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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. 1157
TENDER NAME: DRILLING & COMPLETION FLUIDS SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT
)SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1157
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺣﻔﺭ ﻭﺍﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻭﺍﺋﻝ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ(

TENDER No. 1158
TENDER NAME: MANAGED PRESSURE DRILLING (MPD) SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT
)SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1158
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻟﺿﻐﻁﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ(

TENDER No. 1162
)TENDER NAME: SURFACE WELL TESTING SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1162
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺳﻁﺢ ﺍﻟﺑﺋﺭ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﻝ )ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ(

TENDER No. 1170
)TENDER NAME: DRILLING BITS SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1170
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﻲ 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.
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.
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. 1157 – 75,000.00 USD
For Tender No. 1158 – 50,000.00 USD
For Tender No. 1162 – 10,000.00 USD
For Tender No. 1170 – 10,000.00 USD
Bidders may submit their bids for any number of tenders.
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 Bid Due Date & Time for all Tenders is 17:00 (UTC/GMT+3:00) April 7, 2019.
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
اعالن
اىل الرشيكني  /فوزية صدام محمد  /رازقية
عيىس شفي .
اقتضى حضورك�م اىل بلدي�ة التاجي لغرض
استخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 2496
 1 /سبع البور .
الرشيك
محمد جابر محسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت املستمس�كات التالية بأس�م  /حمزه
عب�اس جاب�ر – ب�اج عس�كري م�ع بطاقة
الناخب مع عقود زواج محكمة – فمن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة النعمانية
املرق�م  1010140يف  2017 / 11 / 29بمبلغ
 79500تس�عة وس�بعون الف وخمس�مائة
دينار بأس�م  /وليد مجيد جاس�م – حانوت
 501والوص�ل املرق�م  1010141يف 11 / 29
 2017 /بمبلغ  79500تس�عة وسبعون الف
وخمسمائة دينار بأسم  /وليد مجيد جاسم
– حان�وت  505والوص�ل املرق�م 1010142
يف  2017 / 11 / 29بمبل�غ  79500تس�عة
وسبعون الف وخمسمائة دينار بأسم  /وليد
مجيد جاسم – حانوت  – 525فعىل من يعثر
عليها تسليمها لجهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
اشارة اىل االعالن املنشور يف صحيفة املستقبل
العراقي العدد 91812يف  2018/12/25ورد
يف اعالن محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
املرق�م  27ان تاري�خ الفق�دان 2015/8/2
خطاء والصحيح هو 2015/8/4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
اشارة اىل االعالن املنشوريف صحيفة املستقبل
الع�دد1845يف  2019/2/12ورد يف اعلان
تنفيذ بل�دروز  2015/185الفقرات من  4اىل
الفقره  8خطاء والصحيح هو يكون كاالتي
-4مش�تمالته -:الطاب�ق االول ( )11مح�ل
الطاب�ق الثان�ي هيكل مس�قف بالكونكريت
املسلح تحت االنشاء
-5مساحته 100 -:م2
 --6درجة العمران  -:جيدة
-7الش�اغل 11 -:مح�ل مش�غولة م�ن قبل
مستاجرين من اشخاص عدة
-8القيم�ة املق�درة )100/000/000( -:
مائ�ة مليون دينارحصة س�هام املدين هيثم
خليل بريس هو
(  )9210526تس�عة مالي�ن ومائت�ان
وعشرة االف وخمس�مائة وس�تة وعرشون
دينارالغريها .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العدد 198 :
التاريخ 2019 / 3 / 5 :
م  /اعالن
اىل  /املفقود ( محمد طيب عطا مهدي )
بتاري�خ  2019 / 3 / 5ق�دم وال�دك ( عط�ا
مهدي زيدان ) طلبا يروم فيه نصبه قيم عليك
لخروج�ك من ال�دار بتاري�خ 2009 / 9 / 1
ولعدم معرفة حياتك من مماتك – عليه قررت
تبليغك بالصحف املحلية وخالل خمسة عرش
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل للنرش فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املحكمة وبعكس�ه
سوف تقوم املحكمة بنصب املستدعي والدك
( عطا مهدي زيدان ) قيم عليك .
القايض
غازي جليل عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة كنعان
العدد  / 66 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 3 / 6 :
اىل املدعى عليه  /غسان رضا مصطفى
اقام�ت املدعية بديعة محم�د دارا امام هذه
املحكم�ة الدع�وى املرقم�ة اعلاه وطلب�ت
اعادة حال اىل ماقب�ل العقد وملجهولية محل
اقامتك حس�ب اش�عار مختار مقاطعة – 9
املدعو قاس�م محمد ش�حل املرفق مع كتاب
التبليغ�ات القضائية املرق�م  110يف / 3 / 5
 2019قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق
النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني
للحض�ور اىل هذه املحكم�ة صباح يوم / 17
 2019 / 3الساعة التاسعة صباحا ويف حالة
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غياب�ا وعلنا وفق
القانون .
القايض
فالح حسن محمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك (احس�ان باق�ر جعف�ر) توجب
علي�ك الحضور اىل مق�ر بلدية النجف لغرض
اصدار اج�ازة بناء للعقار املرقم ( )2/9882
حي الكرامة خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم
االجراءات دون حضورك
طالب االجازة
رعد جواد غالم عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 1137 :ش2019 / 1
التاريخ 2019 / 3 / 5 :
املدعى عليه  /عمار محمود عبد القادر
م  /تبليغ
اقام�ت املدعية زوجتك ( نج�وى عبد الخالق
ص�ادق ) الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اعاله
ومضمونه�ا مطالبت�ك بنفق�ة ماضي�ة
ومستمرة لها ونفقة مستمرة الطفالكما كل
من ( محم�د ونور الهدى ) لرتكك اياهم دون
نفق�ة او منفق رشعي من�ذ تاريخ / 1 / 15
 2019ولكونك مجهول محل االقامة وحسب
رشح املبل�غ القضائ�ي يف ه�ذه املحكم�ة
واش�عار مختار قضاء بعقوبة ناحية اشنونا
منطق�ة الجانب الصغير يف 2019 / 2 / 26
ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتين محليتني
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم 12
 2019 / 3 /ويف حال�ة ع�دم حضورك او من
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا ووفق القانون .
القايض
وميض عادل عبد القادر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 1021 :ش2019 / 5
التاريخ 2019 / 3 / 6 :
اىل  /املدعى عليه  /عالء سلومي حسني
م  /اعالن
اقامت املدعي�ة زوجتك ( نادية عامر هادي )
الدعوى الرشعية املرقم�ة بالعدد اعاله امام
هذه املحكم�ة ومضمونها تطلب فيها نفقة
مس�تمرة الطفالها حسين وزهراء ولكونك
مجهول محل االقام�ة وعدم توفر املعلومات
عنك حس�ب كت�اب مركز رشط�ة الرشقي /
قسم رشطة بعقوبة واشعار مختار بعقوبة
املرك�ز تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح
ي�وم  2019 / 3 / 24ويف حالة عدم حضورك
او ارس�ال ماينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول
.
القايض
احمد ابراهيم نصار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الهويه الصادره من دائرة مدينه
الطب مستشفى شهيد غازي الحريري بأسم
( رائد سالم كريم )فمن يعثر عليها تسليمها
اىل جهه االصدار.

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.
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
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  75,000.00– 1157ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  50,000.00– 1158ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  10,000.00– 1162ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  10,000.00– 1170ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ
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مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /416 /ج2017/
التاريخ 2019/3/4
اىل املتهم الهارب  /كريم عبد االمري عارية
تبليغ
بالنظر لتعذر تبليغك بواس�طة مركز رشطة
العرشي�ن وملجهول�ة مح�ل اقامت�ك علي�ه
ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتين بموعد املحاكمة املصادف
 2019/4/7ويف حال�ة عدم حضورك س�وف
تج�ري املحاكمة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول القانونية
القايض
عدنان عيدي البديري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /593 :ب2019/4
التاريخ 2019/3/6
اىل  /املدعى عليه ( عيل جبار عبد الكاظم)
اقام املدعي ( السيد مدير بلدية النجف اضافة
لوظيفت�ه ) الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م ( بأبط�ال كافة
قي�ود العقار املرق�م  3/79954حي العروبة
واعادة تسجيله بأس�مه ) ولثبوت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ واش�عار
مختار حي ميس�ان عباس علوان الحدراوي
ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا
بصحيفتين محليتين يوميتين للحضور يف
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/3/13
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :بال  /حجة وفاة
التاريخ 2019/3/5 :
اىل املدعو /ليىل توفيق عبد الحسني
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة محم�د توفيق عبد
الحسين طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و (ليىل
توفيق عبد الحسين) قررت املحكمة تبليغك
يف الصح�ف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها
خلال عرشة اي�ام م�ن تاريخ نشر االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :بال  /حجة وفاة
التاريخ 2019/3/5 :
اىل املدعو /سهيلة توفيق عبد الحسني
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة محمد توفيق عبد الحسني
طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة
وف�اة بحق املدعو (س�هيلة توفيق عبد الحسين)
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك
الحض�ور امامه�ا خلال عشرة ايام م�ن تاريخ
نشر االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
القانون
القايض
عمار هادي املوسوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /76ب2019/2
التاريخ 2019/3/5
اعالن
اىل  /االش�خاص الثالثة ( /زيد وعطاف وس�وزان
اوالد حسن حميد)
اق�ام املدع�ي (عص�ام حس�ن حمي�د ) الدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم
(بأبطال القيد /15ك 2008/مجلد  1169وجميع
القيود الالحقة له من بيع وتوحيد واعادة تسجيل
العق�ار بأس�مه) وق�د ق�ررت املحكم�ة ادخالكم
اش�خاصا ثالث�ة يف الدع�وى منظمين اىل جان�ب
املدع�ى عليه�م وملجهولية محل اقامتكم حس�ب
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الريموك
محلة  612ناحية املنصور ومختار املجلس املحيل
لحي الش�يخ مع�روف املدع�و يحي�ى محمد عيل
التميمي عليه ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتين للحضور يف موعد
املرافع�ة املصادف يف يوم  2019/3/19وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1082ب2019/1
التاريخ 2019/3/6
اىل  /املدعى عليه ( /محمد هاشم عبادي)
اق�ام املدعي ( عالء حسين ابو س�وده) الدعوى
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم
(بتخلية العقار املرقم  2/6023حي االنصار لعدم
دف�ع االج�رة) ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ واش�عار مختار ح�ي االنصار
 2/احمد طاهر امليايل قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتين للحضور يف
موعد املرافعة املصادف يف يوم  2019/3/14وعند
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا
س�وف تجري املراف�ع بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة
التاريخ 2019/2/26 :
اىل املدعو /مها عبد االمري حسن
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة س�عدية عبد الزهرة
حس�ن طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و (مها
عبد االمري حس�ن) ق�ررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل
عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :بال  /حجة وفاة
التاريخ 2019/2/26 :
اىل املدعو /سهى عبد االمري حسن
اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة س�عدية عبد الزهرة
حس�ن طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه
اس�تصدار حج�ة وف�اة بحق املدعو (س�هى
عبد االمري حس�ن) ق�ررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل
عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1301 /ش2019/5
التاريخ 2019/3/6
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  /محم�د ماج�د عب�د
الحسني
اقام�ت املدعية ( مها كاظم علوان ) الدعوى
بالع�دد /1301ش 2019/5ام�ام ه�ذه
املحكمة تطلب فيها تفريق للهجر وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م التبليغ
واش�عار مختار منطقة حي الش�هيد الصدر
 /النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك موضوع
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم
املوافق يوم  2019/3/12الس�اعة التاس�عة
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

