
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 5964- 5965 Saturday - Sunday 17 - 18/2/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5964 -5965  السبت - االحد 1 من جمادى اآلخرة 1439 هـ 17-18 من شباط  (فبراير) 2018م

 U½öŽ«5

www.azzaman.com

tK  ¡UI³ «
تنعى قبيلة السادة االعرجي 

ÂuŠd*« U¼bOI

 włdŽô« n¹dý bO « vÝu  bO «

الـــذي وافــــاه االجل اثـــر مــــرض عـــضـــال
ــرحــوم الــســيـد ــرحــوم والـد كـل من ا وا
حس والسـيد لفته والسـيد علي والسيد
احـمــد والــسـيــد ابــراهـيم وجــد الــقـاضي
الــسـيــد مــاجـد الــســيـد حــســ االعـرجي
رئيس مـحكـمة اسـتئـناف بـغداد الـرصافة
االحتـادية وقد اقـيمت الفـاحتة على روحه
الـــطــاهــرة في داره الــواقــعــة في حي اور
صطفى اعـتبارا من يوم قرب حـسينسـة ا
ـــدة يـــومـــان اخلـــمـــيس 2/15/ 2018 و

تغمده الله بواسع رحمته 
وانا لله وانا اليه راجعون

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في الفلوجة 

العدد: ٢٥٤/ ش / ٢٠١٨
التاريخ: ١١ / ٢ / ٢٠١٨
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ـقــامـة من قـبل ـرقـمـة ٢٥٤ / ش/ ٢٠١٨ وا بـنــاءا عـلى الـدعــوى ا
ـدعـيـة (حـيـاة عـلي مـنـزل) امـام هـذه احملـكـمـة الـتي تـطـلب فـيـها ا
دعـوة(هدى) وجملـمهولـية مـحل اقامتك اثبـات نسب ابنـتهـا منك ا
وافق رافعة ا تقرر تبـليغك بصحيفـت محليت حلـضور موعد ا
٢٥ / ٢ / ٢٠١٨ بـحـدود السـاعـة الـتـاسـعـة صبـاحـا امـام مـحـكـمة
االحوال الـشخصية فـي الفلوجة وفي حـالة مصادفة عـطلة رسمية
فـيكـون اليـوم التـالي موعـد لـلمـرافعـة وفي حالـة عدم حـضورك او

رافعة بحقك غيابيا وعلنا. من ينوب عنك قانونا فستجري ا
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الدورة 

العدد: ٢٦/ ش / ٢٠١٨
التاريخ: ١٣/ ٢ / ٢٠١٨

ـدعـيـة حـنـ مـحـمـود نـعـمـة الـدعـوى الـشـرعـيـة اقـامت ا
ـرقـمة اعاله الـتي تـطـالبك فـيـها تـصـديق طالق خارجي ا
لـومـجـهـولـيــة مـحل اقـامـتك تـقـرر تـبــلـيـغك بـصـحـيـفـتـ
ـرافــــــــــــــــــــــعـة ــوعـــــــــــد ا مــحـلــيــتـيــ يــومـيــتـ 
صـادف ٢٢ / ٢ / ٢٠١٨ السـاعة الثـامنـة صباحـا وعند ا
عـدم حــضــورك او ارســال من يــنــوب عــنك ســوف جتـري

رافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون. ا
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