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Gazprom Neft Badra B.V
ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯ ﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ
ﺃﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the
following Tenders:

ﺗﺩﻋﻭ ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯ ﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ )"ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻋﻘﺩ ﺑﺩﺭﺓ ﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

TENDER No. 1152
TENDER NAME: INTEGRATED SERVICES FOR RE-ENTRY DRILLING AND COMPLETION OF
)SIDETRACKS (TURN KEY

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1152
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﻭﺍﻛﻣﺎﻝ ﺍﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺗﺳﻠﻳﻡ ﻣﻔﺗﺎﺡ(

TENDER No. 1153
TENDER NAME: DRILLING RIG AND TUBULAR RUNNING SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT
)SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1153
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻧﺎﺑﻳﺏ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ(

TENDER No. 1156
TENDER NAME: LINER HANGERS, MULTISTAGE ACIDIZING COMPLETION EQUIPMENT AND
)SUPPORT SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1156
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺑﻁﺎﻧﺔ ،ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻣﻭﺿﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ(

TENDER No. 1159
)TENDER NAME: DIRECTIONAL DRILLING SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1159
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﻲ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ(
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1160

TENDER No. 1160
TENDER NAME: WHIPSTOCK AND ASSOCIATED SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT
)SERVICES

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﻣﻭﺟﻪ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ(

TENDER No. 1161
TENDER NAME: COIL TUBING AND STIMULATION SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT
)SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1161
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﻣﻠﻑ ﺍﻻﻧﺎﺑﻳﺏ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺷﻳﻁ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ(

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative( indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s
e-mail address:

ﻧﻭﺩ ﺍﻋﻼﻣﻛﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻳﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ( ﻭ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ،ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﻡ
ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻣﻧﺻﺏ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ،ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ

Please note that in order to be considered for further evaluation under these Tenders, the Bidder as a
minimum shall provide the bank guarantee )bid bond( in the amount of:
For Tender No. 1152 – 1,172,835.00 USD
For Tender No. 1153 – 144,576.00 USD
For Tender No. 1156 – 100,000.00 USD
For Tender No. 1159 – 64,122.00 USD
For Tender No. 1160 – 5,515.00 USD
For Tender No. 1161 – 41,792.00 USD

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺑﻧﻛﻲ )ﺳﻧﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎء( ﺑﻣﺑﻠﻎ
ﻗﺩﺭﻩ:
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  1,172,835.00 – 1152ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  144,576.00– 1153ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  100,000.00– 1156ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  64,122.00– 1159ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  5,515.00– 1160ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  41,792.00– 1161ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ

Bidders may submit their bids for any number of tenders, including both turn key and any split services.

ً
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﻭﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the
successful Bidder.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under the Tenders, or terminate
any or all abovementioned Tenders, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability
towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions.
The deadlines for submission of bids under the Tenders are the following:
For Tender No. 1152 Bid Due Date & Time is 17:00 )UTC/GMT+3:00( April 15, 2019.
For Tenders No. 1153 and 1156 Bid Due Date & Time is 17:00 )UTC/GMT+3:00( March 31, 2019.
For Tenders No. 1159, 1160 and 1161 Bid Due Date & Time is 17:00 )UTC/GMT+3:00( March 17, 2019.

ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺑﺎﻟﻌﻁﺎء
ﺍﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺍﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  1152ﻫﻭ  15ﻧﻳﺳﺎﻥ  ،2019ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء (17:00 )UTC/GMT+3:00
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺭﻗﻡ  1153ﻭ 1156ﻫﻭ  31ﺍﺫﺍﺭ  ،2019ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء (17:00 )UTC/GMT+3:00
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺭﻗﻡ  1160 ،1159ﻭ1161ﻫﻭ  17ﺍﺫﺍﺭ  ،2019ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء 17:00
()UTC/GMT+3:00

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

العدد 34/
التاريخ 2019/2/11

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل
بلدية (الكوفة) وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة
مم�ن تتوف�ر في�ه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( ) 30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف
املحلي�ة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما
جاء بالقانون انفا وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ()30
يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم
الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +سشهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت
1
2
3

جنس الملك
حانوت
حوانيت
حانوت

رقم الملك (القديم/الجديد)
709/12
 750/26ـ 756/ 3
50/66

المساحة
()4*3م
()4*3م
()3*3م

الموقع
حي ميسان/على القطعة 3/14265
حي ميسان/على القطعة 3/31411
عمارة البلدية

4
5
6
7

شقة
حانوت
حانوت
حانوت

96/8
(157 / )96/1
183/26
288/8

( )12,2*12,5م
()1*2م
( )0,6*1,95م
()6,25*4م

عمارة البلدية
شارع السكة
مجاور سياج المستشفى
قرب الكراج الموحد

8

حانوت

295/7

()6*8م

قرب الكراج الموحد

9
10

حانوت
مخزن لبيع االعالف

11

حوانيت

()4*6م

العالوي الشعبية

12
13

حانوت لبيع االلبان
حوانيت

7أ266/
بال 306 /
 307/11ـ  309/9ـ  310/8ـ  311/7ـ 312/ 6
ـ  316/2ـ 317/1
بال318/
 323/1ـ  326/4ـ 331 /31

()6*4م
()4*6م

قرب الكراج الموحد
العالوي الشعبية

()4*6م
()4*3م

العالوي الشعبية
مجاور علوة االسماك

14

معارض

 891/8ـ  892/9ـ 893/10

360م2

خلف ملعب الكوفة

بال 568 /

 100م2

الجمهورية

 15مخزن ( فرن صمون الجمهورية سابقا)

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

العدد 23:
التاريخ 2019/2/12

اعالن

تعل�ن مديري�ة بلديات كربالء املقدس�ة /لجنة البيع وااليج�ار عن تاجري
العق�ارات املدرجة يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدي�ة الجدول الغربي يف
املزاي�دة العلني�ة وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم (  21لس�نة
 2013املعدل) فعىل الراغبني باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف
الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور ( )30يوم تب�دأ من اليوم التايل للنرش
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  %20من القيمة التقديرية
ونس�خة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور
النشر واالعالن واملصاريف االخرى وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة
املرقم ( 21لسنة  2013املعدل)
ت

التفاصيل

رقم العقار

المساحة

1

ملعب كرة قدم
خماسي في
الحي العسكري

 878/1م
 67العانية

1500
م2

مدة
االيجار

القيمة التقديرية رقما
وكتابة

( )4800000اربعة
سنة واحدة ماليين وثمانمائة
الف دينار سنويا
املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلديات كربالء املقدسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ 2019/2/1 :
اىل املدعوة ( /كوثر محمد جابر)
اعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة فاطمة عب�د الله طلبا
اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة
بحق املدعوة ( كوثر محمد جابر) قررت املحكمة
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعلن مديري�ة تربية العزيزية عن اج�راء مزايدة
علني�ة اليجار الكافرتيا التابعة لها فعىل من لديه
الرغبة الحضور اىل ديوان املديرية يف تمام الساعة
الع�ارشة من يوم الثالثاء املوافق 2019 / 3 / 19
بع�د دفع التامين�ات القانوني�ة البالغة  % 20من
القيمة التقديرية السنوية لاليجار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /734ش2019/4
التاريخ 2019/2/13
اعالن
اىل  /املدعى عليه  ( /محمد رياض سعيد)
اقام�ت املدعي�ة ( زينب عدن�ان محمد عيل)
الدع�وى بالع�دد /734ش 2019/4ام�ام
ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه�ا نفق�ة ماضية
ومس�تمرة له�ا وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك موض�وع الدعوى
وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم
 2019/2/24الس�اعة التاسعة صباحا ويف
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عباس عيل هادي

