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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 
اىل املدعى عليه / رسول حسن دخينه 

بتاريلخ 2019/9/19 اصلدرت هلذه املحكملة بالعلدد اعلاه 
قرارا غيابيا يقيض بتأدية حضانة املدعية )حنان حسلن سلعد( 
البنائها )احمد وسلبأ( ابناء املدعى عليه )رسلول حسن دخينة( 
وملجهولية محل اقامتك حسلب اشعار مختار محلة منطقة دور 
العملال واملرفلق بكتاب مركز رشطلة الخلود بالعلدد 12957 يف 
2019/9/24 عليه تقرر تبليغك بالقرار املذكور اعاه بواسلطة 
صحيفتلني محليتلني يوميتلني رسلميتني وعند علدم اعرتاضك 
عىل القرار ضمن املدة القانونية وسلوف يكتسلب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض  رائد كامل اليارسي

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة االحرار

العدد: 261/ب/2019
التاريخ 2019/9/26

اىل املدعى عليها الثامنة ) ازهار عبد الزهرة( 
تبليغ

اقلام عليلك املدعي )مؤيد حسلني عكله( الدعلوى املرقمة اعاه 
والتي ادعى فيها بانه قد اشرتى من مورثك املرحوم ) محمد عبد 
عذافه( العقاراملرقم 1583/1 مقاطعة 41 الحسلينية الشمالية 
بتاريلخ 2003/5/1 ببدل قدره ثاثمائة الف دينار قد اسلتلمها 
مورثك كاما بالتاريخ املذكور اعاه لذا طلب دعوتك وبقية الورثة 
املدعى عليهم للمرافعة والحكم بتمليكة العقار املذكور اعاه لذا 
وملجهولية محلل اقامتك يف الوقت الحارض وحسلب كتاب مركز 
رشطة االحلرار بالعلدد 4548 يف 2019/9/19 ومرفقة اشلعار 
مختار منطقة حي الجهاد املصلدق من املجلس املحيل يف االحرار 
املرشوح فيه بانك مرتحلة اىل جهة مجهولة يف الوقت الحارض لذا 
اقتىض تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني بالحضور 
عىل موعلد املرافعلة القادم  يف 2019/10/3 السلاعة التاسلعة 
صباحلا ويف حال عدم حضورك او ارسلال من ينلوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفقا للقانون
القايض  نارص عبد فهد

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان جواز

فقلد الجلواز البحرانلي املرقلم 2123700 والصلادر ملن دوللة 
البحرين يف 2012/6/5 بأسم املواطن )عيل صالح محسن صالح 
العصفلور( وقد فقلد يف النجلف  املدينة القديمة ملن يعثر عليه 

تسليمه اىل الجهة املختصة مع الشكر والتقدير
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اىل الرشيك / نادية كلف لفته
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف االرشف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )عمار رحيم عبد 
( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة )52286/3( حي 
النلداء رقم املقاطعلة )4( جزيرة النجف لغرض تسلليفه قرض 
االسكان خال مده اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعان وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبا
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 9994

التاريخ 2019/9/17
بناء عىل طلب املواطن ) عبد الحسن طعمه عطية( لغرض تبديل 
لقبله وجعله ) الغلزي( بدال من )الشلافعي( ملن لديه اعرتاض 
مراجعلة هذه املديريلة خال مده اقصاها )خمسلة عرش يوم( 
وبعكسه سلوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( ملن قانلون البطاقلة الوطنيلة رقم 3 لسلنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء تشات ابراهيم الخفاجي

مدير الجنسية العام وكالة
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكم جنح الكوت
العدد : 1678/ج/2019
التاريخ : 2019/8/19

قرار الحكم بالعقوبة  غيابيا
تشلكلت محكمة جنح الكوت يف يلوم 2019/8/19 من قاضيها 
السليد محمد نوري عواد الطائي املأذون بالقضاء بأسلم الشعب 

واصدرت قرارها االتي :
املشلتكي / محمد عيل حسلن عذافة /وكيلته املحامية نوال عيل 

رشيف
نائب املدعي العام/ القايض محمد عزيز دارم

املجلرم / محملد عيل غلازي محمد/ وكيلتله املحاميلة املنتدبة 
حوراء مذكور

القرار :
1 ل حكملت املحكملة علىل املجرم ) محملد عيل غلازي محمد( 
غيابيا بالحبس الشلديد ملدة سلنتني وفق احكام املادة 1/456/أ 

عقوبات 
2 ل اعطلاء الحق للمشلتكي بمراجعة املحاكلم املدنية للمطالبة 

بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 
3 ل يتم تبليغ املجرم بالعقوبة الصادرة بحقه بواسطة صحيفتني 

محليتني
4 ل اصدار امر القبض والتحري بحق املجرم اعاه لتنفيذ العقوبة 

الصادره بحقه
5 ل تقدير اتعاب املحامية املنتدبة ) حوراء مذكور( مبلغ مقداره 
علرشون اللف دينار  تدع ملن خزينة الدولة بعد اكتسلاب القرار 

الدرجة القطعية
حكملا غيللللللابيلا قابلا لاعلرتاض والتمييز وافهلم علنا يف 

2019/8/19 م
القايض محمد نوري عواد الطائي

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 10545
التاريخ 2019/9/26

بنلاء عىل الدعوى املقامة من قبل املواطن ) شلايع رحال جازع( 
اللذي يروم  تبديل لقبه وجعله ) ال طاس ( بدال من )القراغويل( 
ملن لديه اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية خال ملده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسلنة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء تشات ابراهيم الخفاجي

مدير الجنسية العام وكالة
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 10558

التاريخ 2019/9/26
بنلاء عىل الدعوى املقامة من قبل املواطن ) ضاحي رحال جازع( 
اللذي يروم  تبديل لقبه وجعله ) ال طاس ( بدال من )القراغويل( 
ملن لديه اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية خال ملده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسلنة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

تشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3944 / ش1 / 2019 

التاريخ : 26 / 9 / 2019 
املدعى عليه / بال مؤيد عبد الفتاح 

م / اعان 
اصلدرت هذه املحكمة قرار الحكم ذي العدد 3944 / ش1 / 
2019 يف 17 / 9 / 2019 املتضمن الحكم بالتفريق القضائي 
للهجلر بينلك وبني املدعية ) سلاره عدنان احملد ( واعتبار 
هلذا التفريق طاقا بائلن بينونة صغرى واقعلا للمرة االوىل 
بعلد الدخلول وملجهولية محل اقامتك وحسلب رشح القائم 
بالتبليغ واشلعار مختلار منطقة بعقوبلة الجديدة املصدق 
ملن املجلس البللدي لقضاء بعقوبة تقلرر تبليغك بالصحف 
الرسلمية وللك حق الطعلن باالعرتاض عىل الحكلم الغيابي 
والتمييز خال املدة القانونية وبخافه سوف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مديرية تنفيذ املقدادية 
العدد : 77 / ت / 2019 

التاريخ : 25 / 9 / 2019 
اعان 

تبيلع مديرية تنفيذ املقدادية العقار املرقم 10 / 1117 م 27 
اللركاع العائد للمدينلني فاضل غضيب عداي وسلكينة عيل 
عداي مناصفة الكائن يف قضاء املقدادية / منطقة بلور لقاء 
طلب الدائنة سلعدية ابراهيم محملود يف االضبارة التنفيذية 
اعاه البالغ قدره 050 ، 791 ، 8 ثمانية مايني وسلبعمائة 
وواحد وتسعون الف وخمسون دينار بضمنه االتعاب ورسم 
التسلجيل ورسم التحصيل – فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
10 % ملن القيملة املقدرة وشلهادة الجنسلية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي . 
املنفذ العدل 

ايمان ياسني حسن 
املواصفات :

1 – موقعله ورقمه : العقار املرقلم 10 / 1117 م27 الركاع 
العائلد للمدينلني فاضل غضيلب عداي وسلكينة عيل عداي 

مناصفة .
2 – جنسله ونوعه : العقار املرقلم 10 / 1117 م 27 الركاع 

اعاه / ملك رصف .
3 – حدوده : حدوده كما مثبت يف صورة القيد والخارطة . 

4 – اوصافله : العقلار املرقلم 10 / 1117 م 27 الركاع وهو 
قطعة ارض سكنية مشيد عليها غرفتان مبنيتان من البلوك 

 .
5 – مشتماته : يشمل العقار املرقم 10 / 1117 م 27 الركاع 
عىل غرفتان مبنيتان من البلوك والسلقف مسللح واالرضية 

صب كونكريت وابعاد كل غرفة 4 م * 5 م .
6 – مسلاحته : مسلاحة العقلار املرقلم 10 / 1117 م 27 

الركاع اعاه هي 250 م2 .
7 – الشاغل : اليوجد .

8 – القيمة املقدرة : القيمة املقدرة للعقار املرقم 10 / 1117 
م 27 اللركاع اعلاه هلي ) 000 ، 000 ، 9 ( تسلعة مايلني 

دينار عراقي . 
ماحظة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا للمزايدة .
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 704 / ش / 2019 
التاريخ : 26 / 9 / 2019 

اعان تبليغ 
اىل املدعلى عليه / محمد عطا جاسلم ايوب – مجهول محل 

االقامة .
اقاملت املدعية ) امواج ياس صالح ( الدعوى املرقمة 704 / 
ش / 2019 والتلي تطلب فيها التفريق منك للهجر وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك بواسلطة 
صحيفتلني محليتني واسلعة االنتشلار عىل موعلد املرافعة 
بتاريخ 3 / 10 / 2019 السلاعة التاسلعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسلال من ينوب عنلك او معذرة مرشوعة 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

يعرب عيل جاسم 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 705 / ش / 2019 
التاريخ : 26 / 9 / 2019 

اعان تبليغ 
اىل املدعلى عليه / محمد عطا جاسلم ايوب – مجهول محل 

االقامة .
اقاملت املدعية ) امواج ياس صاللح ( الدعوى املرقمة 705 
/ ش / 2019 والتلي تطلب فيهلا تاييد حضانة اطفالها كل 
ملن ) نورة توللد 10 / 11 / 2014 وزينة 14 / 11 / 2016 
وبالنظلر ملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
بواسلطة صحيفتلني محليتني واسلعة االنتشلار عىل موعد 
املرافعلة بتاريخ 3 / 10 / 2019 السلاعة التاسلعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسلال من ينلوب عنك او معذرة 

مرشوعة سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض  يعرب عيل جاسم 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعان

اىل اللرشكاء ) حسلنني هلادي مجيد وانس رافت سللمان ( 
توجلب عليكم الحضلور اىل مقر بلديه النجلف وذلك الصدار 
اجلازه بنلاء للعقلار املرقلم 41180 /3 حي السلام خال 

عرشه ايام وبخافه ستتم االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه رياض محسن تومان

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحاظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعان

قلدم املواطلن ) احملد حسلن عيل( طلبلا اىل هلذه املديرية 
يطلب فيه تسلجيل اللقب يف قيده وجعله )الشيباني( وعما 
باحكام املادة )24/ثانيا( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب بأحدى الصحف املحلية 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هلذه املديرية خال فرتة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسله سوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحاظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعان

قلدم املواطن ) صباح حسلني عليل( طلبا اىل هلذه املديرية 
يطلب فيه تسلجيل اللقب يف قيده وجعله )الشيباني( وعما 
باحكام املادة )24/ثانيا( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب بأحدى الصحف املحلية 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هلذه املديرية خال فرتة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسله سوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مناقصة عامة
)استريادية(

متديد فرتة غلق اعالن
للمناقصة املرقمة )4/م/ص ن ش ـ 2019/3(

جتهيز وتنصيب وتشغيل معمل النتاج البلوك املقرنص املعزول حراريا والكربستون واالنرتلوك وبمختلف االحجام واالشكال والقياسات 
من ختصيصات املوازنة التشغيلية لعام )2019( 

يلر )الرشكة العامة للصناعات االنشلائية احدى تشلكيات وزارة الصناعة واملعادن ( ان تعلن علن تمديد تاريخ غلق 
املناقصة اعاه ملدة )15( يوما ليكون موعد غلق املناقصة الجديد هو يوم االحد املصادف )2019/10/13 بدال من تاريخ 
)2019/9/29( وبهذا تدعو مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ) تجهيز وتنصيب وتشغيل معمل 
النتاج البلوك املقرنص املعزول حراريا والكربستون واالنرتلوك وبمختلف االحجام واالشكال والقياسات من تخصيصات 

املوازنة التشغيلية لعام )2019( مع ماحظة ما يأتي :
1 ل عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية مراجعة مقر )الرشكة العامة للصناعات 
االنشلائية( يوميا من السلاعة ل8ل صباحا لغاية الساعة ل 2 ل  ظهرا ما عدا ايام الجمع والعطل الرسمية لغاية الساعة 

الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املصادف )2019/10/13( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 ل باملكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطلاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات 

العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200000( دينار غري قابلة للرد
3 ل يتم تسلليم العطاءات اىل العنوان االتي )الرشكة العامة للصناعات االنشلائية ل صندوق العطاءات يف االسلتعامات 
الخارجية( وبعد تأييد لجنة الفتح يف الرشكة يف مقرها الكائن )بغداد ل حي بابل ل محلة 931 /زقاق 27/بناية رقم 2( 
طريق معكر الرشليد ل مجاور الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية )الزيوت النباتية سلابقا( يف موعد اقصاه السلاعة 
الثانيلة علرش ظهرا ليوم االحد املصادف )2019/10/13( والذي يعترب موعد غللق املناقصة وان العطاءات املتاخرة عن 
هذا املوعد سلوف ترفض وسليتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهلم الراغبني بالحضور يف العنوان 
االتي ) يف قاعة االجتماعات / الطابق االريض يف مقر الرشكة( يف الزمان واملكان املحددين )بعد الساعة الثانية عرش ظهرا 
ليوم االحد املصادف 2019/10/13( علما ان الكلفة التخمينية )1,300,000000( مليار وثاثمائة مليون دينار عراقي 

او ما يعادلها بالدوالر االمريكي حسب نرشة البنك املركزي العراقي يف يوم فتح املناقصة 
4 ل ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان

E-mail: info@scci-gov.iq
Sccicom2012@yahoo.com
موبايل )07830112210(

املهندس
صالح عبد اهلادي يوسف

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/متديد
الحاقلا بكتابنلا ذي العلدد )5572 يف 
اول  باعلان  الخاصلة   )2019/9/15
للمناقصلة 13/بلديلة 2019 مرشوع 
)اكساء شلارع القائد املمرين بني حي 

الحسني وحي الجهاد(
نلود ان ننلوه اىل تمديلد موعلد غللق 
املناقصلة اعاه ليكون يلوم الخميس 
املصلادف 2019/10/10 بدال من يوم 

الخميس 2019/10/3 مع التقدير 
املهندس

حممد طاهر نجم التميمي 
 النائب الفني ملحافظ البرصة
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