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ـبلغ في شـرطة اجلـوادين وتأيـيد اجمللـس البلـدي لنـاحيـة سبع الـبور انك مـجهول ـديريـة من شرح ا لـقد حتقق لـهذه ا
ـكن اجـراء التـبـلـيغ عـليه واسـتـنـادا للـمـادة (٢٧) من قـانون مـحل اإلقامـة ولـيس لك مـوطن دائم او مـؤقت او مـختـار 
الـتنفيذ تـقرر تبليـغك اعالنا باحلضـور في مديرية التـنفيذ البـياع خالل خمسـة عشر يوما تـبدأ من اليوم التـالي للنشر
ـديرية باجراءات التـنفيذ اجلبري وفق عامالت التـنفيذية بحـضورك وفي حالة عدم حضـورك ستباشر هذه ا ـباشرة ا

القانون:
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ـصرف ـدير الـعام  دعي ا الزامك بـالتـضامن والـتكـافل مع كل من عـلي جبـار خلف وعالء حتـس عـلي بتـأديتـهم الى ا
الـرافـدين اضافـة لـوظـيفـته مـبلـغـا مـقداره (٦٥١٢٤٩٩) سـتـة مالي وخـمـسـمائـة واثـنى عشـر الـفـا واربعـمـائة وتـسـعة
صاريف وتسعون دينار مع الفائدة االتفاقية بنسبة ١٠ % اعتبارا من  ٢٠١٥/١٠/٨ ولغاية التأدية الفعلية وحتميلهم ا

دعي مبلغا مقداره خمسمائة الف دينار توزع وفق النسب القانونية. بضمنها اتعاب محاماة وكيل ا
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ـديرية من اشـعار مركـز شرطة سومـر العدد ٣٠٨٥ في ٢٠١٨/١٢/٢٥ انك مـجهول مـحل االقامة وليس لقـد حتقق لهذه ا
ـكن اجراء التـبلـيغ عليـه واستنـاداً للـمادة (٢٧) من قانـون التـنفـيذ تقـرر تبـليغك لك موطن دائم او مـؤقت او مخـتار 
عامالت ـباشـرة ا اعالنـا باحلضـور في مديـرية تنـفيذ الـرصافـة خالل خمـسة عشـر يوماً تـبدأ من الـيوم التـالي للـنشر 

ديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون: التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه ا
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دعي عـليهما االول تضمن احلـكم بالزام ا قـرار محكمـة بداءة الكاظـمية العـدد ٢٣٦٥ / ب / ٢٠١٧ في ٢٠١٧/١٠/٣١ وا
دعى عليه الـثاني فراس تركي عـبد االمير حـمزة بالتكـافل والتضامن بـتأديتهـما للمدعي مـحمد يوسف عـطية وكفيـله ا
طـالب به وقدره ثالثـة عشـر مليـون وثالثمـائة وخـمسة ـبلغ القـرض ا ـصرف الـرافدين  ديـر العام  اضـافة لوظـيفـته ا
ـدعى عـلـيـهـمـا االول والثـاني وعـشـرون الف وتـسـعـمـائـة وعـشرون ديـنـار كـمـا قـررت احملـكـمـة احلـكم بـالـزامـهـمـا اي ا
بتـأديتهما لـلمدعي اضافة لـوظيفته بالـفائدة القـانونية البـالغة ١٠ % والناشـئة عن هذا الدين والتي تـسري اعتبارا من

صاريف واتعاب احملامات.. دعى عليهما الرسم وا تاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ والغاية التأدية الفعلية وحتميل ا
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