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

Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ /ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺃﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

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

ﺗﻌﻠﻥ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ،
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.

Tender #1109 - SUPPLY OFPERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY EQUIPMENT FOR
THE 2019, 2020, 2021 YEARS:
Scope of Supply consists of LOT 1 and LOT 2. In order to be eligible to quote LOT 1 or/and LOT 2 under the
Scope of Supply in Tender, the Bidders shall meet also the following minimal qualification criteria:
Bidder shall provide Company with certificates confirming compliance of the goods with the
;requirements listed in SoS
;Bidder shall provide samples of certain goods
;All the goods shall be certified against NFPA and EN
For certain product Bidder shall provide service on embroidering, printing Company's logo.
;Bidder shall be certified against ISO 9001
Bidder shall be either a manufacture of an official dealer of manufacturer of proposed
;goods
Bidder shall have experience in supply of PPE and safety equipment to Iraq - not less than
;3 years
Bidder's experience - number of supply projects for similar equipment in last 1 year should
;be not less than 3
Bidder shall provide the proved documentation of supplying PPE and safety equipment to
;)other companies (contracts, purchase orders, etc.
Ability to obtain required Bid Bond of not less than 25.000 (twenty five thousand) US
;dollars for each LOT of the Tender

-

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ  - #1109ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ 2019, 2020, 2021
ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻣﻥ ﺟﺯء  1ﻭﺟﺯء  2ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻼ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺟﺯء  1ﺍﻭ  /ﻭﺟﺯء  2ﺣﺳﺏ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
-

-

ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﻛﺩ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ . SOS
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺳﻠﻊ.
ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺻﺩﻗﺔ ﺣﺳﺏ  NFPAﻭ.EN
ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻣﺎ ﻣﻁﺭﺯﺍ ﺍﻭ ﻣﻁﺑﻭﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻣﺟﺎﺯﺍً ﺣﺳﺏ .ISO 9001
ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻣﺎ ُﻣﺻﱠﻧﻊ ﺍﻭ ﻣﺳﻭﻕ ﺭﺳﻣﻲ ﻟﻣُﺻﱠﻧﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ.
ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺧﺑﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺟﻬﻳﺯ  PPEﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
ﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﺩﺩ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻥ  3ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺻﺩﻗﺔ ﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ )ﻋﻘﻭﺩ ،ﺃﻭﺍﻣﺭ ﺷﺭﺍء ...ﺍﻟﺦ(
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ) 25.000ﺧﻣﺳﺔ ﻭﻋﺷﺭﻭﻥ ﺃﻟﻑ( ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺟﺯء
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.

-

The Operator will estimate the bids based on the following criteria:
;Commercial proposal
;Work execution Schedule
;Payment Terms
;Bidder fully acceptance of the terms and conditions of the contract
;Supplier’s ability in materials delivery and importation to Iraq
;)Point of delivery (Badra Oil Field at Wasit province, Republic of Iraq

-

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﻋﺭﺽ ﺗﺟﺎﺭﻱ؛ ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﻭﺭﻳﺩ؛ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ؛ ﻗﺑﻭﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛ -ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺭﻳﺩ )ﻗﺿﺎء ﺑﺩﺭﺓ ،ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺳﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛

Bids should conform to the requirements of the Tender documentation. 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.

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.

Bidders 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-Materials@gazpromneft-badra.com.

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 ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com

The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival only after
submission of a written application as noted above.

ﺳ ﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﺣﺻﺭﺍ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is October 15th, 2018, 4PM
(UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
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التاريخ 2018/9/23

تعل�ن الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب  /فرع البرصة ع�ن اجراء مزايدة علنية لبيع (مخلفات اخش�اب) املوجودة يف موقع بناية
مطحنة الفراهيدي الحكومية حس�ب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  / 2013والتعليمات رقم ( )4لسنة 2017
وذلك يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق  2018/10/7يف مقر بناية الفرع الكائن يف محلة الحكيمية  /مقابل قيادة
رشطة البرصة  /ويحق للمزايد االطالع عىل املواد املعروضة للبيع قبل يوم املزايدة وعىل الراغبني باالشتراك تقديم املستمس�كات
االتي�ة:
 1ـتقديم هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن /اصل ومصورة او البطاقة املوحدة ان وجدت
 2ـ تقدي�م تأمين�ات بصك مصدق ومحرر المر الرشكة من اح�د املصارف الحكومية ال تقل عن ( )%20من القيمة املقدرة والبالغة
(( )32000فقط اثنان وثالثون الف دينار)
 3ـ تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب او احد فروعها للعام  2018 /بأسم املشرتك حرصا او من يخوله قانونا
 4ـ على املشتري دفع بدل البيع وكامل املصاريف خالل ( س�بعة اي�ام) من تاريخ االحالة القطعية بع�د ميض فرتة كرس القرار
البالغة ( )5ايام وبعكس�ه يعترب ناكل تطبق بحقه كافة االجراءات القانونية
 5ـ يلتزم املشتري برفع املواد املباعة خالل ( )15يوم من تاريخ االحالة القطعية وبعد انتهاء مدة الضم وبعكس�ه ترسي ألحكام
املقررة قانونا
 6ـ يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة ( )%2م نقيمة البيع
 7ـ يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن
 8ـ اذا صادف اليوم املحدد لعملية البيع عطلة رسمية فتحول اىل اليوم الذي يليه
مالحظة :
اذا ل�م ترس�و املزايدة من املرة االوىل تكون املزايدة الثاني�ة يوم االثنني املوافق  2018/10/22وتكون املزاي�دة الثالثة يوم الثالثاء
2018/11/6

معمر عبد القادر جاسم
مدير فرع البرصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف عنه
العدد 2568
التاريخ 2018 / 7 / 26
اىل  /السيد ( حمود عبد حمد )
م  /اعالن
بن�اءا على الطلب املقدم من قبل والدتك ( حبس�ه محمد حس�ن
) وبعد االطالع على االوراق التحقيقية املتضمنة فقدانك بتاريخ
 2016 / 11 / 19وملجهولي�ة محل اقامتك ومصريك قرر تبليغك
بصحيفتين محليتين بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة ولكل من
تتوفر لديه معلومات عنك وبعكس�ه سوف تقوم املحكمة بنصب
والدتك ( حبس�ه محمد حسن ) قيمة عليك لغرض ادارة شؤونك
اصوليا بعد النرش بثالثني يوما .
القايض
صالح عز الدين سلمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 761ش 2018 /
التاريخ 2018 / 4 / 23
اىل املدعى عليه  /ايهاب تيسري حميد
بن�اءا عىل الدع�وى املقامة ل�دى محكمة االحوال الش�خصية يف
الخالدي�ة من قبل املدعي�ة ( نور عبد الل�ه رايض ) بالعدد ( 761
 /ش  ) 2018 /والت�ي تطل�ب فيها املدعي�ة ( التفريق القضائي
للضرر ) علي�ه وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك بموعد املرافع�ة املص�ادف  2018 / 10 / 15عن طريق
النشر يف صحيفتني رس�ميتني محليتني ويف ح�ال عدم حضورك
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
محمد مطلب عبد

تنويه
ورد س�هوا يف اعالن دائرة التسجيل العقاري يف الشعب املنشور يف
جريدة املستقبل العراقي بالعدد (  )1737يف  2018/8/29االسم
( محم�د س�هراب بيمان ) خطأ والصحيح هو ( محمد س�هراب
بيجان ) لذا اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 4000ت 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 18
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ بل�د العقار تسلس�ل  3 / 94م  48ش�طيطه
وعب�ارة الواق�ع يف بل�د العائد للمدي�ن زيد جواد محم�ود املحجوز
لقاء طلب الدائن جعفر عيل حس�ن البالغ  82900000دينار فعىل
الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تبدا
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
حميد خليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  :بلد الشطيطة  3 / 94م 48شطيطه وعباره.
 – 2جنس�ه ونوعه  :قطعة ارض ملك رصف .
 – 3ح�دوده واوصاف�ه  :دار س�كن بناء قديم تقع يف حي س�كني
مشيد من الطابوق والشيلمان .
 – 4مش�تمالته  :صالة ودرج مطبخ وغرفة نوم عدد  2واس�تقبال
صغري .
 – 5مساحته  80000 :سهم .
 – 6درجة العمران ..........
 – 7الشاغل  :الدائن .
 – 8القيمة املقدرة  45000000 :خمسة واربعون مليون دينار .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 607ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 23
اعالن
اىل املدعى عليه – حسين محم�د محمود – مجهول محل
االقامة
اقامت املدعية ريم عطا الله سلمان الدعوى املرقمة 607
 /ش  2018 /والتي تطلب فيها التفريق القضائي للهجر
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
بصحيفتين محليتني وقد تم تحديد يوم 2018 / 9 / 30
موع�دا للمرافعة بالدعوى اعلاه وعليك الحضور باملوعد
اعلاه ويف حالة ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض
عيل منديل خريبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت اللوحة املعدنيه ورخصة التجوال ورقم الترصيحة
املرقم�ة  2013/8/27 130873150001وكتاب الهيئة
العام�ة للكمارك املرقم  23327يف  2017/7/20وفاتورة
طل�ب وكيل اخ�راج املرقم�ة  134734يف 2016/12/22
ورقم الفاتوره 7N1-lRAQ/HBف بأس�م  /كرار كاظم
جادر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( فق�دان عب�د الرضا ) اقتضى حضوركم اىل
صندوق االس�كان فرع النجف الكائ�ن خلف مديرية ماء
النج�ف وذاك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (
وليد عواد كامل ) بالبناء عىل حصته املشاعه عىل القطعه
املرقمه  92/ 528الحريه الهيبات لغرض تس�ليفه قرض
االس�كان خالل مده 15يوما داخل العراق وش�هر خارج
الع�راق من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك
باملطالبه مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبيديه
العدد / 236ش2018/
إىل املفقود  /عباس نجوم حسني زيد االمي
م /اعالن
اقام�ت املدعي�ه هيفاء محس�ن عويد الدع�وى الرشعيه
املرقم�ة /236ش 2018/التي تطلب فيها الحكم بوفاتك
وملجهولي�ه مح�ل اقامت�ك وارتحال�ك اىل جه�ه مجهوله
وحس�ب اش�عار مختار منطقت�ك وتايي�د املجلس املحيل
يف ناحي�ه الزبيدي�ه ل�ذا تق�رر تبليغك بواس�طة النرش يف
صحيفتني محليتين يوميتني عىل موع�د مرافعة املوافق
 2018/9/30ويف حال�ة عدك حض�ورك اومن ينوب عنك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
محمد حسني سعدي كريدي

العدد31485 :
التاريخ2018/9/12 :

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديرية بلدي�ة العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االملاك املبينة يف
ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية العم�ارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدي�ة العمارة خالل فترة ( )30ثالثون يوما
تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة
( )%100م�ن القيم�ة التقديرية وين�ادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف
صباح�ا يف الي�وم التايل النتهاء امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعلى قاعة مديرية
بلدي�ة العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل
ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية
بلدي�ة العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات
التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك
ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

كشك رقم
263

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

2

كشك رقم
264

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

3

كشك رقم
266

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

4

كشك رقم
269

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

5

كشك رقم
272

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

6

كشك رقم
273

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

7

كشك رقم
275

خلف كراج
الفورتات

7,5م2

 700,000سبعمائة الف
دينار

سنة واحدة

8

كشك رقم
261

كراج الكحالء
القديمة

9م2

 550,000خمسمائة
وخمسون الف دينار

سنة واحدة

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد
دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

