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ـرقم ــديـريـة من كــتـاب مـركـز شــرطـة الـشــعـلـة ا لـقـد حتــقق لـهـذه ا
١١٥٧٥ في  ٢٠١٩/١١/٥ وتـأييـد اجملـلس احملـلي حلي الشـعـلة انك
مـجـهـول مـحـل االقـامـة ولـيس لك مـوطـن دائم او مـؤقت او مـخـتـار
كن اجـراء التبليغ عـليه واستناداً لـلمادة (٢٧) من قانون الـتنفيذ
تقـرر تبـلـيغك اعالنـا بـاحلضـور في مـديريـة تنـفـيذ الـكـاظمـية خالل
عامالت ـباشـرة ا خمسـة عشـر يومـاً تبـدأ من اليوم الـتالي لـلنـشر 
ديرية التنفيذيـة بحضورك وفي حالة عدم حضـورك ستباشر هذه ا

باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
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رقم قرار رئـاسة محـكمـة استـئناف بـغداد الـكرخ االحتــــــــــــــادية ا
ـتـضـمن الـزامك بـتـأديـة مـبـلغ ٢٩٤ / س٢٠١٨/٢ في ٢٠١٨/٣/٢٥ ا
رقمة ٢٥٩١ نفط نوع افيكو ستـون مليون دينار عن قيمة السـيارة ا

موديل ٢٠٠٢ تريلة خضراء اللون الى شركة تعبئة الغاز.
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دعـية ضـحى علـي ناصـر الدعـوى الشـرعية قد أقـامت ا
ـرقـمـة ٨٧ / ش / ٢٠٢٠ والـتي يـطـلب فـيـها احلـكم ا
بأجرة حـضانة عن األطفـال عائشـة وطه والتي يصادف
رافعة فـيها يوم  ٢٠٢٠/٣/٢٣ السـاعة التاسعة مـوعد ا
صـباحـا وجملهولـية مـحل اقامتك حـسب اشعـار اخملتار
وشـرح القـائم بـالـتـبـليـغ اقتـضى تـبـلـيـغك بصـحـيـفـت
مــحـلـيـتـ وفـي حـال عـدم حـضــورك او من يـنـوب عـنك
رافعـة بحـقك غيابـيا وعـلنا وفق قانونـا سوف جتـري ا

القانون.
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تـنفـيـذا لقـرار السـيـد قاضي مـحكـمة
ؤرخ في  ٢٠٢٠/ حتقيق الرمادي وا
ـفقود ٢/١٩ يـرجى تعمـيم اوصاف ا
(حــــســـ عــــلـي مـــحــــمــــد مــــهـــوس
الـــصـــرايـــفي) تـــولــد ١٩٧٤ اسم االم
(وداد زغـــيــر خــلف) (عـــمــله كــاسب)
القادسية العـنوان الرمـادي التأميم  –

االولى  –قــرب جــامـع مــعــاذ بن جــبل  –والــذي فــقـــد بــتــاريخ
ـمـكـنـة حلـسم مـوضـوع الـدعوى ٢٠٠٥/١٢/١٢ وبـالـسـرعة ا

قامة في مركزنا.. ا
مع التقدير
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ا يلي: درجة اسمائهم ادناه غيابيا  دان ا ١- حكمت احملكمة العسكرية االولى على ا
ادة و(٦٢/ ثانـيا/ثالـثا/أ) من ق ع ع رقم ١٩ لـسنة ٢٠٠٧ ادة (٣٣ / اوال) و(ثالثـة اشهـر) وفق ا دة (سـتة اشـهر) وفق ا أ- احلـبس الشـديد 

عدل.  ا
ادة (٢٤٣) من (ق أ م ج) رقم ٢٣ ب - تـنفـذ بحـقه العـقوبـة اعتـبارا من تـاريخ القـاء القـبض عـليه او تـسلـيم نفـسه نادمـا مع مراعـاة احكـام ا

لسنة ١٩٧١ وتعديالته. 
ـكلـف بـخدمـة عامـة باالخـبار عن مـحل اختـفائه وظـف وا ج - منح احلق لـلمـوظفـ العـمومـي بـالقـاء القـبض عـليه ايـنمـا وجد والـزام ا

ادة (٨٠ / ثالثا/ رابعا) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ . استنادا الحكام ا
٢- لـذا عليك مراجـعة وحدتك العـسكرية او تـسليم نـفسك الى اقرب جهـة عسكريـة رسمية خالل ٩٠ يـوم من تاريخ نشر هـذا االعالن وبعكسه
ـادة (٢٤٣) من قانون اصـول احملاكمات نـصوص عليـها با دة الـقانونـية اعاله وا ـنزل احلكم الـوجاهي بعـد نفاذ ا يصبح احلكـم الغيابي 

اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته.
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