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مصرف الرافدين/ االدارة العامة

القسم القانوني
رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
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ترتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله وعن بالنظر لعدم قيامكم بتسديد مبلـغ الدين ا
ـمـنوح لك والـبـالغ (٥٥٨٣١٧) ديـنار (خـمـسمـائـة وثـمانـيـة وخمـسـون الف وثـلثـمـائة (الـسـلفـة ) ا
لزم بدفعـه الى مصرفنا واستنادا الى صاريف وا وسبعة عشر دينـار الغيرها) عدا الفوائـد وا
منوحة لي ادة الـثالثة من قانـون حتصيل الديون احلـكومية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ وللصالحيـة ا ا
شار اليه اعاله مع ـادة الثانيـة من القانـون اعاله ننذركم بـوجوب تسديـد مبلغ الـدين ا وجب ا
ترتبة عـليه خالل عشرة ايام اعتبارا من الـيوم التالي لتبلغـكم باالنذار وبعكسه فسوف الفوائد ا
ذكور ـادة اخلامـسة الـفقرة (١)  من القانـون ا تـتخـذ االجراءات الـقانونـية الالزمـة وفقـا الحكام ا
بلغ الدين نقولة استحصاال  نقـولة والغير ا وذلك بوضع اشارة احلجز التنفيذي على اموالكم ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر..  ا
مع التقدير..

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
—U³ł rOKÝ bL×  Ø tOKŽ cHM*« Ø v «
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ـديـريـة من اشـعـار مـركـز شـرطـة الـكـاظـمـيـة العـدد ٥٦٦٧ في ١٦ / ٦ / ٢٠١٩ وخـتم لـقـد حتقـق لـهذه ا
اجملـلس احملـلي حلي الـزهـراء انك مـجـهـول مـحل االقـامـة ولـيس لك مـوطن دائـم او مـؤقت او مـخـتار 
كن اجراء الـتبليغ علـيه واستنادا لـلمادة (٢٧) من قانون الـتنفيذ تـقرر تبليـغك اعالنا باحلضور في
ـعامالت ـبـاشـرة ا مـديـريـة تـنفـيـذ الـرصـافـة خالل خـمسـة عـشـر يـومـا تبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـلـنشـر 
ديـرية باجـراءات التـنفيـذ اجلبري وفق التـنفيـذية بحـضورك وفي حـالة عدم حـضورك ستـباشـر هذه ا

القانون:
‰bF « cHM*«

اوصاف احملرر: 
دعى عليهما كل قرار محكمة بداءة الكاظمية العدد ٨٧٣/ب / ٢٠١٧ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧ قضي بالزام ا
من عبد الله ثجيل واحد ومحـمد سليم جبار بالتكـافل والتضامن بتأديتهمـا للمدعي مدير عام مصرف
الرافدين اضـافة لوظيفته مبلغا مقـداره اثنى عشر مليون دينار وثمنـمائة وثمانية واربعون الف دينار
ـوجب عقـد الـقرض ويـتحـميـلـهمـا  الرسم تـبقي من مـبـلغ القـرض مع الـفوائـد االتفـاقـية  ـبـلغ ا عن ا
دعي الـعـام اضـافة لـوظـيـفته احلـقـوقي سـعدي يـحـيى مـضحي ـصـاريف واتـعاب احملـامـاة وكـيل ا وا

مبلغا قدره خمسمائة الف دينار .

رقم االضبارة: ٦٠١ / ٢٠١٩
التاريخ: ١ / ١٠ / ٢٠١٩

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
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ـديـريـة من اشـعـار مـركـز شـرطـة الـكـاظـمـيـة العـدد ٥٦٦٨ في ١٦ / ٦ / ٢٠١٩ وخـتم لـقـد حتقـق لـهذه ا
اجملـلس احملـلي حلي الـزهـراء انك مـجـهـول مـحل االقـامـة ولـيس لك مـوطن دائـم او مـؤقت او مـخـتار 
كن اجراء الـتبليغ علـيه واستنادا لـلمادة (٢٧) من قانون الـتنفيذ تـقرر تبليـغك اعالنا باحلضور في
ـعامالت ـبـاشـرة ا مـديـريـة تـنفـيـذ الـرصـافـة خالل خـمسـة عـشـر يـومـا تبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـلـنشـر 
ديـرية باجـراءات التـنفيـذ اجلبري وفق التـنفيـذية بحـضورك وفي حـالة عدم حـضورك ستـباشـر هذه ا

القانون:
‰bF « cHM*«

اوصاف احملرر: 
دعى عليهما كل قرار محكمة بداءة الكاظمية العدد ٨٧٣/ب / ٢٠١٧ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧ قضي بالزام ا
من عبد الله ثجيل واحد ومحـمد سليم جبار بالتكـافل والتضامن بتأديتهمـا للمدعي مدير عام مصرف
الرافدين اضـافة لوظيفته مبلغا مقـداره اثنى عشر مليون دينار وثمنـمائة وثمانية واربعون الف دينار
ـوجب عقـد الـقرض ويـتحـميـلـهمـا  الرسم تـبقي من مـبـلغ القـرض مع الـفوائـد االتفـاقـية  ـبـلغ ا عن ا
دعي الـعـام اضـافة لـوظـيـفته احلـقـوقي سـعدي يـحـيى مـضحي ـصـاريف واتـعاب احملـامـاة وكـيل ا وا

مبلغا قدره خمسمائة الف دينار .

رقم االضبارة: ٦٠١ / ٢٠١٩
التاريخ: ١ / ١٠ / ٢٠١٩

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االحتادية 

دائن محكمة بداءة ا
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ـرقـمة ٦١٩ / ب/ ٢٠١٩ صـرف الـرافـدين / اضـافة لـوظـيـفتـه ) الدعـوى الـبـدائيـة ا ديـر الـعـام  دعـي (ا اقـام ا
ه رقم ١ / ٣٥٧٤ مـقاطعـة ١١ عريفيـة محل رقم (٢) وسا والـتي يطلب فـيها (احلـكم بالزامك بـتخلـية العـقار ا
صاريف واتعاب احملاماة) وجملهولية محل اقامتك حسب شرح خاليا من الشواغل وحتميلك كافة الفرسوم وا
القائك بالتبليغ وتأييد مخـتار ناحية اجلسر وتأييد مختار ناحية اجلسر وتأييد اجمللس احمللي لناحية جسر
رافقة الديـالى تقرر تـبليغك نـشرا بواسـطة صحـيفت رسـميتـ يوميتـ وفي حال عدم حـضورك في موعـد ا

فرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسن االصول. وافق  ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩ الساعة ٨٫٠ سوف جتري ا ا

العدد/ ٦١٩ /ب/ ٢٠١٩
التاريخ/ ٧ / ١٠ / ٢٠١٩
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