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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

ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ

Re-Tender #821
SUPPLY AND INSTALLATION OF TWO TELECOM TOWERS AT WELLPADS P05 AND P13

ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 821

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺑﺭﺟﻲ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﺑﺭﺍﺝ  P05ﻭ P13

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 by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﺩﺍء ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ /ﺍﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.

 In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualificationﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
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, HSE organizational structure,
;)proposed Site Medical plan (Clinic, Ambulance, Medic etc.
The BIDDER shall provide a detailed Security plan.

-

-

-

-

-

-

-

Bids must conform to the requirements as set forth in the Bid documents. 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. Contract and Procurement
Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on
th
September 17 , 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.

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﻭ  2015ﻭ  2016ﺗﺑﻳﻥ ﺍﺻﻭﻻ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.
ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺛﻝ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻼء ﺳﺎﺑﻘﻳﻥ ﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺿﻝ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺩﻭﻟﻳﺔ.
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ  ،ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭ
ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻁﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ)ﻋﻳﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺦ(.
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ.
ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ )ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ(.

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  17ﺃﻳﻠﻭﻝ 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  05ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻻﻭﻝ  ،2017ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  3ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+

Deadline for bids submissions for above mentioned tender is October 05, 2017, 4:00 P.M. (UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
محكمة بداءة الكوت
العدد  / 983ب2017 /
املوضوع  /اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي  /محسن ربيح ذهيب
املدعى عليهم  /مدير بلديه الكوت  /اضافة لوظيفته
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد
/983ب 2017/واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم
5107/2م 38الخاجيه وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء
كال حس�ب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة
العلنية خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش
يف صحيفتني محليتني فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
هذة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
 %10من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون
اىل محكمة بداءة الكوت وسوف تجري املزايدة يف اليوم
االخري الس�اعة الثانية عشر ظهرا واذا ص�ادف اليوم
االخير عطله رس�ميه فيعترب اليوم ال�ذي يليه موعدا ً
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن
واملزايدة.......
مواصفات
عرصه خاليه من املشيدات
املساحه  285 /م2
الشاغل  /اليوجد
القيمه التقديريه  /مائه واربعة عرش مليون دينار
القايض فالح كريم وناس
مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
محكمة بداءة الكوت
العدد  / 981ب2017 /
املوضوع  /اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي  /عالء محسن ربيح
املدعى عليهم  /مدير بلديه الكوت  /اضافة لوظيفته
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد
/981ب 2017/واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم
5108/2م 38الخاجيه وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء
كال حس�ب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة
العلنية خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش
يف صحيفتني محليتني فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
هذة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
 %10من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون
اىل محكمة بداءة الكوت وسوف تجري املزايدة يف اليوم
االخري الس�اعة الثانية عشر ظهرا واذا ص�ادف اليوم
االخير عطله رس�ميه فيعترب اليوم ال�ذي يليه موعدا ً
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن
واملزايدة.......
مواصفات
عرصه خاليه من املشيدات
املساحه  275 /م2
الشاغل  /اليوجد
القيمه التقديريه  /مائه وعرش ماليني دينار
القايض فالح كريم وناس

تنويه
سقط س�هوا من اعالن مديرية تنفيذ البياع املنشور يف
جريدة الرشق العدد  2616يف  2017 / 9 / 10واملستقبل
العراق�ي الع�دد  1514يف  2017 / 9 / 10كلمة ( اليوم
الثاني ) والصحيح اليوم التايل لذا اقتىض التنويه .
مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
محكمة بداءة الكوت
العدد  / 979ب2017 /
املوضوع  /اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي  /صفاء محسن ربيح
املدعى عليهم  /مدير بلديه الكوت  /اضافة لوظيفته
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد
/797ب 2017/واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرقم
5109/2م 38الخاجيه وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء
كال حس�ب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة
العلنية خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش
يف صحيفتني محليتني فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
هذة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
 %10من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون
اىل محكمة بداءة الكوت وسوف تجري املزايدة يف اليوم
االخري الس�اعة الثانية عشر ظهرا واذا ص�ادف اليوم
االخير عطله رس�ميه فيعترب اليوم ال�ذي يليه موعدا ً
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن
واملزايدة.......
مواصفات
عرصه خاليه من املشيدات
املساحه 3 /اولك و 47/62مرت
الشاغل  /اليوجد
القيم�ه التقديريه مائتي وثمانيه مليون وخمس�مائة
واثنان وسبعون دينار
القايض فالح كريم وناس
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد/442:ب2016/
التاريخ2017/9/6 :
اعالن
اىل املدع�ى عليه�م  -1 /س�عاد عبداملجيد يوس�ف -2
رعد س�عود عبداللطي�ف  -3ماجد س�عود عبداللطيف
 -4عبداللطي�ف س�عود عبداللطي�ف  -5نادية س�عود
عبداللطيف.
أص�درت محكمة بداءة ابي الخصيب قرارها يف الدعوى
البدائية املرقمة /442ب 2016/يف  2017/6/13غيابيا ً
بحقكم والذي قىض بإزالة ش�يوع العقار تسلسل 369
مقاطع�ة  60العوجه ،بيع�ا ً باملزايدة العلني�ة وتوزيع
الثم�ن على الشركاء كالً حس�ب حصت�ه يف القس�ام
الرشع�ي .ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد مخت�ار منطقة العوجه
ابومغيرة .تق�رر تبليغكم نرشا ً بواس�طة صحيفتنيمحليتني ويحق لكم مراجعة طرق الطعن املقرر قانونا ً
وخالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب الحكم
درجة البتات وفق القانون.
القايض  /اياد احمد سعيد الساري

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

تنويه
محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب
العدد/811 :ش2017/
نشر يف جري�دة الشرق الع�دد  2594وجري�دة
املستقبل العدد  1494يف  2017/8/6ونرش اعالن
اىل املدعى علي�ه  /حمد عبدالس�تار عبدالله خطأ
والصحيح (احمد عبدالستار عبدالله)  ،لذا اقتىض
التنويه.
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بدرة
العدد  /108ش 2017/
اىل املدعى عليه  /جهاد محمد عيل عمران
بتاري�خ  2016/12/13اص�درت ه�ذه املحكمة
حكما غيابيا يقيض بالزامك بتسديد نفقة ماضية
لزوجتك املدعية زين�ب محمد طاهر محمد كاظم
مبل�غ مقداره مائة وخمس�ون ال�ف ديناراعتبارا
م�ن  2016/7/26ولغاي�ة  2017/7/26ونفقة
مس�تمرة بواق�ع مائت�ي الف دين�ار اعتب�ارا من
 2017/7/26وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب
إش�عار مختار قضاء بدرة محلة الرسول واملرفق
بكت�اب مرك�ز رشط�ة ي�درة بالع�دد  5204يف
 2017/9/6عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين رس�ميتني ويف حال ع�دم اعرتاضك عىل
الق�رار او الطع�ن به تمييزا خالل امل�دة القانونية
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض ياسني خضري الدريعي
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة بدرة
العدد  /132ب 2017 /
اىل املدعى عليه  /جهاد محمد عيل عمران
اعـــــالن
بتاريخ 2017/8/30اصدرت هذه املحكمة حكما
غيابي�ا يقضي بالزام�ك بتس�ديد مبل�غ مقداره
خمس�ة وس�بعون مليون دينار اىل املدعي حسام
عبدالكريم دويج وملجهولية محل إقامتك حس�ب
إش�عار مختار قضاء بدرة حي الرس�ول واملرفق
بكت�اب مرك�ز رشط�ة ي�درة بالع�دد  5223يف
 2017/9/7عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين رس�ميتني ويف حال ع�دم اعرتاضك عىل
الق�رار او الطع�ن به تمييزا خالل امل�دة القانونية
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
ياسني خضري الدريعي

مجلس القضاء األعىل
محكمة رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  /1163ش 2017/
اىل املدعى عليها  /سناء مطرشعبد عيل
أق�ام املدع�ي حام�د مذب�وب عب�د الدع�وى الرشعية
املرقمة بالعدد أعاله والتي يطلب فيها تصديق الطالق
الخارج�ي الواق�ع بتاري�خ  2017/5/30وملجهولي�ة
مح�ل إقامتك حس�ب إش�عار مخت�ار محل�ة الوافدين
واملرف�ق بكتاب مركز رشطة الفالحي�ة بالعدد 15779
يف  2017/9/6عليه تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني
رس�ميتني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة
التاس�عة صباح�ا بتاري�خ  2017/9/20وعن�د ع�دم
حضورك أومن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض حيدر شعيوت سدخان
مجلس القضاء األعىل
محكمة رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكم�ة الب�داءة املختص�ة بالنظ�ر الدع�وى العق�ود
الحكومية واالستثمار يف واسط
العدد  /3كشف مستعجل2017/
اىل املدعى املطلوب الكش�ف ضده نارص محمد س�يدي
املدير املف�وض لرشكة س�يما للتج�ارة العامة اضافة
لوظيفته
اعالن
أق�ام طالب الكش�ف املس�تعجل الس�يد رئي�س هيئة
استثمار واسط اضافة لوظيفته عليك الدعوى البدائية
بالعدد اعاله يطلب فيها اجراء الكش�ف املستعجل عىل
مشروع انتاج س�ندويج بنل والس�قوف الثانوية التي
منح�ت لك بموجب اجازة االس�تثمارية بالعدد 9ص يف
 2010/11/30للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة بموعد
املرافع�ة املص�ادف  2017/9/18الس�اعة التاس�عة
صباح�ا وعند عدم حضورك أوارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
عدنان نهري الزاميل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد  / 9474ش 2017 /
اعالن
إىل املدعى عليه  /رش�ا مايض داود س�لمان – مجهول
محل االقامة
اقامت املدعية برشى ياسني ابراهيم الدعوى الرشعية
اعاله املرقمة تطالبك بها تعيني قسام رشعي وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
بي�وم املرافع�ة املص�ادف  2017 / 8 / 24وعن�د عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض

محكمة بداءة البياع
العدد 1661
تبليغ
املدعي عليها  /شيماء ابراهيم عوض واملدعى
عليه�ا من قبل املدعي عليه مثنى حمادي عيل
ولع�دم مجهولية محل االقامة تقرر تبليغك يف
الجريدة الرسمية لحضور املحكمة وذلك خالل
ثالث�ون يوما من تاري�خ التبليغ ونرش االعالن
ولعدم حضورك سوف تتم املحكمة االجراءات
القانونية بحقك .
القايض
ستار البياتي
دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/2028
التاريخ 2017/8/31
اىل املنفذ عليه /حيدر جرب كاظم
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة م�ن رشح املبلغ
القضائي له�ذه املديرية ومختار منطقة حي
الغ�ري كريم حس�ون الجنابي ان�ك مجهول
محل االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤقت
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة  27من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف
االرشف خالل خمسة عرش 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
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة النجف بالع�دد/1782
ب 2017/1يف  2017/7/13واملتضمن بتادية
مبلغ س�بعة وثالثون مليون وخمسمائة الف
دينار اىل عبد الرحيم جبار كاظم

