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ÊöŽ«

ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا تـعـلن ا
لالنــتــخـــابــات عن الــبــدء بــاســتالم
قوائم مرشـحي االحزاب الـسيـاسية
والـتـحــالـفـات االنــتـخـابــيـة اجملـازة
ـرشح فردة (ا رسمـيا والقـوائم ا
) الـراغــبـ بـالــتـرشـيح ــسـتـقــلـ ا
النـتـخـابـات مـجـالس احملـافـظــــــات
ابـتــداء ـنتـظـمة بـأقـليم ٢٠٢٠  غـيـر ا
مـن تـــاريـخ ٢٠١٩/١٠/٨ ولــــغــــايـــة

. ٢٠١٩/١١/٥
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ترتب بـذمتك بالتكافل والتضامن مع بـالنظر لعدم قيامكم بـتسديد مبلغ الدين ا
ـمـنـوح لك والـبـالغ (٢١٦٦٥٠٠) ديـنـار (مـلـيـون الـكـفـيل اعاله عـن (الـقـرض) ا
صاريف ومائة وسـتة وستون الف وخمـسمائة دينـار ال غيرها) عدا الـفوائد وا
ادة الـثالـثة من قـانون حتـصيل ـلزمـ بدفـعه الى مـصرفـنا واسـتنـادا الى ا وا
ادة وجب ا مـنوحـة لنـا  الـديون احلـكومـية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ لـلصالحـية ا
شار اليه اعاله الـثانيـة من القانـون اعاله ننذركم بوجـوب تسديـد مبلغ الـدين ا
ـترتـبة عـلـيه خالل عشـرة ايام اعـتـبارا من الـيوم الـتـالي لتـبلـغكم مع الـفـوائد ا
ادة باالنذار وبـعكسه فسوف تـتخذ االجراءات القـانونية الالزمة وفـقا الحكام ا
ـذكور وذلك بوضـع اشارة احلجـز التنـفيذي اخلامـسة الفـقرة (١) من الـقانون ا
ـترتب بـذمتكم بـلغ الدين ا ـنقـولة اسـتحصـاال  ـنقـولة والغـير ا على امـوالكم ا

ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..
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ترتب بـذمتك بالتكافل والتضامن مع بـالنظر لعدم قيامكم بـتسديد مبلغ الدين ا
مـنـوح لك والـبالغ (١٢٤٣٥٧٩٢٫٠٠٠) الـكـفـيل اعاله عن (قـرض شراء سـيـارة) ا
دينـار (اثنـا عشـر مـليـون واربعـمائـة وخمـسة وثالثـون الف وسبـعمـائة واثـنان
ـلـزمــ بـدفــعه الى مـصــرفـنـا ـصــاريف وا وتــسـعـون ديــنـار) عــدا الـفـوائــد وا
ادة الثـالثة من قانون حتـصيل الديون احلكـومية رقم ٥٦ لسنة واسـتنادا الى ا
ادة الـثانية من الـقانون اعاله ننذركم وجب ا ـمنوحة لـنا  ١٩٧٧ لـلصالحية ا
تـرتـبة عـليه خالل شـار الـيه اعاله مع الفـوائـد ا بوجـوب تـسديـد مـبلغ الـدين ا
عشـرة ايام اعـتـبارا من الـيوم الـتالي لـتبـلغـكم بـاالنذار وبـعكـسه فسـوف تتـخذ
ادة اخلـامسة الفقرة ( (1من القانون االجراءات القـانونية الالزمة وفـقا الحكام ا
نـقـولـة والـغـير ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجـز التـنـفـيـذي عـلى امـوالكـم ا ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر.. بلغ الدين ا نقولة استحصاال  ا
مع التقدير..
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فقدت مني هوية الطالب باسم
(فــــاطـــمـــة شــــاكـــر مــــحـــمـــود
عـلي)الصـادرة من كـلـيـة الطب
ن بـجـامــعـة بـغــداد الـرجـاء 
يعـثـر عـلـيـها تـسـلـيـمـهـما الى

مصدرها. مع التقدير

ÊöŽ≈
ـدعي (صـافي نـدى عبـاس) طـلبـاً يروم قدم ا
فـــيه تــــبـــديل (الــــلـــقب) مـن (ســـويـــدي) الى
(شـمـري) فـمن لـديـه أعـتـراض عـلى الـدعـوى
ـديـريــة خالل مـدة اقـصـاهـا مـراجــعـة هـذه ا
(خـمـسـة عـشـر يـوم) وبـعـكـسه سـوف يـنـظـر
ـادة(٢٢) من قـانـون بــالـدعـوى وفق احـكـام ا

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
włUH)« rO¼«dÐ«  QA½ ¡«uK «
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