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W¹u¼ Ê«bI

فــقـــدت مــني الـــهــويـــة الــصـــادرة من نـــقــابــة
ـهــنـدســ الــعـراقــيـ بــاسم (سـارة عــلـوان ا
ن يعـثر عـليـهمـا تسـليـمهـما فاضـل) الرجـاء 

صدرها.
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ـؤرخ تـنـفـيــذا لـقـرار الـسـيـد قـاضي مـحــكـمـة حتـقـيق ابي غـريب وا
ــتــضــمـن تــعـمــيـم اوصــاف اخملــطــــــــــوف فــــــــي ٢٠١٨/١٠/٧ وا
ـلـصـقـة صورتـه اعاله والذي (احـمـد صالـح نايف عـلي الـزوبـعي) ا
تـــعــرض الى حـــادث خــطف مـن قــبل اشـــخــاص مـــجــهـــولــ وذلك

بتـــــاريخ ٢٠١٦/٥/٢٧ .
مع التقدير
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ــديـريـة من اشــعـار مـركـز شــرطـة سـومـر لـقـد حتــقق لـهـذه ا
الـعـــدد ٣٠٨٥ في ٢٠١٨/١٢/٢٥ وخـتم اجملـلس احمللي حلي
الـشـعب انك مـجـهـول مـحل االقـامة ولـيس لك مـوطن دائم او
ـكن اجراء التبليغ عليه واستناداً للمادة مؤقت او مختار 
(٢٧) من قـانون الـتـنفـيذ تـقـرر تبـليـغك اعالنـا باحلـضور في
مـديـريـة تـنفـيـذ الـرصـافـة خالل خـمسـة عـشـر يـومـاً تـبدأ من
عـامالت التنـفيذيـة بحضورك بـاشرة ا الـيوم التـالي للنـشر 
ديـريـة بـاجراءات وفي حـالة عـدم حـضـورك سـتبـاشـر هـذه ا

التنفيذ اجلبري وفق القانون:
نفذ العدل ا

اوصاف احملرر:
قـرار مـحـكـمـة بــــــــداءة الـكـرخ الـعـدد ٢٣٦٥ / ب/ ٢٠١٧ في
دعي علـيهما االول تضـمن احلكم بالـزام ا ٢٠١٧/١٠/٣١ وا
دعى عـليه الثاني فراس تركي محـمد يوسف عطيـة وكفيله ا
عـبـد االميـر حمـزة بـالتـكافل والـتـضامن بـتأديـتـهمـا للـمدعي
بلغ القرض صرف الرافـدين  دير الـعام  اضافة لوظيـفته ا
ـطـالب به وقــدره ثالثـة عـشـر مـلـيــون وثالثـمـائـة وخـمـسـة ا
وعشـرون الف وتسعمائـة وعشرون دينار كـما قررت احملكمة
دعى عليهما االول والثاني بتأديتهما احلكم بالزامهـما اي ا
لـلمـدعي اضافـة لـوظيـفته بـالفـائدة الـقـانونـية الـبالـغة ١٠ %
والــنــاشـئــة عن هــذا الـدين والــتي تــســــــري اعــتــــــبـارا من
تــاريــخ ٢٠١٧/٤/٣٠ والـغــايـة الــتـأديــة الـفــعـلــيـة وحتــمـيل

صاريف واتعاب احملامات. دعى عليهما الرسم وا ا


