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�إعــــــــــالن
حمكمة الأحوال ال�شخ�شية يف مدينة ال�شدر

 العدد 10719/�ش/2009
اىل املدعى عليه عالوي خالد عبد/ جمهول حمل الإقامة

املرقمة  ال�شرعية  الدعوى  فالح  جبار  اآمنة  املدعية  اأقامت 
الطالق  ت�شديق  فيها  تطلب  والتي  10719/�����ش/2009 
باأنك  عليها  م�شروحًا  التبليغ  ورقة  اأعيدت  وقد  اخلارجي 
حمليتني  ب�شحيفتني  تبليغك  تقرر  ل��ذا  الإق��ام��ة  جمهول 
اأم����ام ه���ذه امل��ح��ك��م��ة ي���وم امل��راف��ع��ة املوافق  ب��احل�����ش��ور 
وبعك�شه  قانونًا  عنك  ينوب  من  اإر�شال  اأو   2010/1/21

�شتجري املرافعة بحقك غيابيًا وعلنًا وفق القانون.
القا�شي عماد نعيم العكيلي

وزارة العدل 
مديرية الت�شجيل العقاري العامة

دائرة الت�شجيل العقاري يف 
منوذج رقم )30( 

ت�شجيل عقاري
�إعــــــــــالن

قر�ر تثبيت عائدية عقار جمددً�
بناء على �شدور قرار تثبيت العائدية )لتمام العقار ل� 665280 �شهما 
الف�شيلية  بزايز   )15( مقاطعة   )321.  /13( املرقم  العتبار(  من 
القا�شي بتثبيت امللكية اىلقا�شم حيدر خ�شري مبوجب قرار تثبيت 
امللكية  تثبيت  جلنة  من  ال�شادر   2010/1/28 يف  املوؤرخ  العائدية 
 1971 ل�شنة   43 رقم  القانون  من   )49( املادة  احكام  اىل  وا�شتنادًا 

املعدل.
على  اع��را���ش  لديه  من  وعلى  يومًا  ثالثني  مل��دة  ال��ق��رار  ه��ذا  نعلن 
اعتبارا  ال�شتئناف  حمكمة  رئا�شة  لدى  فيه  الطعن  املذكور  القرار 
ورود  وعدم  املدة  انتهاء  وعند  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من 
اإ�شعار من رئا�شة ال�شتئناف بوقوع الطعن على القرار لديها خالل 
تثبيت  لقرار  وفقا  بالت�شجيل  الدائرة  هذه  �شتبا�شر  املذكورة  املدة 

العائدية.
رئي�ش جلنة تثبيت امللكية 
قا�شي حمكمة بداءة بغداد اجلديدة

 2010/2/1

�ســرقـــة �ســـيـارة
���ش��رق��ت م��ن��ي ال�����ش��ي��ارة 
اأوبل فكرا موديل 1991 
واملرقمة  ال��ل��ون  ح��م��راء 
بغداد  فح�ش   )137584(
علي  )م��ازن  اىل  والعائدة 
يعرث  ممن  يرجى  ح�شني( 
بالرقم  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه��ا 

07901157083

وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي
هيئـة التعـليــم التـقـنـي

�عالن رقم )1( ل�سنة 2010
تعلن هيئة التعليم التقني عن وجود مناق�شة �شرية خا�شة بتاأهيل وحتوير وتطوير بناية  ق�شم ال�شوؤون الهند�شية فعلى الراغبني من ال�شركات 
واملقاولني بال�شراك مراجعة ديوان هيئة التعليم التقني / ق�شم ال�شوؤون الهند�شية الواقعة يف املن�شور/�شارع النقابات للح�شول على الك�شوفات 
واملخططات اخلا�شة بامل�شروع املذكور لقاء مبلغ قدرة )50000( خم�شون الف دينار غري قابل للرد ويقدم العطاء بظرف مغلق وخمتوم يكتب 
عليه ا�شم املناق�شة كما وردت يف م�شتنداتها مع ا�شم اجلهة املقدمة للمناق�شة والعنوان ورقم الهاتف وت�شلم اىل �شكرتري جلنة فتح العطاءات لقاء 

ا�شتالم و�شل بذلك وتو�شع يف �شندوق العطاءات وتهمل العرو�ش غري امل�شتوفية لل�شروط املذكورة ادناه وكما يلي :
1. يرفق مع العطاء هوية ت�شنيف ال�شركات او املقاولني )ال�شابعة/الن�شائية( مع م�شتم�شكات تاأ�شي�شها جمددة ونافذة وم�شورة ت�شوير ملون 

عدد )3( .
2. يرفق مع العطاء تاأمينات اولية ونظامية قدرها )1 %( واحد من املئة من مبلغ العطاء مبوجب �شك م�شدق او خطاب �شمان نافذ ومعنون اىل 

هيئة التعلم التقني / ال�شوؤون املالية ول تقبل ال�شكوك غري امل�شدقة وكذلك التاأمينات غري الكاملة.
3. يرفق مع العطاء كتاب براءة ذمة من ال�شريبة ا�شلية ومعنونة اىل هيئة التعليم التقني لعام 2010 .

4. يرفق مع العطاء العمال املماثلة املنفذة من قبل ال�شركة او املقاول مع ذكر عنوان اجلهات والدوائر التي مت العمل فيها مع تقدمي ما يثبت 
ذلك.

5. يدون امل�شارك ال�شعار رقما وكتابة مت�شمنا ذلك املبلغ الكلي للمناق�شة ويوقع امل�شارك على جميع اوراق املناق�شة التي يقدمها مع ختمها .
6. يرفق مع العطاء و�شل �شراء العطاء ال�شادر من قبل ح�شابات هيئة التعليم التقني .

7. تعترب �شروط املقاولة لعمال الهند�شة املدنية والكهربائية وامليكانيكية لق�شميها الول والثاين مكملة مل�شتندات املناق�شة .
8. الدائرة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات .

9. مدة اجناز العمل مثبتة بالعطاء باليام .
10. حتت�شب الغرامة التاأخريية ح�شب املعادلة التالية وتدون مع العطاء.

                                                 مبلغ العقد
  %10 x ------------ =  الغرامة التاأخريية لليوم الواحد 

                                                   مدة العقد 
11. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاء ملدة )90( ت�شعني يومًا من تاريخ غلق املناق�شة.

12. ل تقبل اأي حتفظات تقدم من قبل ال�شركة او املقاول عن العمل .
13. الدائرة غري ملزمة بتجهيز املواد الن�شائية او التعوي�ش عن فروقات ال�شعار.

14. يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر العالن.
15. اخر موعد لقبول العطاءات يوم الحد 2010/2/21 ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا يف ديوان الهيئة وتو�شع يف �شندوق العطاءات.

جمـلـ�س �لنـــو�ب �لعـــر�قــــي
اإعالن مناق�شة رقم )2010/3( 

يعلن جمل�ش النواب العراقي عن مناق�ش��������������ة لتجهيز لقطات �شوت 
)مايك(.

يف  امل�شريات  ق�شم  من  عنها  الفنية  املوا�شفات  على  احل�شول  ميكن 
الدائرة املالية يف جمل�ش النواب لقاء مبلغ )25,000( خم�شة وع�شرون 
اخلربة  وذات  املتخ�ش�شة  ال�شركات  فعلى  للرد.  قابل  غري  دينار  األ��ف 
الراغبة بال�شراك يف املناق�شة تقدمي عطاءاتها يف موعد اأق�شاه نهاية 

الدوام الر�شمي ليوم الربعاء امل�شادف  2/10 /2010.
امل�شتم�شكات املطلوبة:

التجارة  وزارة  يف  ال�شركات  م�شجل  من  ال�شركة  تاأ�شي�ش  �شهادة   -1
وهوية ت�شنيف املقاولني .

2- تقدمي براءة ذمة من دائرة ال�شريبة نافذة.
�شكل �شك  العطاء على  قيمة  بقيمة )1%( من  اأولية  تاأمينات  تقدمي   -3

م�شريف م�شدق اأو خطاب �شمان من م�شرف عراقي معتمد.
4- اإرفاق و�شل �شراء املناق�شة عند تقدمي العطاء.

5- حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ل يقل عن �شهرين.
6- يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اأجور الن�شر والإعالن.

7- تقدمي قائمة بالأعمال املماثلة اإن وجدت.
املالحظات:

1- تهمل العطاءات غري امل�شتوفية للم�شتم�شكات املطلوبة.
2- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

فني  مغلق وعر�ش  ر  م�شعَّ منف�شالن, عر�ش جتاري  يقدم عر�شان   -3
ر مغلق. غري م�شعَّ

امل�شريات  ق�شم  هاتف  على  الت�����ش��ال  يرجى  املعلومات  م��ن  للمزيد 
.)07901113340(

جمـلـ�س �لنـــو�ب �لعــر�قـــــي
اإعـــادة اإعـــالن منـــاق�شــــة 

نظرًا لعدم اكتمال الن�شاب القانوين للمناق�شة رقم )2009/3( يعلن جمل�ش 
النواب العراقي عن اإعادة اإعالنها واخلا�شة بتاأهيل قاعة الجتماعات من حيث 
جتهيزها مبنظومة �شوت ومنظومة ت�شويت و�شا�شات عر�ش والقيام بكافة 

اأعمال التاأثيث الالزمة لذلك.
ميكن احل�شول على املوا�شفات الفنية من ق�شم امل�شريات يف الدائرة املالية 
يف جمل�ش النواب لقاء مبلغ )150,000( مائة وخم�شون األف دينار غري قابل 
للرد. فعلى ال�شركات املتخ�ش�شة وذات اخلربة الراغبة بال�شراك يف املناق�شة 

تقدمي عطاءاتها يف موعد اأق�شاه يوم الأحد املوافق 2010/1/21.
امل�شتم�شكات املطلوبة:

1- �شهادة تاأ�شي�ش ال�شركة من م�شجل ال�شركات يف وزارة التجارة.
2- تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�شريبة نافذة.

3- تقدمي تاأمينات اأولية بقيمة )1%( من قيمة العطاء على �شكل �شك م�شريف 
م�شدق اأو خطاب �شمان من م�شرف عراقي معتمد.

التي  لل�شركات  )بالن�شبة  العطاء  تقدمي  عند  املناق�شة  �شراء  و�شل  اإرفاق   -4
ا�شرت املوا�شفات �شابقا ترفق الو�شل ال�شابق(.

5- حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ل يقل عن �شهرين.
6- يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اأجور الن�شر والإعالن.

7- تقدمي قائمة بالأعمال املماثلة اإن وجدت.
املالحظات:

1- تهمل العطاءات غري امل�شتوفية للم�شتم�شكات املطلوبة.
2- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

غري  فني  عر�ش  و  مغلق  ر  م�شعَّ جت��اري  عر�ش  منف�شالن,  عر�شان  يقدم   -3
ر مغلق. م�شعَّ

4- الك�شف املوقعي يكون عند �شراء املوا�شفات الفنية.
ق�����ش��م امل�شريات  ي��رج��ى الت�����ش��ال ع��ل��ى ه��ات��ف  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ل��م��زي��د م���ن 

.)07901113340(


