
 U½öŽ≈4

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6481-6485 Wednesday-Monday 16-21/10/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6481-6485  االربعاء-االثن 22 من صفر 1441 هـ 16-21 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

Ê«bI

فقدت مني الهوية الصادرة من البنك
ـــركــزي الــعــراقي بـــاسم (خــديــجــة ا
ن يـعـثـر مــحـمـود مـحـمــد) الـرجـاء 

صدرها. عليها تسليمهما 

Ê«bI

فقدت مني الهوية الصادرة من البنك
ركزي الـعراقي باسم (ابتسام جياد ا
ن يـعـثـر عـلـيـهـا مــسـعـود) الـرجـاء 

صدرها. تسليمهما 

q Ë Ê«bI

فـقـد مـني وصل الـتــأمـيـنـات الـصـادر من
ـنتـجات الـنفـطيـة / هيـئة شركـة توزيع ا
تـوزيـع بـغـداد رقم سـنـد الـقـبض٢٢٣٧٠٦
ــبــلغ (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) في ٢٠١٧/١٢/٣  
عشرة مالي دينار بأسم (عبد الله خلف
ن يـعثـر عـليه تـسلـيمه جـمعـة) الـرجاء 

صدره.
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ـستـحق بذمـتكم بـالـتكـافل والتـضامن عن (الـسلـفة) نظـرا لعـدم قيـامكم بـتسـديد مـبـلغ الدين ا
ـمنوح للـمدين اعاله والبـالغ (١٠٥٧١٠٠) دينار (مـليون وسـبعة وخـمسون الف ومـائة دينار) ا
ادة الـثالثـة من قانون لـزم بـدفعه الى مصـرفنـا واستنـادا الى ا ـصاريف وا عدا الـفوائد وا
وجب ـمنوحة لي  حتصـيل الديون احلكومـية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ فـاني وحسب الصالحية ا
ـشـار الـيه اعاله مع ـادة الـثـانـيـة من الـقـانـون اعاله نــنـذركم بـوجـوب تـسـديـد مـبـلغ الـدين ا ا
تـرتبـة عـليه خالل عـشـرة ايام اعـتبـارا من الـيوم الـتالي لـتـبلـغكم بـاالنـذار وبعـكسه الفـوائـد ا
ادة اخلامسـة الفقرة (١) من القانون فسـوف تتخذ االجراءات القـانونية الالزمة وفقـا الحكام ا
ـنـقـولة وذلك ـنـقـولـة والغـيـر ا ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجز الـتـنـفـيـذي علـى اموالـكم ا ا

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

W UF « …—«œô« Øs¹b «d « ·dB

w½u½UI « r I «

W½u¼d*«  «—UIF « lOÐË cOHM² « W³Fý

włU½ rÝU  bL×  Øs¹b*« v «

dO ô« b³Ž w dð ”«d  qOHJ «

±∂ œ ∂∏ “ ¥≤± t½«uMŽ

—«c½« ØÂ

ـستـحق بـذمـتكم بـالـتـكافل والـتـضـامن عن (قرض) نـظـرا لعـدم قـيـامكم بـتـسـديد مـبـلغ الـدين ا
ـصاريف ـمـنوح لـلـمـدين اعاله والبـالغ (١٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـار (ملـيـون دينـار) عـدا الـفوائـد وا ا
ـادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية لزم بدفعه الى مصرفنا واستنادا الى ا وا
ـادة الثانـية من الـقانون وجب ا مـنوحـة لي  رقم ٥٦ لـسنـة ١٩٧٧ فاني وحـسب الصالحـية ا
تـرتـبـة عـليه خالل ـشـار الـيه اعاله مع الـفـوائـد ا اعاله انـذركم بـوجوب تـسـديـد مـبلـغ الدين ا
عـشـرة ايـام اعـتـبـارا من الـيـوم الـتـالي لـتـبـلـغـكـم بـاالنـذار وبعـكـسـه فـسـوف تـتـخـذ االجراءات
ـذكـور وذلك بوضع ادة اخلـامـسة الـفـقرة (١) من الـقـانون ا القـانـونيـة الالزمـة وفـقا الحـكـام ا
نقولة وذلك لتـحصيل مبلغ الدين ولقد نقولة والغـير ا اشارة احلـجز التنفيذي على امـوالكم ا

اعذر من انذر..
مع التقدير..
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ـستـحق بـذمـتكم بـالـتـكافل والـتـضـامن عن (قرض) نـظـرا لعـدم قـيـامكم بـتـسـديد مـبـلغ الـدين ا
ائـة وخمـسة ـمنـوح للـمـدين اعاله والبـالغ (١٢٫٨٧٥٫٠٠٠) دينـار (اثـنى عشـر ملـيـون وثمـا ا
ـلزمـ بـدفعه الـى مصـرفـنا واسـتـنادا الى ـصـاريف وا وسـبـعون الف ديـنـار) عدا الـفـوائد وا
ـادة الــثــالـثــة من قـانــون حتـصــيل الــديـون احلــكـومــيـة رقم ٥٦ لــســنـة ١٩٧٧ فــاني وحـسب ا
ادة الثـانية من القـانون اعاله انذركم بـوجوب تسـديد مبلغ ـوجب ا مـنوحة لي  الـصالحية ا
ـترتـبـة علـيه خالل عشـرة ايام اعـتـبارا من الـيوم الـتالي شـار اليـه اعاله مع الفـوائد ا الـدين ا
ادة لـتبـلـغـكم بـاالنـذار وبـعـكـسه فـسـوف تـتـخذ االجـراءات الـقـانـونـيـة الالزمـة وفـقـا الحـكـام ا
ذكـور وذلك بوضع اشـارة احلـجز الـتنـفيـذي على امـوالكم اخلامـسة الـفقـرة (١) من الـقانـون ا

نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. نقولة والغير ا ا
مع التقدير..
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حـيث سـبق وان  تـضـميـنك مـبـلغ مـقـداره (١٫٣٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـار (مـلـيار
ـرقم/ ٤٥٢١ ـوجب االمــر الــوزاري ا وثالثــمــائـة وتــســعـون مــلــيـون ديــنــار) 
بـالعدد٤٤٤٣٤/ في ٢٠١٧/١١/٢٧ واسـتنادا الى احـكام قانون حتـصيل الديون
احلـكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ فقد تقرر انذاركم بوجوب تسديد مبلغ التضم
شار الـيه اعاله خالل فترة عشرة ايـام من اليوم التـالي لتاريخ تبلـيغكم بهذا ا
االنـذار وبـخالفه فـسوف يـتم اتـخـاذ االجراءات الـقـانـونيـة بـحـقك وذلك بوضع
ـنـقـولة وذلك نـقـولـة والـغـيـر ا اشـارة احلـجز الـتـنـفـيـذي عـلى كـافـة امـوالكـم ا

الستحصال مبلغ التضم وقد اعذر من انذر..
مع التقدير..


