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بسم الله الرحمن الرحيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله

وقـــدره تــــنـــعى مـــديــــنـــة كـــربالء
ـــقـــدســة رحـــيل احـــد اعالمـــهــا ا
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و تـشـيــيـعه يـوم امس الـثالثـاء
من جــامع الــتـرك فـي بـاب بــغـداد
ومــجـلس الــفــاحتــة سـيــقــام هـذا
اليـوم االربـعاء فـي جامع الـنـقيب

دة ثالثة ايام .. الفاحتة
انا لله وانا اليه راجعون
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تـنـوه مـحـافـظـة بغـداد/ قـسم الـعـقـود عـمـا ورد سـهـواً في كـتاب
نشورة ناقصـة رقم (٢٦) ا االعالن الصادر منـها اخلاص بغـلق ا
في صـحـيفـة (الـزمـان)  بـتـاريخ  ٢٣ تـمـوز ٢٠١٩ بـالـعدد (٦٤٠٩)
ـوافق ٢٠١٩/٨/١٨ ـنــاقـصـة سـيـكـون يـوم األحـد ا الى ان غـلق ا

وافق ٢٠١٩/٨/١٨ . بدالً من مامنشور في يوم االثن  ا
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ـزايدة الـعلـنية االولى تعـلن شركـة مصـافي اجلنـوب (شركـة عامـة) عن اجراء ا
ركزي في الوحـدة السكنيـة/ الشعيبـة التابعة لـشركتنا اليجار بـناية التبـريد ا
ـصــادف ٢٠١٩/٨/٢١ فـعـلى بـتـمــام الـســاعـة (٩) من صـبــاح يـوم (االربــعـاء) ا
كان احملددين زايدة العـلنيـة احلضور في الزمـان وا الراغبـ باالشتـراك في ا
مستـصحب مـعهم مبـلغ التأميـنات البالـغة (١٦٠٠٠٠) مئة وسـتون الف دينار
زايدة اجور نـشر االعالن والداللية عراقي ال غيـرها ويتحـمل من ترسوا علـيه ا
ـدنـيـة او الـبـطـاقـة الـوطـنـية ـزايـدة جـلب هـويـة االحـوال ا ـشـتـرك في ا عـلى ا
ـوحـدة مع بـطاقـة الـسـكن (االصـليـة واالسـتـنسـاخ) مع بـراءة ذمـة صادرة من ا

الهيئة العامة للضرائب ضمن منطقة سكناهم.
مالحـظة: اذا صـادف يـوم الـغلق عـطـلـة رسمـيـة يـكون مـوعـد التـالي هـو مـوعد

الغلق.
مع التقدير..
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ـزايدة الـعلـنية االولى تعـلن شركـة مصـافي اجلنـوب (شركـة عامـة) عن اجراء ا
اليـجار بـنايـة سـاحة وقـوف سيـارات النـفثـا بتـمام الـساعـة (٩) من صبـاح يوم
صـادف ٢٠١٩/٨/١٩ والتي حتـتوي عـلى مطـعم ومطـبخ وحـمامات ) ا (االثنـ
وقـاعــة اسـتـراحـة ومــصـلى ومـرافق صــحـيـة. فـعــلى الـراغـبــ بـاالشـتـراك في
كان احملددين مستـصحب معهم مبلغ ـزايدة العلنية احلضـور في الزمان وا ا
الـتأمينات البالـغة (١٫٨٠٠٫٠٠٠) مليون وثمان مـئة الف دينار عراقي ال غيرها
شترك في زايدة اجـور نشر االعالن والداللية على ا ويـتحمل من ترسوا عليه ا
ـوحدة مع بـطـاقة ـدنـية او الـبـطاقـة الـوطنـيـة ا ـزايدة جـلب هـوية االحـوال ا ا
الــسـكن (االصـلــيـة واالســتـنـســاخ) مع بـراءة ذمـة صــادرة من الـهــيـئـة الــعـامـة

للضرائب ضمن منطقة سكناهم.
مالحـظة: اذا صـادف يـوم الـغلق عـطـلـة رسمـيـة يـكون مـوعـد التـالي هـو مـوعد

الغلق.
مع التقدير..
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