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(تمديد اعالن لـلمرة الثانـية واالخيرة مشاركـة لتشغيل مشـروع القرض الياباني
في محافظة بغداد)

ـشـار لـهـا في االعـلى والـشـركات ـنـاقـصـة ا ـتـقـدمـة عـلى ا الى كـافـة الـشـركات ا
الراغـبة باالشـتراك فيـها يسـر الشركة الـعامة لـالتصاالت احدى تـشكيالت وزارة
االتـصـاالت ان تـنـوه لـكم بـانه  تـمـديـد مـدة اعالن (مـشـاركـة لـتـشـغيـل مـشروع
الـقرض الـيابـاني في محـافظـة بغـداد) وان تاريخ غـلقه وفـتح العـطاءات سـيكون
ـصادف 5/17/ 2018 ولـهـذا الـسـاعـة الـثـانـيـة عـشـر ظـهـرا من يـوم اخلـمـيس ا
ــعـلـومـات االتــصـاالت عـلى ارقـــــام الـهـــواتف ـزيـد من ا اقـتــــضى الــتـنـــويـه و
وقع )(07600017122) ,(07600017078 او البريد االلكتروني او مراجعة ا

درجة ادناه . االلكتروني ا
 مع التقدير..

E-mail: legal_itpc@yahoo.com
www.itpc-gov.iq, www.moc.gov.iq
legal_itpc@hotmail.com
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جمهورية العراق 
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

W U d « cOHMð W¹d¹b
رقم االضبارة: ٥٠٣/ ٢٠١٨
التاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨

ـديـريـة من اشـعـار الـقـائم بـالـتـبـلـيغ وتـأيـيـد اجملـلس لـقـد حتـقق لـهـذه ا
احملـلي حلي االمـ انك مـجـهـول مـحل االقـامـة ولـيس لك مـوطن دائم او
ـكن اجراء الـتبـليغ علـيه واستـنادا لـلمادة (٢٧) من مؤقت او مـختار  
قـانون التنفيذ تـقرر تبليغك اعالنـا باحلضور في مديرية تـنفيذ الرصافة
عامالت بـاشرة ا خالل خمسـة عشر يـوما تبدأ من الـيوم التـالي للنـشر 
ـديـرية الـتـنـفيـذيـة بـحضـورك وفي حـالـة عـدم حضـورك سـتـبـاشر هـذه ا

باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون: 
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وقع في ١٤ / ٩ / ٢٠١٧ قـرار محكمـة بداءة الرصافـة بالعدد ١٠٣٣/ب/ ٢٠١٧ ا
ـدعى علـيه مـحـمد فـوزي حـسـ بتـأديـة مـبلغ ١١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ـتضـمن الـزام ا ا

مائة واثنا عشر مليون دينار للجهة الدائنة وزارة الكهرباء.
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