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ئاگادارییهكان

وون بوون
ناســنامهی ب كاروبــاری پاراســتنی دام و دهزگای
نهوتیــهكان لیــوای  1ژمــارهی ناســنامه-1271 /
 BIبهنــاوی عبــاس محمــد احمــد وون بــووه
ههركهســێك دۆزییــهوه بیگهرێنێتــهوه شــوێنی
دهرچوونــی.
***
دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
اعالن
طلب اعالن تسجيل عقار مجددا
بنــاء عــى الطلــب املقــدم اىل هــذه الدائــرة بتاريــخ/
 2018 / 1 / 16لنســجيل متــام العقــار تسلســل
 20 / 32مقاطعــة  24جليلــه باســم (( وزارة
املاليــه )) مجــددا باعتبــاره حائــزا لــه بصفــة املالــك
للمدةالقانونيــة  .ولغــرض تثبيــت امللكيــة املذكــورة
متهيــدا لتســجيل وفــق احــكام قانــون التســجيل
العقــارى رقــم (( )) 43لســنة  1971قررنــا اعــان
هذاالطلــب  ,فعــى كل مــن يدعــى بوجــود عالقــة او
حقــوق معينــة عــى هذاالعقــار تقديــم مالديــه مــن
بيانــات اىل هــذه الدائــرة خــال مــدة ثالثــن يومــا
اعتبــارا مــن اليــوم التــاىل لنــر هذااالعــان ىوكذلك
الحضــور ىف موقــع العقــار ىف الســاعة العــارشة
صباحــا مــن اليــوم التــاىل النتهــاء مــدة هذاالعــان
وذلــك الثبــات حققــه موقعيــا ىف الكشــف الــذى
ســيجرى ىف اليــوم املذكــور لهذالغــرض
مدير  /دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
عمر محمود محمد
***
دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
اعالن
طلب اعالن تسجيل عقار مجددا
بنــاء عــى الطلــب املقــدم اىل هــذه الدائــرة بتاريــخ/
 2018 / 1 / 16لنســجيل متــام العقــار تسلســل
 21 / 32مقاطعــة  24جليلــه باســم (( وزارة
املاليــه )) مجــددا باعتبــاره حائــزا لــه بصفــة املالــك
للمدةالقانونيــة  .ولغــرض تثبيــت امللكيــة املذكــورة
متهيــدا لتســجيل وفــق احــكام قانــون التســجيل
العقــارى رقــم (( )) 43لســنة  1971قررنــا اعــان
هذاالطلــب  ,فعــى كل مــن يدعــى بوجــود عالقــة او
حقــوق معينــة عــى هذاالعقــار تقديــم مالديــه مــن
بيانــات اىل هــذه الدائــرة خــال مــدة ثالثــن يومــا
اعتبــارا مــن اليــوم التــاىل لنــر هذااالعــان ىوكذلك
الحضــور ىف موقــع العقــار ىف الســاعة العــارشة
صباحــا مــن اليــوم التــاىل النتهــاء مــدة هذاالعــان
وذلــك الثبــات حققــه موقعيــا ىف الكشــف الــذى
ســيجرى ىف اليــوم املذكــور لهذالغــرض
مدير  /دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
عمر محمود محمد
***
دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
اعالن
طلب اعالن تسجيل عقار مجددا
بنــاء عــى الطلــب املقــدم اىل هــذه الدائــرة بتاريــخ/
 2018 / 1 / 16لنســجيل متــام العقــار تسلســل
 7 / 32مقاطعــة  24جليلــه باســم (( وزارة
املاليــه )) مجــددا باعتبــاره حائــزا لــه بصفــة املالــك
للمدةالقانونيــة  .ولغــرض تثبيــت امللكيــة املذكــورة
متهيــدا لتســجيل وفــق احــكام قانــون التســجيل
العقــارى رقــم (( )) 43لســنة  1971قررنــا اعــان
هذاالطلــب  ,فعــى كل مــن يدعــى بوجــود عالقــة او
حقــوق معينــة عــى هذاالعقــار تقديــم مالديــه مــن
بيانــات اىل هــذه الدائــرة خــال مــدة ثالثــن يومــا
اعتبــارا مــن اليــوم التــاىل لنــر هذااالعــان ىوكذلك
الحضــور ىف موقــع العقــار ىف الســاعة العــارشة
صباحــا مــن اليــوم التــاىل النتهــاء مــدة هذاالعــان
وذلــك الثبــات حققــه موقعيــا ىف الكشــف الــذى
ســيجرى ىف اليــوم املذكــور لهذالغــرض
مدير  /دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
عمر محمود محمد
***
دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
اعالن
طلب اعالن تسجيل عقار مجددا
بنــاء عــى الطلــب املقــدم اىل هــذه الدائــرة بتاريــخ/
 2018 / 1 / 16لنســجيل متــام العقــار تسلســل
 8 / 32مقاطعــة  24جليلــه باســم (( وزارة
املاليــه )) مجــددا باعتبــاره حائــزا لــه بصفــة املالــك
للمدةالقانونيــة  .ولغــرض تثبيــت امللكيــة املذكــورة
متهيــدا لتســجيل وفــق احــكام قانــون التســجيل
العقــارى رقــم (( )) 43لســنة  1971قررنــا اعــان
هذاالطلــب  ,فعــى كل مــن يدعــى بوجــود عالقــة او
حقــوق معينــة عــى هذاالعقــار تقديــم مالديــه مــن
بيانــات اىل هــذه الدائــرة خــال مــدة ثالثــن يومــا
اعتبــارا مــن اليــوم التــاىل لنــر هذااالعــان ىوكذلك
الحضــور ىف موقــع العقــار ىف الســاعة العــارشة
صباحــا مــن اليــوم التــاىل النتهــاء مــدة هذاالعــان
وذلــك الثبــات حققــه موقعيــا ىف الكشــف الــذى
ســيجرى ىف اليــوم املذكــور لهذالغــرض
مدير  /دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
عمر محمود محمد
***
دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
اعالن
طلب اعالن تسجيل عقار مجددا
بنــاء عــى الطلــب املقــدم اىل هــذه الدائــرة بتاريــخ/
 2018 / 1 / 16لنســجيل متــام العقــار تسلســل
 11 / 32مقاطعــة  24جليلــه باســم (( وزارة
املاليــه )) مجــددا باعتبــاره حائــزا لــه بصفــة املالــك
للمدةالقانونيــة  .ولغــرض تثبيــت امللكيــة املذكــورة
متهيــدا لتســجيل وفــق احــكام قانــون التســجيل
العقــارى رقــم (( )) 43لســنة  1971قررنــا اعــان
هذاالطلــب  ,فعــى كل مــن يدعــى بوجــود عالقــة او
حقــوق معينــة عــى هذاالعقــار تقديــم مالديــه مــن
بيانــات اىل هــذه الدائــرة خــال مــدة ثالثــن يومــا
اعتبــارا مــن اليــوم التــاىل لنــر هذااالعــان ىوكذلك
الحضــور ىف موقــع العقــار ىف الســاعة العــارشة
صباحــا مــن اليــوم التــاىل النتهــاء مــدة هذاالعــان
وذلــك الثبــات حققــه موقعيــا ىف الكشــف الــذى
ســيجرى ىف اليــوم املذكــور لهذالغــرض
مدير  /دائرة التسجيل العقارى ىف حلبجه
عمر محمود محمد
***
محكمة تحقيق الشامل
م/اعالن
اىل املفقود  :قاسم مراد قاسم
قــدم الســيد  /ابراهیــم قاســم مــراد طلبــا اىل هــذه
املحكمــة حــول فقدانــك بتاريــخ  2014/8/3وملجهولية
محــل اقامتــك تقــرر تبليغــك بواســطة صحيفتــن
محليتــن ولــك حــق االعــراض خــال مــدة ثالثــون
يومــا مــن تاريــخ النــر ويف حالــة عــدم حضــورك
ســيتم اتخــاذ االجــراءات القانونيــة وفــق االصــول.
القايض  /غانم محمد سلطان
***
مدیریه تنفیذ زاخو
العدد/87 :تنفیذ2018/
التاریخ2018/2/13 :
تبلیغ مبذكرة االخبار بالتنفیذ
الی املدین /هاشم حسین علی
نظــرا ملجهولی ـ ه محــل اقامتــك حالیــا حســب كتــاب
مركــز رشطــ ه دالل املرقــم  468فــی  2018/2/7و
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چوار شهممه  2018/2/14ژماره ()5453
اشــعار مختــار محلــ ه برایتــی علیــه و مبوجــب
املــاده ( )27مــن قانــون التنفیــذ قررنــا تبلیغــك عــن
طریــف صحیفتیــن محلیتیــن للحضــور امــام مدیری ـه
تنفیــذ زاخــو او مــن ینــوب عنــك و ذلــك عــن الدیــن
املتعلــق بذمتــك فــی االضبــاره التنفیذیــه املرقمــه
(/87تفیــذ )2018/مببلــغ قــدره ( )8832000مثانیــه
مالییــن و مثامنائــ ه و اثنــان و ثالثــون الــف دینــار
لصالــح الدائــن (شــیرزاد ســلیامن ســمو) و بعكســه
ســوف تتخــذ هــذه املدیریــه االجــراءت القانونیــه
بحقــك بعــد مــرور الفــره القانونیــ ه البالغــه 15
خمســ ه عــره یومــا مــن الیــوم التالــی لنــر هــذا
التبلیــغ.
املنفذ العدل /لقامن سامی جمیل
***
مديرية تنفيذ ئاكرى
العدد /906 /ت.د2017/
اعالن
بنــاءا عــى القــرار الصــادر مــن هــذه املديريــة
يف االضبــارة التنفيذيــة املرقمــة / 906ت.د2017/
املتضمــن بيــع العقــار املرقــم  575مقاطعــة جوســتى
املبــن اوصافــه ادنــاه تعلــن هــذه املديريــة عــن بيعــه
باملزايــدة العلنيــة فعــى الراغبــن بالــراء مراجعــة
هــذه املديريــة مســتصحبني معهــم التامينــات
القانونيــة البالغــة  %10مــن القيمــة املقــدرة ان مل يكــن
رشيــكا يف العقــار املذكــور او دائنــا يف االضبــارة
التنفيذيــة اعــاه وســتجري املزايــدة يف الســاعة
الثانيــة عــرة ( )12:00ظهــرا مــن اليــوم الثالثــون
التــايل لنــر االعــان واذا صــادف عطلــة رســمية
ففــي اليــوم الــذي يليــه علــا ان الدالليــة ورســوم
التســجيل عــى املشــري
االوصاف :
رقم االضبارة /906( -:ت.د) 2017/
املوقع  -:ئاكرى  /جوستي
املساحة  400.50 -:م2
الجنس  -:ملك رصف (دار سكنى)
القيمــة املقــدرة  ) 80000000( -:مثانــون مليــون
دينــار عراقــي
املنفذ العدل  /بدران عبدالرحيم حاجي
***
محكمة تحقيق الشامل
اعالن
اىل املفقود  :سعد بركات الياس
قــدم الســيد  /بــركات اليــاس حجــي طلبــا اىل هــذه
املحكمــة حــول فقدانــك بتاريــخ  2014/8/3وملجهولية
محــل اقامتــك تقــرر تبليغــك بواســطة صحيفتــن
محليتــن ولــك حــق االعــراض خــال مــدة ثالثــون
يومــا مــن تاريــخ النــر ويف حالــة عــدم حضــورك
ســيتم اتخــاذ االجــراءات القانونيــة وفــق االصــول
القايض  /غانم محمد سلطان
***
محكمة تحقيق الشامل
اعالن
اىل املفقود  :هادي مهدي الياس
قدمــت الســيده  /شــاهه نــواف محمــد عــي طلبــا اىل
هــذه املحكمــة حــول فقدانــك بتاريــخ 2014/8/12
وملجهوليــة محــل اقامتــك تقــرر تبليغــك بواســطة
صحيفتــن محليتــن ولــك حــق االعــراض خــال
مــدة ثالثــون يومــا مــن تاريــخ النــر ويف حالــة عــدم
حضــورك ســيتم اتخــاذ االجــراءات القانونيــة وفــق
االصــول
القايض  /غانم محمد سلطان
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/432:ج2018/4
رێكهفتی2018/2/4:
بۆ تۆمهتباری رهڤی (احمد حسین محمد امین)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/432
ج )2018/4ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل بنگههــی
پۆلیســێن مالتــا س ـهر مــاددێ ( )456یاســای ســزای
ژبـهر نهدیاربوونــا جهــێ ئاكنجیبونــا تـه بڕیــار هاتـه
دان هــن بهێینــه ئاگههداركــرن رێــكا بهالڤكرنــێ
دوو رۆژنامــی ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر ڤــێ
دادگههــێ ســپێدهیا روژا  2018/4/4بهروڤــاژی
دادگهریــا تــه پاشــمله (غیابیــا)دێ هێتــه رێڤهبــرن
ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /ژڤان احمد علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/433:ج2018/4
رێكهفتی2018/2/4:
بۆ تۆمهتباری رهڤی (هشیار یونس سیف الدین)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/433
ج )2018/4ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل نڤیســینگهها
نههێالنــا گونههباریــا /دهــوك ســهر مــاددێ ()456
یاســای ســزای ژب ـهر نهدیاربوونــا جهــێ ئاكنجیبونــا
ت ـ ه بڕیــار هات ـه دان هــن بهێین ـه ئاگههداركــرن رێــكا
بهالڤكرنــێ دوو رۆژنامــی ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر
ڤــێ دادگههــێ ســپێدهیا روژا 2018/4/17
بهروڤــاژی دادگهریــا ت ـ ه پاشــمل ه (غیابیــا)دێ هێت ـه
رێڤهبــرن ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /ژڤان احمد علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/437:ج2018/4
رێكهفتی2018/2/4:
بۆ تۆمهتباری رهڤی (رمضان حاجی سیف الدین)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/437
ج )2018/4ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل بنگههــی
پۆلیســێن مالتــا س ـهر مــاددێ ( )456یاســای ســزای
ژبـهر نهدیاربوونــا جهــێ ئاكنجیبونــا تـه بڕیــار هاتـه
دان هــن بهێینــه ئاگههداركــرن رێــكا بهالڤكرنــێ
دوو رۆژنامــی ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر ڤــێ
دادگههــێ ســپێدهیا روژا  2018/4/4بهروڤــاژی
دادگهریــا تــه پاشــمله (غیابیــا)دێ هێتــه رێڤهبــرن
ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /ژڤان احمد علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/431:ج2018/4
رێكهفتی2018/2/4:
بــۆ تۆمهتبارێــن رهڤــی (احمــد عزیــز عبداللـه و خــدر
مصطفــی محمــد)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/431
ج )2018/4ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل بنگههــی
پۆلیســێن داســنیا سـهر مــاددێ ( )456یاســای ســزای
ژبـهر نهدیاربوونــا جهــێ ئاكنجیبونــا تـه بڕیــار هاتـه
دان هــن بهێینــه ئاگههداركــرن رێــكا بهالڤكرنــێ
دوو رۆژنامــی ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر ڤــێ
دادگههــێ ســپێدهیا روژا  2018/4/4بهروڤــاژی
دادگهریــا تــه پاشــمله (غیابیــا)دێ هێتــه رێڤهبــرن
ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /ژڤان احمد علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/426:ج2018/4
رێكهفتی2018/2/4:

بــۆ تۆمهتبارێــن رهڤــی (كامیــران عمــر حســن و
رسهــد احمــد احمــد و هیــرش رســول ابراهیــم)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/426
ج )2018/4ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل بنگههــی
پۆلیســێن داســنیا سـهر مــاددێ ( )456یاســای ســزای
ژبـهر نهدیاربوونــا جهــێ ئاكنجیبونــا تـه بڕیــار هاتـه
دان هــن بهێینــه ئاگههداركــرن رێــكا بهالڤكرنــێ
دوو رۆژنامــی ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر ڤــێ
دادگههــێ ســپێدهیا روژا  2018/4/4بهروڤــاژی
دادگهریــا تــه پاشــمله (غیابیــا)دێ هێتــه رێڤهبــرن
ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /ژڤان احمد علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/469:ج2018/3
رێكهفتی2018/1/4:
بۆ تۆمهتباری رهڤی (بیوار قادر حسن)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/469
ج )2018/3ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل بنگههــی
پۆلیســێن نــوروز ل ســهر مــاددێ ( )456ســزای
ژبـهر نهدیاربوونــا جهــێ ئاكنجیبونــا تـه بڕیــار هاتـه
دان هــن بهێینــه ئاگههداركــرن رێــكا بهالڤكرنــێ
دوو رۆژنامــی ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر ڤــێ
دادگههــێ ســپێدهیا روژا  2018/3/14بهروڤــاژی
دادگهریــا تــه پاشــمله (غیابیــا)دێ هێتــه رێڤهبــرن
ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /بهزاد فتحی علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/472:ج2018/3
رێكهفتی2018/2/4:
بۆ تۆمهتباری رهڤی (بیوار قادر حسن)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/472
ج )2018/3ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل بنگههــی
نههێنــا گونههبــاران لدهوكــێ ل ســهر مــاددێ
( )459ژیاســای ســزای ژبــهر نهدیاربوونــا جهــێ
ئاكنجیبونــا تــ ه بڕیــار هاتــه دان هــن بهێینــه
ئاگههداركــرن رێــكا بهالڤكرنــێ دوو رۆژنامــی
ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر ڤــێ دادگههــێ ســپێدهیا
روژا  2018/3/18بهروڤــاژی دادگهریــا تــه پاشــمله
(غیابیــا)دێ هێتــه رێڤهبــرن ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /بهزاد فتحی علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/1140:ج2017/3
رێكهفتی2018/2/4:
بۆ تۆمهتباری رهڤی (ئارام ابراهیم مصطفی)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/469
ج )2017/3ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل بنگههــی
پۆلیســێن نزاركــێ ل ســهر مــاددێ ( )457ســزای
ژبـهر نهدیاربوونــا جهــێ ئاكنجیبونــا تـه بڕیــار هاتـه
دان هــن بهێینــه ئاگههداركــرن رێــكا بهالڤكرنــێ
دوو رۆژنامــی ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر ڤــێ
دادگههــێ ســپێدهیا روژا  2018/3/19بهروڤــاژی
دادگهریــا تــه پاشــمله (غیابیــا)دێ هێتــه رێڤهبــرن
ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /بهزاد فتحی علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/927 :ج2017/3
رێكهفتی2018/1/25 :
ئاگههداری
بو /دادگههكریێ پاشمله (فرست حسین عبدالله)

ڤــێ دادگههــێ بڕیــاردا ب حوكمكرنــا تــه بهندكرنــا
ســزایێ (ســالهكێ) ســهر مــادهی ( )456ژ
یاســا ســزایی دوســهیا ژمــاره (/927ج)2017/3
ئــهوا هاتیــه توماركــرن لــه بنگههــێ پولیســێن
نــوروز  2016/444تــو بهێیــه ئاگههداركــرن ب
رێــكا بهالڤكرنــێ دوو رۆژنامێــن ناڤخۆیــی و تــه
مافــێ نهرازیبوونــێ ههیــ ه ســهر بڕیــارا ناڤهاتــی
مــاوێ ســێ ههیڤــان ژ مێژوویــا ئاگههداركرنــا
تــه و بهروڤــاژی بڕیــارا پاشــمل ه دێ جهــێ بڕیــارا
ئامادهبوونــێ گریــت.
دادوهر /بهزاد فتحی علی
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/472:ج2018/2
رێكهفتی2018/2/4:
بۆ تۆمهتباری رهڤی (كارزان لقامن محمد)
ئاگههداركرن
تــوی بــهر تاوانكــری د كێشــا ژمــاره (/472
ج )2018/3ئــهوا هاتیــه تۆماركــرن ل بنگههــی
پۆلیســێن نــوروز ســهر مــاددێ ( 38ژمــاره  3ســاال
 )2016ژ یاســایا كارتــا نشــتیامنی ژب ـهر نهدیاربوونــا
جهــێ ئاكنجیبونــا تــ ه بڕیــار هاتــه دان هــن بهێینــه
ئاگههداركــرن رێــكا بهالڤكرنــێ دوو رۆژنامــی
ناڤخۆیــی ,دا بهرامبــهر ڤــێ دادگههــێ ســپێدهیا
روژا  2018/3/15بهروڤــاژی دادگهریــا تــه پاشــمله
(غیابیــا)دێ هێتــه رێڤهبــرن ل دویــڤ یاســایێ.
دادوهر /عصمت كولیك اسامعیل
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/1231 :ج2017/2
رێكهفتی2018/2/4 :
ئاگههداری
بو /دادگههكریێ پاشمله (قهرمان یاسین محمد)
ڤــێ دادگههــێ بڕیــاردا ب حوكمكرنــا تــه بهندكرنــا
ســزایێ ســالهكێ ل ســهر مــادهی (/331یاســا
ســزای) دوســهیا ژمــاره (/1231ج )2017/2ئــهوا
هاتی ـه توماركــرن ل ـه بنگههــێ پولیســێن س ـهرهلدان
ژمــاره  2016/92دا تــو بهێیــه ئاگههداركــرن ب
رێــكا بهالڤكرنــێ دوو رۆژنامێــن ناڤخۆیــی و تــ ه
مافــێ نهرازیبوونــێ ههیــ ه ســهر بڕیــارا ناڤهاتــی
مــاوێ ســێ ههیڤــان ژ مێژوویــا ئاگههداركرنــا
تــه و بهروڤــاژی بڕیــارا پاشــمل ه دێ جهــێ بڕیــارا
ئامادهبوونــێ گریــت.
دادوهر /عصمت كولیك ئامید
***
دادگهها كهتن دهوك
ژماره/1133 :ج2017/3
رێكهفتی2018/1/23 :
ئاگههداری
بو /دادگههكریێ پاشمله (رانی ه احمد عباس)
ڤــێ دادگههــێ بڕیــاردا ب حوكمكرنــا تــه بهندكرنــا
ســزایێ شــهش ههیڤــان ل ســهر مــادهی (/7یاســا
ژمــاره  8ســاال  )2011دوســهیا ژمــاره (/1133
ج )2017/3ئــهوا هاتیــه توماركــرن لــه نڤیســینگهها
نزاركــێ ژمــاره  2016/393دا تــو بهێیــ ه
ئاگههداركــرن ب رێــكا بهالڤكرنــێ دوو رۆژنامێــن
ناڤخۆیــی و تــه مافــێ نهرازیبوونــێ ههیــه ســهر
بڕیــارا ناڤهاتــی مــاوێ ســێ ههیڤــان ژ مێژوویــا
ئاگههداركرنــا تــه و بهروڤــاژی بڕیــارا پاشــمل ه دێ
جهــێ بڕیــارا ئامادهبوونــێ گریــت.
دادوهر /عصمت كولیك ئامید
***
دادگهها كهتن ل سێمێلێ
ژماره/149 :كهتن2018/
رێكهفتی2018/2/4 :
ئاگههداری
بۆ /تومهتبارێ رهڤی /مند احمد سیف الله

وهزارهتی شارهوانی و گهشت و گوزار
سهرۆكایهتی شارهوانی ههولێر
لێژنهی یهكهمی فرۆشنت و بهكرێ دان

دهمــێ تــو یــێ تومهتبــار ب كێشــا ژمــاره /48
اســاس 2017/ئــهوا هاتیــه توماركــرن ل بنگههــی
پولیســێن ئهڤــرۆ ســتی ل ســهر بهنــدی  2ژ یاســا
ژمــاره  6یاســاال  ،2008ژبـهر كــو جهــێ ئاكنجیبوونا
تــ ه نهیــێ دیــاره بریــار هاتــه دان تــو بهێیــه
ئاگههداركــرن برێــكا بهالڤكرنــێ ب دوو رۆژنامێــن
ناڤخویــی دا ئامادهبــی بهرامبــهری ڤــێ دادگههــێ
ســپێدهیا روژا  2018/2/18بــو دادگههكرنــا تــ ه و
بهروڤــاژی ڤــێ چهنــدێ دادگههكرنــا تــه هێتــه
كــرن ب پاشــملل ه ل دویــف یاســایێ.
دادوهر /بیان ادیب رشید
***
دادگای بارێ كهسایهتی ل دهوك
ژماره/1297 /ش2017/
رێكهفت2018/1/10 /
ئاگههداركرن ب بریارا پاشمله
ب /ئاگههداری
ێ
بــۆ داوالێكــری (حســام الحــاج عبــدو) ڤــ 
ێ دكێشــا ل
دادگههــێ ل رێكهفتــی  2018/1/2
ســهری دیاركــری دا ئــهوا هاتیــه ڤهكــرن ژ الیــێ
داواكار (میدیــا عبدالقــادر ســلیامن) بریــاردا ب ژێ
كڤهبــون (الطــاق) دنافبــهرا تــه وههڤژینــا تــه
ێ یــێ هــهی
یــا داواكار دا وتــه مافــی نهرازیبوونــ 
دمــاوێ دهھ روژان ژ روژا ئاگههداركرنــا تــ ه ل
ێ دێ فهرمانــا ل ســهری
روژنامــێ وبهروڤــاژی و 
دیاركــری ل ســهر تــه هێتــ ه بجهئینــان
دادوهر  /رهزڤان حبیب محمد
***
دادگای باری كهسایهتی ئامێدیێ
ژماره/5 /ش2018/
رێكهفت2018/2/13 /
راگههاندن
بو داوالیكراو /هوار صدقی عمر /جهی ئاكنجیێ
نادیار
دادگههــا بــاری كهســایهتی ل ئامیدیــی د داوایــا
ژمــاره (/5ش )2018/ئــهوا ژالیــی داواكار (هــوزان
شــفیق عثــان) فــه هاتیــ ه توماركــرن بریــا دایــه ل
ریكهفتــی  2018/2/8ب (تأییــد حضانــه املدعیــه
هــوزان شــفیق عثــان البنتهــا املدعــوه (تینــدار هــوار
صدقــی) وتحمیــل املدعــی علیـ ه الرســوم واملصاریــف
القضائیـ ه واتعــاب املحامــاه لوكیــل املدعیـه املحامــی
ریــزكار كــرم رســول مبلــغ قــدره خمســه وعــرون
الــف دینــار وژبــهر نهدیاریــا خوجهیــا تــ ه ل دیــف
اشــعارا موختــاری ناحیــا دیرهلــوك پیتفیكــر تــو
بهێی ـه راكههانــدن ب بریــارا دادگههــا م ـه ب رێــكا
دوو روژنامێــن نافخویــی یێــن روژانــه وتــه مافــی
نهرازیبونــی وپیداچوونــهوی یــی هــهی لســهر
بریــاری دمــاوی  10دهه روژانــدا ل روژا بالفكرنــا
فــی بریــاری وبهروفــاژی دی بریــار پــا فهبــر
وهركریــت
دادوهر  /دارا طاهر توفیق
***
دادگای باری كهسی ههولێر3/
ژماره/217:ش2018/3
رێكهوت2018/2/7:
جاردان
بۆ داوالێكراو (زهراء نهبهز یوسف) شوێنی دانیشتنت
نادیاره
ئامــاژه بــ ه داوای ژمــاره (/217ش )2018/3كــه
تایبهتــه بــه داواكار (رهوهز صــاح محمــد) و ه
داوالێكــراو (زهــراء نهبــهز یوســف) كــ ه تیایــدا
داوای (تصدیــق طــاق) دهكات لهبــهر ئــهوهی

شــوێنی دانیشــتنت نادیــاره ,بهپێــی نــوورساوی
ئیشــعاری مختــاری گونــدی شــیخه شـهل بۆیـه دادگا
بڕیــاری بــ ه پێراگهیاندنــت بههــۆی دوو رۆژنامــهی
ناوخــۆ و رۆژانــه بهئامادهبوونــت لهبــهردهم ئــهم
دادگایــه بــۆ رۆژی دادبینــی  2018/3/12كاتژمێــر
9ی بهیانــی.
دادوهر /صباح قادر كامال
***
بهڕێوهبهرایهتی جێبهجێكردنی/ههولێر
ژمارهی دۆسیه2017/3422/
رێكهوت2018/2/11/
جاڕدان
ههولێــر
بهڕێوهبهرایهتــی جێبهجێكردنــی
موڵكــی ژمــاره  22/516كــه كهوتوهتــه كهرتــی
 46وارش دهفرۆشــێت ,خاوهنهكــهی قــهرزار
نهیــد ه محمــد كریــم كــ ه گلدانــهوهی خراوهتــهوه
ســهر لهجیاتــی قــهرزی فــاح روســتم یابــه
بهبــڕی 75.945.000 /ملیــۆن دینــار ههركهســێ
ئارهزوومهنــد  30ســی رۆژ لــه رۆژی دوای ئــهم
باڵوكردنهوهیــه لهگــهل بارمتــهی یاســایی كــ ه %10
نرخــه قرســاوهكهیهتی عێراقــی ئامــاده بێــت و
پــارهی تۆماركــردن و دهاللیــش لهســهر كڕیــاره.
جێبهجێكاری داد  /ههردی حمدامین همزه
 – 1شوێن و ژمارهی /ههولێر  22/516ك  46وارش
 – 2رهگهزو جۆری /مولكی تهواو
 – 3ســنوورو ئــاگاداری /هــهر وهك لهنهخشــهكهدا
هاتــووه
 – 4پێكهاتهكــهی /لــه خانوویهكــی دوو نهۆمــی
یهكــهم لــه  2ژوورو حــام و مرافــق مطبــخ و هــۆل
داخلــی و نهۆمــی دووهم تهنهــا ی ـهك ژوورو حــام و
مرافــق ژێرزهمیــن
 – 5رووبهرهكهی 194.07/م2
 - 6پلهی ئاوهدانكاری/
 -7نیشتهجێكهی/
 – 8نرخــی قرســاو 150.000.000 /ســهدو پهنجــا
ملیــۆن دینــار.
***
دادگای بهرایی دهشتی ههولێر
ژمارهی داوا/10:ب2018/
رێكهوت2018/2/1 :
جاڕدان
بۆ داوالێكراو (فاخر شێخ احمد سعید) شوێنی
دانیشتنت نادیاره
داواكاران ( -1مخلــص صدیــق احمــد  -2كارزان نامــق
صدیــق) داوای ژمــاره /10ب 2018/لهســهرتان
تۆماركــردووه كهتیایــدا داوای (قهرزهكانیــان
دهكــهن) وه لهبــهر ئــهوهی شــوێنی دانیشــتنت
نادیــاره بهپێــی ئیشــعاری موختــاری گهرهكــی
هیــران ســتی 1/بۆیــه دادگا بریــاری دا كــه پێــت
رابگهیهنرێــت لهرێگــهی دوو رۆژنامــهی
ناوخۆیــی فهرمــی رۆژانــ ه بــۆ ئامادهبوونــت یــان
نوێنــهری یاســاییت لهدادبینــی رۆژی ()2018/2/21
كاتژمێــر ()9:00ی ســهرلهبهیانی وه بــه
پێچهوانــهوه دادبینــی پاشــمل ه و ئاشــكرا دهرههقــت
ئهنجــام دهدرێــت بهپێــی یاســا.
دادوهر /نیگار احمد محمد
***
بهڕێوهبهرایهتی جێ بهجێ كردنی عنكاوه
ژماره2018/23 :
رێكهوت2018/2/12 :
ئاگاداری
ئــهم بهڕێوبهرایهتیــه لــه دۆســیهی جێبهجێكردنــی

ئاگاداری
ئــاگاداری گشــت الیــهك دهكهینــهو ه كــه كۆمپانیــای
(الخاتــم) بــۆ بازرگانــی گشــتی /ســنوردار) بریــاری

ژماره1512/10:
رێكهوت2018/2/5:

ئاگاداری
ئــاگاداری هاواڵتیــان دهكهینــهو ه كــهوا لێژنــهی یهكهمــی فرۆشــن و بهكــرێ
دانــی ســهرۆكایهتی شــارهوانی ههولێــر ههڵدهســتێت بــ ه فرۆشــتنی ئــهم پارچــه
زهویانــهی خــوارهوه ،بــه رێــگای زیادكردنــی ئاشــكرا بهپێــی یاســای ژمــاره  32ی
ســاڵی  1986ههركهســێك ئــارهزووی بهشــداری كردنــی ههیــه ســهر بــدات لــه
ســهرۆكایهتی شــارهوانی ههولێــر بهشــی ژمێریــاری داهــات بــۆ وهرگرتنــی زانیــاری
دانانــی بارمتــهی یاســایی بــه رێــژهی  %20كهمــر نهبێــت لــه نرخــی خهملێــراو
زیادكردنهك ـ ه ل ـ ه كاتژمێــر 12ی نێــوهڕۆ رۆژی  30یهمیــن دهســت پــێ دهكات ،كــرێ
گرتــ ه پــارهی بانــگ كــردن و باڵوكردنــهوهی دهكهوێتــه ئهســتۆ.
 -1ژمارهی زهوی 66/1059 /ك  44وارش رووبهر198.66 /م2
 -2ژمارهی زهوی 75/633 /ك  44وارش رووبهر204.06 /م2
 -3ژمارهی زهوی 180/317 /ك  45وارش رووبهر215.10 /م2
 -4ژمارهی زهوی 66/799 /ك  45وارش رووبهر108 /م2
ئهندازیار /سامان محمد احمد
سهرۆكی شارهوانی ههولێر

ئاگاداری

ئــاگاداری گشــت الیـهك دهكهینـهوه كـ ه كۆمپانیــای
(ئامێــرد) بــۆ بازرگانــی گشــتی و گهشــت و گــوزار

 /ســنوردار) بریــاری پاكتاوكردنــی كۆمپانیــای داوه،

بۆیــه هــهر كهســێك یــان هــهر الیهنێــك مافێكــی
لهســهر كۆمپانیــا ههیــ ه بــا لــ ه مــاوهی یاســایی دا

ئــاگاداری بهرێوهبهرایهتــی گشــتی تۆماركردنــی

كۆمپانیــاكان بكاتــهو ه  ،لــ ه پارێــزگای ههولێــر –

شــهقامی  30مهتــری بهرامبــهر ســهرۆكایهتی

ئهنجوومهنــی وهزیــران.

مافپهروهر /دڵزار اسامعیل احمد

بهرێوهبهری گشتی تۆماركردنی كۆمپانیاكان

پاكتاوكردنــی كۆمپانیــای داوه ،بۆیــ ه هــهر كهســێك
یــان هــهر الیهنێــك مافێكــی لهســهر كۆمپانیــا ههیــه
بــا لــ ه مــاوهی یاســایی دا ئــاگاداری بهرێوهبهرایهتــی
گشــتی تۆماركردنــی كۆمپانیــاكان بكاتــهوه  ،لــه
پارێــزگای ههولێــر – شــهقامی  30مهتــری بهرامبــهر
ســهرۆكایهتی ئهنجوومهنــی وهزیــران.
مافپهروهر /دڵزار اسامعیل احمد
بهرێوهبهری گشتی تۆماركردنی كۆمپانیاكان
بهڕێوهبهرایهتی گشتی تۆماركردنی كۆمپانیاكان
بهرێوهبهرایهتی پشكنین و بهدواداچوون

ژماره746 :
ڕێكهوت2018/2/8 :
بڕیاری پاكتاوكردنی كۆمپانیا سنووردار
پاڵپشــت بهناوهڕۆكــی بڕیــاری دهســتهی گشــتی كۆمپانیــای
(ئامێــرد) بــۆ بازرگانــی گشــتی و گهشــت و گــوزار  /ســنوردار)
لــ ه ڕێكهوتــی ( )2018/1/24تایبــهت بهدانانــی كۆمپانیــا
لهژێرپاكتاوكــردن و دانانــی بهڕێــز (كامــران عثــان محمــد
امیــن) بهپاكتــاوكاری كۆمپانیــای نابــراو ,مــن تۆمــاركاری
كۆمپانیــاكان بریــارى ناوبــراوى ســهرهوهم پهســهندكرد
بهمهرجێــك باڵوبكرێتــهو ه بهپێــی ئهحكامــی مــاددهی ()160
لهیاســای تۆماركردنــی كۆمپانیــاكان ژمــاره ( )21ســاڵی 1997ی
ههمواركــراو.
مافپهروهر /دڵزار اسامعیل احمد
بهرێوهبهری گشتی تۆماركردنی كۆمپانیاكان

