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Ê«bI

فــقـدت الــهـويــة الــصـادرة من شــركـة
اســيـا سـيل لالتــصـاالت / مـســاهـمـة
خـاصـة بــإسم (نـبـرد سـلـيـمـان جـبـار
احـمـد) فـمن يـعـثـر عــلـيـهـا يـسـلـمـهـا

صدرها مشكورا.

Ê«bI

فـقـدت مني الـهـوية الـصادرة من
مـعـهـد االدارة / الـرصـافـة بـإسم
(فـاطــمـة بـشــيـر ســاكن) الـرجـاء
ن يـعــثـر عـلــيـهــا تـســلـيــمـهـا

صدرها

t¹uMð
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نــشــر في جــريــدتــنــا بــالــعــدد ٦٠٢٨ بــتــاريخ ٢٠١٨/٥/٣ اعالن
ـرقـمة L1S-024 اخلـاصـة بـتـجـهـيـز مادة ـنـاقـصـة احملـلـيـة ا ا
(PAC بـكـمـيـة ٤٠٠ طن) حملـطـة كـهـربـاء واسط احلـراريـة تـقـرر
تـمـديـد تـاريخ الـغـلق لـيـكون ٢٠١٨/٦/٧ يـوم اخلـمـيس بـدال من
ـعلنة واصـفة الفـنية ا ٢٠١٨/٥/٣١ وحذف الفـقرة الثـانية من ا
ـواصـفـة لذا اقـتـضى سـابـقـا واعـتـمـاد الفـقـرة االولـى فقـط من ا

التنويه.
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رقـمة اعـاله بتـاريخ ٢٠١٧/٥/٣١ حكـماً غـيابـياً أصدرت هـذه احملكـمة فـي الدعـوى البـدائيـة ا
دعـي علـيـهـمـا لـكل من عـلي حـسن يـوسف وعـبـد السـتـار عـبـد االمـيـر لـطيف يـقـضي بـإلـزام ا
صرف الرافدين اضافة لـوظيفته مبلغـاً مقداره (سبعة مالي دير العـام  بتأديتهمـا للمدعى ا

ـصرفـيـة البـالـغة ١٥ % وخـمـسـمائـة الف ديـنار) بـالـتكـافل والـتضـامن مع الـفـائدة االتـفـاقيـة ا
واعـتـبـارا من تـاريخ مـنح الـقـرض اعاله في ٢٠٠٨/٨/٢١ ولـغـاية الـتـأديـة الـفـعـلـيـة وبـالـنـظر
جملـهـولــيـة مـحل اقــامـتك حـسب شــرح الـقـائم بـالــتـبـلـيـغ عـلـيه قـررت هــذه احملـكـمـة تــبـلـيـغك
دة الـقانونـية وبعـكسه سيـكتسب بـصحيـفت مـحليـت يومـيت ولك حق االعـتراض خالل ا

القرار الدرجة القطعية وفق االصول. 
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ـرقمـة اعاله يطـالبك ـصـرف الرافـدين/ اضافـة لوظـيفـته الـدعوى ا ـدير الـعام  دعي/ ا اقـام ا
ـتـرتب بذمـتك والبـالغ (٤٫٩٩٣٫٠٠٠) اربـعة ماليـ وتسـعـمائـة وثالثة ـبلغ ا فـيهـا بتـسديـد ا
دعي علـيه االول (اسعد كـمال جودة) وذلك عن وتسعـون الف دينار بـالتكـافل والتضـامن مع ا
مـنوح للمدعى عـليه االول وجملهوليـة محل اقامتك تقـرر تبليغك بـالنشر اعالنا مـبلغ القرض ا
بصحيفتـ محليت يومـيت للحضـور امام هذه احملكمة يوم ٢٠١٨/٦/١٠ الـساعة التاسعة
رافعة بحقك غياباً وعلناً وفق صباحا وعنـد عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً ستجري ا

االصول. 
w{UI «
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ستحق بـذمتكم بالـتكافل والتضـامن عن (تسهيالت) نظـرا لعدم قيـامكم بتسـديد مبلغ الـدين ا
مـنوح للمدين اعاله والـبالغ (٥٠٠٠٫٠٠٠) دينار (خمسـة مالي دينار عدا الفـوائد والنفقات ا
ـادة الـثـالثـة من قـانـون حتـصيل ـلزمـ بـدفـعه الى مـصرفـنـا واسـتنـادا الى ا الـقضـائـيـة) وا
ادة ـوجب ا ـمنـوحة لي  الـديون احلـكومـية رقم ٥٦ لـسـنة ١٩٧٧ فـاني وحسب الـصالحيـة ا
ـشـار اليه اعاله مـع الفـوائد الـثـانيـة من الـقانـون اعاله انـذركم بـوجوب تـسـديد مـبـلغ الدين ا
تـرتبـة علـيه خالل عـشرة ايـام اعـتبـارا من اليـوم الـتالي لـتبـلـغكم بـاالنذار وبـعـكسه فـسوف ا
ذكور ادة اخلـامسة الفقرة (١) من القانون ا تتخذ االجراءات الـقانونية الالزمة وفقا الحكام ا
نـقولة وذلـك لتحـصيل ـنقـولة والـغيـر ا وذلك بـوضع اشارة احلـجز الـتنـفيـذي على امـوالكم ا

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