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ﻏﺎﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ
ﺃﻋﻼﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ

Tender announcement

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

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

ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺭﻗﻢ  – 833ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﺑﺪﺭﺓ

Tender 833– LPG cylinders refilling services at CPF, Badra oilfield

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 byﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
 their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
- The BIDDER shall submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show sufficient assets
;to perform the Project
- The BIDDER shall accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full capability to
;perform the complete Scope of Work
- The BIDDER shall provide evidence of their previous successful contracts similar by nature to the subject
of the TENDER, specifically providing copies of reference letters from previous clients, preferably
;international companies
- The BIDDER shall provide detailed HSE procedures and standards.
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 April
20, 2017. 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.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻠﺷﺮﻮﻃ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ  2014ﻭ  2015ﻭ  2016ﺗﺒﻴﻦ ﺃﺻﻮﻻ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻦ ﺍﺩﺍء ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،

-

ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ 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 ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
 tenders@gazpromneft-badra.comﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺳﺘﻟﻢ ﻔﻲ ﻤﻮﻋﺪ ﺍﻘﺼﺎﻩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ ) ) PM 05:00 :ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  /ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﻴﺘﺶ  (3:00+ﻓﻲ
 20ﻧﻴﺴﺎﻥ 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  4ﺃﻳﺎﺭ  ،2017ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ) PM 02:00 :ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  /ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﻴﺘﺶ .(3:00+

Deadline for bids submissions for above mentioned tender is May 04, 2017, 2 PM (UTC/GMT+3:00).

Apago PDF Enhancer

Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة إستئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف العلم
محكمة االحوال الشخصية يف العلم.
العدد / 74ش2017/
إىل  .سيف عبد الستار حسني
م  /تبليغ
قدمت زوجتك املدعوة
(اثري س�الم حس�ن ) الدعوى الرشعية املرقمة 74
 /ش 2017/تطل�ب فيها تأييد حضانتها ألطفالها
كل من حنني ورزان وشدن وملجهولية محل إقامتك
تق�رر تبليغ�ك بجريدت�ني رس�ميتني بالحضور إىل
محكمتنا الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس
املص�ادف  2017/4/20ويف حال�ة ع�دم حضورك
ستنظر املحكمة الدعوى وفقا للقانون.
القايض محمد يونس احمد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
دار القضاء يف الزهور
محكمة االحوال الشخصية يف الزهور
العدد 2706
اعالن
فقد املدعو ( حسن حيدر حسني ) تولد  1957شغله
متقاع�د يس�كن الحس�ينية – منطق�ة الجريخي
بتاري�خ  2015 / 1 / 31حي�ث كان راجعا اىل بيته
ولم يعد لحد االن – عىل من تتوفر لديه اي معلومات
ابالغ ذويه او هذه املحكمة .
القايض احمد حامد القرييش
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار
محكمة تحقيق الفلوجة
العدد 5082
املوضوع  /اعالن
ح�رت اىل محكمتن�ا املخ�رة ( حكيمة جب�ار عبد )
وافادت بانه بتاريخ  2016 / 6 / 3فقدت زوجها املدعو
( خال�د حم�د حس�ن ) يف الفلوج�ة الصقالوي�ة مواليد
 1965متوسط القامة اسود الشعر اسمر البرشة سمني
الجس�م – علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تعمي�م اوصافه
ونرشه يف صحيفتني محليتني للتفضل باالطالع .
القايض يعرب رشيد مخلف
تنويه
اش�ارة إىل االع�الن املنش�وريف صحيف�ة املس�تقبل
الع�دد1420يف  2017/4/11ورد يف اع�الن محكمة
االحوال الشخصية يف املقدادية رقم الدعوى
 /776ش 2017 /خط�اء والصحي�ح ه�و /776
ش 2016/لذا اقتىض التنويه .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار
محكمة تحقيق الفلوجة
العدد 5083
املوضوع  /اعالن
ح�رت اىل محكمتنا املخرة ( حكيمة جبار عبد )
واف�ادت بانه بتاري�خ  2016 / 6 / 3فقدت ولدها
املدع�و ( هات�ف حم�د حس�ني ع�ي ) يف الفلوج�ة
الصقالوي�ة موالي�د  1998متوس�ط القامة اس�ود
الشعر اسمر البرشة متوسط الجسم – عليه قررت
هذه املحكمة تعميم اوصافه ونرشه يف صحيفتني
محليتني للتفضل باالطالع .
القايض يعرب رشيد مخلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
رقم الدعوى  / 3915ش 2017 /
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /والء ع�ي عب�ود مجه�ول محل
االقامة .
اقام�ت املدعي�ة  /اخالص ش�اكر مصحب الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة اعاله الت�ي تطالب�ك فيها نفقة
ماضي�ة ومس�تمرة لها ولطفلها رام�ي وملجهولية
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 2017 / 4 / 20
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون
.
القاضية
سلمى نعيم هوين
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 347ش 2017 /
اعالن
اىل املفقود  /ليث احمد حس�ن – يس�كن واس�ط –
الصويرة – مجهول محل االقامة حاليا .
للدعوى الرشعية املقامة من قبل املدعية ( حس�نة
ضاري سبع ) والتي تطلب فيه الحكم بوفاة املفقود
( لي�ث احم�د حس�ن ) وملجهولية مح�ل اقامتك يف
الوق�ت الحارض فقد قررت ه�ذه املحكمة النرش يف
صحيفتني محليتني فعىل من تتوفر لديه معلومات
ع�ن املفقود املذك�ور الحضور امام ه�ذه املحكمة
لالس�تماع اىل اقواله ي�وم املرافعة املصادف 4 / 20
 2017 /الس�اعة التاس�عة صباحا وبعكسه سيتم
السري باجراءات الدعوى وفق القانون .
القايض عي غافل وايل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الخالص
العدد 2936
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2017 / 3 / 30لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل
 430محلة عليبات بأس�م  /س�الم غضبان شبيب
مج�ددا باعتباره حائزا له  /لها بصفة املالك للمدة
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذك�ورة تمهيدا
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم
 43لس�نة  1971قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل
م�ن يدعي عالقة او حقوق معين�ة عىل هذا العقار
تقدي�م مالدي�ه م�ن بينات اىل ه�ذه الدائ�رة خالل
م�دة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا م�ن اليوم التايل النته�اء مدة هذا
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مصطفى احمد عي
مدي�ر  /مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
الخالص

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد 1295
اعالن
اىل املدعو  /مثنى خالد علوان الس�اكن الس�يدية م
 827ز  25د  4للطل�ب املق�دم م�ن قبل املس�تدعي
خالد علوان مانع لنصبه قيمة عليك ملجهولية محل
اقامت�ك يف الوق�ت الحارض قررت املحكم�ة تبليغك
اعالنا يف صحيفتني محليتني للحضور امام املحكمة
اذا كنت داخ�ل العراق خمس�ة عرشيوما واذا كنت
خارج العراق ثالثون يوما وعند عدم حضورك سوف
تتخذ املحكمة االجراءات ضدك وفق االصول .
القايض
محكمة االحوال الشخصية يف املرشوع
العدد1723/
اعالن
اىل املدعو  /محمد عباس عبدالله
قدمت والدتك املدعوة (جميلة جر عبيد) طلبا امام
ه�ذة املحكمة لغ�رض تنصيبها قيم�ة عليك وعىل
اوالدك الصغ�ار بس�بب فقدانك لذا علي�ك الحضور
ام�ام هذة املحكمة خالل ( )15خمس�ة عرش يوما
م�ن تاريخ الن�رش يف الجريدة الرس�مية وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بواسطة الصحف املحلية
ويف حال�ة عدم حضورك س�وف يتم اص�دار الحجة
حسب االصول
القايض
خالد عبيد عي املعموري
مديرية تنفيذ االسكندرية
رقم االضبارة/194/ت2017/
التاريخ2017/4/13/
اعالن
اىل املنفذ عليه /كريم عبد شالل
لق�د تحقق له�ذة املديرية من كت�اب مركز رشطة
االس�كندرية بالع�دد 2972يف 2017/4/12ان�ك
مجه�ول مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا
للم�ادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ االس�كندرية خ�الل
خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدا م�ن الي�وم الت�ايل للنرش
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذة املديري�ة باجراءات
التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل
مهند عبد اله مكطوف
االوصاف
الحك�م القضائ�ي املرق�م /115ش2017/يف
2017/3/9الصادر واملصدق من محكمة االحوال
الشخصيه يف االس�كندرية املتضمن الزامك بتسديد
نفقه ش�هريه مس�تمرة للدائنتني ري�ا ورند بواقع
مائه وخمسه وس�بعون الف دينار لكل واحده من
الدائنات اعتبارا من2017/1/11
فقدان هويه
فقدت الهويه وباسم املوظف
(احس�ان مجي�د عب�اس ) والص�ادرة م�ن رشكة
توزي�ع املنتوجات النفطيه فرع ميس�ان ومن يعثر
عليه�ا تس�ليمها اىل الدائره او االتص�ال عىل الرقم
07801072457
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محكمة بداءة الحلة
العدد/1120/ب2017/
اعالن
اىل املدعى عليه /حيدر عي عبد الحسني
اقام املدعي (عي طالب الخفاجي) الدعوى البدائية
امام هذة املحكمة واملرقمة /1120ب2017/والذي
يطلب فيه الزامك بتسديد مبلغ مقداره ثالثون مليون
دينار كأجر مثل عن قيامه بالرتافع عنك بالدعاوى
املرقم�ات /3237ب2016/و /3530ب2016/و
/3123ب2016/بموج�ب وكالته العامة املمنوحة
من قبلك واملرقمة 21637يف 2016/8/25والصادرة
م�ن كاتب ع�دل الحل�ة وملجهولية مح�ل اقامتكم
وحسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي حمزة
مغ�ري 2017/3/23بتاريخ 2017/1/25واش�عار
مخت�ار منطقة حي ش�ر االوىل عليه ق�رر تبليغك
نرشا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني وقد عني يوم
2017/4/20الس�اعه التاس�عه صباح�ا موع�دا
للمرافع�ه وعند عدم حضورك�م او من ينوب عنكم
قانونا س�تجري املرافعه بحقكم غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض قاسم فخري الربيعي
محكمة بداءة االسكندرية
العدد/160 /ب2017/
اعالن
اىل املدعى عليه /حسن فارس ابراهيم عودة
اقام�ت املدعي�ة (فضيل�ة كعي�م مح�ي ) الدعوى
البدائية املرقم�ة /160ب2017/والتي تطلب فيها
الحك�م بتاديت�ك لها مبل�غ الدي�ن البال�غ (مليون
دين�ار ) والت�ي يصادف موع�د املرافع�ه فيها يوم
2017/4/23الس�اعه الثامن�ة والنص�ف صباح�ا
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
ومخت�ار املنطقة عليه اقت�ىض تبليغك بصحيفتني
محليتني ويف حالة عدم حضورك اوارسال من ينوب
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعه بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /355ب2017/4
التاريخ 2017/4/13
اعالن
اىل املدعى عليه ( رضغام عبد الرزاق بعيوي )
اق�ام عليك املدعي ( حس�ن فليح حس�ن ) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /355ب 2017/4ض�دك و الذي
يطل�ب فيها الحك�م باعادة الح�ال اىل ماكان عليه
قبل التعاق�د بخصوص الس�يارة املرقمة 196118
اربيل مودي�ل  2011اللون ابيض ولثبوت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار
مخت�ار ح�ي العدال�ة  1/املدع�و اس�ماعيل خليل
الكسار لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم
املرافعة  2017/4/24الس�اعة التاسعة صباحا او
حضور من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

فقدان
فقدت من�ي الهوية الخاصة باملقاول�ني املرقمة 982
لرشكة ( تاج النجوم للمقاوالت العامة ) يف االختصاص
االنشائي والكهربائي بأسم ( شهم حمودي اسماعيل)
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/1430
التاريخ 2017/4/5
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف م�ن العق�ار تسلس�ل
 3/16020م 4دور االدارة املحلي�ة الواق�ع يف النج�ف
العائد للمدين هشام كاظم صالح املحجوز لقاء طلب
الدائن قاسم نارص حسني البالغ  40.000.000دينار
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
معه التامين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والنرش والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :
-1موقع�ه ورقم�ه :نج�ف دور االدارة املحلي�ة
3/16020م4
-2جنس�ه ونوعه  :حس�ب الس�ند املرف�ق يف االضبارة
ارض الدار مع بنائها
-3حدوده واوصافه :بلدية النجف
-4مش�تمالته  :العقار عىل شارع فرعي 10م ويتالف
من جزئني وشقة بصورو غري رسمية
الجزء االول  :ويتالف من ساحة امامية مبلط بالكايش
املوزائي�ك املتهال�ك بضمنها حديقة وصال�ة وغرفتني
نوم ومطبخ وتواليت وحمام الس�قف من الكونكريت
مسلح الجدران مصبوغة بويه االرضية كايش موزائيك
ام�ا الصحيات االرضية س�رياميك الجدران س�رياميك
وكايش فرف�وري وس�لم ي�ؤدي اىل الس�طح والرشفة
والس�طح مبلط بالطابوق الفريش وهذا الجزء مجهز
ماء وكهرباء
الج�زء الثاني  :ويتالف من غرفة نوم واحدة وس�احة
امامية وتوليت وحمام مش�رتك االرضية الغرفة كايش
ولباقي سمنت صب السقف كونكريت مسلح ومجهز
ماء وكهرباء.
الج�زء الثالث (ش�قة)  :وكانت مغلقة اثناء الكش�ف
وهي تتالف عىل لس�ان ش�اغل الجزء االول من غرفة
ن�وم واحدة وصالة الس�قف م�ن الطابوق وش�يلمان
والصحيات مش�رتكة االرضية كايش موزائيك ومجهز
ماء وكهرباء
-5مساحته  :حسب سند املرفق يف االضبارة 244م2
-6درجة العمران  :متوسط
-7الش�اغل  :الجزء االول ماهر كاظم وصديقه كاظم
حس�ن والجزء الثاني املس�تاجر سيد رضغام والجزء
الثالث مغلق اثناء الكشف
-8القيمة املقدرة :القيمة الكلية للعقار 329.400.000
مليون قيمة  80.062.500مليون
رئاسة مجلس محافظة الديوانية
اعالن
نظ�را لوجود ( )1درجة وظيفية ش�اغرة ضمن مالك
مجل�س محافظ�ة الديوانية من خ�الل حركة املالك (
الحذف واالستحداث ) الدرجة التاسعة بصفة سائق .
يعلن مجلس املحافظة عن اس�تقبال طلبات الراغبني
بالتعي�ني ع�ىل الدرج�ة اع�اله رشط ان تتوف�ر في�ه
الكفاءة والخرة وحس�ب حاجة املجلس لالختصاص
املطلوب اعاله وخالل فرتة خمسة عرش يوما من تاري
نرش االعالن
جبري سلمان الجبوري
رئيس مجلس املحافظة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /462ب2016/
التاريخ 2017/4/13
اعالن
تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية حق الترصف
يف القطعة املرقمة 186م 26/الحرية فعىل الراغبني
بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة خالل مدة ثالثون
يوم�ا من الي�وم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني
معه�م التامينات القانونية البالغة  %10من القيمة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن والداللية
القايض عي عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف :
جن�س العق�ار بس�تان يق�ع يف الح�رية يوجد فيه
نخي�ل ع�دد  21نخلة وقس�م م�ن االرض مزروعة
بالخ�روات والقس�م االخ�ري محروث�ة ومرتوكة
ومساحته (1دونم و 15اولك و75م) وقيمة النخيل
(اربع�ة ماليني ومائت�ا الف دين�ار ) وقيمة االرض
(تس�عة ماليني وس�بعمائة وثمانون ال�ف دينار )
وبذل�ك تك�ون القيم�ة الكلية للعق�ار ( ثالثة عرش
مليون وتسعمائة وثمانون الف دينار )
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4526ش2017/6
التاريخ 2017/4/13
اعالن
اىل املدعى عليه ( حسني ثامر ثابت )
بن�اءا عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعية ( رضا
داود سلمان ) والتي تطلب فيها التفريق والتي صدر
فيها ق�رار بتاري�خ  2016/10/26وق�د طعنه يف
القرار من قبل املدعية وارسلت الدعوى التي التمييز
وتم نقض�ه بموجب قرارها امل�ؤرخ 2017/1/15
وبن�اءا عىل الكتب الص�ادرة من مكت�ب معلومات
النعمان بالع�دد  206يف  2017/4/12وكتاب فرع
تموين النجف بالعدد  146313يف  2017/4/6تقرر
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني رس�ميتني
للحضور ام�ام هذه املحكمة بتاريخ 2017/4/23
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري النرافعة غيابا
وفق القانون
القايض عمار هادي املوسوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /466ب2016/
التاريخ 2017/4/13
اعالن
تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية حق الترصف
يف القطعة املرقمة 140م 26/الحرية فعىل الراغبني
بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة خالل مدة ثالثون
يوم�ا من الي�وم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني
معه�م التامينات القانونية البالغة  %10من القيمة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن والداللية
القايض عي عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف :
جن�س العقار بس�تان يقع يف الح�رية اليوجد فيه
نخيل ارض�ه مرتوكة غري صالح�ة للزراعة وبعيدة
عن مركز املدينة مساحته  7اولك و 50م 2والقيمة
التقديرية للدونم الواحد ( ثالثة ماليني وخمسمائة
ال�ف دينار ) وبذلك تك�ون القيمة الكلية للقطعة (
مليون وخمسمائة الف دينار )

