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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في ابي غريب

العدد/ ٦٩١٦
التاريخ/ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩

ـتضـمن نصـبهـا قيـمة عـلى ولـــــــدها واطـنة (زهـرة عبد مـلحم) طـلبـها ا قـدمت ا
لصقة صورته جانبا تقرر نشر فقدانه في فقود حالـيا وا tK) ا « b³Ž bL×  Â“UŠ®

ـفقود صحـيفـت مـحليـت يـوميـت وعـلى من لديه اعـتراض او مـعلـومات عن ا
مراجعة هذه احملكمة خالل مدة سبعة ايام من تاريخ النشر.
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مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية/ ٢
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التسلسل او رقم القطعة: ١ / ١٠٥٧٩
قاطعة/ ٧ البور احمللة او رقم واسم ا

اجلنس/ قطعة ارض 
النوع/ ملك صرف
ساحة/ ٢٣٥م٢ ا

شتمالت/ قطعة ارض خالية من البناء منطقة ٧ البور شارع فرعي سكني ١٠م ا
بيع/ ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠ ستة عشر مليون ومئتان وخمسون الف دينار مقدار ا

ـوصـوف أعاله العـائد لـلـراهن اسمـاعيل زايـدة العـلـنيـة العـقار ا ستـبيع دائـرة التـسـجيل الـعقـاري في الـكاظـميـة/ ٢ بـا
ـرتـهن مـصـرف الرافـدين الـبـالغ(٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) يـنـارا فـعلى الـراغب في االشـتـراك فـيـها سـلـمـان جنم لـقاء طـلب الـدائن ا
مـراجعـة هذه الـدائرة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا اعتـبارا من الـيوم الـتالي لـتاريخ نـشر هـذا اإلعالن مسـتصـحبـا معه
زايدة قدرة لـلمبـيع البالـغة (اعاله) دينـارا وان ا تأميـنات قانـونية نـقدية او كـفالة مـصرفيـة ال تقل عن ١٠% من الـقيمـة ا

ستجري في الساعة(١٢) الثانية عشر ظهرا من اليوم األخير.
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منوح لك تـرتب بذمتك بـالتكافـل والتضامن مع الـكفيل اعاله وعن (الـسلفـة) ا نظرا لـعدم قيـامكم بتـسديد مبـلغ الدين ا
لزم بدفعه الى صاريف وا والبالغ (٦٧٢٧٠٠) دينار (ستمـائة واثنان وسبعون الف وسبـعمائة دينار) عدا الفـوائد وا
ـمنوحة لنا ادة الثالثـة من قانون حتصيل الديـون احلكومية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ للصالحية ا مـصرفنا واستنـادا الى ا
تـرتبة عليه شار اليه اعاله مع الـفوائد ا ادة الـثانية من الـقانون اعاله ننـذركم بوجوب تسـديد مبلغ الـدين ا وجب ا
خالل عـشرة ايام اعـتبـارا من اليـوم التالي لـتبـلغكـم باالنذار وبـعكـسه فسوف تـتخـذ االجراءات الـقانونـية الالزمـة وفقا
نقولة والغير ذكور وذلك بوضع اشارة احلجز التنفيذي على اموالكم ا ادة اخلامسة الفقرة (١) من القانون ا الحكام ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر.. بلغ الدين ا نقولة استحصاال  ا
مع التقدير..
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