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سـتحق بـذمتكم نظرا لـعدم قيـامكم بـتسديـد مبـلغ الدين ا
منوح للمدين اعاله بالتـكافل والتضامن عن (تسهيالت) ا
والبالغ (١٩١٤٧٩٩) دينار (مليون وتسعمائة واربعة عشر
لـزم بدفعه الف وسـبعمـائة وتسعـة وتسعـون دينار) وا
ــادة الـثــالــثـة من قــانـون الى مـصــرفــنـا واســتـنــادا الى ا
حتـصــيل الـديــون احلـكــومـيـة رقـم ٥٦ لـسـنــة ١٩٧٧ فـاني
ادة الثانية من وجب ا منوحة لي  وحسب الـصالحية ا
ـشار القـانون اعاله انـذركم بوجـوب تـسديـد مبـلغ الدين ا
ـتــرتـبـة عـلــيه خالل عـشـرة ايـام الـيه اعاله مـع الـفـوائـد ا
اعتبـارا من اليوم التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف
ـادة تـتـخـذ االجـراءات الـقـانـونـيـة الالزمـة وفـقـا الحـكـام ا
ـذكـور وذلك بـوضع اخلـامــسـة الـفـقــرة (١) من الـقـانــون ا
ـنـقـولـة والـغـير اشارة احلـجـز الـتـنـفـيـذي علـى اموالـكم ا

نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. ا
مع التقدير..
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ــرقـمـة اعاله أصــدرت هـذه احملــكـمــة في الـدعـوى الــبـدائــيـة ا
دعي عليهما بتاريخ ٢٠١٧/٦/١ حكماً غيابيـاً يقضي بإلزام ا
ـنـعم عـبد (كل من زين الـعـابـدين حـس حـسن وحـامـد عـبـد ا
الـرحمن) بـالـتكـافل والـتضـامن بـتاديـتهـمـا للـمـدعي مديـر عام
مـصرف الرافـدين اضافة لـوظيفـة مبـلغا مـقداره سبـعة مالي
تـبـقي من الـقـرض والزامـهـما ـبـلغ ا ومـئـتـان الف دينـار عن ا
بالـفوائد االتـفاقـية بنـسبة ١٥% مـن تاريخ االستـحقاق ٢٠٠٨/

٨/١٩ ولغاية التأدية الفعلية.
وبـالنـظر جملـهولـية محل اقـامتك حـسب شرح الـقائم بـالتـبليغ
عـلـيه قــررت هـذه احملـكـمـة تــبـلـيـغك بـصــحـيـفـتـ مــحـلـيـتـ
دة الـقـانونـيـة وبعـكسه يومـيـت ولك حق االعـتـراض خالل ا

سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول. 
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sLŠd « b³Ž rFM*« b³Ž b UŠ                 سـتحق بـذمتكم نظرا لـعدم قيـامكم بـتسديـد مبـلغ الدين ا
ـمنـوح للـمدين اعاله بـالتـكافـل والتـضامن عن (الـسلـفة) ا
والـبـالغ (٢٧٨٦٩٠٠) ديـنـار (مـلـيـونـ وسـبـعـمـائـة وسـتة
ـلـزمـ بـدفـعه الى وثــمـانـون الف وتـسـعـمـائـة ديــنـار) وا
ادة الـثالـثة من قـانون حتـصيل مصـرفـنا واسـتنـادا الى ا
الــديــون احلـكــومــيـة رقـم ٥٦ لـســنــة ١٩٧٧ فـانـي وحـسب
ادة الثانية من القانون وجب ا منوحة لي  الصالحـية ا
شار اليه اعاله اعاله انذركم بـوجوب تسديد مبلغ الدين ا
تـرتـبـة عـلـيه خالل عـشـرة ايـام اعـتـبارا من مع الـفـوائـد ا
الـيـوم الـتـالي لـتبـلـغـكم بـاالنـذار وبـعـكـسه فـسـوف تـتـخذ
ـادة اخلامسة االجراءات القانـونية الالزمة وفـقا الحكام ا
ـذكور وذلك بوضـع اشارة احلجز الفقرة(١) مـن القانون ا
ـنـقـولة وذلك ـنقـولـة والـغـيـر ا الـتـنـفـيـذي عـلى امـوالـكم ا

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..
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زايـدة لشراء العـقار تسلـسل  ٨٧ مقاطـعة ٢٩ اخلرابة الـكائن في قضاء نظـرا لعدم بلـوغ بدل ا
الـشامـية الـعائـد للـكفـيل سالم جعـفر راضي لـقاء طـلب الدائن الـشركـة العـامة لـتجـارة احلبوب
ـدة خمسـة عشر ـزايدة  ـقدرة لـذا تقرر تـمديد ا الـبالغ ٢٥٨٥٦٠٠١١ ديـنارا  ٨٠ % من القـيمة ا
ذكورة دة ا ديرية خالل ا يوما من اليوم التالي للنشـر فعلى الراغب في الشراء مراجعة هذه ا
قـدرة وشـهادة ـائـة من الـقيـمـة ا مـسـتصـحـبـا معه الـتـأميـنـات القـانـونـية الـبـالغـة عـشرة من ا
شـتري وذلك استـنادا لـلمادة ٩٨ من اجلنـسية الـعراقـية وان رسوم الـتسـجيل والداللـية عـلى ا

قانون التنفيذ.
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١- موقعه ورقمه    : قضاء الشامية/ الشارع العام
٢- جنسه ونوعه   :- ارض زراعية تسقى سيحا
٣- حدوده واوصافه   :- كما مؤشر في اخلارطة

٤- مشتمالته   :- 
٥- مساحته   :- دور سكنية

٦- درجة العمران   :-
٧- الشاغل   :- ١٠ دو  ٢ اولك ٢٥٠ متر

قدرة   :- مشاع ٨- القيمة ا
زايدة االخير  :-  ٩٩٦٠٠٠ ٩- بدل ا
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{ بـرازيـلــيـا (أ ف ب) - أعـلن رئـيس
ـتـطـرف اجلـديد الـبـرازيل الـيمـيـني ا
ة جاير بولسونارو حملة ضد اجلر
والــفـسـاد بــعـيــد تـنــصـيـبـه الـثالثـاء
رئيـسـا ألكبـر دول أمـيركـا الالتـينـية
كــــمـــا وعــــد بــــتــــحـــريــــر الــــبالد من
االشتراكية. وحصل بولسونارو (63
ــظــلي الــسـابـق فـورا عــلى عــامــا) ا
تــهــنــئــة عــبــر تـــويــتــر من الــرئــيس
األميركي دونالد تـرامب الذي يشترك
مـــعه فـي أســـلــــوبه الــــفج ونــــظـــرته
ــســتـقــبــلـيــة. وكــتب تـرامـب "اهـنئ ا
الرئيس جاير بـولسونارو الذي ألقى
لــلـــتــو خـــطــاب تـــنـــصــيب رائـــعــاً -

تحدة معك". الواليات ا
ورد بــولـســونــارو بـالــقــول "أقـدر كل
الــتــقــديــر كـلــمــات الــتــشــجـيـع الـتي
بـعـثـتـهـا إلي. مـعـا وبـحـمـايـة الـرب
سنجلب االزدهار والتقدم لشعبينا".
فـي كـلــمــة الـتــنــصـيـب الـتي ألــقــاهـا
الرئيس اجلديد أمام الكونغرس دعا
إلى مـــيـــثــاق وطـــنـي حـــقــيـــقـي بــ
اجملـتــمع والــســلــطــات الــتــنــفــيــذيـة
والـتـشـريـعـيـة والـقـضـائـيـة" إلنـعاش

االقتصاد"دون حتيز ايديولوجي".
ورغم أنه فاز بـالسـلطـة بعـد حصوله
على نسـبة عالـية في االنتـخابات إال
أن الـعديـد في الـبـرازيل يـخـشون من
حــنـــيـــنه إلى عـــهـــد الـــدكــتـــاتـــوريــة
الــعـسـكــريـة الــتي حـكــمت الـبالد من

 1964حـــــــتى 1985ومـن نـــــــهـــــــجه
ــة ــتـــشــدد في مـــكــافـــحــة اجلـــر ا
وتــصـريـحــاته الـكـثــيـرة الـعــنـصـريـة
ـــثـــلـــيــ ـــعـــاديـــة لـــلـــنـــســـاء وا وا
واألقليات. وحتى قـبل تنصيبه كتب
بولـسونـارو في تغـريدة أنه سـيصدر
مـــرســـومـــا يـــخـــفـف قـــوانـــ حـــمل
االســلــحــة لـــلــســمــاح لـــلــمــواطــنــ
واجـهة "اجليـدين" بـامتـالك اسلـحـة 
ـسـلـحـ - وهـو االجراء اجملـرمـ ا
الذي يعارضه  %61من البرازيلي

طـــبـــقـــا الســتـــطـالع أجـــراه مـــعـــهــد
داتافولها.

ــنـع احلــصـــانــة كـــمـــا أثــار وعـــده 
لـــــعـــــنــــــاصـــــر قـــــوات األمـن الـــــذين
يــســتــخـدمــون الــقــوة الـقــاتــلــة ضـد
ــشـتــبه بــهم مـشــاعــر اسـتــيـاء في ا
البالد التي تسجل مقتل نحو خمسة
آالف شــــخص ســــنـــويــــا بـــرصـــاص

الشرطة.
WIÐUÝ  U×¹dBð

في كـلـمـته انـتـقـد بـولـسـونـارو مرارا
"ايـدولوجـيـة" الـيـسار الـتي قـال أنـها

أدت إلى تدهور البرازيل.
وتــوضح تـصــريـحـاتـه الـسـابــقـة أنه
يـشـيـر إلى الــسـيـاسـات الـتي نـفـذهـا
حــزب الـعــمـال الــذي حـكـم الـبالد في
الفترة ما ب  2003و 2016وانتهت

بسلسلة من فضائح الفساد.
وأكــد أن الـبــرازيل "سـتــعـود لــتـكـون

بــــلــــدا خــــالـــــيــــا من االرتــــبــــاطــــات
االيديولوجية".

واضـــاف "نــحـــتــاج إلى خـــلق دائــرة
جـيــدة القـتـصـادنـا جتـلـب لـنـا الـثـقـة
الالزمة لـفتـح أسواقـنا عـلى التـجارة
نافسة واإلنتاجية الدولية لتحفيز ا
والـــفــــعـــالــــيـــة مـن دون تـــوجــــهـــات
ايـديـولوجـيـة". وأوضح بـولـسـونارو
أنه ســيـبــذل كل مـا بــوسـعه لــتـحـدي

حكومات فنزويال وكوبا اليسارية.
وفي مـــؤشــر عــلى تـــوجــهــاته رحب
بولـسونـارو بحـرارة بحـضور رئيس
الـــوزراء اإلســــرائـــيـــلـي بـــنــــيـــامـــ
نـتــانـيـاهــو حـفل تـنــصـيـبه وحتـدث
الزعيـمان عن "االخوة" بـينهـما. وقال

نتـانياهـو أن بولـسونـارو طمأنه إلى
أن الــبـرازيل ســتـنـقـل سـفـارتــهـا إلى
الـقـدس. كـمـا أعـرب بـولـسـونـارو عن
إعـجـابه بـتـرامب الـذي يـتـشارك مـعه
في تــوجــهـاتـه الـقــومــيـة وكــراهــيـته
لـلـمـنظـمـات مـتـعـددة اجلنـسـيـة. كـما
وعــد بــســحب الــبــرازيل مـن مــيــثـاق
ــتـحـدة لــلـهــجـرة ويــفـكـر في األ ا
اخلــــروج كـــذلك من اتــــفـــاق بـــاريس

للمناخ.
VOBMð …œUŽ«

وفي خــطـاب ألــقـاه بــعـيــد تـنـصــيـبه
رئـيـسـا قـال بـولـسـونـارو أن الـشـعب
في الـبـرازيل "بـدأ الـيـوم الـتـحـرر من
االشــتـراكــيــة" مـضــيـفــا وهـو يــلـوح
بالعلم البرازيـلي "هذا هو علمنا ولن
يـكــون أبـدا أحـمــر الـلـون (...) إال في
حال كان علينا أن نضحي بدمائنا".
ويـتولى بـولـسـونارو الـرئـاسة خـلـفا
يـشال تـامـر اليـم الـوسط والذي
خـلـف ديـلـمــا روسـوف زعـيــمـة حـزب
الـعــمـال الـتي أقــيـلت في  .2016ولم
يـــتــمــكن تـــامــر من إحـــراز تــقــدم في

الية. االصالحات ا
ويــواجه تـــامــر الــذي يــحــظى بــأقل
نسبة شـعبيـة في تاريخ البالد عددا

من اتهامات الفساد.
ووعـد بـولـسـونـارو أن يـكـون رئـيـسا
( جلـمــيع الـبـرازيــلـيـ ( 210مالي
رغم أن إعالنه األولـي يــشــيــر إلى أن

ذلك سيكـون حسب شـروطه وخططه
إلعـــادة تــــشـــكــــيل الــــبالد بــــحـــسب
أجنـدته. رغم أن حكومـة بولـسونارو
اجلديدة التي ستبدأ عملها األربعاء
تــــضم وزيــــرا تــــدرب في الــــواليـــات
ـتـحـدة يـعـتـبـر من أنـصـار الـسـوق ا
احلـــرة ســــيـــشــــغل مــــنــــصب وزيـــر
ـكافحة االقتصـاد وقاضيا اشـتهر 
لـلـفسـاد في مـنـصب وزيـر الـعدل إال
أن نــحــو ثــلث الــوزراء وعــددهم 22
. وزيرا هم من العسكري السابق
كما يـثير تولي بـولسونـارو الرئاسة
مــخـــاوف بـــشـــأن بــيـــئـــة الــبـــرازيل
تنـوعة إذ أن مـساعـيه التي تصب ا
في مـصـلحـة الـشـركـات عـلى حـساب
احلفـاظ على الـبيـئة وخـاصة غـابات
األمازون التي يطلق عـليها لقب "رئة
الــكــوكب" وتــتـعــرض خلــطــر اإلزالـة
ـتزايـد. وكـذلك قـال بولـسـونارو أن ا
وزارة الـتـعلـيم سـتـتـوقف عن تـعـليم
دارس اركـسـيـة" في ا "الـسخـافـات ا
واجلـامــعـات وذلك فـي انـتــقـاد آخـر
حلزب الـعـمال الـذي زاد بـشكـل كبـير
من حــصــول الـفــقـراء والــســود عـلى
الــتــعــلــيم. وتــقــاطــر عــشـرات االالف
حلـضــور تـنـصــيب بـولــسـونـارو في
بــرازيــلــيــا في ظـل إجــراءات أمــنــيـة
مـــشـــددة اشـــتـــمـــلـت عـــلى دوريـــات
لــلــطــائــرات واسـتــخــدام الــطــائـرات

سيّرة واقامة احلواجز. ا
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