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زايدة العلنية االولى اليجار حوانيت تعلن شركة مصافي اجلنوب (شركة عامة) عن اجراء ا
اجملمع الـسكني/ في خـور الزبيـر العائـدة لهذه الشـركة في تمـام الساعـة (٩) من صباح يوم
ـزايدة الـعـلـنيـة احلـضور ـصادف ١٧ / ٣ / ٢٠١٩ .فـعـلى الـراغبـ بـاالشـتراك بـا (االحـد) ا
درجـة ادناه ويـتحمل من كـان احملددين مسـتصـحب مـعهم مـبالغ التـأميـنات  ا بالزمـان وا
ـزايـدة اجـور نـشـر االعالن والـداللـيـة مع جـلب نـسـخـة مـصـورة من الـبـطـاقة تـرسـوا عـلـيه ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن مع بـراءة ذمة صـادرة من الهـيئـة العـامة الـوطنـية او هـويـة االحوال ا

للضرائب ضمن منطقة سكنه.
مالحظة: اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون موعد التالي هو موعد الغلق.

مع التقدير..

وزارة النفط
شركة مصافي اجلنوب

(شركة عامة)
جلنة بيع وايجار اموال الدولة

العدد: ٨٧
التاريخ:  ١٢ /  ٢ / ٢٠١٩
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زايدة العـلنية الـثانية في تـعلن شركة مـصافي اجلنوب (شـركة عامة) عن اجـراء ا
صادف ٢ / ٣ / ٢٠١٩ .لـتأجير بناية تمام الساعـة (٩) من صباح يوم (االربعاء) ا
ركزي في الـوحدة السكـنية/ الشعـيبة التـابعة لشـركتنا. فـعلى الراغب التبـريد ا
ـكان احملـددين مـسـتصـحـب زايـدة الـعلـنـيـة احلضـور بـالزمـان وا بـاالشتـراك بـا

معـهم التأميـنات البـالغة (٢٢٠٠٠٠) دينـار فقط (مائـتان وعشـرون الف دينار فقط)
دنية او البطاقة زايدة جلب نسخة مـصورة من هوية االحوال ا شترك با وعـلى ا
الـوطنية مع بطاقة السكن مع براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ضمن

زايدة اجور نشر االعالن والداللية. منطقة سكنه. ويتحمل من ترسوا عليه ا
مالحظة: اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون موعد الغلق اليوم التالي.

مع التقدير..
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وزارة النفط
شركة مصافي اجلنوب

(شركة عامة)
جلنة بيع وايجار اموال الدولة

العدد: ٨٦
التاريخ:  ١٢ /  ٢ / ٢٠١٩
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان

جلنة البيع وااليجار الثانية
العدد: ٧٣

التاريخ:  ١١ /  ٢ / ٢٠١٩
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رقمـة ٢٥٥٥ في ٧ / ٢ / ٢٠١٩ تعلن بـناء على مـا جاء بكـتاب مديـرية بلديـات ميسـان/ االمالك ا
درجـة اوصـافه ادناه جلـنـة البـيع وااليـجار في مـديـرية بـلـديات مـيسـان عن تـأجيـر (١) كـشك وا
زاد العلني استنادا لـقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم يمونة بـا والعائد الى مديريـة بلدية ا
يمونة او زايـدة العلنية مـراجعة مديرية بـلدية ا (٢١) لسنة ٢٠١٣. فعلى مـن يرغب االشتراك با
سكـرتـيـر الـلـجنـة خالل مـدة ٣٠ يـومـا تـبدأ من الـيـوم الـتـالي من نـشـر االعالن مسـتـصـحـبـا معه
زايدة قـدرة لبدل االيـجار لكـامل مدته وستـجرى ا تأمـينات قـانونية ال تـقل عن ٢٠% من القيـمة ا
السـاعـة العـاشرة والـنصف صـباحـا من اليـوم التـالي من مدة االعالن ويـكون مـكان اجـراءها في
ـزايدة اجـور الـنـشـر واالعالن واجور ونـة ويـتـحـمل من ترسـو عـلـيه ا ـو مـقـر مـديـرية بـلـديـة ا
زاد عطـلة رسـمية فـيؤجل الى الـيوم الذي الـلجنـة واية اجـور قانونـية اخـرى واذا صادف يـوم ا

يليه من ايام العمل الرسمي.
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ االحتادية

محكمة االحول الشخصية في الكرخ

العدد: ٣٥٨٢
التاريخ:  ١٣ /  ٢ / ٢٠١٩
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ستدعي حامد احمد جنان الصدار حجة وفاة للمدعوة صاحلة مطر قـدم من قبل ا بناءا على الطلب ا
ـتوفي او اسـباب الوفـاة وان للمـعترض عـلى اصدار حجـة الوفاة عـلي فعلـى من لديه معـلومات عن ا
احلضور امام هذه احملكمة خالل عشرة ايام من اليوم التالي لـتاريخ النشر وبعكسه ستتخذ احملكمة

االجراءات وفق القانون.
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