائ�د مانع موىس ويتالف من
س�احة امامية بضمنها تواليت ومدخل صغري واس�تقبال
وكلي�دور وغرفتين ن�وم وكلي�دور صغير وضمنه س�لم
موزائيك معلق ومطبخ وحمام ومكش�وفة وسلم يؤدي اىل
بيتونة وضمنها مخزن صغري ثم الس�طح وارضية السطح
مبلطة بالطابوق الفرش جدران وارضية الحمام والتواليت
سيراميك وجدران املطبخ سرياميك اما بقية العقار ارضية
كايش موزائيك والس�قف من الطابوق والش�يلمان وهزارة
لعل�و  1.30سيراميك والباقي بورك مجهز م�اء وكهرباء
علما ان املدخل الذي قبل االستقبال الجدران سرياميك .
الجزء الثاني  :ويتالف من ساحة امامية وتواليت واستقبال
ومطب�خ وكلي�دور بضمنه س�لم معلق وغرفة ن�وم واحدة
وحمام وسلم يؤدي اىل السطح ويحتوي السطح عىل غرفة
واحدة الحم�ام والتواليت االرضية والجدران سيراميك اما
املطبخ الجدران سيراميك االرضية كايش موزائيك وهزارة
مرت سيراميك والباقي بورك اما الغرفة يف الطابق االول 30
س�م سيراميك وهزارة والباقي بورك وه�ذا الطابق مجهز
فقط كهرباء اما الطابق االريض مجهز ماء وكهرباء ويبلغ
مساحة هذا الجزء 62.5م
الجزء الثالث  :ويتالف من س�احة امامي�ة ضمنها تواليت
وصالة واس�تقبال ومطبخ وحمام وكليدور صغري يحتوي
عىل س�لم ي�ؤدي اىل طابق االول ومكش�وفة والطابق االول
يحت�وي على غرف�ة واح�دة التوالي�ت والحم�ام واملطبخ
والجدران سيراميك وجميع ارضي�ة العقار كايش موزائيك
والج�دران ملبوخ�ة ومصبوغ�ة الس�قف م�ن الطاب�وق
والشيلمان اما الغرفة الجدران بورك الطابق االريض مجهز
ماء وكهرباء اما الطابق االول مجهز فقط كهرباء.
-5مساحته 325 :م2
-6درجة العمران  :الجزء االول متوسط الجزء الثاني وسط
والجزء الثالث متوسط
-7الش�اغل  :الج�زء االول يش�غله املدين رائ�د مانع موىس
والج�زء الثان�ي خال�د فرح�ان م�وىس الج�زء الثال�ث وفا
عباس عزي�ز وجميعهم يرغبون بالبقاء بع�د البيع بصفة
مستاجرين
-8القيم�ة الكلي�ة للعق�ار  225.000.000 :ملي�ون قيمة
سهام املدين  112.750.000مليون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5020ش2017/5
التاريخ 2017/8/15
اعالن
اىل /املدعى عليه /عيل حسن علوان
اقامت املدعية(اش�واق طال�ب مهدي ) عليك
الدعوى بالعدد /5020ش 2017/5امام هذه
املحكمة تطلب فيها نفقة ماضية ومستمره
للزوج�ة ونفقة مس�تمرة الطفاله�ا كل من
(ابو الحسن ورقية ) وملجهولية محل اقامتك
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
حي القاسم / 2النجف قررت املحكمة تبليغك
بخص�وص الدع�وى وبموعد املرافع�ة اعالنا
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة
الق�ادم املوافق ي�وم  2017/8/22الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار
دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/1214
التاريخ 2017/8/14
اىل املنفذ عليه /يارس ابراهيم محسن
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خلال رشح
املبلغ القضائي ملديرية تنفيذ الكوفة ومختار
منطقة ميس�ان كريم عب�اس املجتومي انك
مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ
النجف االرشف خالل عرشة ايام يوما تبدا من
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد /887
ب 2016/3يف  2016/4/14املتضمن الزامك
بتأدية مبلغ اربعة ماليني وثمانمائة وتس�عة
وس�تون الف دين�ار عراق�ي اىل الدائ�ن عالء
حسين محمد علي وكذل�ك الزامك بتس�ديد
مبل�غ مليونان ومئتان وخمس�ون الف دينار
صفقة واحدة اضافة اىل تس�ديد مبلغ مئتان
وخمس�ون الف دين�ار ش�هريا 2017/5/1
وذلك بعد رفع التسوية بتاريخ 2017/6/6

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1254ج2017/1
التاريخ 2017/8/13
اعالن
املته�م اله�ارب /منصور ش�كبان س�مري ال
جشعم
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة /1254
ج 2017/1والخاص�ة باملش�تكي عالء نوري
عب�د الله على وفق اح�كام امل�ادة  432من
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
لذا قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتين بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة
املص�ادف ي�وم  2017/9/20وعن�د ع�دم
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وعلنا وفقا للقانون
القايض محمد كريم جابر
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /173ج2017/3
التاريخ 2017/7/12
اعالن
املتهم الهارب /فالح حسن محمد العامري
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة /173
ج 2017/3والخاص�ة باملش�تكي عب�د االمير
حسني ثامر الجاس�مي وفق احكام املادة 457
من قان�ون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى
لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتين بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكمة
املصادف يوم  2017/8/20وعند عدم حضورك
س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا حس�ب
االصول
القايض مهدي امري محمد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1369ش2017/
التاريخ 2017/8/15
اعالن
اىل املدعى عليه /حيدر فاروق عبد الهادي
بناءا عىل الدعوى املنظ�ورة امام هذه املحكمة
بالع�دد /1369ش 2017/واملتضم�ن املطالب�ة
بنفقة ماضية ومستمرة لألطفال عيل ونرجس
وحس�ن اوالد حي�در ف�اروق وملجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب اش�عار مختار الكوف�ة الجديدة
املدع�و عبد االمير عطية بتاري�خ 2017/8/2
فق�د ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتين محليتني
يوميتين للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد
املرافعة املوافق  2017/8/24الس�اعة التاسعة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/791
التاريخ2017/8/9 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف العقار تسلس�ل
 3/71207ح�ي النرص الواقع يف النجف العائد
للمدين (ندى عيل محمد حس�ن ) املحجوز لقاء
طلب الدائن جنان محمد حس�ون وسلام وعيل
اوالد رائ�د عب�د اله�ادي البال�غ 35.451.884
خمس�ة وثالث�ون ملي�ون وارب�ع مائ�ة وواحد
وخمس�ون الف وثم�ان مائة واربع�ة وثمانون
دين�ار فعلى الراغ�ب يف الشراء مراجع�ة هذه
املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوما تب�دا من اليوم
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
البالغ�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :
-1موقع�ه ورقم�ه :نج�ف  -ح�ي النصر
3/71207
-2جنسه ونوعه  :عرصة
-3حدوده واوصافه :بلدية النجف
-4مش�تمالته  :العقار يقع عىل ش�ارع فرعي
10م وهو مفرز اىل دار وعرصة العرصة تحتوي
عىل اساس كونكريتي مسلح والتحتوي عىل اي
يشء اخر
الدار  :ويتالف من ساحة امامية مبلطة بالكايش
املوزاييك املتهالك ومدخل صغري بضمنه صحيات
مشتركة جدران املدخل والصحيات سيراميك
وارضية الصحيات سيراميك اما ارضية املدخل
كايش موزايي�ك وصالة مفتوحة على الكليدور
ومطبخ وصحيات داخلية مشرتكة ويوجد باب
م�ن الكلي�دور اىل املمر وتوجد مكش�وفة خلف
املطب�خ والحم�ام ج�دران املطب�خ والصحيات
سيراميك وارضية التواليت والحمام املشرتكة
سيراميك وارضي�ة باقي ال�دار كايش موزاييك
وهزاره لعلو واحد مرت سيراميك والباقي بورك
السقف من الكونكريت املسلح وملبوخ بالبورك
وقس�م غري ملب�وخ ويوجد مطب�خ دهني حار
داخ�ل املطبخ الرئييس وه�ذا الطابق مجهز ماء
وكهرباء ويوجد س�لم موزايي�ك معلق يؤدي اىل
الطابق االول يوجد هزاره لعلو السلم سرياميك
ويتال�ف الطاب�ق االول م�ن غرفة ن�وم واحدة
وصالة صغرية وس�طح الس�قف م�ن الطابوق
والش�يلمان وارضية الغرفة من السيراميك اما
الصالة س�منت الج�دران ملبوخ�ة بالبورك مع
السقف وهذا الطابق مجهز فقط كهرباء وسلم
الكونكريتي مس�لح يؤدي اىل البيتونة والسطح
وس�قف البيتون�ة م�ن الطاب�وق والش�يلمان
والسطح مبلط بالطابوق الفريش
-5مساحته 200 :م2
-6درجة العمران  :متوسط
-7الش�اغل  :جن�ان محم�د حس�ون الترغ�ب
بالبقاء بعد البيع
-8القيم�ة املقدرة  144.000.000 :مليون مائة
واربعة واربعون مليون دينار

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /88تسجيل مجدد2014/
التاريخ 2017/8/1
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدية قراره�ا بتاريخ
 2017/8/1اس�تنادا ملحضر تثبي�ت العائدية
امل�ؤرخ يف  2017/8/1وال�ذي يقضي بتثبي�ت
عائدية العقار املرقم ( )2713محلة (رش�ادية)
جن�س العق�ار ( دار ) ويف االضب�ارة املرقم�ة(
/88تس�جيل مجدد) 2014/بتس�جيله بأس�م
طال�ب التس�جيل املج�دد العراق�ي (محمد عبد
الكاظم عبد الحس�ن) وفقا الحكام املادة ()49
من قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة
 1971املع�دل ل�ذا نعلن القرار اعاله بواس�طة
نرشة يف صحيفتين محليتني يوميتني فعىل من
لدي�ه اعتراض عىل الق�رار املذك�ور خالل مدة
االعلان البالغ�ة ثالثون يوم�ا من الي�وم التايل
لتاريخ نرشه يف الصحف املحلية تقديم اعرتاضه
لدى رئاس�ة محكمة استئناف النجف االتحادية
بصفتها التمييزية خالل املدة املذكورة ويف حالة
عدم ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف
بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فس�وف
يك�ون الق�رار ق�د اكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة
وس�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
بتس�جيل العق�ار وفقا لق�رار تثبي�ت العائدية
حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئي�س لجنة تثبي�ت العائدي�ة يف محكمة بداءة
الكوفة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1116ب2017/3
التاريخ 2017/8/15
اعالن
اىل املدعى عليه ( مهدي صالح يوسف)
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم /1116
ب 2017/3بتاري�خ  2017/6/22واملتضم�ن
الحكم بالزام املدعى عليه مهدي صالح يوس�ف
بتاديته مبلغ مق�داره اثنان وثالثون الف دوالر
اي مايعادل س�بعة وثالثون ملي�ون وثمانمائة
وثماني�ة وثمانون ال�ف دينار للمدعي نش�وان
ن�وري س�عد ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار
ح�ي الغري علي مظلوم الجب�وري عيل قررت
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
يوميتين ول�ك حق الطع�ن عىل الق�رار املذكور
خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

