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ـرقم (١٥٤ في ٤ / ٤ / ٢٠١٩)  الصـادر من مديـرية احلـاقا بـاعالنـنا ا
ـنشـور في صـحيـفة الـزمان بـلـديات مـيسـان جلنـة الـبيع وااليـجار وا
بــالـــعــدد (٦٣١٧ فـي ٧ / ٤ / ٢٠١٩) حــيث وردا ســـهــوا ذكـــر (ســوق
ـرقمـة ٢ / ٢٠٧٢ الـكشـكاشـيـة) والصـحيح جتاري جـزء من الـقطـعة ا

رقـمـة ٢ / ٢٠٧٢ الكـشـكاشـيـة) لذا هـو (سوق جتـاري عـلى القـطـعـة ا
اقتضى التنويه.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ م/ الصدر
رقم االضبارة: ٥١٦ / ٢٠١٥
التاريخ: ١٧/ ٤ / ٢٠١٩
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ؤيد من قبل محلة ٣٤١ انك مجهول بلغ في مركز شرطة الـقدس وا ديرية من شـرح ا لقـد حتقق لهذه ا
ـكن اجـراء التـبلـيغ عـلـيه واستـنـاداً للـمادة مـحل االقامـة ولـيس لك موطن دائم او مـؤقت او مـخـتار 
(٢٧) من قـانون الـتنفـيذ تـقرر تـبلـيغك اعالنا بـاحلضـور في مديـرية تـنفيـذ مديـنة الـصدر خالل خـمسة
عامالت التـنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك باشرة ا عشر يوماً تبدأ من اليـوم التالي للنشر 

ديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون: ستباشر هذه ا
‰bF « cHM*«
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دين ـتضـمن الـزامك مع ا قـرار محـكـمة بـداءة الـشعب الـعدد ٧٦ / ب / ٢٠١١  في ٢٠ / ١١ / ٢٠١١ وا
لـيث مـحـمـد حـسـ بـتـأديتـكـمـا بـالـتـكـافل والـتضـامن الـى الدائـن مديـر عـام مـصـرف الـرافـدين اضـافة
لـوظيـفته مـبـلغ (٩٠٠٠٠٠٠) تسـعـة مالي ديـنـار عدا رسم الـتحـصـيل والفـائـدة االتفـاقيـة الـبالـغة ١٥%
صاريف واتعاب احملاماة سنويا من ٢ / ٩ / ٢٠٠٨وحل التأديـة الفعلية وحتميلكمـا كافة الرسوم وا

لوكيلي الدائن مبلغ مقداره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري في م الصدر/ ١
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نوع التبليغ: اول 
التسلسل او رقم القطعة: ٤ / ٢٤٧٠٠ / ٤ وزيرية

اجلنس: دار
رقم االبواب: ٢٦ / ١٤ / ٣٠

مقدار الدين(١٢٫٥٠٠٫٠٠٠) مليون دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: العدد ٢٧ جلد ١٤ في تشرين االول/ ٢٠٠٨
ب بالعقد: ٢٦ / ١٤ / ٣٠ محل االقامة ا

ب ـب اعاله وطـلب الدائن حتـصيـله وبالـنظر لـعدم اقـامتك في احملـل ا بـناء عـلى استـحقـاق الدين ا
بـالعـقد وانه ليس لك مـحل اقامـة معلـوم غيره فـتعتـبر بـذلك مجهـول محل االقامـة فعـلية قـررنا تبـليغك
بلـزوم دفع الـدين وتوابـعه خالل ١٥ يـوما اعـتبـارا من الـيوم الـتـالي لتـاريخ نشـر االعالن واال فـسيـباع

زايدة وفقا للقانون. وصوف اعاله با عقارك ا
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