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مديرية تنفيذ ئاكرى 
العدد / 900/ت.د/2015 

اعالن 
بنــاءا علــى القــرار الصــادر مــن هــذه المديريــة فــي 
900/ت.د/2015   / المرقمــة  التنفيذيــة  االضبــارة 
ــة  ــم ) 41 / 57 مقاطع ــار المرق ــع  العق المتضمــن بي
خربــه ( المبيــن اوصافــه ادنــاه تعلــن هــذه المديريــة 
عــن بيعــه بالمزايــدة العلنيــة فعلــى الراغبيــن بالشــراء 
مراجعــة هــذه المديريــة مســتصحبين معهــم التامينــات 
القانونيــة البالغــة 10% مــن القيمــة المقــدرة ان لــم يكــن 
شــريكا فــي العقــار المذكــور او دائنــا فــي االضبــارة 
الســاعة  فــي  المزايــدة  وســتجري  اعــاله  التنفيذيــة 
الثانيــة عشــرة ) 12:00 ( ظهــرا مــن اليــوم الثالثيــن 
التالــي لنشــر االعــالن واذا صــادف عطلــة رســمية 
الدالليــة ورســوم  ان  علمــا  يليــه  الــذي  اليــوم  ففــي 

التســجيل علــى المشــتري 
االوصاف : 

رقم االضبارة :- ) 900/ت.د/2015 ( 
الموقع :- خربه / مفرق سوسنا    

المساحة :-  125 م2  
ســكني  دار  عــن  عبــارة  صــرف  ملــك   -: الجنــس 

هيــكل    طابقيــن 
وثالثــون  اثنــان   )  32500000  ( المقــدرة  القيمــة 

دينــار      الــف  وخمســمائة  مليــون 
المنفذ العدل / بدران عبدالرحيم حاجي 

* * * 
محكمة تحقيق الشمال 

اعالن 
الى المفقود : داود عبدالمسيح حنا 

قــدم الســيده / غســون بطــرس ملكــو طلبــا الــى هــذه 
المحكمــة حــول فقدانــك بتاريــخ 2014/8/3 ولمجهوليــة 
صحيفتيــن  بواســطة  تبليغــك  تقــرر  اقامتــك  محــل 
محليتيــن ولــك حــق االعتــراض خــالل مــدة ثالثــون 
يومــا مــن تاريــخ النشــر وفــي حالــة عــدم حضــورك 
ســيتم اتخــاذ االجــراءات القانونيــة وفــق االصــول 

القاضي / غانم محمد سلطان 
* * *

محكمة تحقيق سنجار 
اعالن 

الى المفقود : سعدالله بطرس ملكو 
ــا الــى هــذه  قــدم الســيد / ميســون بطــرس ملكــو طلب
المحكمــة حــول فقدانــك بتاريــخ 2014/8/3 ولمجهوليــة 
صحيفتيــن  بواســطة  تبليغــك  تقــرر  اقامتــك  محــل 
محليتيــن ولــك حــق االعتــراض خــالل مــدة ثالثــون 
يومــا مــن تاريــخ النشــر وفــي حالــة عــدم حضــورك 
ســيتم اتخــاذ االجــراءات القانونيــة وفــق االصــول 

القاضي / غانم محمد سلطان 
* * *
ون بوون

به شــی  كــه الر  ته كنیكــی  په یمانــگای  باجیكــی 
ســلیمان(  فــرج  )جوانه ســعید  به نــاوی  باخــداری 
بــووه   تكایــه  هه ركه ســێك دۆزیتیــه وه  بیداتــه وه   ون 

ده رچوونــی. شــوێنی 
** *

وون بوون
به شــی  كــه الر  ته كه نیكــی  په یمانــگای  باجێكــی 
باخــداری به نــاوی )ده شــنی حســن حمیــد محمــد( ون 
بــووه  تكایــه  هه ركه ســێك دۆزیتیــه وه  بیداتــه وه  شــوێنی 

ده رچوونــی.

* * *
وون بوون

ســالنامه ی ئۆتۆمبێــل به نــاوی: شــركه  كســین جــۆری 
الشــه   ژمــاره ی  بــراد  تریلــه   مقطــوره   ئۆتۆمبێــل: 
شــاصی: WSMSV480000432439 وون بــووه  
بــا  هه بێــت  له ســه ر  زانیــاری  هه ركه ســێك  تكایــه  

ده رچوونــی. شــوێنی  بــۆ  بیگه رێنێتــه وه  
* * *
وون بوون

فــورم  ژمــاره ی  هه ولێــر  بــاداوه   زانیــاری  كارتــی 
بــووه   وون  ســواره   یوســف  كافیــه   به نــاوی   7192
بــا  هه بێــت  له ســه ر  زانیــاری  هه ركه ســێك  تكایــه  

ده رچوونــی. شــوێنی  بــۆ  بیگه رێنێتــه وه  
* * *
وون بوون

ســكڤان  )ســامان  به نــاوی  عێراقــی  پاســپۆرتی 
ــی پاســپۆرتی  ــه  به ڕێوه به رایه ت ــه  ل ــو( ک ــان هال اوصم
هه رکه ســێک  تکایــه   بــووه   وون  ده رچــووه ،  هه ولێــر 

ده رچوونــی. شــوێنی  بیگه ڕێنێتــه وه   بــا  دۆزییــه وه  
* * *

به رێوه به رایه تی تۆماركردنی خانووبه ره ی زاخو  
توماركردنــه وه ی  ســه رله نۆێ   داواكاری  جاردانــی 
خانووبــه ره  به پــێ  ی ئــه و داواكاری یــه ی لــه  بــه رواری 
2017/4/23 كــه  پێشــكێش بــه م فه رمانگایــه  كــراوه  
بــۆ ســه ر لــه  نــوێ  توماركردنــی تــه واوی خانووبــه ره ی 
بــه   مــارا  4 ( كه رتــێ  11 اشــكفته    / ژمــاره ) 20 
نــاوی مێراتگــری) یونــس حاجلــوك بالــو (كــه  لــه  ژێــر 
ده ســتی یه تــی بــۆ مــاوه ی یاســایی وه ك خاوه نــی وبــه  
بــو  یه كــه ی  خاوه نداریه تــی  مه به ســتی چه ســپاندنی 
ئــه وه ی بــه  پــێ  ی یاســایی توماركردنــی خانووبــه ره ی 
ژماره  ) 43 ( ســالی 1971 تومار بكرێت بریارماندا 
كه ســێ   هــه ر  جــا  بكرێتــه وه   بــالو  یه كــه   داواكاری 
په یوه نــدی هه بــێ  یــا مافێكــی دیاركــراوی هه بــێ  لــه  
ــه   ــه  روژی دوای بالوكردنه وه ك ــاوه ی ) 30 ( روژ ل م
به لگــه و قه والــه ی خــوی پێشــكێش بــه م فه رمانگایــه  
ــر ) 10 (ی به یانــی روژی دوای  ــه  كات ژمێ ــكات ول ب
شــوێنی  لــه   بالوكردنه وه یــه   ئــه م  هــاوه ی  كوتایــی 
بــو ســه لماندنی مافه كانــی  خانووبه ره كــه  ئامادبێــت 
ــۆ  ــه و روژی ب ــه و نۆرینه كــه  ل ــی ئ ــی ئه نجامدان ــه  كات ل

ئه نجــام ده درێ                         ئــه م مه به ســته  
یونس محمد احمد/ریڤه به ر

* * *  
دادگای باری كه سایه تی له  دهوك    

ژماره / 451 /ش/2017 
رێكه فت/ 24 /4 /2017  

راگه هاندن 
بو/داوالێكراو ) هكار كمال رشــید ( ل دیف داخازیا 
داواكار ) روژان احمــد محمــود ( وكێشــا ژمــارا وێ  
ل ســه ری دیــار كــری تێــدا داخازیــا ) تفریــق للهجــر 
( كــری وژبــه ر نه دیــار بوونــا جهــێ  ئاكنجــی بوونــا تــه  
ــژارێ   ) تاخــێ   ــو دادگه هــێ  ل دیــف نڤیســارا به رب ب
ماســیك 2 ( ئه ڤجــا بریــار هاتــه  دان كــو ئاگه هداریــا 
تــه  بێتــه  كــرن ب رێــكا دوو روژنامێــت روژانــه  دا 
ئامــاده  بــی ل روژا  2017/5/10  یــان بریكاره كــێ  
پێــش خوڤــه  ئامــاده  بكــه   وبه روڤاژیــا ڤــێ  چه نــدێ  

ــه  كــرن  ــه  پاشــه ملی هێت دێ  دادگه هــا ت
القاضی / ره زڤان حبیب احمد   

* * *
دادگای باری كه سایه تی زاخو  

ژماره / 153 /ش/2017 
رێكه وت/ 24 /4 /2017  

راگه هاندن 
بو/داوالێكــراو ) محمــد محمــود صالــح ( ل دیــف 
ــا عاصــی حســین ( وكێشــا  ــا داواكار ) دنی داخوازی
په ســه ندكرنا  داخــوازا  تێــدا  ژمــاره  153/ش/2017 
) الخارجــی  الطــالق  تصدیــق   ( ده ره كــی  ته القــا 

وژبــه ر  وتــه   وی  بــه را  دنــاف   2016/11/14 ل 
نه دیــار بوونــا جهــێ  ئاكنجیبونــا تــه  بــو دادگه هــێ  
ل دیــف نڤیســارا بنگه هــێ   پولیســێن بیــدار )905(
بیــدار  تاخــی  به ربــژارێ   ونڤیســارا   2017/3/29 ل 
بێتــه   تــه   ئاگه هداریــا  كــو  بریــار هاتــه  دان  ئه ڤجــا 
ــی  ــه  دا ئامــاده  ب ــت روژان ــكا دوو روژنامێ كــرن ب رێ
ل ڤــێ  دادگه هــێ  ل روژا  2017/5/9 ل دمژمێــر  9 
ســپێدی یــان بریكاره كــێ  ژ پێــش خوڤــه  ئامــاده  بكــی 
ــه  پاشــه ملی  ــا ت ــدێ  دێ  دادگه ه ــێ  چه ن ــا ڤ وبه روڤاژی

ــه  كــرن  هێت
دادوه ر / قیصر صائب صالح 

* * *
دادگای ماده كان له  دهوك    

ژماره / 38 /ماده كان/2017 
رێكه فت/ 25 /4 /2017  

راگه هاندن 
دیــف  ل   ) دخیــل صالــح خضــر   ( بو/داوالێكــری 
داخازیــا داخــازكار ) ناریــن خلــف عبــدال ( وكێشــا 
ــار تێــدا داخــازا )التفریــق (  ژمــارا وێ  ل ســه ری دی
وژبــه ر نه دیــار بوونــا جهــێ  ئاكنجــی بوونــا تــه  بــو 
دادگه هــێ  ل دیــف نڤیســارا به ربــژارێ   تاخــێ  كه مپــا 
كه پــه ر تــوو 2 ئه ڤجــا بریــار هاتــه  دان كــو ئاگه هداریــا 
تــه  بێتــه  كــرن ب رێــكا دوو روژنامێــت روژانــه  دا 
ــان  ــی ل دادگه هــێ  ل روژا  2017/5/16  ی ــاده  ب ئام
ــا  ــاده  بكــه   وبه روڤاژی ــه  ئام ــش خوڤ بریكاره كــێ  ژ پێ
ڤــێ  چه نــدێ  دێ  دادگه هــا تــه  پاشــه ملی هێتــه  كــرن 
دادوه ر/ مصطفی مختار

* * *
تێبینه رایه تی تۆماركردنی خانووبه ره ی سۆران

تۆماركردنــه وه ی  ســه رله نوێ  داواكاری  جاردانــی 
خانووبــه ره 

به پێــی ئــه و داواكاریــه ی لــه  رێكه وتــی 2017/4/23 
بــۆ  كــراوه   تێبینه رایه تیه كه مــان   بــه م  پێشــكه ش 
خانووبــه ره ی  تــه واو  تۆماركردنــی  له نــوێ  ســه ر 
زنجیــره  )2213( گه ره كــی قــه اڵی روانــدز به نــاوی 
ده ســتییانه   له ژێــر  كــه   خضــر  اســماعیل  بختیــار 
به مه به ســتی  وه   خاوه نــی  وه ك  یاســایی  بۆمــاوه ی 
ئــه وه ی  بــۆ  خاوه نداریه تیه كــه ی  چه ســپاندنی 
 )43( خانووبــه ره ی   تۆماركردنــی  یاســایی  به پێــی 
هه ركه ســێك  جــا   ، تۆماربكرێــت   )1971( ســاڵی 
په یوه نــدی هه بێــت یــا مافێكــی دیــاری كــراوی له ســه ر 
لــه  رۆژی دوای  رۆژ  له مــاوه ی )30( ســی  هه بێــت 
پێشــكه ش  خــۆی  قه والــه ی  به ڵگــه و  باڵوكردنه وه كــه  
كاتژمێــر  لــه   و  بــكات  تێبینه رایه تیه كه مــان   بــه  
ئــه و  مــاوه ی  كۆتایــی  دوای  رۆژی  به یانــی  )10(ی 
باڵوكردنه وه كــه  لــه  شــوێنی خانووبه ره كــه  ئاماده بێــت 
ــه و  ــی ئ ــی ئه نجامدان ــی له كات ــۆ ســه لماندنی مافه كان ب
ئــه م مه به ســته  ئه نجــام  بــۆ  لــه و رۆژی  نۆڕینــه  كــه  

ده درێ.
تێبینه ر/ ادریس صباح اسماعیل

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئة االغاثة الكاثوليكية .( هي وكالة اإلغاثة والتنمية الدولية CRSهيئة اإلغاثة الكاثوليكية )  
بلدا في القارات الخمس. تعمل لتعزيز التنمية البشرية من خالل  100مليون شخص في أكثر من  100تدعم أكثر من 

  .سلمية الرعاية الو االستجابة لحاالت الطوارئ الكبرى ومكافحة األمراض والفقر

 Stationary Supply for CRS Duhok Office 
يئة اإلغاثة الكاثوليكية في دهوكتجهيز قرطاسية الى مكتب ه  

Instruction to Bidders تعليمات إلى مقدمي العطاءات: 

1- Must be registered to conduct business and complies with government taxes 
regulations 

األعمال التجارية مع ما يتوافق ولوائح الضرائب الحكوميةب لقياملكون مسجال ييجب أن    

2- Experience supplying International Organization, Non-Governmental Organization, 
large private companies will be an advantage. 

  لالفضليةميزة  الشركات الخاصة الكبيرة حكومية، المنظمة غير الدولية، ال اتمنظمالتزويد  فيالخبرة تعتبر 

3- Payment by wire transfer to vendor Bank account or bank cheque will be an 
advantage 

او عن طريق صك بنكي المزودسيتم الدفع عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب   

4- Payment after delivery will be an advantage 
.فضليةلال يعتبر ميزة  الدفع بعد التسليم   
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. 

Submission deadline   : Tuesday 9 May , 2017 at 12:   00 PM 

 م 12:00 – 2017 أيار 9الثالثاء  : التقديمتاريخ انتهاء   

 

Contact us at: iraqprocurement@crs.org 

For  

 

 : لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا من خالل عنوان البريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئة االغاثة الكاثوليكية .( هي وكالة اإلغاثة والتنمية الدولية CRSهيئة اإلغاثة الكاثوليكية )  
بلدا في القارات الخمس. تعمل لتعزيز التنمية البشرية من خالل  100مليون شخص في أكثر من  100تدعم أكثر من 

  .سلمية الرعاية الو االستجابة لحاالت الطوارئ الكبرى ومكافحة األمراض والفقر

 Stationary Supply for CRS Erbil Office 
يئة اإلغاثة الكاثوليكية في أربيلتجهيز قرطاسية الى مكتب ه  

Instruction to Bidders تعليمات إلى مقدمي العطاءات: 

1- Must be registered to conduct business and complies with government taxes 
regulations 

األعمال التجارية مع ما يتوافق ولوائح الضرائب الحكوميةب لقياملكون مسجال ييجب أن    

2- Experience supplying International Organization, Non-Governmental Organization, 
large private companies will be an advantage. 

  لالفضليةميزة  الشركات الخاصة الكبيرة حكومية، المنظمة غير الدولية، ال اتمنظمالتزويد  فيالخبرة تعتبر 

3- Payment by wire transfer to vendor Bank account or bank cheque will be an 
advantage 

او عن طريق صك بنكي المزودسيتم الدفع عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب   

4- Payment after delivery will be an advantage 
.فضليةلال يعتبر ميزة  الدفع بعد التسليم   
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. 

Submission deadline   : Monday 8 May , 2017 at 12:   00 PM 

 م 12:00 – 2017 أيار 8ثنين األ : التقديمتاريخ انتهاء   

 

Contact us at: iraqprocurement@crs.org 

For  

 

 : لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا من خالل عنوان البريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئة االغاثة الكاثوليكية .( هي وكالة اإلغاثة والتنمية الدولية CRSهيئة اإلغاثة الكاثوليكية )  
بلدا في القارات الخمس. تعمل لتعزيز التنمية البشرية من خالل  100مليون شخص في أكثر من  100تدعم أكثر من 

  .سلمية الرعاية الو االستجابة لحاالت الطوارئ الكبرى ومكافحة األمراض والفقر

 Stationary Supply for CRS Kirkuk Office 
 تجهيز قرطاسية الى مكتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في كركوك

Instruction to Bidders تعليمات إلى مقدمي العطاءات: 

1- Must be registered to conduct business and complies with government taxes 
regulations 

األعمال التجارية مع ما يتوافق ولوائح الضرائب الحكوميةب لقياملكون مسجال ييجب أن    

2- Experience supplying International Organization, Non-Governmental Organization, 
large private companies will be an advantage. 

  لالفضليةميزة  الشركات الخاصة الكبيرة حكومية، المنظمة غير الدولية، ال اتمنظمالتزويد  فيالخبرة تعتبر 

3- Payment by wire transfer to vendor Bank account or bank cheque will be an 
advantage 

او عن طريق صك بنكي المزودسيتم الدفع عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب   

4- Payment after delivery will be an advantage 
.فضليةلال يعتبر ميزة  الدفع بعد التسليم   

 

 

 

  

 

 

. 
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. 

Submission deadline   : Sunday 7 May , 2017 at 12:   00 PM 

 م 12:00 – 2017 أيار 7حد األ : التقديمتاريخ انتهاء   

 

Contact us at: iraqprocurement@crs.org 

For  

 

 : لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا من خالل عنوان البريد 

 


