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ديـرية من اشعـار مركـز شرطـة سومـر العدد ٣٠٨٥ فـي ٢٠١٨/١٢/٢٥ وختم اجمللس لـقد حتـقق لهـذه ا
كن اجراء احمللي حلي الـشعب انك مجـهول محـل االقامة ولـيس لك موطن دائم او مـؤقت او مختـار 
التبليغ عليه واستناداً للمادة (٢٧) من قـانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ
عـامالت التنفـيذية بحضورك باشرة ا الرصافة خالل خمـسة عشر يومـاً تبدأ من اليوم الـتالي للنـشر 

ديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون: وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه ا
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دعي تضـمن احلكم بـالزام ا قرار محـكمـة بداءة الكـرخ العـدد  ٢٣٦٥ / ب / ٢٠١٧ في ٢٠١٧/١٠/٣١ ا
ـدعى عليه الثـاني فراس تركي عبـد االمير حمـزة بالتكافل عليـهما االول محـمد يوسف عطيـة وكفيله ا
طالب به ـبلغ القرض ا صرف الرافدين  دير الـعام  والتـضامن بتأديتهـما للمدعي اضافة لـوظيفته ا
وقدره ثالثـة عـشـر مـليـون وثالثـمـائـة وخـمسـة وعـشـرون الف وتـسعـمـائـة وعـشرون ديـنـار كـمـا قررت
دعى عليـهما االول والثاني بتأديتهما للمدعي اضافة لوظيفته بالفائدة احملكمة احلكم بالزامهما اي ا
القانونـية البالغـة ١٠ % والناشئة عن هذا الـدين والتي تسري اعتـبارا من تاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ والغاية

صاريف واتعاب احملامات.. دعى عليهما الرسم وا التأدية الفعلية وحتميل ا
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Unidro Italian co.Ltd

ـديـرية مـن خالل شرح الـقـائم بـالـتـبلـيغ انك مـجـهـول مـحل االقـامة لـقد حتـقق لـهـذه ا
كن اجراء التبليغ عـليه واستناداً للمادة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختـار 
(٢٧) من قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ البصرة خالل
ـعامالت التنفيذية بحضورك باشرة ا خمسة عشر يوماً تبدأ من الـيوم التالي للنشر 
ـديـريـة بـاجـراءات الـتـنـفـيـذ اجلـبـري وفق وفي حـالـة عـدم حـضـورك سـتـبـاشـر هـذه ا
ـبلـغ ٣٢٧٤٨٩١٤ اثـنان الـقـانـون: عـلـمـا انك مـدين لـصـالح شـركـة مـصـافي اجلـنـوب 

وثالثون مليون وسبعمائة وثمانية واربعون الف وتسعمائة واربعة عشر دينار.
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قرار مـحـكـمـة البـداءة اخملـتـصة بـنـظـر الدعـــــــــاوى الـتـجــــــــــــاريـة في الـبـصــــــــرة
بالعدد ٢٦ / ت / ٢٠١٣ في ٢٠١٣/١١/٢٤
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EARID MOUSSA
ـديرية من شرح الـقائم بالـتبليغ انك مـجهول مـحل االقامة وليس لك لقد حتـقق لهذه ا
ـكن اجراء التبـليغ علـيه واستنـاداً للمادة (٢٧) من موطن دائم او مؤقت او مـختار 
قانون التـنفيذ تـقرر تبليـغك اعالنا باحلضـور في مديرية تنـفيذ البـصرة خالل خمسة
عامالت الـتنفـيذية بـحضورك وفي باشـرة ا عشـر يوماً تـبدأ من اليـوم التالي لـلنشـر 
ديـرية بـاجراءات الـتنفـيذ اجلـبري وفق الـقانون: حـالة عـدم حضـورك ستـباشر هـذه ا
ـبلغ  5217893713خمـسـة ملـيار علـمـا انك مدين لـصـالح شركـة مصـافي اجلـنوب 
ائة وثالثة وتسعون الـف وسبعمائة وثالثة عشر ومائتـ وسبعة عشر مليون وثـما

دينار.
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قرار مـحـكـمـة البـداءة اخملـتـصة بـنـظــــــــــر الدعـاوى الـتـجـــــــــــاريـة في الـبـصــــــــرة
بالعدد ٢٧/ ت / ٢٠١٣ في ٢٠١٣/١٢/٢٩


