إعالنات
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
العدد/208:ب2016/
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
املدعي /عواد محمد شمخي
املدعى عليهما/وفاء عبيس ش�مخي ومدير
عام رعاية القارصين

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
إعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 546 / 15 /
املحلة او رقم واسم املقاطعة 21 /الزغيله
الجنس  /عرصة
النوع  /ملك رصف
املساحة 218,66 /
مقدار البيع  /نصف عرصة
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الشامية باملزايدة
العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن (غني
لفته جاس�م) لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن (املرصف
الصناع�ي قس�م الك�رار) البال�غ ( )48,000,000
دين�ارا فعىل الراغب يف االشتراك فيه�ا مراجعة هذة
الدائ�رة خلال ( )30يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية التقل عن ()%10
من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة ( )75,000,000
دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة ()12ظهرا من
اليوم االخري.
مالحظ  /دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
إعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 2/185 /
املحلة او رقم واسم املقاطعة /الرساي
الجنس  /ارض الدار مع بنائها املفرزة بصورة غري رسمية
النوع  /ملك رصف
املساحة  219,16 /م2
املش�تمالت  /ال�دار االوىل  /غرفة وصال�ة ومخزن ومطبخ
ومرافق صحية مسقفة شيلمان
الدار الثانية  /غرفة وصالة وحمام ومطبخ ومرافق صحية
مسقفة شيلمان
الشاغل /شمران كريم فصال
مق�دارالبي�ع 165,000,000/ملي�ون
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشامية باملزايدة العلنية
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن (كرام ش�عالن كاظم)
لق�اء طلب الدائن املرتهن (املرصف الصناعي قس�م الكرار)
البال�غ (  )112,000,000دين�ارا فعىل الراغب يف االشتراك
فيها مراجعة هذة الدائرة خالل ( )30يوما اعتبارا من اليوم
الت�ايل لتاريخ نشر هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية التقل ع�ن ( )%10من
القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة (  )165,000,000دينارا وان
املزايدة ستجري يف الساعة ()12ظهرا من اليوم االخري.
جاسم محمد جاسم
مالحظ  /دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

اعالن
تبيع هذه املحكمة يف املزايدة العلنية الساحبة
املرقم�ة ()2047أ كربلاء زراعي�ة باملزاي�دة
العلنية فعلى الراغبني بالشراء الحضور اىل
ه�ذه املحكمة خلال مدة  10اي�ام من اليوم
الت�ايل لنشر االعلان ..مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانونية البالغة  %10من القيمة
املق�درة ويتحم�ل املشتري اج�ور االعلان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية
التاريخ 2016/9/5
اعالن
اىل املدعى عليها  /ايمان طالب محمد
اص�درت ه�ذة املحكم�ة قراره�ا
بالدعوى املرقمة /2725ش 2016/يف
 2016/8/29املتضمن تصديق الطالق
الواق�ع الغياب�ي يف  2015/9/22بينك
وبين زوج�ك املدع�ي ( عماد حس�ون
خضري) وملجهولية محل االقامة التابع
لك تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتين فل�ك ح�ق االعتراض خالل
م�دة عرشة اي�ام من ثاني ي�وم للنرش
وبعكسة سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية.
القايض
كاظم عبد جاسم
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الديوانية
اعالن بيع عقار
التسلس او رقم القطعة 7929/2 /
املحلة او رقم واسم القطعة  / 23 /ابو الفضل
الجن�س  /ارض الدار مع بنائها املف�رز منها عرصة بصورة
غري رسمية
النوع  /ملك رصف
املس�احة 200 /م ارض الدار مع بنائه�ا املفرز منها عرصة
بصورة غري رسمية
املش�تمالت  /البناء  /اس�تقبال وصالة وغرفة نوم ومطبخ
ومجموعة صحية خارجية ( ش�يلمان متوس�ط)
املزروعات او املغروسات  /غرفة وصالة
الشاغل  /املالك
مقدار املبيع  140 /سهم من اصل  200سهم
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف القادس�ية باملزاي�دة
العلني�ة للعق�ار املوص�وف اعلاه العائ�د للراه�ن حصه /
يوس�ف جرب عبد لقاء طلب الدائ�ن املرتهن (عيل عبد جبار)
البال�غ ( ) 10,000,000عشرة مليون دين�ار فعىل الراغب
يف االشتراك فيه�ا مراجع�ة هذة الدائرة خلال ( )30يوم
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا
مع�ة التامينات القانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية التقل
ع�ن  %10من القيمة املقدره للمبيع البالغة ()49,337,500
تس�عة واربع�ون ملي�ون وثالثمائ�ة وس�بعة وثالث�ون الف
وخمس�مائة دينار وان املزايدة ستجري الساعة ( )12ظهرا
من اليوم االخري .
قيم�ة الس�هام البالغ�ة  140س�هم م�ن اصل  200س�هم (
 )41,837,500واح�د واربع�ون ملي�ون وثمنمائة وس�بعة
وثالثون الف وخمسمائة دينار
لؤي مجبل مجيد

والداللية .
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف:
الساحبة الزراعية نوع عنرت  71موديل 1989
صف�راء اللون مع عربة يوج�د فيها نواقص
وعاطلة ع�ن العمل حاليا وقيمتها التقديرية
(اربعة ماليني دينار)

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد 2016/136 /
التاريخ 2016/9/28
اعالن
اىل املدعو  /زهراء حسن كريم يوس�ف
قدم شقيقك املدعو (احمد حسن كريم)
طلب�ا اىل هذة املحم�ة يطلب فيه اصدار
حجة حج�ر وقيمومة علي�ك لكونك قد
فق�دت يف محافظ�ة كربلاء واليع�رف
مصيرك كونك حي�ة او ميت�ة ولكونك
مجهول�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة
صحيفتين محليتني يوميتين بالطلب
املق�دم من قبل ش�قيقك ويف حالة عدم
حض�ورك او اعرتاض�ك خلال الفترة
القانوني�ة ف�ان املحكمة س�وف تقوم
باص�دارالحج�ةوف�قالقان�ون.
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

تنويه
س�قط س�هوا يف اعلان رئاس�ة
محكم�ة اس�تئناف القادس�ية
االتحادي�ة  /محكم�ة ب�داءة
الديوانية
الع�دد / 4 /اس�تمالك2016 /
(اىل املستملك منهم  /طارق عبد
القادر  /حيدر هاشم حسني )
املس�تملك املدي�ر الع�ام للرشكة
العام�ة لتجارة املواد االنش�ائية
الصادر يف جري�دة العالم بالعدد
 1580بتاريخ 2016/9/28

الخميس ( 29أيلول)  2016العدد (Thu.29 September . 2016 Issuse No. )1581

اعالن
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية/محكمة األحوال الشخصية يف الهندية /العدد/1011/ش2016/
التاريخ 2016/9/27/
اىل/املدعى عليه (حامدعبداالمريكدر) يس�كن الهندية حي الش�هداء س�ابقا .مجهول محل االقامة حاليا
.نعلم�ك ب�أن املدعية زوجت�ك (التفات عبد االمري س�لمان) قد أقامت الدعوى املرقم�ة  /1011ش2016/
أم�ام ه�ذه املحكمة تطلب فيها التفري�ق منك للهجر وملجهولية محل اقامتك ق�ررت هذه املحكمة تبليغك
بصحيفتين يوميتين محليتني بوج�وب حضورك او من ينوب عن�ك قانونا بموعد املرافع�ة املصادف يوم
 / 2016/10/11وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض
راسم رحيم حسني

يدٌزٌة انشراػة فً يحافظة بغداد  /انكزخ

و  /اػالٌ رقى  147نسُة 2016
تؼهٍ يدٌزٌة انشراػة فً يحافظة بغداد انكرزخ  /ننُرة ترا ٍز اضراارً انشراػٍرة بانًشاٌرد انؼهٍُرة ػرٍ ترا ٍز
انًساحة انًبٍُة اوصافها ادَاِ بانًشاٌد انؼهٍُة وفق بٍغ واٌنار ايىال اندونة رقى ( )21نسُة  2013انًؼدل
وانقاَىٌ  35نسُة  1983فً انٍىو انثالثٍٍ يٍ انٍىو انتانً نُشز اضػالٌ فً انصحٍفة او ٌىو انؼًم انذي ٌهٍّ
فً حال يصادفة انًىػد ػطهة وستكىٌ انًشاٌد فً انساػة انؼاشز صباحا فً يقز شؼبة سراػة انهطٍفٍة ...
نهتفاصٍم يزا ؼة يقز يدٌزٌتُا نالطالع ػهى انشزوط وتقدٌى انًستًسكات انًطهىبة ودفغ انتايٍُرات انقاَىٍَرة
انبانغرة (  )%20يرٍ انقًٍرة انتقدٌزٌرة يرٍ بردل اضٌنرار انًقردر وٌتحًرم يرٍ تزسرى ػهٍرة انًشاٌرد ا رىر َشرز
اضػالٌ.
رقى انقطؼة
3/157

رقى انًقاطؼة
 / 15انطٍفٍة

انًساحة انًىاصفات
باندوَى
5

انًشٍدات
وانًغزوسات

سراػٍة يستصهحة خانٍة
شئٍا

الصواب
الخطاء
التاري�خ /
التاريخ /
2016/9/6
لذا اقتىض التنويه

بدل اٌنار انسُىي
انًقدر نهدوَى انىاحد /
دٌُار ػزاقً
 4800دٌُار

يدٌز انشراػة فً يحافظة بغداد  /انكزخ
Gazprom Neft Badra B.V.
غازبروم نفت بدرا بي في /إعالن مناقصة

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

أعالن المناقصة

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

تعﻠن ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبرّم ًٗفت بدرة بٖ .ﻔﻲ \ ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔذ لعقد ﺘﻃﻮﻳﺮ ّإًتاج ﺤﻘﻞ بدرة عى الهًاقصة:

Re-Tender # 665/2016 – ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION FOR
FIREFIGHTING SYSTEM COMPLETION AT INFRASTRUCTURE AT BADRA OILFIELD,
REPUBLIC OF IRAQ

اعادة مناقصة رقم  – 665/2016الهندسة والتوريد واكمال بناء نظام مكافحة الحرائق للبنية التحتية في مخيم بدرة الدائم

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of
similar 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.

ﻋﻠﻰ الشركات العراقٗة ّاألجًبٗة التٖ لدِٗا ﺍﻠخبرة فٖ تًفٗذ الهشارٗع ّالهًاقصات ﺍﻠههاثلة هى حٗث طبٗعتِا ﻮﺍﻠﺘﻲ تسهح ﻟﻬﺎ
 ،قْاٌ٘ي جهِّرٗة العراق ّ  /أّ قْاٌ٘ي بلداى تسجٗلِا  ،أداء االعهال فٖ جهِّرٗة العراق الهشاركة فٖ الهًاقصة.

In order to be eligible to quote in Tender, the Bidders shall meet the following minimum
qualification criteria:

لتكّى الشركة هؤُلة لهًح العقد تتعٗى علٔ هقدهٖ العطاءات تلبٗة الحد األدًٔ هى هعاٗٗر التأُل التالٗة:

The Bidder have to be able to obtain required Bid Bond in the amount of $ 50,000 (fifty
thousand) USD, and Contract Performance Bond in the amount not less than $ 100,000
;(one hundred thousand) USD
The Bidder successfully carried out at least 1 similar type of project in Iraq in the past 3
;years
The Bidder able to submitted audited financial statements for 2012, 2013 and 2014 that
;show sufficient assets to perform the Project
;)The Bidder able to provide comprehensive Project implementation plan (schedule
The Bidder able to provide the complete list of their own and subcontracted equipment
;and personnel that is proposed for this Project
The Bidder able to provide detailed HSE procedures and standards, HSE organizational
;)structure, proposed Site Medical plan (Clinic, Ambulance, Medic etc.
The Bidder able to provide a detailed Security plan.







 أى تكّى قادرة علٔ تقدٗم التأهًٗات االّلٗة للهًاقصة بهبلػ ( 50،000خهسٗى ألؾ) دّالر أهرٗكٖ ّ ،شِادة حسى اداء بهبلػال ٗقل ( 100000هائة ألؾ) دّالر أهرٗكٖ.
 اى تكّى هسجلة لهدة ال تقل عى سًة ّاحدة هؤٗدة بشِادة التأسٗس ّ شِادة التعرٗؾ الضرٗبٖ. ّجّد لدٓ الشركة علٔ االقل هشرّع ّاحد فٖ هجال الهشرّع الههاثل فٖ العراق خالل  3سًّات هاضٗة. ّجّد لدٓ الشركة علٔ االقل هشرّع ّاحد فٖ هجال تدًٗس تحت االرض فٖ العراق خالل  5سًّات هاضٗة. تقدٗم القّائم الهالٗة الهصدقة لألعّام  ّ 2014 ، 2013 ،2012التٖ تثبت القدرة الهالٗة للشركة علٔ اًجاز الهشرّع. -تقدٗم خطة تًفٗذ الهشرّع الشاهلة (الجدّل الزهًٖ).



 -تقدٗم القائهة الكاهلة هى الهعدات ّاألفراد الخاصة بَ ّ الشركات الهقالة الثًاٗة الهتقاعدة هعَ ّ كل ذلك الهخصص لِذا



الهشرّع.

Bidders shall 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 the 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 on or before 5 PM
(UTC/GMT+4:00) on October 05, 2016. No applications will be received after aforementioned
date and time. The Tender Documentation will 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 October 16, 2016, 5 PM
(UTC/GMT+4:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

 تقدٗم الجدّل الزهًٖ الهتكاهل إلًجاز الهشرّع. ال قدرة علٔ تلبٗة هتطلبات  ( HSEالصحة ّالسالهة ّ البٗئة) ّ تقدٗم التفاصٗل عى إجراءات الصحة ّالسالهةّ ،الِٗكلالتًظٗهٖ  ّ ،HSEالخطة الطبٗة للهّقع (العٗادة ،اإلسعاؾ ،الطبٗب الخ).
 تقدٗم الخطة األهًٗة الهفصلة.ًٗبؽٖ أى تتّافق العطاءات هع الشرّط الهطلّبة فٖ العطاء .اى الهشؽل لَ الحق فٖ قبّل أّ رفض إٔ عطاء ،إلؽاء عهلٗة
العطاءات ّرفض جهٗع العطاءات ،فٖ إٔ ّقت قبل هًح العقد ،دّى اى ٗتحهل الهشؽل إٔ هسؤّلٗة فٖ ابالغ هقدهٖ العطاءات
بذلك.
الشركات الهِتهة بالهشاركة فٖ الهًاقصة الهذكّرة أعالٍ ٘وﻜٌِا الحصّل علٔ هجهّعة كاهلة هى ّثائق الهًاقصة بعد تقدٗم
طلب خطٖ هع هعلّهات كافٗة تؤكد أى الشركة تلبٖ الحد األدًٔ هى الهعاٗٗر الهبًٗة أعالٍ (٘قدم علٔ ّرق هّقع هى قبل
الشخص الهفّض) ّالتٖ تحتّٕ علٔ اسم الشركة الكاهل ّ ،عًّاى البرٗد اإللكترًّٖ  ،الِاتؾ  ،الفاكس  ،االسم الكاهل لشخص
االتصال ّعًّاى برٗدٍ اإللكترًّّٖ .ترسل ُذٍ الطلبات إلٔ ﺸﺮﻜة ؼازبرّم ًفت بدرة بٖ .فٖ - .قسم الهشترٗات عى طرٗق
البرٗد اإللكترًّٖ إلٔ
ّ tenders@gazpromneft-badra.comالتٖ ﺘسﺘلن فٖ وْعﺪ اقﺼاٍ الﺴاعة  5ظهرا (بالتوقيت العالمي /توقيت
غرينيتش  )0000+في  5تشرين اول  .2016لى ٗتم قبّل إ طلبات بعد ُذا الّقت ّ التأرٗخّ .ترسل ّثائق الهًاقصة عى
طرٗق البرٗد االلكترًّٖ هى دّى أٗة هسؤّلٗة عى الفقداى أّ التأﺨ٘ر بعد تقدٗم طلب خطٖ كها ذكر أعالٍ.
الموعد النهائي لتقديم العطاءات المقدمة في اطار المناقصة المذكور أعاله  16تشرين اول  ،2016الساعة  5000ظهرا
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