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الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6507-6508  السبت-االحد 19 من ربيع االول 1441 هـ 16-17 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م

ـدعي (فـالـح سـلـيـمــان مـحـمــد نـاصـر) طــلـبـا يـروم فــيه تـبــديل الـلـقب من  قــدم ا
ديرية ـعامير) فـمن لديه اعتـراض على الدعـوى مراجعة هـذه ا ـعايري) الى (ا (ا
خالل مـدة اقصاها (خمسة عـشر يوم) وبعكسه سوف يـنظر بالدعوى وفق احكام

ادة (22) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 ا
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ـصرف الرافدين باحـر التهاني والـتبريكات يتقـدم منتسبـو االدارة العامة 
ناسـبة تسنمـها منصب مديـر عام مصرف الرافدين للسيدة افـراح محمد 
رفق ـستـمر في ادارة هـذا ا مـتمـن لـهـا كل التـوفيق والـسداد والـنـجاح ا
ضي ـنـاسـبة يـجـددون العـهـد في ا ـالي واالقتـصـادي احليـوي. وبـهذه ا ا
يـة لالرتـقاء بـعمل صـرفـية الـعـا ـسـيرة الـتـطويـر ومـواكبـة التـطـورات ا

صرف. ا
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ـدعو مـاجد صـاحب هادي في مـنطـقة الـكاظـمية بتاريخ 2005/8/3 فـقد ا
ولم يـعثر عـليه حلـد االن ولم يصل مـنه اي خبـر يفيـد ببـقائه حـيا او موته
ـدعوة زهراء ماجـد صاحب طلبـا يطلب فيه وبتاريخ 2018/12/4 قدمت ا

فقود والدها (ماجد صاحب هادي) وع نصب قيما على ا
لى اوالده الـقاصـرين وذلك الدارة شـؤونه واحملـافظـة عـلى امواله اسـتـنادا
عدل ادة  87 من قـانون رعايـة القـاصرين رقم 87 لـسنة 1980 ا الحـكام ا
عليه فـقد قررت احملـكمة االعالن عـن حالة الـفقدان في صـحيفـت محـليت
فـقود اعاله احلـضور الى هـذه احملكـمة وعـلى كل من لديه مـعلـومـات عن ا

علومات. وخالل ثالثة ايام من تاريخ النشر لالدالء بتلك ا
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