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فــقــدت مــني الــهــويــة الــصــادرة من جــامــعــة
بــغـداد/ كــلــيـة الــتــربـيــة لــلـبــنــات بـاســـــــــم
ن يعثر ®»f½u¹ ”U³Ž ÊUNLÝ© الرجاء 

صدرها. عليها تسليمها 
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فقدت مني الهوية الصادرة من جامعة كركوك
ن ?wKŽ rþU© الـرجاء   ¡ö$® باســـــــــم

صدرها. يعثر عليها تسليمها 
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ـشار ـناقـصة ا ـتقـدمـة على ا الى كـافـة الشـركات ا
لها في االعـلى والشـركات الراغـبة بـاالشتراك فـيها
يسـر الشـركة الـعامـة للالتـصاالت احـدى تشـكيالت
وزارة االتصـاالت ان تـنـوه لكـم بانه  تـمـديـد مدة
ـناقـصـة مشـروع مـشاركـة تـأهيل وتـشـغيل اعالن ا
وتـطـويـر احملــطـات الـفـضـائـيــة وتـسـويق خـدمـات
االتــصـــاالت الــفــضـــائــيـــة وان تــاريخ غـــلق وفــتح
العـطاءات سيكـون الساعة الـثانية عـشرة ظهرا من
ـصادف ٨ / ٧ / ٢٠١٨ ولـهذا اقـتضى يوم االحـد ا
ـعـلومـات االتـصال عـلى ارقام ـزيد من ا الـتنـويه و
الــهــواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨)  (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او
وقع االلـكـتروني الـبريـد االلـكـتروني او مـراجـعـة ا

درج ادناه .. مع التقدير  ا
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يـعـلن االحتـاد العـام لـلـتعـاون عن ايـجار الـواجـهـة الثـانـية
زايدة الـعلـنيـة فعلى الـراغبـ احلضور لبـنايـة االحتاد بـا
الى مـقـر االحتــاد الـكـائن في الـبــاب الـشـرقي مـدخل شـارع
اخللفـاء في السـاعة احلاديـة عشـر من صباح يـوم االربعاء

سـتـمسـكـات الرسـمـية 2018/7/2  مـسـتصـبـح مـعـهم ا
ـئــة من الـقــيـمـة والـتــأمـيــنـات الـقــانـونــيـة بـنــسـبـة 20 بـا
ـزايـدة اجور الـنـشر الـتقـديـريـة ويتـحـمل من ترسـو عـليه ا

واالعالن.

ــبــلغ ــديـــريــة من خالل شـــرح ا لـــقــد حتــقـق لــهــذه ا
ـديــريـة وتـأيـيـد اجملـلس احملـلي الـقـضـائي في هـذه ا
حلي الــرسـالــة انك مـجــهـول مــحل االقـامــة ولـيس لك
كن اجـراء الـتبـليغ مـوطن دائم او مـؤقت او مخـتـار 
عـليه واسـتنـادا للـمادة (٢٧) من قانـون التـنفـيذ تـقرر
تـبـيلـغك اعالنـا بـاحلضـور في مـديـرية تـنـفـيذ الـبـياع
خالل خمـسة عشـر يوما تـبدأ من اليـوم التالي لـلنشر
عامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم باشرة ا
ـديـرية بـاجـراءات الـتنـفـيذ حـضورك سـتـبـاشر هـذه ا

اجلبري وفق القانون:

d;« ·U—∫ نفذت اجلـهة الـدائنة مـدير عـام مصرف Ë«

الرافديـن اضافة لوظـيفته قـرار احلكم الرقم ٤١١ / ب
ــــؤرخ في ١٤ / ٤ / ٢٠٠٥ والـــــصــــادر من ٢٠٠٥/ وا
دعى تضـمن احلكم بـالزام ا مـحكـمة بداءة الـبيـاع وا
عليهـما عبد احلـسن خزعل عبد وابراهـيم عبد الرضا
خـلف بالـتكـافل والـتضـامن بتـأدية مـبلغ ١٫٤٤٣٫٣٦٢
مـلـيـون واربـعـمـائة وثـالثـة واربعـون الـف وثالثـمـائة
دعي اضافـة لوظيفته مع واثـنان وستون ديـنار الى ا
الــفــوائـد االتــفــاقـيــة بـنــســبـة ١٧ % من تــاريخ اقــامـة
الــدعــوى ولـغــايــة الـتــأديــة الــفـعــلــيـة وحتــمــيـلــهــمـا

صاريف القضائية واجور احملاماة. ا
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رقم االضبارة ١٠١٤/ ٢٠١٠
التاريخ  ٢٩ / ٥ / ٢٠١٨
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ـديـريـة من خالل شـرح مـبـلغ مـركز لـقـد حتـقق لهـذه ا
شرطـة القدس وحسـب كتابهـم بالعدد ١٠٤٠ في ٢٢ /
٤ / ٢٠١٨ وتـــــأيـــــيــــد اجملـس احملــــلـي حلي اور  انك
مجـهول مـحل االقامـة وليس لك مـوطن دائم او مؤقت
ـكن اجراء التـبليغ عـليه واستنـادا للمادة او مختار 
(٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبيلغك اعالنا باحلضور
في مديرية تـنفيذ البياع خالل خمـسة عشر يوما تبدأ
ـعامالت الـتنفـيذية ـباشرة ا من الـيوم التـالي للـنشر 
بـحـضـورك وفي حــالـة عـدم حـضـورك ســتـبـاشـر هـذه

ديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون: ا

d;« ·U—∫  نفذت اجلـهة الدائنة مـدير عام مصرف Ë«

الرافديـن اضافة لوظـيفته قـرار احلكم الرقم ٤١١ / ب
ــــؤرخ في ١٤ / ٤ / ٢٠٠٥ والــــصـــادر في / ٢٠٠٥ وا
دعى تضـمن احلكم بـالزام ا مـحكـمة بداءة الـبيـاع وا
عليهـما عبد احلـسن خزعل عبد وابراهـيم عبد الرضا
خـلف بالـتكـافل والـتضـامن بتـأدية مـبلغ ١٫٤٤٣٫٣٦٢
مـلـيـون واربـعــمـائـة وثالث واربـعـون الف وثالثـمـائـة
دعي اضافـة لوظيفته مع واثـنان وستون ديـنار الى ا
الــفــوائـد االتــفــاقـيــة بـنــســبـة ١٧ % من تــاريخ اقــامـة
الــدعــوى ولـغــايــة الـتــأديــة الــفـعــلــيـة وحتــمــيـلــهــمـا

صاريف القضائية واجور احملاماة. ا
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