جهات
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�إندبندنت :تدخل كاميرون في ليبيا
�أ�شعل الحروب والإرهاب عالميا
نشرت صحيف�ة "إندبندن�ت" تقري�را
للصحافي�ة لي�زي دريدن�ي ،ح�ول التدخل
الربيطان�ي يف ليبي�ا ،ال�ذي جل�ب الفوىض،
واالقتت�ال ،وأش�عل الرصاع�ات يف أفريقي�ا
والرشق األوسط ،باإلضافة إىل تقوية تنظيم
الدولة وتنظيم القاعدة ،بحسب الخرباء.
وتشري الكاتبة إىل أن تقريرا صادرا عن لجنة
العالق�ات الخارجي�ة ه�ذا األس�بوع ،حمل
رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي الس�ابق ديفيد
كاميرون املس�ؤولية ع�ن فش�له يف جل�ب
االس�تقرار لليبي�ا ،بعد مقتل الق�ذايف ،الفتة
إىل أن س�قوط نظ�ام القذايف يف أي�دي الثوار

املس�لحني دوليا ،والغ�ارات الجوية لطريان
النات�و عام  ،2011أدي�ا إىل املزيد من العنف،
حيث رفض الثوار املعارضون واإلسلاميون
إلق�اء سلاحهم ،أو القب�ول بق�وات األم�ن
الحكومية الجديدة.
ويلف�ت التقرير ،إىل أن التناف�س الدويل عىل
األرايض ول�د حرب�ا أهلي�ة ثانية ،مس�تمرة
حت�ى الي�وم ،مخلف�ة حال�ة م�ن انع�دام
القانون يف أجزاء من ليبيا ،ما سمح بتهريب
املتطرفين ،واألس�لحة ،واملهاجري�ن ،الذين
يم�رون بليبيا للس�فر عبر البح�ر األبيض
املتوسط إىل أوروبا.
وتس�تدرك الصحيفة بأن املحللين يقولون
إن عواقب فراغ الس�لطة ،ال�ذي تركه تدخل
الناتو ،تمدد إىل خ�ارج حدود ليبيا ،فوجدت

األس�لحة الليبي�ة يف أكث�ر م�ن  20بل�دا ،يف
الوقت الذي أشعل فيه الرصاع يف ليبيا تمردا
وإرهابا يف  10بلدان أخرى عىل األقل ،مشرية
إىل أن الرصاع يف ش�مال مايل ربما يكون أكثر
الرصاع�ات ارتباط�ا مب�ارشا ،حي�ث تقوم
األمم املتح�دة بأخطر عملية حفظ للسلام
يف العالم.
وتورد دريدني وصف الزميل املشارك يف قسم
أفريقيا يف "تشاتام هاوس" بول مييل ،كيف
قام أف�راد جيش الق�ذايف من الط�وارق بعد
سقوطه بالهروب ،ومعهم كميات كبرية من
السلاح ،حيث قاموا باس�تخدامه لتشكيل
حرك�ة انفصالية يف م�ايل ،الفتة إىل أن حملة
الحرك�ة الوطني�ة لتحري�ر ازواد ()MNLA
أدت إىل انقلاب ،عندم�ا س�يطر الث�وار عىل

محكمة األحوال الشخصية يف املسيب
مكتب البحث االجتماعي يف املسيب
العدد/583بحث2016/
التاريخ 2016/9/5

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية

اعالن

إعالن
إىل املدعى عليه/احمد جواد جاسم
أقام�ت املدعي�ة (زينب خضير عباس )
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اعلاه الت�ي
تطلب فيها الحكم بتصديق الطالق وعند
إرسال ورقة التبليغ إليك أعيدت مرشوحا
عليه�ا م�ن قب�ل مرك�ز رشطة املس�يب
ومخت�ار منطق�ة املس�يب الجمهوري�ة
املدع�و حس�ن محمد عبيد بأن�ك مرتحل
إىل جه�ة مجهول�ة عليه ق�ررت املحكمة
تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتين محليتين
يوميتين للحض�ور إم�ام مكت�ب البحث
االجتماع�ي يف ه�ذه املحكم�ة ويف تاريخ
2016/9/28ويف حال�ة ع�دم الحض�ور
سوف تستمر اإلجراءات القانونية بحقك
غيابيا وعلنا

التاريخ 2016/9/6 :
العدد  /620 /ش 2016/

بن�اءا على الدع�وى /620ش2016/
واملقام�ة من قب�ل املدعية ( تاره ش�اكر
محم�ود ) ضد املدعي عليه ( نجاة محمد
رش�يد ) والت�ي تطل�ب فيه�ا التفري�ق
قب�ل الدخ�ول وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
قررت هذة املحكم�ة تبليغك بصحيفتني
محليتين لحض�ورك يف موع�د املرافع�ة
املواف�ق  2016/9/19ويف حال�ة ع�دم
حضورك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وفق االصول.

القايض
أمري موىس حميد

القايض
محمد مطلب عبد

بغداد ـ العالم

م /تبليغ

ش�مال البلاد ،ث�م طردته�م مجموع�ات
إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة ،فرضت
الرشيع�ة يف مناطقها ،وتم دحر املجموعات
الجهادي�ة بالتدخ�ل الفرنسي ع�ام ،2013
لكنها تس�تمر يف ش�ن الهجم�ات ،وتحارب
االنفصاليني الطوارق.
ويق�ول ميلي للصحيف�ة" :بالرغ�م من أن
التدخ�ل الفرنيس وتدخل الق�وات األفريقية
أنهى سيطرة الجهاديني عىل الشمال ،إال أن
املنطق�ة ال تزال غري مس�تقرة إىل حد كبري،
بالرغم م�ن وجود ما يزيد على عرشة آالف
جن�دي حفظ سلام تاب�ع لألم�م املتحدة"،
ويضي�ف" :تف�كك الدولة املس�تقرة يف ليبيا
خلق مساحة معظمها ال يقع تحت سيطرة
الحكوم�ة يف جن�وب البالد ،حيث تس�تطيع
محكمة البداءة يف الكرادة
العدد/1922:ب2016 /

ق�دم املواطن ( قاس�م كريم حمد )
طلبا يروم فيه تسجيل لقبه وجعله
(الجبوري) بدل من الفراغ واستنادأ
اىل اح�كام امل�ادة  14م�ن قان�ون
االحوال املدنيه رقم  65لسنة 1972
املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف
الجري�ده الرس�مية فم�ن لديه حق
االعتراض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة
خالل سبعة ايام من تاريخ النرش

اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

(( اعالن))
اىل املدعى عليه /
نرسين ابراهيم عبد الله
اص�درت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية
املرقمة اعاله بتاريخ 2016 /7/31حكما
غيابيا يقيض الزام املدعى عليها بتأديتها
للمدعي ثامر حميد عب�د الله مبلغا ً قدره
خمس�ون الف دوالر امريك�ي وتحميلها
الرس�وم واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س
البل�دي وانتقالك اىل جه�ة مجهولة عليه
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتني
محليتين ولك حق االعتراض خالل املدة
القانونية وبعكسة سوف يكتسب القرار
الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
نوار عبيد عيل

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

م/اعالن

املجموع�ات الجهادي�ة أن تستريح وتتزود
دون تدخل خارجي يف الغالب".
وينقل التقرير عن نائ�ب مجموعة صوفان
االستش�ارية مارت�ي ريردون ،قول�ه إن أثر
"الفيضان" انترش يف املنطقة كلها ،وأضاف
أن انهيار ليبيا س�اعد يف قي�ام "مجموعات
متطرفة وإجرامية مس�لحة تسليحا جيدا"
يف تون�س ،والجزائ�ر ،والنيجر ،والس�ودان،
ومصر ،وأش�ار إىل أن م�كان نش�أة ع�دة
هجم�ات إرهابية نف�ذت يف تونس هو ليبيا،
ويقول إن "املتطرفني ،الذين قطعوا الحدود
للمش�اركة يف الحرب األهلية ،س�يعودون يف
النهاي�ة إىل بالده�م ،حيث س�يكونون أكثر
تطرف�ا ،وأكث�ر تدريب�ا ع�ن حاله�م عندما
ذهبوا".
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
التاريخ 2016/8/10 :
العدد  /356 /ش 2016/
م /تبليغ حكم غيابي
بن�اءا على الدع�وى /356ش2016/
واملقامة من قبل املدعية ( عائشه حسني
خلف ) ضد املدعي عليه ( عبد الله صالح
خ�اف ) ولصدور الق�رار غيابي�ا بتاريخ
 2016/8/10وال�ذي يقضي بالتفري�ق
للهجر بين املدعية واملدع�ى عليه قررت
هذة املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني
بالق�رار لالعرتاض على الق�رار الغيابي
خلال م�دة ش�هر م�ن تاري�خ النرش يف
الجريدة وبعكسه يكتسب القرار الدرجة
القطعية

اىل/املدع�ى عليه/نبيل مجي�د ابو علوان
/الس�اكن يف س�وق الش�يوخ –منطق�ة
الدجين س�ابقا ومجهول مح�ل االقامة
حاليا
اق�ام املدعي عيل حسين كاظ�م الدعوى
البدائية املرقم�ة /2067ب 2016/والتي
يطلب فيها الزامك بتأديتك مبلغا من املال
قدره مائة وتسعة مليون دينار عن قرضه
حس�نه وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار
محلة الدجني 1/يف س�وق الش�يوخ عليه
تقرر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني
محليتين بموع�د املرافع�ة املص�ادف
 2016/9/25الس�اعة التاس�عة صباحا
ويف ح�ال عدم حضورك او من ينوب عنك
قانون�ا فان املرافعة س�وف تجرى بحقك
غيابيا وفق االصول والقانون.
القايض
عيل حسني الجابري
محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد/2068 :ب2016/
م/اعالن
اىل/املدع�ى عليه/عباس احمد حس�ن/
الس�اكن يف س�وق الش�يوخ –منطق�ة
البغ�ادة س�ابقا ومجهول مح�ل االقامة
حاليا
اق�ام املدعي عيل حسين كاظ�م الدعوى
البدائية املرقم�ة /2068ب 2016/والتي
يطلب فيها الزامك بتاديتك مبلغا من املال
ق�دره ثماني�ة وثالثون دين�ار عن قرضة
حس�نة وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار
منطق�ة البغادة يف س�وق الش�يوخ عليه
تقرر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني
محليتين بموع�د املرافع�ة املص�ادف
 2016/9/25الس�اعة التاس�عة صباحا
ويف ح�ال عدم حضورك او من ينوب عنك
قانون�ا فان املرافعة س�وف تجرى بحقك
غيابيا وفق االصول والقانون.

القايض
عمر احمد حسني

القايض
عيل حسني الجابري

Gazprom Neft Badra B.V.
غازبروم نفت بدرا بي في /إعالن مناقصة

أعالن المناقصة

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

حؼهٍ ششكت ؿبصبشٔو َلج بذسة ب .ٙل \ .ٙانًوبٔل انًُلز نؼوذ حطٕٚش ٔإَخبج دوم بذسة ػٍ:

Tender # 718/2016 – Completion of Landscaping, Roads and Other Works
at Infrastructure at Badra Oil Field, Republic of Iraq
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.
In order to be eligible to quote in Tender, the Bidders shall meet the following minimum
qualification criteria:
The Bidder have to be able to obtain required Bid Bond in the amount of $ 100,000 (one
hundred thousand) USD, and Contract Performance Bond in the amount not less than
;10% of the Contract value
The Bidder successfully carried out at least 2 similar type of project in Iraq, for the
;aggregate amount of not less than one million USD, in the past 2 years
The Bidder able to submitted audited financial statements for 2013, 2014 and 2015 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.

محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد/2067 :ب2016/









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 1 PM
(UTC/GMT+4:00) on September 21, 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 12, 2016, 5 PM
(UTC/GMT+4:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

مناقصة رقم  – 817/2012اكمال اعمال التشجير و بناء الطرق و االعمال االخرى للبنية التحتية في حقل بدرة النفطي،
جمهورية العراق
ػهٗ انششكبث انؼشاهٛت ٔاألجُبٛت انخ ٙنذٓٚب انخبشة ك ٙحُلٛز انًشبسٚغ ٔانًُبهصبث انًًبثهت يٍ دٛث طبٛؼخٓب ٕ انخ ٙحسًخ نٓب،
هٕاَ ٍٛجًٕٓسٚت انؼشام ٔ  /أٔ هٕاَ ٍٛبهذاٌ حسجٛهٓب ،أداء االػًبل ك ٙجًٕٓسٚت انؼشام انًشبسكت ك ٙانًُبهصت.
نخكٌٕ انششكت يؤْهت نًُخ انؼوذ حخؼ ٍٛػهٗ يوذي ٙانؼطبءاث حهبٛت انذذ األدَٗ يٍ يؼبٛٚش انخأْم انخبنٛت:








أٌ حكٌٕ هبدسة ػهٗ حوذٚى انخأيُٛبث االٔنٛت بًبهؾ ( 100،000يبئت أنق) دٔالس أيشٚك ٔ ،ٙكلبنت دسٍ االداء بًبهؾ ال ٚوم
ػٍ  %10يٍ هًٛت انؼوذ.
ٔجٕد نذٖ انششكت ػهٗ االهم يششٔػ ٍٛيًبثه ٍٛحى اَجبصًْب بُجبح ك ٙانؼشام ببنوًٛت االجًبنٛت ال حوم ػٍ  1يه ٌٕٛدٔالس
ايشٚك ٙخالل سُخ ٍٛاخٛشح.ٍٛ
حوذٚى انبٛبَبث انًبنٛت انًذهوت نألػٕاو  ٔ 2015 ،2014 ،2013انخ ٙحثبج انوذسة انًبنٛت نهششكت ػهٗ اَجبص انًششٔع.
حوذٚى خطت حُلٛز انًششٔع انشبيهت (انجذٔل انضيُ.)ٙ
حوذٚى انوبئًت انكبيهت يٍ انًؼذاث ٔاألكشاد انخبصت بٓب ٔ انششكبث انًوبنت انثبَٕٚت انًوخشدت نٓزا انًششٔع.
انوذسة ػهٗ حوذٚى االجشاءاث انًلصهت نهصذت ٔانساليت ٔانبٛئت ٔ انٓٛكم انخُظ ًٙٛنهصذت ٔانساليت ٔ انبٛئت ٔ ،انخطت انطبٛت
نهًٕهغ (انؼٛبدة ،اإلسؼبف ،انطبٛب انخ).
حوذٚى انخطت األيُٛت انًلصهت.

ُٚبـ ٙأٌ حخٕاكن انؼطبءاث يغ انششٔط انًطهٕبت ك ٙانؼطبء .اٌ انًشـم نّ انذن ك ٙهبٕل أٔ سكط أ٘ ػطبء ،إنـبء ػًهٛت
انؼطبءاث ٔسكط جًٛغ انؼطبءاث ،ك ٙأ٘ ٔهج هبم يُخ انؼوذ ،دٌٔ اٌ ٚخذًم انًشـم أ٘ يسؤٔنٛت ك ٙابالؽ يوذي ٙانؼطبءاث
بزنك.
انششكبث انًٓخًت ببنًشبسكت ك ٙانًُبهصت انًزكٕسة أػالِ ًٚكُٓب انذصٕل ػهٗ يجًٕػت كبيهت يٍ ٔثبئن انًُبهصت بؼذ حوذٚى
طهب خط ٙيغ يؼهٕيبث كبكٛت حؤكذ أٌ انششكت حهب ٙانذذ األدَٗ يٍ انًؼبٛٚش انًبُٛت أػالِ (ٚوذو ػهٗ ٔسم يٕهغ يٍ هبم
انشخص انًلٕض) ٔانخ ٙحذخٕ٘ ػهٗ اسى انششكت انكبيمٔ ،ػُٕاٌ انبشٚذ اإلنكخشَٔ ، ٙانٓبحق  ،انلبكس  ،االسى انكبيم نشخص
االحصبل ٔػُٕاٌ بشٚذِ اإلنكخشَٔٔ .ٙحشسم ْزِ انطهببث إنٗ ششكت ؿبصبشٔو َلج بذسة ب .ٙل - .ٙهسى انًشخشٚبث ػٍ طشٚن
انبشٚذ اإلنكخشَٔ ٙإنٗ ٔ tenders@gazpromneft-badra.comانخ ٙحسخهى ك ٙيٕػذ اهصبِ الساعة  1ظهرا (بالتوقيت
العالمي /توقيت غرينيتش  )0000+في  21ايلول عام  .2012نٍ ٚخى هبٕل ا٘ طهببث بؼذ ْزا انٕهج ٔ انخأسٚخٔ .حشسم ٔثبئن
انًُبهصت ػٍ طشٚن انبشٚذ االنكخشَٔ ٙيٍ دٌٔ أٚت يسؤٔنٛت ػٍ انلوذاٌ أٔ انخأخٛش بؼذ حوذٚى طهب خط ٙكًب ركش أػالِ.
الموعد النهائي لتقديم العطاءات المقدمة في اطار المناقصة المذكور أعاله  12تشرين االول عام  ،2012الساعة  5000ظهرا
(بالتوقيت العالمي /توقيت غرينيتش .)0000+
شركة غازبروم نفت بدرة بي في .قسم العقود و المشتريات

