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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: ٤٩٢ / ٢٠١٨
التاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٨

ؤيد ديريـة من االشعار الـوارد الينـا من مركز شـرطة باب الـشيخ بالـعدد ٣٥٣٦ في ١٩/ ٤/ ٢٠١٨  وا لقـد حتقق لهـذه ا
من قبل مـختار محلـة باب الشيخ رائد حـس علوان انك مجهـول محل االقامة وليس لك مـوطن دائم او مؤقت او مختار
ـكن اجـراء التـبلـيغ عـليه واسـتـنادا لـلـمادة ٢٧ من قـانـون التـنفـيـذ تقـرر تـبلـيغك اعـالنا بـاحلضـور في مـديريـة تـنفـيذ
عـامالت التـنفيـذية بـحضـورك وفي حال عدم ـباشـرة ا الرصافـة خالل خمـسة عـشر يـوما تبـدأ من اليـوم التـالي للـنشر 

ديرية باجراء التنفيذ اجلبري وفق القانون. حضورك ستباشر هذه ا

اوصاف احملرر
ـدين شهـاب احمد تـضمن الـزامك ا قـرار حكم صـادر من محـكمـة بداءة الـرصافة ١٣٧/ب/ ٢٠١٦ في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ وا
ديـر الـعام دانـيـة ا عـبد الـنـبي بـتأديـتك مـبلغ قـدره ( ١٢٫١٠٠٫٠٠٠) اثـنى عـشر مـلـيون ومـائـة الف ديـنار الى اجلـهـة ا

صرف الرافدين اضافة لوظيفته وبالتكامل والتضامن. 

‰bF « cHM*«

w³M « b³Ž bLŠ« »UNý ØtOKŽ cHM*« Øv «

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: ٤٩٢ / ٢٠١٨
التاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٨

ؤيد ديرية من االشـعار الوارد الينـا من مركز شرطـة باب الشيخ بـالعدد ١١١٥ في ٢٥ / ٤/ ٢٠١٨  وا لـقد حتقق لهـذه ا
كن من قبل مختـار محلة الشعـب صباح كر علي انك مجـهول محل االقامة وليس لك مـوطن دائم او مؤقت او مختار 
اجراء الـتبـليغ علـيه واستنـادا للمـادة ٢٧ من قانـون التنـفيذ تـقرر تبـليغك اعالنـا باحلـضور في مديـرية تنـفيذ الـرصافة
عـامالت التـنفـيذية بـحضـورك وفي حال عـدم حضورك بـاشرة ا خالل خـمسـة عشـر يوما تـبدأ من الـيوم الـتالي للـنشـر 

ديرية باجراء التنفيذ اجلبري وفق القانون. ستباشر هذه ا

اوصاف احملرر
ـدين بارع مـحسن ـتضـمن الزامك ا قـرار حكم صـادر من محـكمـة بداءة الـرصافة ١٣٧/ب/ ٢٠١٦ في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ وا
صرف ديـر العـام  دانـية ا عـلي  بتـأديتك مـبلغ قدره ( ١٢٫١٠٠٫٠٠٠) اثـنى عشـر ملـيون ومائـة الف دينـار الى اجلهـة ا

الرافدين اضافة لوظيفته . 
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: ٩٠٥ / ٢٠١٧
التاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨

ديريـة من اشعار مركـز شرطة القـاهرة بالعـدد ٢٣٣٥ في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨  و ختم اجمللس احمللي حلي لـقد حتقق لهـذه ا
ـكن اجراء الـتبـليغ القـاهرة ويـسكن مـحلـة ٢٠١٣ انك مجـهـول محل االقـامة ولـيس لك موطن دائم او مـؤقت او مخـتار 
عليه واستنادا للمادة ٢٧ من قانون التنفـيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة عشر
ديرية عامالت التنفيـذية بحضورك وفي حال عدم حضـورك ستباشر هذه ا ـباشرة ا يوما تبدأ من الـيوم التالي للنشر 

باجراء التنفيذ اجلبري وفق القانون.

اوصاف احملرر
تـضمن الـزامك بتـقد كـفيل ضـامن وبعـكسه سـوف يتم مـنع سفرك قرار مـديريـة تنـفيـذ الرصافـة في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨ ا

ادة ٣٠ من قانون التنفيذ. استنادا لنص ا
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القسم القانوني
رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
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مـنوحـة للمـدين اعاله والبـالغ (٤٧١٦٥٠٠) دينـار (اربعة ستـحق بذمـتكم عن (الـقرض) ا نظرا لـعد قـيامـكم بتسـديد مـبلغ الديـن ا
ادة الـثـالثـة من قـانون ـلزمـ بـدفعه الـى مصـرفـنا واسـتـنادا الـى ا ماليـ وسبـعـمائـة وسـتـة عشـر الف وخـمسـمـائـة دينـار) وا
ـادة الثانيـة من القانون اعاله وجب ا منوحـة لكم  حتصـيل الديون احلـكومية رقم ٥٦/ لـسنة ١٩٧٧ فانـي وحسب الصالحيـة ا
ترتبة عـليه خالل عشرة ايام اعتـبارا من اليوم الثـاني لتبلغكم شار اليه اعاله مع الفوائـد ا انذركم بوجوب تـسديد مبلغ الـدين ا
ـذكور وذلك ادة اخلـامـسة الـفقـرة ("١) من القـانون ا بـاالنذار وبـعكـسه فسـوف تتـخـذ االجراءات الـقاونـية الالزمـة وفقـا الحكـام ا
ـصاريف ولقد ـنقولة وذلك لـتحصـيل مبلغ الـدين وحتميلـكم كافة ا ـنقولـة وغير ا بوضع اشـارة احلجز التـنفيـذي على اموالكم ا

اعذر من انذر..
مع التقدير 
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القسم القانوني
رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
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مـنوحـة للمـدين اعاله والبـالغ (٤٧٠٩٠٢٢) دينـار (اربعة ستـحق بذمـتكم عن (الـقرض) ا نظرا لـعد قـيامـكم بتسـديد مـبلغ الديـن ا
ـادة الثـالثـة من قـانون ـلزمـ بـدفعه الى مـصـرفنـا واسـتنـادا الى ا ماليـ وسـبعـمائـة وتـعسـة الف واثـنان وعـشـرون دينـار) وا
ـادة الثانيـة من القانون اعاله وجب ا منوحـة لكم  حتصـيل الديون احلـكومية رقم ٥٦/ لـسنة ١٩٧٧ فانـي وحسب الصالحيـة ا
ترتبة عـليه خالل عشرة ايام اعتـبارا من اليوم الثـاني لتبلغكم شار اليه اعاله مع الفوائـد ا انذركم بوجوب تـسديد مبلغ الـدين ا
ـذكور وذلك ادة اخلـامـسة الـفقـرة ("١) من القـانون ا بـاالنذار وبـعكـسه فسـوف تتـخـذ االجراءات الـقاونـية الالزمـة وفقـا الحكـام ا
ـصاريف ولقد ـنقولة وذلك لـتحصـيل مبلغ الـدين وحتميلـكم كافة ا ـنقولـة وغير ا بوضع اشـارة احلجز التـنفيـذي على اموالكم ا

اعذر من انذر..
مع التقدير 
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اقـتـضى حضـورك .. الى صـندوق االسـكـان العـراقي الـكائن قـرب مـجمع الـنـهضـة وذلك لـتثـبيت
شاعة في وافقة عـلى قيام شريك الـسيدة (سارة حمـود كيطان) بـالبناء على حـصته ا اقـرارك با

رقمة (٥ / ٧٨٤٤) مقاطعة (١٨ العامرية) لغرض تسليفه قرض االسكان. القطعة ا
وخالل مـدة اقـصـاهـا خـمـسـة عـشـر يـوم داخل الـعـراق وشـهـر خـارج الـعـراق من تـاريخ االعالن

وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال .
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