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شركة مـقاوالت عراقية تعلن عن حاجتـها الى مهندس للعمل في
محـافـظـة البـصـرة في احدى مـشـاريعـهـا (مـشروع تـولـيد كـهـرباء
.(IOC  ـية  600 مـيـكاواط- مع احـدى الـشـركـات الـنـفطـيـة الـعـا
ــرشــحــ يــجب ان يـكــونــوا من ذوي االخــتــصـاص ــطــلـوب: ا ا
واخلــبــرة في مــشــاريع مــحــطــات الــكـهــربــاء ويــجــيــدون الــلــغـة

االجنليزية بطالقة  وأستخدام احلاسوب.  
يكانيك ولكهربائية  1- مدير تنفيذ أعمال ا

يكانيكية 2- مدير تنفيذ أعمال ا
3- مدير تنفيذ أعمال كهرباء والسيطرة

4- مدير قسم السالمة 
5- مدير قسم التخطيط.

6- مدير تنفيذ أعمال النابيب
7- مسؤول تنفيذ منظمات التكييف 
8- مسؤول تنفيذ منظمات االطفاء
9- مسؤول تنفيذ أعمال االنابيب 
10- مهندس تنفيذ هياكل حديدية

11- مهندس كهرباء / ميكانيك / االت دقيقة وأعمال السيطرة
يـرجـى ارسـال الـسـيـرة الــذاتـيـة الى الـعـنــوان الـتـالي مع حتـديـد
ـطلوب. الـعمل سـيكـون في محافـظة الـبصرة / وقع الوظـيفي ا ا
ـتـقــدمـ  لـلــعـمل من الــعـراقـيــ حـصـرا الـزبــيـر   وان يـكــون ا
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ـزايدة لشـراء العقـار تسلـسل ١٣٩ م ٢٣ الوراشيـة الكائن نظرا لـعدم بـلوغ بدل ا
في قضـاء الشـاميـة العـائد لـلمـدين سالم جـعفـر راضي لقـاء طلب الـدائن الشـركة
قدرة ,لذا الـعامة لـتجارة احلـبوب البـالغ ١٦٤٥٦٨٨٣٥ دينارا ٨٠ % من الـقيمـة ا
دة خمـسة عشر يـوما من اليوم الـتالي للنشـر فعلى الراغب ـزايدة  تقـرر تمديد ا
ذكورة مستـصحبا معه الـتأمينات ـدة ا ديرية خالل ا في الشراء مراجعـة هذه ا
قدرة وشـهادة اجلنسيـة العراقية ائة من القيـمة ا القـانونية البـالغة عشـرة من ا
ـشتري وذلك اسـتنادا للـمادة ٩٨ من قانون وان رسوم التـسجيل والـداللية على ا

التنفيذ.
واصفات: ا

موقعه ورقمه         : - ١٣٩ م ٢٣ الوراشية قضاء الشامية
جنسه ونوعه          :- زراعية يسقى سيحا

حدوده واوصافه      :- كما مؤشر في اخلارطة
مشتمالته              :- مشيد عليها مجرشة

مساحته                :- ٢٠ دو ١٣ اولك ٢ متر
درجة العمران        :-

الشاغل                :-  ال يوجد
قدرة         :- القيمة ا

زايدة االخير  :- ١٢٢٥٨٨٠٠٠ بدل ا
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دعي عليهم ١- طالب كاظم نعيم  الى / ا
                          ٢- جنالء كاظم نعيم

ـصرف الـرافـدين اضـافة ديـر الـعـام  ـدعي/ ا ـقامـة امـام هـذه احملكـمـة من قـبل ا ـرقـمـة اعاله وا بـنـاء عـلى الدعـوى الـبـدائـية ا
وظف احلقوقي علي حس علي. لوظيفته وكيل العام ا

دعى به والـبالغ (٦٫٠٢٧٫٠٠٠) سـتة مالي وسـبعـة وعشرون الف بـلغ ا دعي عـليـهم بالـتكافل والـتضـامن بتأديـتهـما ا الزام ا
دينار للمدعي.

ولدى ارسال الدعوتية اليك على عنوانك م٧٣٥/ ز١٤/  د١٦/ اعيـدت مشروحا عليها وجملهولية محل اقامتك حسب شرح القائم
بالتـبليغ لذا قررت احملكمة تبليـغك اعالنا في صحيفت محليتـ باحلضور الى هذه احملكمة صباح يوم ٢٠١٨/٣/٧ وعند عدم

رافعة غيابيا وعلنا حـسب االصول. احلضور او ارسال من ينوب عنك قانونا ستقوم احملكمة با
 w{UI « 
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