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نشور في جريدة الزمان احلاقا باعالننـا ا
ونـظـرا اللتـزام رئيس جلـنـة البـيع واالجار
خـارج مــحـافـظـة ذي قــار والفـسـاح اجملـال
ـواطـنـ وبـعـد اخذ ـكن من ا اكـبـر عـدد 
مـوافـقـة الـسـيـد احملـافظ احملـتـرم سـيـكـون
ـــصــادف ٥ / ٤ / ٢٠١٨ يـــوم اخلــمـــيس ا
مـوعـدا لـلـمـزايــدة حـوانـيت في الـعـمـارات

السكنية عدد ٧/.
لذا اقتضى التنويه
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اشارة الى اعالن الـوارد في صـحيـفة الـزمـان بالـعدد (٦٠٠٠) في ١ / ٤ /
٢٠١٨ واخلـاص اعالن مناقـصة جتـهيز مـادة احلنـطة ٣ / ٢٠١٨ حيث 
شـتريات ناقـصات وا ـعلومـات ا وقع االلكـتروني  ذكـر باللـغة الـعربيـة ا

الدولية كاالتي:-
  

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استإناف بغداد / الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد / ٥٤٨ /ب/ ٢٠١٨
التاريخ/ ٢ / ٤ / ٢٠١٨
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ـرقمة اعاله يطلب صرف الرافـدين اضافة لوظـيفته الدعوى الـبدائية ا دير الـعام  دعي ا اقـام ا
فـيـها تـأديـة مبـلغ خـمـسة عـشـر ملـيـون دينـار مع فـائـدة بنـسـبة ٢١ %من تاريخ ٣ / ١ / ٢٠١٧
بلغ القـائم بالتبلـيغ وتأييد اجمللس ولـغاية السداد الـتام وجملهوليـة محل اقامتك حـسب شرح ا
البـلدي عـليه تـقرر تبـليـغك اعالنا بـصحـيفـت مـحليـت لـلحـضور امـام هذه احملـكمـة في موعد
صادف يوم ٩ / ٤ / ٢٠١٨ السـاعة التاسعة صباحـا وعند عدم حضورك او من ينوب ـرافعة ا ا

رافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون عنك قانونا سوف جتري ا
مع التقدير
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استإناف بغداد / الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد / ٥٤٩ /ب/ ٢٠١٨
التاريخ/ ٢ / ٤ / ٢٠١٨
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ـرقمة اعاله يطلب صرف الرافـدين اضافة لوظـيفته الدعوى الـبدائية ا دير الـعام  دعي ا اقـام ا
فـيها تأديـة مبلغ اربـعة عشـر مليـون  ومائة وسـبعة الف وثـمنمـائة وخمـسة وسبـعون دينار مع
بلغ القـائم بالتبلـيغ وتأييد اجمللس فائـدة بنسبة ٢١ % وجملهوليـة محل اقامتك حسب شـرح ا
البـلدي عـليه تـقرر تبـليـغك اعالنا بـصحـيفـت مـحليـت لـلحـضور امـام هذه احملـكمـة في موعد
صادف يوم ٩ / ٤ / ٢٠١٨ السـاعة التاسعة صباحـا وعند عدم حضورك او من ينوب ـرافعة ا ا

رافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون. عنك قانونا سوف جتري ا
مع التقدير

 w{UI «

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: ٢٠١٠ / ٤٩٩
التاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٨

ديرية من االشعار الصادر من مركز شرطة الصليخ بالعدد ٨٨١٥ في ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٧ وتأييد اجمللس لقد حتقق لهذه ا
كن اجـراء الـتـبـلـيغ عـليه احملـلي حلي الـقـاهـرة انك مـجـهول مـحل االقـامـة ولـيس لك مـوطن دائم او مـؤقت او مـخـتـار 
واستنادا للمادة ٢٧ من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة عسر يوما
ديـرية ـعـامالت التـنفـيذيـة بـحضـورك وفي حال عـدم حضـورك سـتبـاشر هـذه ا بـاشرة ا تـبدأ من الـيوم الـتالـي للـنشـر 

باجراء التنفيذ اجلبري وفق القانون.

اوصاف احملرر
ـدني تـضمن الـزامكم ا قـرار حكم صـادر من محـكـمة بـداءة االعظـميـة بالـعدد ٨٤٥ /ب/ ٢٠٠٣  في ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٣ وا
عبـاس عـبـد عبـاس وعـزيز كـر عـبد الـرضـا بـتأديـتـكمـا مـبلـغ قدره ( ٢٫٥٠٣٫٨١٢) وبـالـتكـامل والـتـضامن مع الـفـوائد

صرفية التأخيرية بنسبة ١٧ %اعتبارا من تاريخ االمتناع ١ / ١ / ٢٠٠٣ ولغاية تاريخ التأدية الفعلية. ا
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لذا اقتضى التنويه


