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االمام الكاظم )عليه السالم(

إذا كان اإلمام عادالً كان له األجر

 وعليك الشكر وإذا كان جائراً كان عليه 

الوزر وعليك الصبر

ص3العدوان الثالثي يقلق العراق: حتشيد عىل احلدود وخوف من »متدد اإلرهاب«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

قائد يف اجليش االيراين: أدرجنا تاريخ ازالة الكيان الصهيوين يف تقويمنا 

السفري األمريكي يف بغداد: ال ندعم مرشحا حمددا يف االنتخابات

الدعايات االنتخابية ختضع لـ »املراقبة«: مجيع املخالفات ستسجل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أُطلقت الحم�ات الدعائي�ة يف العراق، 
أم�س الس�بت، إيذان�اً بب�دء الس�باق 
االنتخاب�ي ال�ذي س�يجري يف 12 أي�ار 
املقبل، إال أن السباق يحظى هذه املرّة 
بمراقبة صارمة من قبل الدوائر املعنية، 
وعىل رأسها مفوضية االنتخابات، التي 
أخذت عىل عاتقها تس�جيل املخالفات 
التي م�ن املمك�ن أن تق�وم بارتكابها 

الكتل السياسية.
باس�م  الرس�مي  املتح�دث  وكش�ف 
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لانتخابات 

كريم التميمي ع�ن نرش لجان رصد يف 
كافة مكات�ب املحافظات ترصد مبالغ 
حم�ات األح�زاب واملرش�حني، التخاذ 
اإلجراءات القانوني�ة بحقهم، تصل إىل 

طردهم من السباق االنتخابي.
وقال التميمي “ت�ّم نرش لجان رصد يف 
كافة مكاتب املحافظات ترصد حمات 
األح�زاب واملرش�حني، وس�وف نتخ�ذ 
إجراءات قانوني�ة بحقهم وفق النظام 
والقانون، يصل بعضها إىل طردهم من 

السباق االنتخابي”.
وأض�اف التميمي ، انه “حت�ى اآلن إن 
املخالفات االنتخابية واإلدارية لم تصل 

إىل الجريمة االنتخابية. هناك مخالفات 
نع�م، لكنها ال ترق�ى لدرج�ة الجرائم 
االنتخابي�ة، مث�ل تعليق ص�ور والبدء 
بالحمل�ة مبك�راً واس�تخدام أس�اليب 
غري صحيحة. وه�ذه تعترب مخالفات 

انتخابية”.
ع�ن  بغ�داد  امان�ة  أعلن�ت  بدوره�ا، 
ب�دء دوائره�ا البلدية برص�د ومتابعة 
املخالفات االنتخابية للكيانات والقوائم 
وإرسالها إىل املفوضية العليا املستقلة 

لانتخابات.

التفاصيل ص3

التعليم تعلن ختصيص ٥٠% 
من نصاب الدراسات املسائية 

حلملة الشهادات العليا

املنافذ احلدودية تضبط
 ثالث شاحنات حمملة بخزانات 

بالستيكية يف منفذ سفوان

حمافظ بغداد يوجه مديرية
 املجاري بإقامة محالت واسعة 

يف االقضية والنواحي

املفوضية نشرت جلانًا يف احملافظات وهددت املخالفني بـ »الطرد« من السباق.. و«اجلزرات الوسطية« أوىل العقبات
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كتلة بدر حتذر من »خمطط أمريكي« الستهداف احلشد عىل احلدود مع سورياأكثر من مليوين زائر حييون ذكرى املبعث النبوي الرشيف
احلكيم : احلكمة ستكون حمور الكتلة االكرب القادمة بعدد مقاعدها املفاجئ  القانونية الربملانية: أغلب القوانني املقرة »ثانوية وغري مهمة« 

سلطات البحرين
تواصـل حصـار بلدتيـن 

للمعارضة
ص2 ص2 ص2

عدوان ثالثي عىل سوريا: دمشق ما زالت آمنة
         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املرص�د الس�وري لحقوق االنس�ان أن 
مراكز األبحاث واملقرات العسكرية التي طالتها 
الرضبات الغربية فجر أمس السبت كانت خالية 
تماماً اال من بضع عنارص حراسة، جراء تدابري 

احرتازية اتخذها الجيش السوري مسبقاً.
يف االثناء، أك�دت وزارة الدفاع الروس�ية ان 
الوالي�ات املتح�دة وحلفاءها اطلق�وا اكثر من 
مئة صاروخ عىل س�وريا، مشرية اىل ان القوات 

السورية اعرتضت »عددا كبرياً« منها.
وش�نت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا 
فجر الس�بت رضب�ات عس�كرية ع�ىل أهداف 

للنظ�ام يف س�وريا، رداً ع�ىل هج�وم كيميائي 
مزع�وم اُتهمت دمش�ق بتنفي�ذه يف دوما قرب 
العاصم�ة الس�ورية. وقال مدي�ر املرصد رامي 
عب�د الرحمن إن »كافة املراكز التي اس�تهدفت 
بالقصف فجر السبت كانت فارغة تماماً بعدما 
تم سحب العنارص التي كانت موجودة فيها قبل 
أكثر من ثاثة أيام«. وكان املرصد افاد االربعاء 
ان الجي�ش الس�وري أخ�ىل مط�ارات وقواعد 
عسكرية عدة بينها قيادة األركان ومبنى وزارة 
الدفاع يف دمشق عىل خلفية تهديدات واشنطن 

بشن رضبة يف الباد.
واس�تهدفت الرضبات، وفق ما نقلت وكالة 
األنباء الرسمية »سانا«، مركز البحوث العلمية 

يف حي برزة الدمشقي )شمال رشق(، ما أدى اىل 
تدمري مبنى يحتوي عىل مركز تعليم ومختربات 
علمي�ة، مش�رية اىل ان األرضار اقت�رت عىل 
املاديات. يف وس�ط الباد، اس�تهدفت صواريخ 
مس�تودعات للجي�ش غ�رب مدين�ة حم�ص. 
وأوردت س�انا أنه »تم التصدي لها وحرفها عن 

مسارها ما تسبب بجرح ثاثة مدنيني«.
وأكدت وزارة الدفاع الروس�ية يف بيان نقلته 
وكال�ة االنب�اء »ري�ا نوفوس�تي« ان »أكثر من 
مئة صاروخ عابر وصاروخ جو أرض أطلقتها 
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنس�ا من البحر 

والجو عىل أهداف سورية عسكرية ومدنية«.
التفاصيل ص4

العيداين: سنقدم مقرتحا ملجلس املحافظة لتحويل 
مركز البرصة اىل بلديتني 

رئيس جملس القضاء االعىل يبحث مع وفـد أممي 
6تنفيذ قرار ملجلس االمن بشأن العراق 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلنت وزارة التخطيط، أمس السبت، ان اكثر 
من 75 ترليون دينار مجموع تكلفة الوحدات 
املت�رضرة نتيجة العملي�ات اإلرهابية، مبينة 
ان األرضار التي لحقت بالوحدات االقتصادية 
يف محافظة صاح الدين كانت هي األعىل من 
ب�ني املحافظ�ات املش�مولة. وقال�ت الوزارة 

خال مس�ح اجرته خال ش�هر نيس�ان من 
عام 2018 لعدد من املحافظات التي ترضرت 
بفع�ل العملي�ات االرهابية ش�ملت )نينوى، 
كرك�وك، صاح الدي�ن، دياىل، بغ�داد، االنبار 
وبابل( بتقري�ر لها اطلعت الس�ومرية نيوز 
عليه ان »عدد الوحدات االقتصادية املترضرة 
نتيجة سيطرة العصابات اإلرهابية وعمليات 
اقتصادي�ة  وح�دة   8457 بلغ�ت  التحري�ر 

مختلف�ة األن�واع كان الع�دد األك�رب منها يف 
 2167 وبواق�ع  الحكومي�ة  األبني�ة  قط�اع 
وحدة اقتصادية يليه قط�اع النقل حيث بلغ 
ع�دد الوحدات املترضرة في�ه 2041 وحدة«، 
مبينة ان »مجم�وع التكلفة الكلية للوحدات 
االقتصادي�ة املت�رضرة ق�د بلغ�ت 75.306 

تريليون دينار وملختلف القطاعات«. 
التفاصيل ص3

التخطيط تصدر إحصائية جديدة لـ »الوحدات املترضرة« 
وتعلن احلاجة لـ)7٥( ترليون دينار

)110( صواريخ استهدفت منشآت عسكرية
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         بغداد / المستقبل العراقي

دوغلاس  األمريكلي  السلفري  كشلف 
سليليمان عن موقلف الواليلات املتحدة من 
والية ثانيلة لرئيس الوزراء حيلدر العبادي، 
فيملا تحلّدث علن التصويلت االلكرتوني يف 
االنتخابلات النيابية املقبلة املقررة يف 12 من 

آيار املقبل.
وقلال سليليمان يف مقابلة ملع برنامج 
}كالوس{ الذي تثته قناة الفرات الفضائية أن 
»االنتخاب هو حق للعراقيني وانصحهم لذلك 
وعندما تنتخبوا ال تنظروا اىل املايض وانظروا 
للمسلتقبل واختاروا الحزب او املرشح بمن 

تعتقدونه االمثل ملستقبل العراق«.
وأضلاف »انا قلق بخصوص السياسلني 
الذيلن يقوللون ان املشلاركة يف االنتخابات 
ال تشلكل فرقاً«، مبيناً »ملا نود ان نراه هو 
عراق مسلتقر، السليما وهو يمتللك الثروة 
النفطية واملائيلة والزراعية وطاقات برشية 
وما نعتقده مهما للعراق لضمان مسلتقبله 
ان يكلون لله اقتصلاد مسلتقل بعيلدا عن 
البريوقراطية والسليطرة املركزية ورضورة 

جذب االستثمارات«.
وأكد السفري األمريكي »نحن نقدم الدعم 
االستشلاري ملفوضية االنتخابات، وسنكون 
مراقبيني رسلميني مع باقي البعثات واالمم 
املنظملات  املراقبلة ومسلاعدة  يف  املتحلدة 
غلري الحكوميلة بذلك ونركلز االن عىل جعل 
االنتخابلات افضلل واكثلر نزاهة وشلفافة 

بقدر االمكان«.
ولفلت سليليمان »نعتقلد ان االجراءات 

املوضوعلة يف هلذه االنتخابلات والتصويت 
االلكرتوني افضل مما اسلتعمل يف السلابق 
)التصويلت والعلد والفرز اليدوي( وسلوف 
تكون نتائجه مضمونة أكثر ويصعب بطرق 
مختلفلة اي عمليات تزويلر، لذا نحاول قدر 
املسلتطاع ان نجعل هذه االنتخابات افضل 

من سابقاتها«.
وتابلع »كملا نأملل ان تكلون االجهلزة 
املوضوعة للتصويلت افضل كفاءة اما كيف 
فهلو امر يخص الجهلة املعنيلة بالحكومة 
واملفوضية ولكن سلنقدم املشلورة والخربة 
اذا طلبوا ذلك فخربائنا يعملون مع مفوضية 

االنتخابات كل يوم«.
وعن مرحلة ما بعلد »داعش« يف العراق، 
قلال السلفري االمريكلي »هزيملة داعش يف 
العلراق حلدث مهلم يف املنطقلة بلل العالم 
واالدارة االمريكيلة مهتمة باوضلاع العراق 
والرتكيلز ينصلب علىل محاربلة ايدلوجيلة 
فكلر )داعش( ومنلع عودته عسلكرياً عىل 

االرض«.
وأضلاف »كملا نركلز للمرحللة املقبللة 
يف املصالحلة السياسلية والتطلور والتنمية 
االقتصاديلة فمسلتقبل العلراق يبنلى عىل 
االجيلال املقبللة التلي تحتلاج اىل التنميلة 

والتعليم وفرص العمل«.
ونلوه »هناك تهديلد أمني مسلتمر من 
)داعش( يف العراق بوجود خايا نائمة ولكن 
جهلود القلوات االمنيلة العراقيلة ملواجهة 
داعلش فاعللة ومؤثلرة لغايلة االن« نافيلاً 
بشلدة »وجود قواعد امريكيلة يف العراق وال 
توجد نوايا لذلك اطاق وحيثما تتواجد قوات 

تحاللف فهي تتواجلد مع القلوات العراقية 
للتدريب واملشورة العسكرية«.

وأشلار اىل ان »هنلاك اتفاق بلني العراق 
وحكوملة الواليات املتحدة بمسلاندة ودعم 
العلراق وبناء مؤسسلاته«، مبينا ان »تطور 
الديمقراطيلة يف العراق تعتمد عىل الشلعب 
العراقي ومن اللروري املصالحة والحوار 
سلواء علىل مسلتوى مكونلات املجتمع أو 

املكونات السياسية«.
وعلن موقف الواليلات املتحلدة من دعم 
والية ثانيلة لرئيس الوزراء حيلدر العبادي، 
قلال السلفري االمريكلي »ال ندعم أفلراداً أو 

أحزاباً باالنتخابات«.
وأكد »نحن نقف مع العراق ونتعامل معه 
كدولة يحكمها دستور ونتعاطى مع جميع 
قواه السياسلية عىل قدم املساواة بمختلف 
توجهاتهم، وتبقلى الديمقراطية هي أفضل 

طريق لحل املشاكل«.
وبني السفري األمريكي ان »تنويع العراق 
للساح ليس أمراً خطأ ولكن هناك عقوبات 
امريكية عىل روسليا وتشلمل صادراتها من 
الساح«، مشدداً عىل »عدم الحاجة اىل إعادة 
صياغلة اتفاقية االطلار االسلرتاتيجية مع 

العراق ونحن يف جهود مستمرة لتفعيلها«.
وأعلرب سليليمان علن »تفاؤلله الكبري 
للعلراق النه بللد غنلي بملوارده الطبيعية 
والبرشيلة، والعراق يريلد ان يكون افضل يف 
املستقبل السيما الشباب العراقي، واالوليات 
هي التنميلة واالقتصاد العراقي وهذا يعتمد 
عىل الحكومة الحالية واملقبلة يف ايجاد فرص 

عمل واستثمارات«.

السفري األمريكي يف بغداد: ال ندعم مرشحًا حمددًا يف االنتخابات
كشف عن إرسال مراقبني لعمليات االقرتاع.. وامتدح التصويت االلكرتوني

        بغداد / المستقبل العراقي

ضبط القوات االمنية، أمس السلبت، اسللحة 
ومتفجرات مخبأة تحت االرض يف مدينة سامراء 
. وذكر الناطق باسلم مركز اإلعام األمني العميد 
يحيى رسلول يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« 
نسخة منه، أنه »استنادا اىل معلومات استخبارية 
دقيقة مفارز االسلتخبارات العسلكرية يف قيادة 
عمليلات سلامراء وبالتعلاون مع للواء مغاوير 
القيلادة والرشطلة االتحاديلة تلم ضبلط كمية 
من االسللحة واملتفجلرات من مخلفلات داعش 
االرهابي مخبأة تحت االرض يف ناحيتي الضلوعية 

واملعتصم يف سامراء«.
واضاف »وتحتوي هذه االسلحة واملتفجرات 
تحتوى علىل 16 رأس تفجري لقنابلر الهاون و4 
عبوات ناسلفة وصاروخلي ٥٧ ملم ولغمني ضد 

الدروع وصاروخني RBG٧ وصاروخني تنوير ».
واشار اىل انه » تم تدمري املواد موقعيا من قبل 

مفارز هندسة العمليات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مركز االعام االمني، أمس السلبت، عن 
العثلور عىل كهف ومعسلكر كامل لل«داعش« يف 

االنبار.
وقلال املتحلدث باسلم املركلز العميلد يحيى 
رسلول يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منله ان »قيادة عمليات الجزيلرة تمكنت وخال 
عمليلة تفتيلش ملناطلق ) وادي حلوران - غابة 
حلوران - كشليتي - املخلازن( ملن العثور عىل 
معسلكر كامل لعصابات داعش وكهف وبرادين 
صغرييلن معبئلني بالعبلوات الناسلفة وعبوات 

آخرى يف املكان ذاته«.
واضاف رسول انه »تم تدمريها بالتنسيق مع 

طريان التحالف الدويل دون وقوع اية خسائر«.
يذكر ان القوات االمنية تقوم بني فرتة واخرى 
بعمليات تفتيش يف الصحراء الغربية يف محافظة 
االنبلار، حيلث تتمكن من العثور علىل مضافات 
وانفاق لل«داعش« اضافة اىل اسلحة ومتفجرات 

يتم تدمريها عىل الفور.

االعالم االمني يعلن العثور عىل »كهف 
ومعسكر« لتنظيم لـ »داعش« يف االنبار

ضبط اسلحة ومتفجرات خمبأة 
حتت االرض يف سامراء

        بغداد / المستقبل العراقي

اعرب السليد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة 
الوطنلي عن عميلق ثقته بكتلة الحكملة القادمة 
ومحوريتهلا يف تشلكيل الكتلة االكلرب، معلا تلك 
املحوريلة بعلدد املقاعد التلي سلتفاجئ الجميع 
وبمقبوليلة الكتللة للدى باقلي الكتلل والكيانات 
السياسلية، مشريا اىل ان الحكمة ستعمل عىل بناء 
التحالفات وعىل تشكيل االغلبية الوطنية املريحة، 
مطالبا مفوضية االنتخابات بتحمل مسلؤولياتها 
التاريخيلة يف حفلظ اصلوات املواطنلني ورصانة 
العمليلة االنتخابيلة عرب العد والفلرز االلكرتوني، 
محما الناخب مسلؤولية حسلن االختيار لتغيري 

الواقع الذي يعيشه.
سلماحته يف اعلان قائمة الحكملة بمكتبه يف 

بغداد بني ان املرحلة القادمة ستتضمن اشرتاطات 
محددة عىل رئيس الحكومة القادمة منها االلتزام 
بربناملج خدمي واضح ضمن فرتة زمنية محددة، 
مؤكدا ان املرحلة القادمة ستخضع لتقييم سنوي 
ملا قدمة رئيلس الحكومة فا صلك زمني مفتوح 
ألربلع سلنوات، واصفلا املرحللة القادملة بانهلا 
مرحلة تعزيز الثقة بني النظام السليايس والشعب 
عرب حكوملة الخدمة بعيلدا عن الشلعارات ولغة 
التخويلف واملؤامرات، عادا مرحللة االصطفافات 
السياسلية وحماية العملية السياسلية مرحلة قد 
انتهت. السيد عمار الحكيم طالب رئيس الحكومة 
القادم بتوضيح كيفيلة النهوض بالواقع الخدمي 
وتوفري فلرص العمل والنهلوض باالقتصاد ودعم 
الزراعلة والصناعلة واالسلتثمار ودعلم القطلاع 
الخلاص والنهلوض بالصحلة والرتبيلة والتعليم، 

مشلريا اىل ان هلذه امللفات تتطللب رجل ناجح ال 
يعاللج االزملات بخللق ازملات، متوعلدا بتجريم 
كل خطلاب يدعلو للكراهيلة ويخلوف الناس من 

بعضهم.
سلماحته دعا اىل تغليب الروح الوطنية كرشط 
اسلاس لبناء دولة مقتدرة شلعارها العلراق اوال 
ومتغلبة علىل كل اللوالءات االقليميلة او الدولية، 
موضحلا ان الحكوملة القادملة يجلب ان تكلون 
حكوملة خدمة ال حكوملة ازمة وافعلال ال اقوال 
واغلبية وطنية ال محاصصة، حكومة فيها الشعب 
رضورة ال القائد رضورة حكومة نزاهة ال حكومة 
فساد ومحاسبة ال محسوبية وبرامج ال شخوص 
ومحور ال تمحلور ووحدة ال تفكك، حكومة تضع 
اسرتاتيجية للعبور وتعزز وحدة العراق وتعيد بناء 

املدن املحررة ومدن املحررين وتعيد النازحني.

         بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان يف 
مكتبه، األمني العام للشلؤون القانونية لألمم املتحدة يغيل دي 
سريبا والوفد املرافق له. وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء 
األعلىل القايض عبد السلتار بريقلدار يف بيان ورد لل«املسلتقبل 
العراقلي« ، أن »الوفلد ضلم أيضاً أنا بلريو ليوبيس مسلؤولة 
الشلؤون القانونيلة األقلدم وأكسليل وينملان وديفيلد باكلر 

وريشارد ريغبي، وفد بعثة األمم املتحدة يف العراق )يونامي(«.
وتابلع بريقدار إن »الجانبني بحثا اليلة عمل فريق التحقيق 
الدويل ملسلاعدة العراق يف جمع األدلة تنفيذا لقرار مجلس األمن 

الدويل املرقم  23٧9  لسنة 201٧.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون, أمس 
السلبت, أن جميع القوانني املرشعة يف الربمللان خال الدورتني 
السلابقتني ثانويلة وغلري مهملة, مشلريا إىل أن اقلرار قانون 

املحكمة االتحادية سيضمن االستقرار السيايس للباد. 
ونقللت وكاللة »املعلومة« عن السلعدون القلول إن “اغلب 
القوانلني املصلوت عليهلا يف مجللس النلواب خلال الدورتني 
السلابقة ثانوية غري مهمة وال ترتقي إىل مستوى عمل مجلس 
النواب”، مبينلا أن “قانون املحكمة االتحادية من أهم القوانني 
املعطلة رغم أن تمريره يضمن االستقرار”. وأضاف السعدون، 
أن “تكييلف أوضلاع املحكملة االتحادية بقانون جديد سليغري 
الواقع السليايس ويجعل جميع قراراتهلا ملزمة لكافة الفرقاء 
السياسليني بعكلس ما يحدث االن من اعلرتاض من قبل الكتل 
السياسلية عىل بعض القلرارات”.وكان النائب عن ائتاف دولة  
القانلون منصور البعيجي أكد يف وقت سلابق ان اغلب القوانني 
الخافيلة التي لم يتلم التصويلت عليها خال اللدورة الحالية 

ملجلس النواب، سرتحل اىل الدورة املقبلة.

رئيس جملس القضاء االعىل يبحث مع وفـد 
أممي تنفيذ قرار ملجلس االمن بشأن العراق

القانونية الربملانية : أغلب القوانني 
املقرة »ثانوية وغري مهمة« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعللن رئيلس مجلس محافظلة النجف خضري 
الجبلوري، أملس السلبت، عن مشلاركة أكثر من 
مليوني زائر يف إحياء ذكرى املبعث النبوي الرشيف، 
فيملا أكد اعلداد املحافظلة خطة أمنيلة وخدمية 

خاصة بالزيارة.

ونقللت وكالة »املعلومة« علن الجبوري القول 
إن “أكثر من مليوني زائلر عراقي وعربي وأجنبي 
توافدوا عىل محافظة النجف االرشف للمشاركة يف 
إحياء ذكلرى املبعث النبوي الرشيف الذي يصادف 

اليوم 2٧ رجب”.
النجلف  “محافظلة  أن  الجبلوري،  وأضلاف 
األرشف اعدت خطة امنيلة وخدمية خاصة بهذه 

املناسلبة “، مشريا إىل أن “الخطة تسري بانسيابية 
كبرية ولم نواجه اية مشاكل”. 

ويحيي املايني من املسللمني يف العراق والعالم 
ذكرى املبعث النبلوي الرشيف الذي يصادف اليوم 
2٧ رجلب، فيملا يقصلد املايني مرقلد اإلمام عيل 
بلن أبلي طاللب )ع( الداء مراسلم الزيلارة بهذه 

املناسبة.

        بغداد / المستقبل العراقي

حلذر رئيلس كتللة بلدر النيابية 
محملد ناجلي، أملس السلبت، من 
»مخطط أمريكي« الستهداف فصائل 
الحشد الشعبي املرابطة عىل الحدود 
أن  إىل  مشلرياً  السلورية،  العراقيلة 
الواليات املتحدة األمريكي تسلعى إىل 
تهريب بعض قلادة تنظيم »داعش« 

من سوريا إىل العراق. 
ونقلت وكالة »السلومرية نيوز« 

عن ناجي القول إن »رغبة واشلنطن 
بتوجيله رضبلة جويلة إىل الجلارة 
سوريا تحت ذريعة استخدام األسلحة 
الكيمائية يف دوما لم تبن من فراغ بل 
هلي خطة محكمة ليس املسلتهدف 
بهلا النظام السلوري فقلط بل هي 
تسلري ألبعد من هذا«، مشلرياً إىل أن 
»املخطط األمريكي يستهدف فصائل 
املقاوملة بلكل ملكان وملن بينهلا 
فصائل الحشد الشعبي املرابطة عىل 
الرشيط الحدودي العراقي السلوري 

ملنع دخول الزمر اإلرهابية«.
وأضلاف، أن »الواليلات املتحلدة 
التلي  االنتصلارات  وبعلد  تحلاول 
تحققلت للجيش السلوري عىل زمر 
داعش لتهريلب بعلض قياداتهم إىل 
داخل األرايض العراقية، وهذا االمر لن 
يتحقق بوجلللللود الحشد الشعبي 
املمسك بكل قوة بالرشيط الحدودي، 
بالتلايل فلان توجلللللليله رضبلة 
جوية له بذريعة خطأ عسلكري كما 
حصل يف مرات سلابقة سليكون هو 

السلبيل إلدخال تلك القيادات لداخل 
األرايض العراقية«.

وأكد ناجي، علىل »أهمية أن يعي 
الجميع خطورة التهديدات األمريكية 
واملخللللطلط الذي يتلم امليض فيه 
واللذي قد يكلون البوابلة الصطدام 
بني قلوى عامليللللللة كلربى تنذر 
ثالثلللللة  عامليلة  حلرب  بلرشارة 
ستحرق األخر واليابس واملستفيد 
الوحيلد منها هو الكيلان الصهيوني 

واإلرهاب«.

كتلة بدر حتذر من »خمطط أمريكي« الستهداف احلشد عىل احلدود مع سوريا

أكثر من مليوين زائر حييون ذكرى املبعث النبوي الرشيف يف النجف االرشف

احلكيم : احلكمة ستكون حمور الكتلة االكرب القادمة 
بعدد مقاعدها املفاجئ 

      بغداد / المستقبل العراقي

اعللن قائد فرقلة الرد الرسيلع اللواء 
ثاملر الحسليني، أملس السلبت، علودة 
اكثلر ملن 4٥0 عائلة نازحلة اىل مناطق 

رشق صلاح الديلن، فيملا اشلار 
اىل ان عودتهلم املر مهلم يمنلع 
رجوع العصابات االرهابية اىل تلك 

املناطق مرة اخرى.
ونقللت وكالة »الغد برس« عن 
الحسليني القلول ان »فرقلة الرد 
الرسيلع واكبلت عمليلة العلودة، 
عقلب تطهلري املنطقلة ملن قبل 
جهدنلا الهنلديس وتفكيلك علدد 
زرعهلا  قلد  كان  العبلوات  ملن 
داعش يف املنطقة عقب سليطرته 
عليها وتأمني املنطقلة بالكامل«. 

واوضح انه »تم اعادة 4٥٧ عائلة اىل قرى 
املفتلول الكبري واملقتلول الصغري والنبع، 
عقلب انتهاء اجلراءات اللجنلة املختصة 
بالنازحني«، مبينلا ان »جميع العوائل تم 
منحهلم تصاريح العودة وسلنقوم ايضا 

بتعزيلز األمن يف هلذه املناطق مع جميع 
القطاعلات االمنيلة«. وتابلع ان »هلذه 
املناطق هي مهمة اسرتاتيجيا النها قريبة 
علىل الشلارع العلام الذي يربلط كركوك 

وبغداد عرب دياىل ورشق صاح الدين«.
واشار اىل ان »عودتهم امر مهم 
وسليمنع العصابات االرهابية من 
الرجوع اىل تلك املناطق مرة اخرى«. 
ملن جانبله ذكلر رئيلس مجلس 
الشليوخ العربية يف طوزخورماتو 
البياتي لل«الغد  وأطرافها سلامي 
والعوائلل  »العشلائر  ان  بلرس«، 
أقسلمت بالتعاون ملع القطعات 
االمنيلة والحشلد الشلعبي وأنها 
سلتكون اللدرع االول لهلم وللن 
تسلمح بعلودة داعلش االرهابي 

للمنطقة مرة اخرى«.

      بغداد / المستقبل العراقي

شلهدت مدن إقليلم كردسلتان، أمس 
السلبت، إحيلاء الذكلرى اللل30 لعمليات 
األنفلال والتلي توافلق الل14 من نيسلان 

البعلث  نظلام  عام.ونفلذ  كل  يف 
عمليلات األنفال عىل علدة مراحل 
يف  وانتهلت  يف  1988-2-9  بلدأت 
 182 ضحيتهلا  راح   ،1988-9-6
ألف كلردي، كما تلم تدمري ٥ آالف 
قريلة يف إقليم كوردسلتان.وقالت 
تقاريلر كردية إن األهلايل يزورون 
ضحايلا  ملزارات  اليلوم  هلذا  يف 
األنفلال، وقالت إحلدى املواطنات: 
»لقد فقدت 130 فلرداً من عائلتي 
خال جرائم األنفال، وما أطالب به 
اليوم هو إعلادة رفات الضحايا إىل 

كردسلتان ومعاقبة من قام بقتلهم«.من 
جانبله، قلال محافظ أربيل، نلوزاد هادي 
خال حضلوره أحد املراسلم إن »األنفال 
دليلل يثبت أن األعداء للن يدخروا جهداً يف 
القيام بلأي يشء ضدنا«.وشلهدت مدينة 

جمجملال مراسلم إلحياء الذكلرى، تحت 
شعار: »لنجعل الذكرى الل30 لألنفال بداية 
لرص صفوف شعبنا وحماية مكتسباته«، 
مطالبني بإعان 14 نيسلان ملن كل عام 
حلداداً عاماً يف عموم العلراق.إىل ذلك، قال 
وزير شؤون الشهداء واملؤنفلني يف 
حكوملة إقليم كردسلتان، محمود 
حاجي صاللح إن »حكومة اإلقليم 
بحمايلة  واجباتهلا  دوملاً  تلدرك 
حقلوق ذوي املؤنفلني والسلجناء 
السياسليني«، مضيفاً: »تمت حتى 
ملن   2٥00 جثاملني  إعلادة  اآلن 
شلهداء األنفال، دون الكشلف عن 
التفاصيل ألسباب سياسية وأمنية، 
ونحلن نواصل جهودنا بالتنسليق 
مع الحكوملة العراقية للعثور عىل 

املزيد من املقابر الجماعية«.

الرد الرسيع: عودة اكثر من )450( عائلة نازحة اىل مناطق 
رشق صالح الدين

إقليم كردستان حييي الذكرى السنوية الـ)30( لعمليات 
األنفال الدامية
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     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�رر م�رف الرافدين، أمس الس�بت، تخفي�ض اجور اي�داع مبالغ 
املواطنني الفائزين بقرعة الحج لتصل اىل 5000 خمسة آالف دينار .

وق�ال املكتب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، انه »لغرض تقدي�م أفضل الخدمات للحج�اج الذاهبني 
لبيت الله الحرام فقد وجه املرف فروعه كافة يف بغداد واملحافظات 
باس�تيفاء عمولة مقطوعة تبلغ 5000 آالف دينار لتغطية العموالت 
وتكالي�ف الصك للحج�اج والذي يتم م�ن تنظيمه المر الهي�أة العليا 

للحج«.
واشار اىل ان »هذه الخطوة تأتي مساهمة من املرف لتقليل تكاليف 
ونفق�ات الحج وتحقيق أقىص فائدة للمواطن وتوفري كافة الخدمات 

املرفية له«.

الرافدين يقرر ختفيض أجور ايداع مبالغ الفائزين بقرعة احلج

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أُطلق�ت الحمالت الدعائية يف العراق، أمس 
السبت، إيذاناً ببدء السباق االنتخابي الذي 
س�يجري يف 12 أيار املقبل، إال أن الس�باق 
يحظ�ى ه�ذه امل�رّة بمراقب�ة صارمة من 
قبل الدوائر املعنية، وعىل رأس�ها مفوضية 
االنتخاب�ات، الت�ي أخ�ذت ع�ىل عاتقه�ا 
تس�جيل املخالف�ات الت�ي م�ن املمكن أن 

تقوم بارتكابها الكتل السياسية.
وكش�ف املتحدث الرسمي باسم املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخابات كريم التميمي 
ع�ن ن�ر لج�ان رص�د يف كاف�ة مكات�ب 
املحافظات ترصد مبال�غ حمالت األحزاب 
واملرش�حني، التخاذ اإلج�راءات القانونية 
بحقه�م، تص�ل إىل طرده�م من الس�باق 

االنتخابي.
وقال التميمي “تّم نر لجان رصد يف كافة 
مكاتب املحافظات ترصد حمالت األحزاب 
واملرشحني، وسوف نتخذ إجراءات قانونية 
بحقهم وفق النظام والقانون، يصل بعضها 

إىل طردهم من السباق االنتخابي”.
ان�ه “حت�ى اآلن إن   ، التميم�ي  وأض�اف 
املخالف�ات االنتخابية واإلدارية لم تصل إىل 
الجريمة االنتخابية. هناك مخالفات نعم، 
لكنها ال ترقى لدرج�ة الجرائم االنتخابية، 
مث�ل تعليق ص�ور والبدء بالحمل�ة مبكراً 
واس�تخدام أس�اليب غري صحيحة. وهذه 

تعترب مخالفات انتخابية”.
بدوره�ا، أعلن�ت امان�ة بغ�داد ع�ن ب�دء 
دوائره�ا البلدية برصد ومتابعة املخالفات 
االنتخابية للكيانات والقوائم وإرسالها إىل 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.
وق�ال مدير العالق�ات واإلع�الم يف االمانة 
حكي�م عب�د الزه�رة إن “هن�اك مجموعة 
ضوابط وضعتها املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاب�ات بش�أن الدعاي�ات االنتخابية 
م�ن ابرزها منع لصق الصور عىل الجدران 
واس�تخدام التماثيل والجامعات واملدارس 
واملساجد يف الدعاية االنتخابية”، مؤكدا أن 
“املفوضية منعت كافة الدعايات االنتخابية 

التي تلحق رضرا بالبنى التحتية”.
وأضاف عب�د الزهرة، أن “الدوائ�ر البلدية 
التابعة المانة بغ�داد بدأت عمليات الرصد 
والتوثيق وس�نقوم بإرس�ال املخالفات إىل 
املفوضي�ة التخاذ اإلج�راءات املناس�بة”، 
مؤكدا يف الوقت نفسه أن “االمانة ستقوم 
بإزالة كافة الدعايات االنتخابية املتجاوزة 
الوس�طية  والج�زرات  االرصف�ة  ع�ىل 

ومقاضاة اصحابها”.
من جانبها، دعت املفوضية العليا لحقوق 
االنس�ان يف الع�راق، اىل مواصل�ة تحدي�ث 
البطاق�ات  وتوزي�ع  الناخب�ني  س�جالت 
االنتخابي�ة وباألخ�ص النازح�ني منه�م، 
مؤكدة انها سيكون لها دور بارز يف مراقبة 

عملية االقرتاع.
وق�ال عض�و مفوضي�ة حقوق االنس�ان 

فاض�ل الغراوي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »ندعو مفوضية 
االنتخابات اىل االستمرار بتحديث سجالت 
الناخبني وتوزيع البطاقات االنتخابية عىل 
جمي�ع املس�تفيدين الذين لم تس�نح لهم 
الفرصة يف تحديث بطاقاتهم وس�جالتهم 

االنتخابية وخاصة النازحني منهم«.
واض�اف ان »مفوضي�ة حق�وق االنس�ان 

رشيك اس�اس وس�يكون له�ا دور بارز يف 
عملية مراقبة االنتخابات الربملانية القادمة 

منتصف شهر ايار املقبل«.
واك�د ع�ىل ان »مفوضية حقوق االنس�ان 
بما تمتلكه م�ن حصانة س�يادية ودولية 
وفق الوالية املمنوحة اليها فإنها تقف عىل 
مسافة واحدة من جميع الكيانات والجهات 
املشاركة يف االنتخابات وبما يضمن سالمة 

وشفافية العملية االنتخابية«.
وتابع الغراوي ان »املشاركة يف االنتخابات 
النيابية ومجال�س املحافظات حق يتمتع 
ب�ه كل مواط�ن عراق�ي دون الخ�وف من 
التميي�ز او العنرية ومن حقه ان يتقدم 
حق�وق  مفوضي�ة  مكات�ب  اىل  بش�كوى 
االنس�ان املنترة يف كاف�ة املحافظات، او 
من خ�الل املراقبني املوجودين قرب املراكز 

االنتخابية وتس�جيل اي شكوى او انتهاك 
بحقهم«.

ولف�ت اىل ان مفوضي�ة حق�وق االنس�ان 
»سرتاقب الحمالت االنتخابية وتوثق كافة 
املخالفات واالنتهاكات للتسقيط السيايس 
او اس�تخدام امل�ال الس�يايس للتأث�ري عىل 
ارادة الناخب�ني وبما يضم�ن خلو العملية 

االنتخابية من اي انتهاكات تذكر.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

عّد الع�راق، أمس الس�بت، الرضبات 
وفرنس�ا  بريطاني�ا  نفذته�ا  الت�ي 
والوالي�ات املتحدة ضد أه�داف تابعة 
للنظام يف س�وريا أنها »فرصة جديدة 
لتم�دد االره�اب الذي ه�زم يف العراق 

وتراجع يف سوريا«.
ونق�ل بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة ع�ن 
املتحدث باسمها أحمد محجوب قوله 
ان »الخارجية تعترب هذا الترف أمرا 
خط�ريا جداً ملا ل�ه م�ن تداعيات عىل 

املواطنني االبرياء«.
واضاف »تشدد الخارجية عىل رضورة 
الحل الس�يايس ال�ذي يلب�ي تطلعات 
الش�عب السوري ، وان عمال كهذا من 
ش�أنه ان يج�ر املنطق�ة اىل تداعيات 
واس�تقرارها  أمنه�ا  ته�دد  خط�رية 
وتمنح االٍره�اب فرصة جديدة للتمدد 
بع�د ان تم دح�ره يف الع�راق وتراجع 

كثريا يف سوريا«.
وج�ددت الخارجي�ة العراقية دعوتها 
القم�ة العربي�ة الت�ي تلتئ�م االحد يف 
الس�عودية، »باتخ�اذ موق�ف واضح 

تجاه هذا التطور الخطري«.
وش�نت الوالي�ات املتح�دة وبريطانيا 
رضب�ات  الس�بت  فج�ر  وفرنس�ا 
عس�كرية عىل اهداف للنظام س�وريا 
ردا عىل هجوم كيميائي اتهمت دمشق 

بتنفيذه يف دوما قرب دمشق.

ب�دوره، دع�ا زعي�م التي�ار الصدري 
الس�يد مقت�دى الص�در اىل تظاهرات 
احتجاجي�ة يف جمي�ع املحافظات رداً 

عىل رضب سوريا.
وقال السيد الصدر ردا عىل طلب اللجنة 
املركزي�ة املرفة عىل االحتجاجات يف 
الع�راق، بدعمه للخ�روج بتظاهرات 
االحد يف س�احة التحرير وسط بغداد، 

»لك�م من�ي فائ�ق الش�كر والتقدي�ر 
الن ه�ذا يدل ع�ىل حرصكم ومحبتكم 
للش�عوب من جهة ورفضه�م للظلم 
م�ن جه�ة، نعم ي�ا حب�ذا ل�و يخرج 
الش�عب العراقي بكاف�ة اطيافه عربا 
وكردا وسنة وشيعة وباقي االديان بل 
ومدنيني واس�الميني اجمع ليرتجموا 
رفضه�م للتعدي عىل الش�عوب عامة 

الس�وري خاصة بتظاهرة  والش�عب 
حاش�دة وسلمية كل يف محافظتهم يف 
نفس الوق�ت ليعلنوا رفضهم للهجمة 
االرهابي�ة االمريكي�ة الت�ي س�تكون 
تداعياته�ا عام�ة وس�تجلب الويالت 

للمنطقة عامة والعراق خاصة«.
وأك�د ان�ه »لن يرف�ع فيها أي ش�عار 
اع����الم س�وريا وال���عراق  سوى 

فقط ال غري«.
إىل ذلك، اكد املتحدث الرس�مي لحركة 
النجب�اء، هاش�م املوس�وي ان امل�ال 
الصهيون�ي  والتحري�ض  الس�عودي 

اساس العدوان عىل سيادة سوريا.
وقال املوسوي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »حماقة 
غ�ريوا  وحلفائه�ا  االمريكي�ة  االدارة 

خارطة املواجهة واالشتباك وعليها ان 
تتحمل عواقب العدوان«.

واضاف ان »حلفاء س�وريا لن يرتكوا 
دمشق لقمة سائغة لالدارة االمريكية 
وحلفائه�ا التكفريين«، مش�ريا اىل ان 
»الس�يناريو االمريك�ي يف دوما ورقة 
محروقة ولعبة مكشوفة ال تختلف عن 

مرسحية خان شيخون املفتعلة«. 

واشار املوسوي اىل ان »امريكا ال تريد 
االستقرار يف سوريا وتسعى الحتاللها 
والسيطرة عىل مواردها االقتصادية«، 
داعي�ا م�ن يدع�ي العروبة واالس�الم 
ان »يب�دي موقف�ه الواضح والريح 
م�ن الع�دوان الثالث�ي االرهاب�ي عىل 

سوريا«.
الس�عودي  »امل�ال  ان  اىل  ولف�ت 
والتحريض الصهيوني اساس العدوان 
عىل سيادة سوريا ومحور املقاومة«.

أمنياً، أكد قائد مح�ور غرب االنبار يف 
الحشد الشعبي قاسم مصلح استعداد 
قوات الحش�د ألي طارئ عىل الحدود 

العراقية السورية.
وقال مصلح يف تريح ملوقع الحش�د 
الش�عبي، إن »قيادة عمليات الجزيرة 
والبادي�ة والفرقة الثامن�ة يف الجيش 
العراق�ي وقيادة الحش�د الش�عبي يف 
قض�اء القائم ناقش�ت، اليوم، س�بل 
تأم�ني االرايض العراقي�ة م�ن تس�لل 
العنارص االرهابية«، الفتا اىل ان »قوات 
الحش�د عىل اتم الجهوزية واالستعداد 
ل�ردع اي تس�لل م�ن عن�ارص داعش 
العراقي�ة خصوصا  االرايض  باتج�اه 

بعد تسارع االحداث يف سوريا«.
وأك�د ع�ىل »اهمي�ة التع�اون الكبري 
بني القوات األمنية والحش�د الش�عبي 
س�اعد  ال�ذي  العش�ائري  والحش�د 
بالكش�ف ع�ن أماكن تواج�د عنارص 

داعش«.

املفوضية نشرت جلانًا يف احملافظات وهددت املخالفني بـ »الطرد« من السباق.. و«اجلزرات الوسطية« أوىل العقبات

الدعايات االنتخابية ختضع لـ »املراقبة«: مجيع املخالفات ستسجل

بغداد تطالب بـ »احلل السياسي«.. وفصائل املقاومة: املال اخلليجي هو السبب

العدوان الثالثي عىل سوريا يقلق العراق: حتشيد عىل احلدود وخوف من »متدد اإلرهاب«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلنت وزارة التخطيط، أمس الس�بت، ان اكثر 
من 75 ترليون دين�ار مجموع تكلفة الوحدات 
املت�رضرة نتيجة العملي�ات اإلرهابي�ة، مبينة 
ان األرضار التي لحق�ت بالوحدات االقتصادية 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن كان�ت ه�ي األعىل 
من ب�ني املحافظات املش�مولة. وقالت الوزارة 
خ�الل مس�ح اجرته خالل ش�هر نيس�ان من 
عام 2018 لعدد م�ن املحافظات التي ترضرت 
بفع�ل العملي�ات االرهابي�ة ش�ملت )نين�وى، 
كرك�وك، ص�الح الدي�ن، دي�اىل، بغ�داد، االنبار 
وباب�ل( بتقري�ر لها اطلع�ت الس�ومرية نيوز 
علي�ه ان »عدد الوح�دات االقتصادية املترضرة 

نتيجة س�يطرة العصابات اإلرهابية وعمليات 
التحري�ر بلغت 8457 وحدة اقتصادية مختلفة 
األن�واع كان العدد األكرب منه�ا يف قطاع األبنية 
الحكومية وبواقع 2167 وحدة اقتصادية يليه 
قطاع النقل حيث بلغ ع�دد الوحدات املترضرة 
فيه 2041 وحدة«، مبينة ان »مجموع التكلفة 
الكلية للوحدات االقتصادية املترضرة قد بلغت 
75.306 تريليون دين�ار وملختلف القطاعات«. 
واضاف�ت ال�وزارة ان »القط�اع األكث�ر ترضراً 
م�ن بني القطاع�ات هو قط�اع الكهرباء حيث 
بلغ�ت قيم�ة األرضار الت�ي لحقت ب�ه 9.586 
تريليون دينار يليه قط�اع النفط والغاز والذي 
بل�غ 6.145 تريليون دينار ث�م قطاع الصناعة 
التحويلي�ة وقد بلغ 5.477 تريليون دينار وذلك 

لكون�ه م�ن القطاعات الكبرية م�ن حيث رأس 
امل�ال والتي تخ�دم العديد م�ن املحافظات، أما 
مجم�وع التكلفة الكلي�ة للوحدات املترضرة يف 
ال�وزارات أو الجهات غ�ري املرتبطة بوزارة فقد 
بلغت 20.514 تريليون دينار«. وتابعت الوزارة 
ان »األرضار التي لحقت بالوحدات االقتصادية 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن كان�ت ه�ي األعىل 
من بني املحافظات املش�مولة باملس�ح وبواقع 
13.821 تريليون دين�ار تليها محافظة نينوى 
وبواق�ع 10.057 تريليون دين�ار ثم محافظة 
االنب�ار وق�د بلغ�ت 9.529 تريلي�ون دين�ار«، 
مش�رية اىل ان »س�بب ك�ون محافظ�ة صالح 
الدين ه�ي األعىل من بني املحافظات هو وجود 
املصايف ومحطات الكهرباء يف هذه املحافظة«. 

ولفتت الوزارة اىل ان »محافظة نينوى تصدرت 
املحافظات يف قيمة املباني الس�كنية املترضرة 
يف الح�رض حيث إن أعىل قيم�ة أرضار للمباني 
السكنية يف البيئة الحرضية ظهرت يف محافظة 
نينوى اذ بلغ�ت 5.8 تريليون دينار عراقي وقد 
ش�كلّت ما نس�بته 57.8% من قيمة األرضار يف 
املنطقة الحرضية تليها محافظة االنبار بقيمة 
رضر ق�دره 2.3 تريليون دينار عراقي وبواقع 
22.7% م�ن قيمة األرضار يف املنطقة الحرضية 
ثم محافظة صالح الدين بقيمة رضر بلغت 1.4 
تريليون دينار عراقي وبواقع 13.6%«. يذكر ان 
تنظيم »داعش« سيطر يف عام 2014 عىل بعض 
املحافظ�ات العراقية مما ادى اىل احداث ارضار 

جسيمة يف املمتلكات العامة والخاصة .

املسح أجري يف )7( حمافظات وصالح الدين األكثر تضررًا

التخطيط تصدر إحصائية جديدة لـ »الوحدات املترضرة« وتعلن احلاجة لـ)75( ترليون دينار
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         بغداد / المستقبل العراقي

أكد املرصد الس�وري لحقوق االنس�ان أن مراكز 
األبحاث واملقرات العس�كرية التي طالتها الرضبات 
الغربية فجر أمس السبت كانت خالية تماماً اال من 
بضع عنارص حراسة، جراء تدابري احرتازية اتخذها 

الجيش السوري مسبقاً.
يف االثناء، أكدت وزارة الدفاع الروسية ان الواليات 
املتحدة وحلفاءها اطلقوا اكثر من مئة صاروخ عىل 
س�وريا، مش�رية اىل ان القوات الس�ورية اعرتضت 

»عددا كبرياً« منها.
وش�نت الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا وفرنس�ا 
فجر الس�بت رضبات عس�كرية عىل أهداف للنظام 
يف س�وريا، رداً عىل هجوم كيميائ�ي مزعوم اُتهمت 

دمشق بتنفيذه يف دوما قرب العاصمة السورية.
وقال مدير املرصد رامي عب�د الرحمن إن »كافة 
املراكز التي اس�تهدفت بالقصف فجر السبت كانت 
فارغ�ة تماماً بعدما تم س�حب العنارص التي كانت 

موجودة فيها قبل أكثر من ثالثة أيام«.
وكان املرص�د افاد االربعاء ان الجيش الس�وري 
أخ�ىل مطارات وقواعد عس�كرية ع�دة بينها قيادة 
األركان ومبن�ى وزارة الدفاع يف دمش�ق عىل خلفية 

تهديدات واشنطن بشن رضبة يف البالد.
واس�تهدفت الرضب�ات، وف�ق م�ا نقل�ت وكالة 
األنباء الرس�مية »س�انا«، مركز البحوث العلمية يف 
حي برزة الدمشقي )شمال رشق(، ما أدى اىل تدمري 
مبنى يحتوي ع�ىل مركز تعليم ومخت�رات علمية، 

مشرية اىل ان األرضار اقترصت عىل املاديات.
يف وس�ط البالد، استهدفت صواريخ مستودعات 
للجي�ش غرب مدينة حمص. وأوردت س�انا أنه »تم 
التصدي لها وحرفها عن مس�ارها ما تسبب بجرح 

ثالثة مدنيني«.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية يف بيان نقلته وكالة 
االنباء »ريا نوفوس�تي« ان »أكث�ر من مئة صاروخ 
عابر وصاروخ جو أرض أطلقته�ا الواليات املتحدة 
وبريطاني�ا وفرنس�ا م�ن البحر والجو ع�ىل أهداف 

سورية عسكرية ومدنية«.
وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 

»عددا كبريا« من هذه الصواريخ.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ان 12 صاروخا 
عابرا اطلقت عىل مطار قريب من دمشق واعرتضتها 

الدفاعات الجوية السورية باكملها.
واكدت الوزارة ان روس�يا لم تس�تخدم انظمتها 
الدفاعي�ة الجوي�ة يف س�وريا للتص�دي للرضب�ات 

الغربية عىل منشآت للنظام السوري.
ونقل�ت وكاالت االنباء الروس�ية ع�ن الوزارة ان 
»أنظم�ة الدف�اع الجوي�ة الروس�ية املتمرك�زة عىل 
االرايض الس�ورية لم تس�تخدم للتص�دي للرضبات 

الصاروخية«.
وذك�ر املص�در نفس�ه ان اي ص�اروخ رويس لم 
يصب املناط�ق التي تغطيها وس�ائل الدفاع الجوي 

لروسيا حول قاعدتي طرطوس وحميميم.
وقال�ت وزارة الدف�اع الروس�ية ان الصواري�خ 
اطلقت من سفن امريكية يف البحر االحمر وطائرات 
تحلق فوق املتوس�ط وقاذفات اسرتاتيجية امريكية 
ج�اءت من قاع�دة التن�ف الجوي�ة يف جنوب رشق 

سوريا.
ب�دوره، أعل�ن الجيش الس�وري أن�ه تمّكن من 
صّد معظم الصواريخ الت�ي أطلقها العدوان الثالثي 
األمريكي الريطاني الفرنيس، مشرياً إىل أنه تّم حرف 
بعض الصواريخ عن مسارها وبعضها أّدى إىل جرح 

3 مدنيني.
إن  بي�ان  يف  للجي�ش  العام�ة  القي�ادة  وقال�ت 
»الع�دوان لن يثني الق�وات املس�لحة والرديفة عن 
س�حق ما تبقى من الجماع�ات اإلرهابية«، مؤّكدة 
تصدّي منظوم�ات الدفاع الجوي الس�وري بكفاءة 

عالية لصواريخ العدوان وإسقاط معظمها.
بيان الجيش أش�ار إىل أن الع�دوان الثالثي أطلق 
ح�واىل 110صواري�خ وتمك�ن الجي�ش م�ن ص�ّد 

معظمها.
يف السياق، قال مصدر رسمي يف وزارة الخارجية 
الس�ورية إن العدوان الثالثي يش�كل انتهاكاً سافراً 
للقانون ال�دويل، وأنه يظه�ر مجدداً اس�تهتار دول 

العدوان بالرشعية الدولية.
ورأى املصدر الرسمي أن توقيت العدوان يتزامن 
م�ع وصول بعث�ة التحقي�ق التابع�ة ملنظمة حظر 
األس�لحة الكيميائية إىل سوريا، مشرياً إىل أنه يهدف 
إىل إعاقة عملها واستباق نتائجها والضغط عليها يف 

محاولة لعدم فضح أكاذيب دوله وفركاتها.
وأكد املصدر نفس�ه أن الهزيمة والفش�ل والعار 
بانتظار دول العدوان، معتراً أنه جاء نتيجة الشعور 
باإلحباط لفش�ل املرشوع التآمري عىل سوريا، ورّداً 

عىل اندحار أدواتهم.
ولفت مصدر الخارجية الس�ورية إىل أن دمش�ق 
تطالب املجتم�ع الدويل بإدانة حازم�ة لهذا العدوان 
ال�ذي ل�ن ي�ؤدي إال إىل تأجي�ج التوت�رات يف العالم، 
مؤك�داً أن الع�دوان الغاش�م ل�ن يؤث�ر يف معنويات 

الشعب السوري وقواته الباسلة.

)110( صواريخ استهدفت منشآت عسكرية

       بغداد / المستقبل العراقيعدوان ثالثي عىل سوريا: دمشق ما زالت آمنة

قال قائ�د القوة الري�ة يف الجيش االيران�ي العميد كيومرث 
حيدري ان�ه انقىض الزمن ال�ذي يطلق فيه الكي�ان الصهيوني 

التهديدات فیما »تم ادراج تاريخ ازالته يف تقويمنا«.
واض�اف کیومرث حی�دري، يف كلمته قبل ب�دء خطبة صالة 
الجمع�ة بطهران مهنئا بيوم املبع�ث النبوي الرشيف )ص(، ان 
ايران اليوم تعد من أكثر البلدان ثباتا واستقرارا وقوة يف مواجهة 

االطماع يف منطقة تعاني من زعزعة االستقرار. 
وتاب�ع: ان بعض القادة يف بلدان الجوار الس�يما املس�ؤولني 
السعوديني يتصورون انهم اذا حولوا بلدهم اىل ترسانه لالسلحة 

فانهم ينالون االمن اال ان هذا مجرد وهم الاساس له.
ونوه اىل ان الش�عب االيراني بات يمتلك اليوم قوات مسلحة 
تمت�از بخصائص النظ�ري لها أولها العقيدة الراس�خة ثم قطع 

التبعية املطلقة وكذلك االعتماد عىل الطاقات الذاتية.
ولفت اىل ان الجيش االيراني يسرتش�د اليوم بتوجيهات قائد 
الث�ورة وحكمته حيث انه يمتاز بالطاع�ة والوالية، مهنئا بيوم 

الجيش املصادف 18 نيسان الجاري.

       بغداد / المستقبل العراقي

واصل�ت الس�لطات األمني�ة يف ف�رض حصارها ع�ىل بلدتي 
املعامري والعكر، اللتان يقطنهما مواطنون من األغلبية الشيعية. 
واس�تمرت الس�لطات يف وض�ع الحواج�ز االس�منتية ونق�اط 
التفتي�ش أمام املداخل، حيث تقوم بتفتيش الداخلني والخارجني 
من البلدتني الشيعيتني. وأظهرت صور بثها نشطاء وضع نقطة 
تفتي�ش دائمة عند مدخل بلدة النوي�درات التي تبعد عن املعامري 
والعك�ر حوايل 3 كيلوم�رتات فقط. وس�بق أن تعرضت للحصار 
قري�ة ال�دراز الش�يعية الت�ي يقطنه�ا ح�وايل 30 أل�ف مواطنا. 
ويستمر حصار بلدة الدراز منذ حزيران 2016. وتستهدف قوات 
تابعة للداخلي�ة بلدات يقطنها مواطنون من األغلبية الش�يعية، 

عر فرض نقاط تفتيش، ومداهمة منازل قاطنيها.

       بغداد / المستقبل العراقي

تراشق الرئيس األمريكي دونالد ترامب واملدير السابق ملكتب 
التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي التهم بالكذب.

واته�م ترامب مدير مكت�ب التحقيقات بترسي�ب معلومات 
رسية.

وكت�ب ترام�ب يف تغري�دة له عىل موق�ع »توي�رت« للتواصل 
االجتماع�ي: »جيمس كومي ثبت أنه م�رسب وكذاب. والجميع 
تقريبا يف واشنطن رأى أنه تجب إقالته عىل أدائه الفظيع ملهامه، 

قبل أن تمت إقالته بالفعل«.
وأض�اف: »كوم�ي رسب معلومات رسية، وتج�ب مالحقته 
عىل ذلك. كما كذب عىل الكونغرس بعد أداء القسم.. هو شخص 
ق�ذر ضعي�ف وكاذب، وكان مدي�را فظيع�ا ملكت�ب التحقيقات 

الفدرايل«.

قائد يف اجليش االيراين:  أدرجنا تاريخ 
ازالة الكيان الصهيوين يف تقويمنا 

سلطات البحرين تواصل حصار 
بلدتني للمعارضة

تـرامـب ومـديـر الـ »إف يب آي« 
السابق يرتاشقان »التهم بالكذب«

حمافظ بغداد يوجه مديرية املجاري بإقامة محالت واسعة يف االقضية والنواحي

العيداين: سنقدم مقرتحًا ملجلس املحافظة لتحويل 
مركز البرصة اىل بلديتني 

التعليم تعلن ختصيص ٥٠% من نصاب الدراسات املسائية حلملة الشهادات العليا

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وجه محافظ بغداد عطوان العطواني 
مديرية مجاري محافظة بغداد بإقامة 
لتنظي�ف  واس�عة  خدمي�ة  حم�الت 
وتس�ليك ش�بكات املجاري يف مختلف 

اقضية ونواحي العاصمة ».
واف�اد مكتبه االعالم�ي ان » املحافظ 
وجه مديرية مج�اري محافظة بغداد 
والدوائر التابعة له�ا يف عموم مناطق 
بغداد بإقامة حمالت واس�عة لتنظيف 

وتس�ليك ش�بكات املجاري ، مبينا ان 
»الحمالت تضمنت االستمرار بتنظيف 
وتفري�غ ح�وض التثخ�ني يف مجاري 
املحمودية ، فضال عن تسليك وتنظيف 
ش�بكة املجاري يف قضاء أبو غريب يف 
عدد من املناطق واالحياء وكذلك إقامة 
حملة لسحب املياه يف النهروان ، مؤكدا 
ان »الحم�الت اس�تهدفت أيضا ناحية 
جرس دياىل اذ تم تنفيذ حملة واس�عة 
املجاري  لتس�ليك وتنظي�ف ش�بكات 
لعدد من االحياء واملناطق ». وأشار اىل 

ان »مديري�ة مج�اري محافظة بغداد 
عمل�ت بموجب توجيه املحافظ والذي 
تضم�ن أيضا اس�تنفار الجهود االلية 
والبرشي�ة لتقدي�م الخدم�ات خ�الل 
زي�ارة االم�ام م�وىس الكاظ�م )عليه 
الس�الم( وإقام�ة حم�الت يف جمي�ع 
املناطق والطرق التي يسلكها الزائرين 
، موضح�ا ان »العم�ل تضمن س�حب 
املياه االس�نة وفتح وتس�ليك شبكات 
املجاري وكذلك ردم املستنقعات«. ويف 
سياق متصل وبتوجيه محافظ بغداد 

عق�د اجتم�اع ترأس�ه مدي�ر مجاري 
محافظ�ة بغ�داد ضمن قاط�ع قضاء 
الحس�ينية لوضع آلية عم�ل للمرحلة 
املقبل�ة حي�ث ت�م تقس�يم العمل بني 
ودائ�رة  الحس�ينية  مج�اري  دائ�رة 
املهندس املقيم والجهد االيل للعمل عىل 
تسليك الخطوط الناقلة والشبكات مع 
استمرار عمل الرشكة املنفذة ملرشوع 
مجاري الحس�ينية إلنجازه بحس�ب 
العم�ل وباملواصف�ات  ج�دول تق�دم 

الفنية املتعاقد عليها.

       البصرة / المستقبل العراقي

املهن�دس  الب�رصة  محاف�ظ   كش�ف 
أسعدالعيداني عن سعي الحكومة املحلية يف 
تحويل  مدينة البرصة  اىل بلديتني من خالل  
تقدي�م مقرتح  بخص�وص هذا املوضوع يف  

األيام املقبلة إىل مجلس املحافظة  
 وق�ال »العيداني يف بي�ان صحفي صدر 
عن مكتب�ه اإلعالمي أث�����ناء اس�تقبال 
بع�ض وجه�اء مناط�ق الب�رصة و مدراء 
الدوائ�ر الخدمية انه بص�دد تقديم املقرتح 
اىل اعض�اء مجلس املحافظ�ة ليكون مركز 
املدينة عبارة عن  بلدي������تني ملا تحتاجه 

مختل�ف مناطق مرك�����ز املحافظة من 
خدمات يف ظل التوس�ع السكاني الحاصل 
اليوم واملتابع وامل����راقب يشاهد رضورة 
احتياج تلك املن����اطق ملختلف الخدمات.

وب�ني » محاف�ظ الب�رصة  ان الف�رتة 
املقبلة ستشهد تغيري وأقالة مختلف مدراء 
الدوائ�ر املقرصي�ن يف تق����ديم الخدمات 
ملرك�ز املدينة وه�ذا االمر ت�م التأك�����يد 
علي�ه يف ف�رتات س�ابق����ة م�ن خ�الل 
االجتماعات م�ع مدراء الدوائ������ر  وقد 
تم أع����فاء بعض مدراء شعب البل���دية 
من م��ناصبه�م للتق���ص�ري الواضح يف 

ملف التنظيف .

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، 
مضيها بتخصيص ٥0% من نصاب الدراسات 
املسائية لحملة الشهادات العليا، فيما وصفت 
الترصيحات التي يطلقها املرشحون لالنتخابات 
الترشيعي�ة املقبل�ة بهذا الش�أن ب�«الزائفة«، 
داعي�ًة حملة الش�هادات والخريج�ني األوائل 
لعدم اللجوء اىل أي جهة أو ش�خصية تستثمر 
مطالبهم الغراض انتخابية«. وقالت الوزارة يف 

بيان تلقته، »املس�تقبل العراقي«، إنه »حرصا 
ع�ىل اس�تثمار الطاق�ات الوطنية م�ن حملة 
الش�هادات وتوظيفها يف املكان املناس�ب الذي 
يلبي احتياجات الدولة يف تش�كيالتها الفاعلة 
ف�إن وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي 
عكف�ت من�ذ وقت لي�س بالقريب ع�ىل بلورة 
املعالج�ات املمكن�ة لتنفي�ذ قانون�ي تش�غيل 
الطلب�ة األوائل وحمل�ة الش�هادات العليا عىل 

وفق اإلجراءات املتاحة«.
وأضاف�ت ال�وزارة، ان�ه »س�عيا إىل تطوي�ق 

تداعي�ات األزم�ة املالية التي لم تت�ح لوزارتنا 
الحصول عىل ما يسعف طموحها يف احتضان 
حملة الش�هادات بس�بب عدم توفر الدرجات 
الوظيفي�ة يف قان�ون املوازنة لعام�ي 201٧/ 
2018 فإنن�ا نؤكد امل�ي بتخصيص ٥0% من 
نصاب الدراسات املسائية إىل حملة الشهادات 
العليا والتنس�يق املتواصل م�ع رئيس الوزراء 
ووزارات الدولة كافة الستيعاب هذه الطاقات 
والخريج�ني األوائ�ل اس�تنادا إىل الترشيع�ات 

النافذة«.

أمانة بغداد تعلن نجاح اخلطة اخلدمية 
اخلاصة بزيارة االمام موسى الكاظم »ع«

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد عن »نجاح الخطة الخدمية الخاصة بإحياء 
ذكرى استش�هاد االم�ام الكاظم علي�ه الس�الم، مثمنًة جهود 
االجه�زة االمنية وتعاون أصح�اب املواكب والف�رق التطوعية 

معها«. 
وذكر بيان ألمانة بغداد تلقته »املستقبل العراقي«، إن »الخطة 
التي أعدته�ا امانة بغداد لتقدي م الخدمات للحش�ود املليونية 
الت�ي احي�ت ذك�رى استش�هاد م�وىس الكاظم عليه الس�الم، 
حققت نجاح�اً باهراً بفضل تضافر الجهود االس�تثنائية التي 
بذلتها دائرة بلدية الكاظمية والدوائر البلدية االخرى الس�اندة 
بعد ارشاك 16٥0 عام�ل و210 الية تخصصية التي عملت عىل 
مدار الس�اعة وبإرشاف ميدان�ي مبارش من قب�ل امينة بغداد 
الدكتورة ذكرى علوش والوكيل البلدي واملالك املتقدم يف االمانة 
ال�ذي تواجد طيل�ة االيام القليل�ة املاضية يف مدين�ة الكاظمية 
املقدسة«.  واضاف ان »هذا النجاح كان ثمرة التعاون املستمر 
مع القوات االمنية لتس�هيل انس�يابية حركة اآلليات الخدمية 
والتنسيق معهم عر غرفة العمليات املشرتكة من خالل مديرية 
الحراس�ات واالم�ن التابع�ة المانة بغ�داد اىل جانب مش�اركة 
مالكاته�م ورشط�ة امانة بغ�داد يف حمالت تطوعي�ة لتنظيف 
الطرق بع�د انتهاء الزيارة«. وتابع ان »دائ�رة بلدية الكاظمية 
اطلقت حملة كرى بعد انتهاء مراسم الزيارة تضمنت تنظيف 
ورفع املخلفات وغسل الشوارع الرئيسة والفرعية التي سلكها 
الزائرون وفتح االنسدادات يف شبكات املجاري وصيانة الجزرات 
الوس�طية ع�ر توزيع الجه�د اآليل والبرشي املكثف وتحش�يد 

جهود جميع اقسام الدائرة لتنفيذ االعمال الخدمية«. 

النفط تؤجل موعد تقديم العطاءات 
لتطوير الرقع االستكشافية احلدودية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط ، عن تمديد فرتة تقدي�م عطاءات الرشكات 
العاملي�ة املؤهل�ة لجول�ة الرتاخي�ص الخاصة بتطوي�ر 11 رقعة 
استكش�افية حدودية اىل 2٥ من ش�هر نيسان الجاري وذلك بناءا 
ع�ىل طلب ال�رشكات بمنحها مزيدا من الوقت لدراس�ة العروض 

الخاصة بهذه الجولة«.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي« ان دائرة العقود والرتاخيص البرتولية كانت قد ارسلت اىل 
الرشكات املؤهلة امس الجمعة وثيقة املناقصة النهائية ورشوط 
املناقصة ونموذج لعقدين االول يشمل استكشاف وتطوير وانتاج 
الرقع االستكش�افية والثاني يشمل عقد تطوير وانتاج ،مبينا ان 
عدد الرشكات املؤهلة التي اشرتت حقائب املعلومات )14( رشكة 

من جنسيات مختلفة ».

املنافذ احلدودية تضبط ثالث شاحنات حمملة 
بخزانات بالستيكية يف منفذ سفوان

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية، منفذ 
س�فوان، ع�ن ضبط ثالث ش�احنات 
محمل�ة بخزانات بالس�تيكية لوجود 
تالعب يف وزن البضاعة بمعدل نصف 
وزن البضاعة سبب فرق رسم وهدر 
يف املال العام بس�بب تع�اون موظف 
الكمرك العامل ع�ىل امليزان الجرسي 
كت�ل  وض�ع   ال�ذي  املس�تورد  م�ع 
كونكريتي�ة وقطع حديدي�ة ثقيلة يف 

بدن الس�يارة  لالخالل بالوزن الفارغ 
للش�احنة ، ت�م إحال�ة القضي�ة إىل 

القضاء من قبل إدارة املنفذ .
ومن جهة اخرى اعلن�ت هيأة املنافذ 
الحدودي�ة، ع�ن ضبط جه�از لطبع 
تاري�خ صالحي�ة ع�ىل عب�وات املواد 
ش�احنة  يف   ) اكس�باير   ( الغذائي�ة 
اىل  املغ�ادرة  ت�روم  فارغ�ة  ايراني�ة 
الجان�ب االيران�ي م�ن قبل س�يطرة 
مديريتن�ا، وت�م االحال�ة اىل مخف�ر 

رشطة زرباطية.
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مديري�ة األح�وال املدنية والج�وازات واإلقام�ة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 2317

التاريخ: 2018/4/10
اعالن 

قدم الوكيل )محمد حسني عبد مسلم (طلبا لغرض تبديل 
لقب�ه موكله )جعفر صالح مهدي ( وجعله )الكويف ( بدال 
م�ن )باش اغا ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء مهدي نعمة الوائيل   
مدير الجنسية العام وكالة 

������������������������������������
مديري�ة األح�وال املدنية والج�وازات واإلقام�ة يف النجف 

االرشف
قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات

 العدد: 2315
التاريخ: 2018/4/10

اعالن 
قدم الوكيل )محمد حسني عبد مسلم (طلبا لغرض تبديل 
لقب�ه موكله )يحيى صالح مه�دي( وجعله )الكويف( بدال 
م�ن )باش اغا ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء مهدي نعمة الوائيل   
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������
مديري�ة األح�وال املدنية والج�وازات واإلقام�ة يف النجف 

االرشف
قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات

العدد: 2291
التاريخ: 2018/4/10

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املدع�ي ) عباس محمد 
عيل حمزة حمود( الذي يطلب تبديل لقبه من )الرماحي( 
اىل )الرباق�ي ( فمن لديه اعرتاض مراجع�ه هذه املديرية 
خالل مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم ( وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم    24195 يف 12\6\2016 .
  اللواء مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد :2298 

التاريخ: 2018/4/10.
اعالن 

 بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل املدعي 
)حسني جاس�م محمد عيل حمزة ( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن )الرماح�ي( اىل 
)الرباق�ي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة 
عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 6/12/ 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل 
مديرالجنسية العام وكالة 

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد:2294

التاريخ:2018/4/10 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوة املقام�ة من قبل املدعي 
)ع�يل االك�رب عباس محمد ع�يل حمزة (
ال�ذي يطلب تبديل لقب�ه من )الرماحي (

اىل )الرباقي(  فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املاده 
)22( م�ن قانون البطاق�ه الوطنية رقم 
املرق�م  االداري  واالم�ر   2016 لس�نة   3

24195يف 2016/6/12 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد :2299 

التاريخ:2018/4/10 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوة املقام�ة من قبل املدعي 
)ع�يل جاس�م محمد ع�يل حم�زة (الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن )الرماح�ي( اىل 
)الرباق�ي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12 .
 اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد:2302

التاريخ:2018/4/10 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوة املقام�ة من قبل املدعي 
)محمد جاس�م محمد ع�يل حمزة( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن )الرماح�ي( اىل 
)الرباقي(فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195  

يف 12 /6/ 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد:2295

التاريخ:2018/4/10 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوة املقام�ة من قبل املدعي 
)زين العابدين عباس محمد عيل حمزة( 
ال�ذي يطلب تبديل لقبه م�ن )الرماحي( 
اىل )الرباقي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة 
عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195  

يف 2016/6/12 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة  

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 2256 

التاريخ: 2018/4/9 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوة املقام�ة من قبل املدعي 
)كاظ�م عم�ران م�وىس عبدالل�ه( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن )البو ب�الد (اىل 
)الحمدان�ي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمسة 
عرش يوم (وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة  الوطنية رقم 
3  لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195يف 2016/6/12 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة
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بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة 
يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف 
املزايدة مراجعة ستكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )15( 
خمستة عرش يوما تبدأ من اليتوم التايل لنرش االعالن مستتصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن )100 %( من القيمة التقديرية 
وينتادى للمزايدة يف الستاعة العتارشة والنصف صباحتا يف اليوم التايل 
النتهاء املتدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعتة مديرية بلدية العمارة 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رستمية يكون موعدهتا اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجتور النرش وكافة املصاريف املرتبة 
عتىل ذلك مع جلب هويتة االحوال املدنية وبطاقة الستكن ويكون عليه 
مراجعتة مديرية بلدية العمارة خالل فترة )10( عرشة ايام من تاريخ 
املصادقتة الكمال اجراءات التعاقد االصتويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء 

العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

بالنظر لعدم حصول راغب 
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة 
يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف 
املزايدة مراجعة ستكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )15( 
خمستة عرش يوما  تبتدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستتصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن )100 %( من القيمة التقديرية 
وينتادى للمزايدة يف الستاعة العتارشة والنصف صباحتا يف اليوم التايل 
النتهاء املتدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعتة مديرية بلدية العمارة 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رستمية يكون موعدهتا اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجتور النرش وكافة املصاريف املرتبة 
عتىل ذلك مع جلب هويتة االحوال املدنية وبطاقة الستكن ويكون عليه 
مراجعتة مديرية بلدية العمارة خالل فترة )10( عرشة ايام من تاريخ 
املصادقتة الكمال اجراءات التعاقد االصتويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء 

العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد /105/ب2018/3

التاريخ/ 2018/4/9
إعالن

بنتاء عىل القرار الصتادر من هتذه املحكمة بإزالة شتيوع العقار 
املرقتم 1/2370حي الصناعي يف النجف عليته تعلن هذه املحكمة 
عتن بيع العقار املذكور أعاله واملبينتة أوصافة وقيمته أدناه فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )خمسة عرش( يوماً 
من اليوم الثاني لنرش اإلعالن مستتصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمتة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر محكمة 
بتداءة النجف وصتادر من مترف الرافدين رقتم )7( يف النجف ، 
وستتجري املزايدة واإلحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم األخري 
متن اإلعتالن يف هتذه املحكمة وعىل املشتري جلب هويتة األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض األول

عبد الرضا عبد النور الجنابي
األوصتاف: العقار املرقتم 1/2370حي الصناعتي يف النجف عبارة 
عن كراج بفنرين يقع عىل الشتارع بعترض 20 مر مقدمة عبارة 
عتن طارمة بداخله قواطع عدد اثنان وهي من الحديد ويوجد فيها 
نوافذ زجاجية )كابينة( والكراج مبنى من الطابوق القديم مسقف 
بالجينكو مبلط باالسمنت غري املسلح )صب علوي( والكراج فارغ 
لحظة الكشتف وغري مشغول من احد ودرجة عمرانه دون الوسط 
علمتا ان املسستاحة الكلية للعقتار 150 متر ، وان القيمة الكلية 
للعقار مبلغ )100،500،000( مائة مليون وخمستمائة الف دينار 

فقط الغري.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد /104/ب2018/3

التاريخ/ 2018/4/9
اعالن

بنتاء عىل القرار الصتادر من هتذه املحكمة بإزالة شتيوع العقار 
املرقتم 1/2364حي الصناعي يف النجف عليته تعلن هذه املحكمة 
عتن بيع العقار املذكور أعاله واملبينتة أوصافة وقيمته أدناه فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )خمسة عرش( يوماً 
من اليوم الثاني لنرش اإلعالن مستتصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمتة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر محكمة 
بتداءة النجف وصتادر من مترف الرافدين رقتم )7( يف النجف ، 
وستتجري املزايدة واإلحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم األخري 
متن اإلعتالن يف هتذه املحكمة وعىل املشتري جلب هويتة األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض األول

عبد الرضا عبد النور الجنابي
األوصاف: العقار املرقم 1/2364حي الصناعي يف النجف عبارة عن 
كراج ومحل صغري  يقع عىل الشتارع بعرض 20 مر مقدمة عبارة 
عن طارمتة بثالث دنك املحتل مغلق لحظة الكشتف والكراج بفنر 
واحتد يحتوي عىل صحيات عتدد اثنان مبنى متن الطابوق القديم 
مستقف بالشيلمان تتوستطه دنكة حديدية )شتيلمان( تتوسطة 
فتحة بمستاحة مرين مربع مبلط باالستمنت غري املستلح )صب 
عادي( والكراج فارغ لحظة الكشف وغري مشغول من احد ودرجة 
عمرانه دون الوستط علما ان املستاحة الكلية للعقار 150 مر وان 
القيمتة الكليتة للعقار مبلتغ )112،100،000( مائتة واثني عرش 

مليون ومائة الف دينار فقط الغريها.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد /1109/ب2017/3

التاريخ/ 2018/4/2
إعالن

بنتاء عتىل القرار الصتادر من هتذه املحكمة بإزالة شتيوع العقتار املرقم3/ 
25173حتي امليالد يف النجف عليه تعلن هتذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
أعتاله واملبينة أوصافتة وقيمته أدناه فعتىل الراغبني بالترشاء مراجعة هذه 
املحكمتة خالل )ثالثون( يوماً من اليوم الثاني لنرش اإلعالن مستتصحبا معه 
التأمينتات القانونيتة البالغتة 10% من القيمتة املقدرة بموجتب صك مصدق 
ألمتر محكمة بداءة النجف وصادر من مرف الرافديتن رقم )7( يف النجف ، 
وستتجري املزايدة واإلحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم األخري من اإلعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب هوية األحوال املدنية وشتهادة الجنسية 

العراقية.
القايض األول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
األوصتاف: العقار املرقم 25173/3حي امليالد يف النجف عبارة عن دارستكنية 
عىل شتارع عام بعرض )30( مر يحتوي عىل ستتة محالت مشغولة جميعها 
عدا املحل الثالث فارغ ، املحالن االول والثاني مشتغوالن من قبل املدعو حبيب 
صتري الذي يرغتب بالبقاء باملحلني االول والثاني بصفة مستتاجر بعد البيع 
باالضافتة اىل داريتن بصورة غري رستمية الجزء االول يتكتون من غرفتي نوم 
وصالة ومطبخ وساحة امامية ومشغول من قبل املدعية علياء حمود محسن 
وهتي الترغب بالبقاء يف العقار اما الجزء الثاني يتكون من استتقبال ومطبخ 
وصحيات ومشتغول متن قبل املدعية استترق حمود محستن وهي ال ترغب 
بالبقتاء يف العقتار بعد البيع بصفة مستتاجرة  وان العقتار يف اجزاءه مجهز 
باملاء والكهرباء مبني من الطابوق مسقف بالشيلمان وهي تتكون من طابق 
واحد مبلطة الدار بال-صب العادي غري املستلح درجة عمرانه دون املتوستط 
وان املستاحة الكلية للعقار هي 231,64 مر مربتع وان القيمة الكلية للعقار 
)192,575,000( مائة واثنان وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون 

الف دينار الغريها.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/868

التاريخ : 2018/4/8
إىل / املنفذ عليه/ عصام محسن محمد حسني

لقتد تحقتق لهتذه املديريتة متن ختالل رشح املبلتغ 
القضائي لهذه املديرية وإشعار مختار )حي الريموك( 
انتك مجهول محتل اإلقامة وليتس لك موطتن دائم أو 
مؤقتت أو مختار ، يمكن إجراء التبليغ علية واستتنادا 
للمتادة )27( متن قانون التنفيتذ تقرر تبليغتك إعالنا 
بالحضور خالل خمستة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامتالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجري وفق القانون.
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

عقتد التزواج املرقتم 584/ زواج /2004 والصادر من 
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة واملتضمن الزامك 
بمهر مؤجل قدرة مليون وخمسمائة الف دينار عراقي 

الغريها لصالح الدائنة دعاء مهدي عبد الكاظم.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/836

التاريخ : 2018/4/8
إىل / املنفذ عليه/ عصام محسن محمد حسني

لقتد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لهذه 
املديريتة وإشتعار مختتار )حي الريمتوك( انتك مجهول محل 
اإلقامتة وليتس لك موطتن دائم أو مؤقتت أو مختتار ، يمكن 
إجتراء التبليغ علية واستتنادا للمادة )27( متن قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك إعالنا بالحضور خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنترش ملبارشة املعامتالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستتبارش هذه املديريتة بإجراءات التنفيذ 

الجري وفق القانون.
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
قترار محكمتة االحتوال الشتخصية يف النجف بالعتدد 565/

ش2018/5 املتضمتن بالتزام  املديتن )عصام محستن محمد 
حسني( بتأدية للدائنة )دعاء مهدي عبد الكاظم ( نفقة قدرها 
مائة وخمستون الف دينار شتهرياً من تاريتخ اقامة الدعوى 
يف 2018/1/15 وملدة ستنة ماضية متن تاريخ اقامة الدعوى 
ونفقة مستتمرة لهتا قدرها مائتان الف دينار شتهريا اعتباراً 
متن اقامة الدعوى يف 2018/1/15 ونفقة مستتمرة لالطفال 
كل من )فاطمة ومحمد وحستني( قدرها مائة وخمسون الف 
دينار شتهرياً لتكل واحد منهم اعتبتاراً من اقامتة الدعوى يف 

.2018/1/15

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1979/ش2018/3

التاريخ/ 2018/4/10
اعالن

إىل/ املدعى عليه / احمد سهر حمود
أقامتت املدعيته )وجتدان إبراهيتم عزيتز( الدعوى 
بالعدد 1979/ش2018/3 امام هذه املحكمة تطلب 
فيهتا تاييد حضانة االوالد كل من )ارشف وزيد اوالد 
احمد ستهر( وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة حي الجهاد/ 
النجتف قتررت املحكمة تبليغك بخصتوص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القتادم املوافق يوم 2018/4/22 الستاعة 
التاستعة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او ارستال 
من ينوب عنك قانونا ستوف تجتري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض 

حيدر طالب الطالقاني

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر 
بلدية العمارة خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
التأمينتات القانونية البالغتة ان ال تقل عن )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة 
يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل 
قاعتة مديريتة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رستمية يكتون موعدها اليوم 
التذي يليه ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجور النرش وكافتة املصاريف املرتبة عىل ذلك 
مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة 
ختالل فرة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه 

يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  
والعائتدة اىل مديريتة بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة 
سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )15( خمسة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل 
عن )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف 
صباحتا يف اليتوم التايل النتهاء املتدة اعاله من تاريخ النرش وعتىل قاعة مديرية 
بلديتة العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رستمية يكون موعدها اليوم الذي 
يليه ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتبة عىل 
ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية 
بلديتة العمارة خالل فرة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات 

التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يستلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد 

دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر 
بلدية العمارة خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
التأمينتات القانونية البالغتة ان ال تقل عن )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة 
يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل 
قاعتة مديريتة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رستمية يكتون موعدها اليوم 
التذي يليه ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجور النرش وكافتة املصاريف املرتبة عىل ذلك 
مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة 
ختالل فرة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه 

يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة 
يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف 
املزايدة مراجعة ستكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )15( 
خمستة عرش يوما تبدأ من اليتوم التايل لنرش االعالن مستتصحبا معه 
التأمينتات القانونية البالغة ان ال تقل عن )25 %( من القيمة التقديرية 
وينتادى للمزايدة يف الستاعة العتارشة والنصف صباحتا يف اليوم التايل 
النتهاء املتدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعتة مديرية بلدية العمارة 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رستمية يكون موعدهتا اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجتور النرش وكافة املصاريف املرتبة 
عتىل ذلك مع جلب هويتة االحوال املدنية وبطاقة الستكن ويكون عليه 
مراجعتة مديرية بلدية العمارة خالل فترة )10( عرشة ايام من تاريخ 
املصادقتة الكمال اجراءات التعاقد االصتويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء 

العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن

اعالناعالناعالن

اعالناعالن
العدد: 15885 

التاريخ: 2018/4/8

العدد: 15891 
التاريخ: 2018/4/8 

العدد: 15883 
التاريخ: 2018/4/8 

العدد: 15886 
التاريخ: 2018/4/8 

العدد: 15684 
التاريخ: 2018/4/5

العدد: 15683 
التاريخ: 2018/4/5

مدة القيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت
التأجير

1

الحوانيت المرقمة
 ،162 ،161 ،160 ،159
 ،171 ،170 ،168 ،163
 ،183 ،182 ،181 ،180

193 ،192 ،185

العلوة 
7,5 م2القديمة

 600,000
ستمائة الف 
دينار لكل 

حانوت

 3
سنوات

2

الحوانيت المرقمة
 ،197 ،196 ،195 ،194
 ،201 ،200 ،199 ،198
 ،207 ،206 ،205 ،202

209 ،208

العلوة 
7,5 م2القديمة

 600,000
ستمائة الف 
دينار لكل 

حانوت

 3
سنوات

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

3 سنوات800,000 ثمانمائة الف دينار9 م2حي الرسالةكشك رقم 1217

3 سنوات600,000 ستمائة الف دينار9 م2حي الرسالةكشك رقم 2223

3 سنوات500,000 خمسمائة الف دينار9 م2حي الرسالةكشك رقم 3232

3 سنوات800,000 ثمانمائة الف دينار9 م2حي الرسالةكشك رقم 4235

3 سنوات600,000 ستمائة الف دينار9 م2حي الرسالةكشك رقم 5236

3 سنوات500,000 خمسمائة الف دينار9 م2حي الرسالةكشك رقم 6237

550,000 خمسمائة وخمسون 9 م2حي الرسالة7309
3 سنواتالف دينار

650,000 ستمائة وخمسون 9 م2حي الرسالةكشك رقم 8310
3 سنواتالف دينار

مجاور كراج كشك رقم 9311
650,000 ستمائة وخمسون 9 م2االقضية والنواحي

3 سنواتالف دينار

مجاور كراج كشك رقم 10312
550,000 خمسمائة وخمسون 9 م2االقضية والنواحي

3 سنواتالف دينار

مجاور كراج كشك رقم 11315
3 سنوات600,000 ستمائة الف دينار9 م2االقضية والنواحي

مجاور كراج كشك رقم 12316
3 سنوات900,000 تسعمائة الف دينار9 م2االقضية والنواحي

مجاور كراج كشك رقم 13319
3 سنوات500,000 خمسمائة الف دينار9 م2االقضية والنواحي

مجاور كراج كشك رقم 14320
3 سنوات700,000 سبعمائة الف دينار9 م2االقضية والنواحي

مدة القيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت
التأجير

ساحة الباعة المتجولين جزء 1
من 118/ 2403نهر دجلة 

حي الحسين 
4,250,000 اربعة ماليين 1800 م2العسكري

ومائتان وخمسون الف دينار
 3

سنوات

ساحة الباعة المتجولين جزء 2
من 16/ 7945 ابو رمانة

ابو رمانة قرب 
500 م2الجامع

2,750,000 مليونان 
وسبعمائة وخمسون الف 

دينار

 3
سنوات

ساحة الباعة المتجولين جزء 3
من 42/ 1 نهر دجلة

اليرموك مجاور 
3,500,000 ثالثة ماليين 500 م2العلوة القديمة

وخمسمائة الف دينار
 3

سنوات

مكتب لبيع الغاز والنفط 4
1,700,000 مليون 1000 م2حي الثورة108/ 1845 الهادي

وسبعمائة الف دينار
 3

سنوات

مكتب لبيع الغاز والنفط 5
390/ 2926 نهر دجلة

طريق عمارة – 
كحالء قرب دور 

النفط
1,700,000 مليون 1000 م2

وسبعمائة الف دينار
 3

سنوات

مكتب لبيع الغاز والنفط 52/ 6
3988 حي الحسين

حي الحسين 
1,700,000 مليون 1000 م2الجديد

وسبعمائة الف دينار
 3

سنوات

مكتب لبيع الغاز والنفط 55/ 7
7668 مغربة

 مغربة/ 
1,700,000 مليون 1000 م2العرصات

وسبعمائة الف دينار
 3

سنوات

ابو رمانة مجاور حانوت رقم 81
900,000 تسعمائة الف 15 م2فرن الصمون

دينار
 3

سنوات

ابو رمانة مجاور حانوت رقم 92
900,000 تسعمائة الف 15 م2فرن الصمون

دينار
 3

سنوات

ابو رمانة مجاور حانوت رقم 103
900,000 تسعمائة الف 15 م2فرن الصمون

دينار
 3

سنوات

ابو رمانة مجاور حانوت رقم 114
900,000 تسعمائة الف 15 م2فرن الصمون

دينار
 3

سنوات

نوع الملك ت
مدة القيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

التأجير

كشك رقم 12
قطاع 15 
شعبان/ 

مجاور السوق
12 م2

3,600,000 ثالثة 
ماليين وستمائة الف 

دينار

 3
سنوات

كشك رقم 23
قطاع 15 
شعبان/ 

مجاور السوق
12 م2

5,150,000 خمسة 
ماليين ومائة وخمسون 

الف دينار

 3
سنوات

نوع الملك ت
مدة القيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

التأجير

1
ورشة 

صناعية رقم 
)1(

الصناعية القديمة/ مخزن 
البلدية جزء من 191/ 8 

نهر دجلة

 160
م2

3,250.000 ثالثة ماليين 
دينار ومائتان وخمسون الف 

دينار

 3
سنوات

2
ورشة 

صناعية رقم 
)3(

الصناعية القديمة/ مخزن 
البلدية جزء من 191/ 8 

نهر دجلة

 100
م2

1,150,000 مليون ومائة 
وخمسون الف دينار

 3
سنوات

3
ورشة 

صناعية رقم 
)4(

الصناعية القديمة/ مخزن 
البلدية جزء من 191/ 8 

نهر دجلة

 150
م2

1,650,000 مليون وستمائة 
وخمسون الف دينار

 3
سنوات

4
ورشة 

صناعية رقم 
)5(

الصناعية القديمة/ مخزن 
البلدية جزء من 191/ 8 

نهر دجلة

 100
م2

1,150,000 مليون ومائة 
وخمسون الف دينار

 3
سنوات

5
ورشة 

صناعية رقم 
)6(

الصناعية القديمة/ مخزن 
البلدية جزء من 191/ 8 

نهر دجلة

 100
م2

1,150,000 مليون ومائة 
وخمسون الف دينار

 3
سنوات

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة
م ر مهندسني

خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

نوع الملك ت
مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

كازينو رقم 1
2112 شارع دجلة10

م2
12,000,000 اثنا عشر 

3 سنواتمليون دينار

كازينو رقم 2
2344 شارع دجلة11

م2
10,000,000 عشرة 

3 سنواتمليون دينار

كازينو رقم 3
2675 شارع دجلة12

م2
10,000,000 عشرة 

3 سنواتمليون دينار
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العدد / 150 
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مجلس  القضاء االعىل
رئاسلة محكملة صلاح الدين 

االتحادية
 دار القضلاء يف الدجيل محكمة 

تحقيق الدجيل
 التاريخ 2018/4/4

اعان 

فقلد املدعلو ) قاسلم فاضلل 
صورتله  امللصقلة   ) ابراهيلم 
2015/9/12من  بتاريخ  اعاء 
قضاء الدجيلل 17بزنة من قبل 
مجموعه مسللحة وللم يعرف 

مصريه لحد االن مع التقدير 
القلايض عبلد الرحملن حميلد 

جاسم
لللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
 رئاسة محكمة استناف صاح 

الدين االتحاديه
 دار القضلاء يف الدجيل محكمة 

تحقيق الدجيل 
.التاريخ 2018/4/3

اعان مفقود

فقلد املدعلو ) علداي فلارس 
محيميلد الخزرجلي ( امللصقة 
بتاريلخ  اعلاه  صورتله 
2018/1/9ملن قضاء الدجيل 
17بزنة اثناء خروجه من داره 
واليعرف مصلريه لحد االن مع 

التقدير
القلايض عبدالرحملن حميلد   

جاسم
لللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة :  2017/2557

التاريخ:  2018/4/7
اعان

تبيع مديرية تنفيذ النجف تمام 
العقار تسلسل 3/18234 حي 
املعلمني الواقع يف النجف العائد 
للمديلن صاللح يوسلف عبلد 
الحسلني  املحجوز لقلاء طلب 
الدائن صادق جعفر سعد البالغ 
مليون  ثاثون   )30،000،000(
دينلار فعلىل الراغلب باللراء 
مراجعلة هلذه املديريلة خال 
مدة ثاثني يوملا تبدأ من اليوم 
التايل لنر االعان مسلتصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة 
علرة ملن املائلة ملن القيمة 
الجنسلية  وشلهادة  املقلدرة 
العراقيلة وان رسلم التسلجيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
املواصفات

1- موقعه ورقمه :- نجف حي 
املعلمني 3/18234

2- جنسه ونوعه:- دار
3- حلدوده واوصافله:- بلدية 

النجف
4- مشلتماته:- العقلار يقلع 
عىل شارع 17 مرت امام حديقة 
) شلارع فرعلي( ويتأللف من 
ساحة امامية وممر عىل امتداد 
البيلت الجلزء االكرب ملن املمر 
مبللط كايش والباقي اسلمنت 
صلب وضمنها صحيلات منزل 
وهلو مفلرز اىل دار ومشلتمل 
كليلدور  ملن  تتأللف  اللدار 
اثنان  وصحيات مشلرتكة عدد 
ومطبلخ وغرفتني نلوم وصالة 
وسللم موزائيك معلق يؤدي اىل 
البيتونلة والسلطح كونكريلت 
مسلح الجدران بورك ومصبوغة 
وهزارة + 10سنتمرت سرياميك 
املا االرضيلة كايش موزائيلك 
والغرفة والصاللة كايش عادي 
ومجهز ماء وكهرباء واملشتمل 
يتكون من مملر صغري جانبي 
وكليدور  مشلرتكة  وصحيلات 
ومطبلخ وغرفلة نلوم واحلدة 
السقف من الطابوق والشيلمان 
 10 وهلزارة  بلورك  الجلدران 
جلدران  سلرياميك  سلنتمرت 
سلرياميك  جميعهلا  املطبلخ 
االرضية كايش موزائيك ومجهز 

ماء وكهرباء.
5- مساحته:- 402م2

6- درجة العمران :- متوسط
7- الشلاغل :- وسلام حملزة 
البيلع  بعلد  بالبقلاء  ويرغلب 

بصفة مستأجر
8-  القيمة املقدرة : 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة :  2016/2150

التاريخ:  2018/4/11
اىل املنفلذ عليله/ عاء جاسلم 
حملزة / نجف/ حلي الجديدة 

   3
املديريلة  لهلذه  تحقلق  لقلد 
القضائلي  املبللغ  رشح  ملن 
لهذه املديرية واشلعار مختار 
جلواد  الثالثلة/  الجديلدة   (
العابلدي( انلك مجهلول محل 
االقامة وليس للك موطن دائم 
يمكلن  مختلار  او  مؤقلت  او 
اجراء التبليغ واسلتنادا للمادة 
)27( من قانلون التنفيذ تقرر 
يف  بالحضلور  اعانلا  تبليغلك 
مديريلة تنفيلذ النجلف خال 
ثاثلون يوملا تبلدأ ملن اليوم 
الثاني للنر ملبارشة املعامات 
التنفيذية بحضلورك ويف حالة 
علدم حضورك سلتبارش هذه 
التنفيلذ  باجلراءات  املديريلة 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة 
العيساوي

اوصاف املحرر:-
نخربكم بانه تقرر حجز االموال 
املرقملة  السليارة  املنقوللة 
مؤقت  فحص  515060بغلداد 
افيو صالون موديل  شوفرليت 
2009 اصفر الللون لقاء طلب 
الدائلن ) جواد سللمان اسلد( 
البالغلة ) اربعلة علر مليون 
وسلبعمائة وتسلعة وثمانون 
الف ومائتان وخمسلون دينار 
مليلون   )14،789،250(  )
دينار فيجلب عليكم اداء املبلغ 
املذكور خال ) ثاثة ايام( من 
اليوم التايل لتاريخ تبلغكم بهذا 
االخبار بالصحف الرسمية واال 
فان االموال املحجوزة بموجب 
هذا القرار ستباع وفق القانون 
وذلك اسلتنادا للمادة )69( من 

قانلون التنفيلذ.
للللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  4321/ب2017/3
التاريخ:  2018/4/11

اىل املدعى عليله ) محمد عادل 
عبيس( 

املحكملة  هلذه  اصلدرت 
 2017/4321 املرقلم  قرارهلا 
واملتضملن   2018/3/26 يف 
الحكلم باللزام املدعلى عليه ) 
محملد علادل عبيلس( بتأدية 
مبلغ قلدره )تسلعون مليون 
دينار( ولثبوت مجهولية محل 
املبللغ  رشح  حسلب  اقامتلك 
بلداءة  محكملة  يف  القضائلي 
النجلف واشلعار مختلار حي 
الجامعة 2 جابر محمد الطريف 
لذا تقلرر تبليغك اعانا بالقرار 
املذكلور بصحيفتلني محليتني 
يوميتلني ولك حلق الطعن عىل 
امللدة  خلال  املذكلور  القلرار 
املقلررة بكافلة طلرق الطعن 
القانونية وبعكسله سيكتسب 
القلرار املذكلور درجلة البتات 

وفق االصول.
القايض

خالد جابر عبيد
للللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

النجف االتحادية
محكمة االحوال الشلخصية يف 

املشخاب
العدد:  167/ش/2018

التاريخ:  2018/4/9

اىل املدعلى عليله ) انلور قيس 
محمد( 

اصلدرت هلذه املحكملة قرار 
167/ش/2018   املرقم  الحكم 
املتضملن   2018/3/29 يف 
تأييلد حضانة املدعيلة ) انغام 
محملد عللوان( الوالدك ) عيل 
محلل  وملجهوليلة  وزهلراء( 
اقامتك لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغلك بصحيفتلني محليتني 
بقلرار الحكلم اعلاه ويف حال 
القلرار  اعرتاضلك علىل  علدم 
اعلاه خلال امللدة القانونيلة 
الدرجة  القرار  سوف يكتسلب 

القطعية بحقك وفق القانون
القايض

احمد عبد مسلم
للللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد:  1377/ب2018/3
التاريخ:  2018/4/11

اعان
اىل/ املدعلى عليله ) نعيلم ابو 

الشلون عبود( 
اقلام املدعلي ) فؤاد سلعدون 
محمد( الدعلوى املرقمة اعاه 
ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بالزامك بتأدية مبلغ قدره ستة 
مايلني دينار ونظلرا ملجهولية 
رشح  حسلب  اقامتلك  محلل 
محكملة  يف  بالتبليلغ  القائلم 
بلداءة النجف واشلعار مختار 
منطقلة الحسلن االوىل املختار 
) كاظلم خلادم الخاللدي( لذا 
تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني 
بموعلد  يوميتلني  محليتلني 
املرافعة 2018/4/22 التاسعة 
صباحلا وعند عدم حضورك او 
ارسلال من ينوب عنك سلوف 
تجلري املرافعة بحقلك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد:  600/ج2018/1
التاريخ:  2018/3/25

اىل املتهم الهارب/ ذياب خزعل جعفر
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة ) 600/ج2018/1( 
والخاصلة باملشلتكي ) محمد جاسلم محمد( وفق 
امللادة )47/457و49( عقوبلات وملجهوليلة محلل 
اقامتك حسلب االشلعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكملة تبليغك اعانا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصلادف يوم 2018/4/30 وعند 
عدم حضورك سلوف تجري محاكمتلك غيابيا وعلنا 

حسب االصول.
القايض

 حسن عبد االمري الحدراوي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة :  2018/968

التاريخ:  2018/4/8
اىل املنفذ عليه/ صالح حسني عيل

لقلد تحقلق لهلذه املديرية ملن خلال رشح املبلغ 
القضائي لهذه املديرية واشعار مختار ) حي القاسم 
6( انك مجهول محل االقامة وليس لديك موطن دائم 
او مؤقلت او مختار يمكلن اجراء التبليغ واسلتنادا 
الحلكام املادة )27( من قانلون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعانلا بالحضلور يف مديريلة تنفيلذ النجلف خلال 
خمسلة عر يوم تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر:-

قرار حكلم محكملة بلداءة النجف بالعلدد 3732/
ب2017/3 يف 2017/12/13 الزاملك بتسلديد مبلغ 
قدره خمسة وعرون مليون دينار اىل الدائن ) انور 

كريم عيل(
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان هوية
فقلدت الهوية الصادرة من كليلة املأمون الجامعة/ 
قسلم ادارة االعملال/ املرحلة الثانية بأسلم )محمد 
سلعد منعم( علىل من يعثر عليها تسلليمها اىل جهة 

االصدار.

مجيل القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة كنعان
العدد: 141/ ب/ 2017
التاريخ: 2/ 4/ 2018 

اعان تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه: سلمان عزيز سلمان

اصلدرت محكمة بداءة كنعان القرار املرقم 141/ ب/ 
2017 يف 20/ 11/ 2017 والقلايض بالزاملك بدفلع 
مبلغ 17850000 دينار سبعة عر مليون وثمانمائة 
وخمسلون الف دينار للمدعيان )سلامي كريم شلياع 
وداود سللمان خلف( وملجهولية محل اقامتك حسلب 
اشلعار مختلار القرية وكتلاب مركز رشطة اسلويد 
قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق النر بواسطة 
صحيفتلني محليتلني ويف حالة عدم االعلرتاض وابتاع 
طرق الطعن القانونية سلوف يكتسلب القرار الدرجة 

القطعية حسب القانون.
القايض غازي جليل عبد

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد: با
التاريخ: 9/ 4/ 2018 

اعان مفقود
اىل املفقود/ يوسف محمود كاظم

بتاريلخ 9/ 4/ 2018 قلدم )والدك( املدعلو )محمود 
كاظلم صاللح( يطلب فيله نصبه قيمة عليلك لكونك 
خرجلت بتاريلخ 17/ 1/ 2014 وللم تعلد لحلد االن 
للذا تقلرر تبليغلك بالصحلف املحليلة ويف حاللة عدم 
حضورك خال خمسلة عر يوم من اليوم الثاني من 
تاريخ النر سلوف ينصب )والدك( قيمة عليك الدارة 

شؤونك.
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية ابي صيدا
العدد: 106/ ش/ 2018 
التاريخ: 11/ 4/ 2018 

اعان
مجهولية  فياض(/  الوهاب  عبد  )هناء  عليها  املدعى  اىل/ 

محل االقامة
 /106 املرقمة  (الدعوى  امني  محمد  )جاسم  املدعي  اقام 
قطع  فيها  طلب  والتي  املحكمة  هذه  امام   2018 ش/ 
وايقاف النفقة وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار القائم 
يوميتني  محليتني  بصحيفتني  نرا  تبليغك  قرر  بالتبليغ 
لغرض الحضور صباح يوم املرافعة املصادف 19/ 4/ 2018 
وبعكسه ستجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون.

سعد جزاع حسني
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية ابي صيدا
العدد: 28/ ش/ 2018 
التاريخ: 9/ 4/ 2018 

اعان
اىل/ املدعى عليها )ميسم جاسم محمد امني( مجهولة محل 

االقامة
غيابيا  2018 حكما   /3 بتاريخ 26/  املحكمة  اصدرت هذه 
باالضبارة 28/ ش/ 2018 يقيض بقطع النفقة املحكوم بها 
سابقا لك عىل والدك املدعي جاسم محمد امني واملحكوم بها 
 2000 ش/   /4519 و   2004 ش/   /1895 الحكم  بموجب 
محكمة  من   2000  /10  /14 و   2004  /9  /28 بالتواريخ 
اقامتك حسب  الكرخ وملجهولية محل  الشخصية يف  االحوال 
اشعار القائم بالتبليغ قررت تبليغك نرا بصحيفتني محليتني 
القانونية  املدة  خال  والتمييز  االعرتاض  حق  ولك  يوميتني 

وبعكسه يكتسب الحكم الصادر بحقك الدرجة القطعية.
القايض سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية
العدد: 320/ 2018

التاريخ: 5/ 4/ 2018 
اعان

تعلن هذه املحكمة عن فقدان املدعو احمد حاتم عبد 
الحمزة سللمان الذي خرج من داره بتاريخ 7/ 10/ 
2014 وللم يعد لحد نر االعان فعىل من تتوفر لديه 
معلوملات عن املفقود مراجعة هلذه املحكمة خال 
ثاثلة ايام ملن تاريخ النر وبعكسله فان املحكمة 

ستستمر باالجراءات القانونية وفق االصول.
القايض

مهند عكار نزال 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى/ قسم شؤون االحوال املدنية

اعان
قلدم املواطن )نازك عبد الصاحب عيل( طلبا اىل هذه 
املديريلة يطلب فيه تسلجيل اللقب يف قيلده وجعله 
)اليلارسي( وعما باحلكام امللادة )24( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نر 
الطللب باحلدى الصحف املحلية فملن لديه اعرتاض 
مراجعلة هلذه املديرية خلال فرتة علرة ايام من 
تاريخ النر وبعكسه سلوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة/ وكالة
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية

العدد: 63/ ش/ 2018
التاريخ: 14/ 3/ 2018 

اعان
اىل/ املدعى عليه/ محمد داود حسني

تبليغ بالحكم الغيابي
بتاريلخ 15/ 2/ 2018 اصلدرت محكملة االحلوال 
الشلخصية يف املنصورية قرارها الغيابي املرقم 63/ 
ش/ 2018 والقلايض بالتفريلق بينك وبلني املدعية 
)عبلري عدنلان محملود( وبالنظلر ملجهوليلة محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغلك بصحيفتني محليتني 
وبامكانك االعرتاض عىل  الحكم والتمييز ضمن املدة 
القانونيلة املقلررة قانونلا ويف حالة علدم االعرتاض 
والتمييز سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفقا 

للقانون.
القايض ثامر حسني وهاب



فقدان
فقدت هوي�ة الطالب )اوس عقيل نصار( م�ن املعهد التقني 
برصة – قس�م املكائ�ن واملعدات ف�رع التربيد ع�ى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )حافظ حس�ن يعقوب 

سلمان(
الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب من )الش�مخي( اىل )اليارسي( 
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب ويف احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لس�نة 2016 .
اللواء

مه�دي نعم�ة الوائ�ي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد: 1658/ ش/ 2018 
التاريخ: 11/ 4/ 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه )اميد جمال اسماعيل(

اقامت املدعية )صبا عي حس�ن( الدع�وى الرشعية املرقمة 
اع�اله لدى ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا )تصديق طالقها منك 
والواق�ع خارج املحكم�ة بتاري�خ 10/ 3/ 2018 وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ يف مرك�ز رشطة االمام عي 
)عليه السالم( وحسب كتابهم بالعدد 2604 يف 15/ 3/ 2018 
واملختوم من املجلس البلدي ملنطقة مناوي باشا بتاريخ 14/ 
3/ 2018 املتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة. عليه وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
للحضور امام هذه املحكم�ة يوم املرافعة املصادف يوم 22/ 
4/ 2018 الس�اعة العارشة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض

جاسم محمد املوسوي
�������������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد )محس�ن طاه�ر جابر 

محمد(
ال�ذي يطلب في�ه تبديل اللقب من )املوس�وي( اىل )اليارسي( 
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب ويف احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لس�نة 2016 .
اللواء

مه�دي نعم�ة الوائ�ي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

�������������������������������������������
محكمة بداءة الزبري

العد: 136/ ب/ 2018 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه/ س�عد خط�اب محم�د يس�كن/ الزبري – 
الشمال

اق�ام املدعي/ مدي�ر بلدية الزب�ري اضافة لوظيفت�ه الدعوى 
املرقم�ة 136/ ب/ 2018 ام�ام هذه املحكم�ة والذي يطلب 
فيها منع معارضتك له بالجزء املش�غول م�ن قبلك يف العقار 
تسلسل 643/ 3/ الشمال وتسليمه خاليا من الشواغل وعند 
اجراء تبليغك فقد وردت الينا التباليغ مرشوحا عليها من قبل 
القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة الع�رب بأنك مرتحل اىل جهة 
مجهولة واملؤيد برشح مختار محلة/ الش�مال لذا وملجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك عن طري�ق النرش يف 
صحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة يف 24/ 4/ 2018 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا او 
ابدائك معذرة مرشوعة فس�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
القايض االول

مصطفى شاكر عي
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 869/ ب/ 2017 

التاريخ: 5/ 4/ 2018 
اعالن

تبي�ع محكمة بداءة املعقل باملزاي�دة العلنية املرقم 10/ 191 
م1 الجبيلة وان جنس العقار دار مع ابنيتها نوعه ملك رصف 
مساحته 2 اولك وهو عبارة عن دار سكن متكونة من طابقن 
درج�ة العم�ران جي�دة يحت�وي الطابق االريض ع�ى طارمة 
امامية وكراج مكشوف مبلط باالشتايكر ويحتوي عى غرفة 
استقبال وصالة صغرية وغرفتي نوم وحمام ومطبخ ومرفق 
صحي ويف وس�طة درج يؤدي اىل الطابق العلوي حيث يتكون 
الطاب�ق العلوي من غرفتي نوم وصالة وحمام ومرفق صحي 
ومطب�خ وان عم�وم العقار مش�يد م�ن الطابوق ومس�قف 
بالكونكري�ت املس�لح ومبلط بالكايش املزاي�ك. فمن له رغبة 
بال�رشاء الحضور ام�ام هذه املحكمة يف بناي�ة قرص العدالة 
يف تمام الس�اعة 12 من ظهر اليوم الثالث�ون التايل لنرش هذا 
االعالن مس�تصحبن معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 10 
% م�ن قيمة العقار املق�درة البالغ�ة )32500000( ثالثمائة 

وخمسة وعرشون مليون دينار.
القايض

عالء حسن صيهود
�������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من السيد / احمد عدنان خلف محمد. 
ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب م�ن )العيداني( اىل )اليارسي(، 
من لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة أقصاها 
خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
الل�واء / مه�دي نعم�ه الوائ�ي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح العباسية
العدد:  667/ج/2017
التاريخ:  2018/4/10

اىل املتهم الهارب/ عباس هادي محمد
اعالن

بن�اء عى الش�كوى املقامة ض�دك من قبل املش�تكي ) 
عودة حس�ن كاظم( ولتعذر تبليغك ولتع�ذر تنفيذ امر 
القبض الصادر بحقك م�ن هذه املحكمة لعدم تواجدك 
يف دارك حس�ب االش�عارات الصادرة م�ن مركز رشطة 
الحرية واملؤيدة بختم مختار منطقتك ) كاظم عبد عي 
العاريض( عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا عن طريق 
صحيفت�ن محليت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
يوم املحاكمة املصادف 2018/5/31 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تجري املحاكمة 
بحقك غيابيا وعلنا وفق احكام املادة )432( من قانون 

العقوبات وحسب االصول.
القايض

عبد عاشور عكاب
������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة:  2018/217

التاريخ:  2018/3/28
اىل املنفذ عليه/ فاقد عبد املهدي جاسم

لقد تحقق لهذه املديرية حس�ب اشعار مختار منطقة 
ح�ي الكرامة ) س�جاد عب�د الرضا( ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س لديك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ عليه ،واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ املشخاب خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

ماهر عبداليمة العبودي
اوص�اف املح�رر: وص�ل امان�ة مبلغ�ه س�بعة مالين 
وثالثمائ�ة وثمانون الف دين�ار منفذ باالضبارة املرقمة 

اعاله
������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية الصادرة من مدرسة مالك 
االشرت للبنن بتاريخ 2017/3/13 واملعنونة اىل مديرية 
الوق�ف الش�يعي يف النج�ف االرشف باس�م ) مصطفى 
ف�الح ج�ودي( واملرقم�ة )00122343-25(  ذي العدد 

)9( عى من يعثر عليها تسليمها ايل جهة اإلصدار
������������������������������������������

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة ملحافظة 
املثنى

قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

ق�دم املواط�ن ) امري ابو س�ودة جمعة( طلب�ا اىل هذه 
املديري�ة يطلب فيه تبديل اللق�ب وجعله ) الوا\يل( بدال 
م�ن ) البوحنت�وش( وعم�ال باح�كام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 املعدل 
تق�رر ن�رش الطلب باح�دى الصحف املحلي�ة فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل فرتة ) خمس�ة 
عرش يوما( من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول.
اللواء 

مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

������������������������������������������
رئاسة محكمة جنايات البرصة / الهيئة الثانية 

العدد: 829/ج ه� 2 /2017
التاريخ: 2018/4/12

إعالن 
إىل املتهم الهارب/   منتظر عبدالنبي ثامر حبيب.

حي�ث تبن إنك مجهول محل اإلقام�ة والعنوان ولكونك 
مطلوب أمام هذه املحكمة يف القضية الجزائية املرقمة 
829/ج ه��2 /2017 وف�ق أحكام امل�ادة )443/اوالً( 
م�ن قان�ون العقوب�ات. فقد اقت�ى تبليغك بواس�طة 
صحيفتن يوميتن بالحضور أمام هذه املحكمة صباح 
يوم املحاكمة املواف�ق 2018/6/27 لتجيب عن التهمة 
املوجه�ة لك، وبخالفه س�تجرى محاكمت�ك غيابا وفقاً 

للقانون.
القايض / رياض عبدالعباس محمد

������������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 

العدد: 396/ش/2018 
التاريخ: 2018/4/9

اعالن 
اىل املدعى عليه / عبدالله احمد جاسم

 اقامت املدعي�ة نوريه عبدالجب�ار عبدالحافظ الدعوى 
الرشعية املرقم�ة أعاله تطلب فيها الحك�م لها بأثبات 
نس�ب وصح�ة اس�تيالد الق�ارصة من�رية م�ن فراش 
زوجيت�ك من املدعي�ة وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح مرك�ز رشط�ة حم�دان وتأيي�د املجل�س البل�دي 
لقضاء ابي الخصيب. عليه تقرر تبليغك بواسطة النرش 
بصحيفت�ن يوميت�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صب�اح يوم املرافع�ة ي�وم 2018/4/25 ويف حالة عدم 
الحضور او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غياباً.
القايض / وسام عبدالحسن عي

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

رقم الدعوى : 1462 / ش / 2017 
اعالن 

املدعى عليه ) مليعة وحيد دوخي (
اقام�ت املدعية ) قن�وة غانم كت�اب ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 1462 / ش / 2018 ض�دك تطلب فيها ابطال 
حجة الوف�اة املرقمة 717 يف 5 / 10 / 2006 والخاصة 
باملت�ويف احمد هاش�م كاظ�م وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب ماورد ب�رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس 
البلدي ملنطقة البرصة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم 19 / 4 / 2018 للمرافعة وبعكس�ه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

فالح حسن خضري

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة: 27

مقتبس الحكم الغيابي
1- اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي الخامسة 

بالبرصة
2- اسم الغائب املتهم: املفوض سمري جاسم كريم جرب

3- رقم الدعوى: 27
4- تاريخ ارتكاب الجريمة :

5- تاريخ الحكم : 24 /1 /2018
6-امل�ادة القانوني�ة : )32( م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل
7- خالص�ة الحكم حكمت محكم�ة قوى االمن الداخي 
االوىل املنطقة الخامس�ة ع�ى املتهم الغائ�ب )املفوض 
سمري جاس�م كريم جرب( بالسجن ملدة )سبع سنوات( 
وف�ق اح�كام امل�ادة )32( م�ن ) ق – ع – د( رقم )14( 
لس�نة 2008 املعدل عى املتهم اعاله الختالس�ه السلفة 
املخصص�ة للمش�تكي الرشط�ي مش�عل عطي�ة عبيد 
م�ن امل�رصف الزراع�ي التعاون�ي يف الب�رصة والبالغة 
ثالث�ة مالين دينار ع�ام 2007 بعد قيامته باس�تالمها 
كون�ه املخول باس�تالم الس�لف بموجب كت�اب رشطة 
البرصة املرق�م 298 يف 14/ 2/ 2007 وهروبه اىل جهة 

مجهولة.
8- اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 

21/ أ-6 من ق ع.
9- ط�رده من الخدمة يف ق�وى االمن الداخي اس�تنادا 
الحكام املادة )38/ ثانيا( من )ق-ع-د( رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعية 
بدالل�ة املادة )89/ اوال( من )ق-أ-د( رقم )17( لس�نة 

2008
10-  اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن 
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ 

ثانيا و ثالثا( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008.
11- حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 
املادة )69/رابعا( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008.

12- تحدي�د اتع�اب املحام�اة للمحام�ي املنت�دب )عبد 
الرحمن عبد ع�ي الحلفي( البالغة )25,000( خمس�ة 
وعرشي�ن الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
13- ترك الحق للمش�تكي الرشطي مشعل عطية عبيد 
ملطالبت�ه بالتعويض كونه قام بتس�ديد مبلغ الس�لفة 

املختلسة من قبل املجرم اعاله.
14- حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )60/ سادس�ا( م�ن )ق-أ-د( رقم )17( لس�نة 
2008 قاب�ال لالع�رتاض اس�تنادا الحكام امل�ادة )71/ 
اوال وثاني�ا( من نفس القانون وافه�م بتاريخ 24/ 1/ 

.2018
العقيد الحقوقي

�������������������������������������������
محكمة جنح البرصة 

العدد: 1193/ج1 /2015
التاريخ: 2018/4/11

إعالن 
إىل املتهم الهارب / مهند مهدي شواي حطاب

حيث تبن إنك مجهول اإلقامة والعنوان وكونك مطلوب 
أم�ام هذه املحكمة يف القضية الجزائية املرقمة 1193/

ج1 /2015 أحكام امل�ادة )456 من قانون العقوبات(. 
فقد اقت�ى تبلغك بصحيفتن محليتن بالحضور أمام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/5/27 لتجيب عن 
التهم�ة املوجهة إليك وبخالفه س�وف تجرى محاكمتك 

غيابا وفق للقانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري  

�������������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية ابي الخصيب 

العدد: 163/ش/2018 
التاريخ: 2018/3/29

اعالن 
اىل املدعى عليه / احسان جاسم جبار  

اقام�ت املدعية تهان�ي كاظم موىس الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة أعاله امام هذه املحكمة طالبة الحكم بالزامك 
بالنفق�ة املاضية لها من تاريخ ال�رتك يف 2014/7/15 
وبص�ورة مس�تمرة ونفق�ة مس�تمرة ل�كل واح�د من 
اوالدك القارصي�ن كل من )بن�ن وهديل وزين العابدين 
وابوالحس�ن(، وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب تبليغ 
مركز رشطة ابي الخصيب وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
الصبخ�ة الكب�رية. عليه تق�رر تبليغك بواس�طة النرش 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بالحضور ام�ام هذه 
املحكمة بتاريخ املرافعة يف 2018/4/26 ويف حالة عدم 
الحضور او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً.
 القايض / وسام عبدالحسن عي

�������������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية ابي الخصيب 

العدد: 256/ش/2018 
التاريخ: 2018/3/29

اعالن 
اىل املدعى عليه / احسان جاسم جبار  

اقام�ت املدعية تهان�ي كاظم موىس الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة أعاله طالب�ة الحكم بالتفري�ق بينكما للهجر، 
وملجهولية محل اقامتك وحسب تبليغ مركز رشطة ابي 
الخصيب وتأييد املجلس البلدي ملنطقة الصبخة الكبرية. 
عليه تقرر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتن محليتن 
يوميتن بالحضور امام ه�ذه املحكمة بتاريخ املرافعة 
يف 2018/4/26 ويف حال�ة ع�دم الحض�ور او من ينوب 

عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً.
   القايض / وسام عبدالحسن عي

�������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصيه يف املقدادية 

العدد 366 / ش / 2018
إع����الن

إىل / املدعى عليه / احمد صباح عي
أقامت املدعية إخالص عليوي حسن أمام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة 366 / ش / 2018 والتي تطلب فيها 
التفري�ق للهجروملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبلي�غ وكتاب مركزرشطة م�ن الدين بالعدد 
2219 يف 28 / 3 / 2018  وإش�عارمختارمنطقة ح�ي 
الجه�اد واملصدق م�ن املجلس املحي لقض�اء املقدادية 
والذي يؤي�د ارتحالك إىل جهة مجهول�ة قررت املحكمة 
تبليغك نرشا بصحيفت�ن محليتن يوميتن بالحضوريف 
موعد املرافعة املوافق 19 / 4 / 2018  الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالةعدم حض�ورك أومن ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب األصول .
القايض عدي فاضل احمد

فقدان 
فقدت قطوعات الغاز املرقمة 251335 و 251336 و 251337 
اس�تمارة رقم )12( والصادرة من رشكة املنتجات النفطية / 
هيئة توزيع الجنوب باسم/ عبدالله إبراهيم خلف، فمن يعثر 

عى القطوعات تسليمهما اىل جهة اإلصدار.
������������������������������������������

محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2015/518

                                          إعالن
إىل/ املته�م الهارب )الرشطي عباس خلف نمر( املنس�وب إىل 

مديرية رشطة محافظة البرصة  
 مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة /5 ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
لغياب�ك عن مقر عملك من تاري�خ 2013/10/26 ولحد اآلن.  
وبما إن مح�ل اختفائك مجهول اقتى تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
ع�ى أن تح�ر أمام محكمة ق�وى األمن الداخي الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوماً من تاريخ تعليق هذا اإلعالن 
يف مح�ل إقامتك وتجيب ع�ن التهمه املوجهة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحج�ز أموالك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن العمومين إلقاء 
القبض عليك أينما وجدت وتسليمك إىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهلين الذين يعلمون بمحل اختفائك بأخبار الجهات 
املختصة اس�تنادا للم�ادة 69 / أوالً وثانياً وثالث�اً ورابعاً من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخي رقم 17 

لسنة 2008. 
رئيس املحكمة

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
 محكمة بداءة بدرة 
العدد49/ب/2018 

اىل املدعى عليه / رائد موحان كاظم 
اقام املدعي محمد وادي حبيني    الدعوى املرقمة اعاله والتي 
يطالب�ك فيها بتس�ديد املبلغ املرتت�ب بذمتك البال�غ ثمنمائة 
وخمس�ون الف  دينار عن قرضه حس�نه كن�ت قد اقرتضتها 
من�ه  وملجهوليه محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مركز رشطه بدرة بالعدد 2485 يف 2018/4/3 املرفق 
به اش�عار مخت�ار قريه العقر بتاري�خ 2018/4/2 املتضمن 
ان املدع�ى عليه رائد موحان كاظ�م مرتحل اىل جهة مجهوله  
عليه قررت هذة املحكمة تبليغك بواسطه صحيفتن محليتن 
للحضور امام هذة املحكمة صباح يوم 2018/4/19 الساعة 
التاسعه  صباحا وعند عدم حضورك  اوارسال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 

القايض 
ياسن خضري الدريعي

������������������������������������������
اعالن

بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم من الس�يد )ع�ي حس�ن يعقوب 
سلمان(

الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب من )الش�مخي( اىل )اليارسي( 
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب ويف احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لس�نة 2016 .
اللواء

مه�دي نعم�ة الوائ�ي
مديراالحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������
اعالن

بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )عباس حس�ن يعقوب 
سلمان(

الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب من )الش�مخي( اىل )اليارسي( 
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب ويف احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لس�نة 2016 .
اللواء

مه�دي نعم�ة الوائ�ي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������
اعالن

بناء عى الطلب املقدم من الس�يد )عبد الكريم حسن يعقوب 
سلمان(

الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب من )الش�مخي( اىل )اليارسي( 
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب ويف احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لس�نة 2016 .
اللواء

مه�دي نعم�ة الوائ�ي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

محكمة بداءة الزبري
العدد: 8/ وضع يد/ 2017 

التاريخ: 2/ 4/ 2018 
اعالن

تبيع محكم�ة بداءة الزب�ري باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 
23/ 5/ مقاطع�ة 17 الذروي�ة امل�زال ش�يوعه بيعا بموجب 
اعالم الحك�م املرقم 438/ ب/ 2017 والواقع يف قضاء الزبري 
دور الدواج�ن عى ش�ارع ترابي واملؤلف من صالة اس�تقبال 
وغرفتي نوم ومطبخ ومرفق صحي مشرتك والبناء من البلوك 
القديم والس�قف م�ن الكونكريت املس�لح القدي�م والجدران 
مطلية بالب�ورك القدي�م واالرضية من ال�كايش واالبواب من 
الخش�ب وتوجد باحة مكش�وفة تبلغ مس�احتها حوايل 10× 
15 م2 والدار مجهزة باملاء والكهرباء وتبلغ مس�الحة العقار 
384 م2 ومش�غولة م�ن قبل املدعية )فائق�ة عبد الجبار عبد 
الل�ه( والتي ترغب بالبقاء يف العقار بع�د البيع فعى الراغبن 
بال�رشاء الحضور اىل هذه املحكمة الجراء املزايدة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش من ظهر الي�وم الخامس عرش م�ن اليوم التايل 
لن�رش ه�ذا االع�الن يف صحيفة يومي�ة مس�تصحبن معهم 
التأمين�ات القانونية البالغة 10 % م�ن القيمة املقدرة البالغة 
67000000 س�بعة وس�تون ملي�ون دين�ار ما ل�م يكن من 
ال�رشكاء واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يصار لليوم 

الذي يليه من الدوام الرسمي.
القايض

مصطفى شاكر عي

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد / عباس خل�ف محمد 
ش�مخي. الذي يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب م�ن )العيداني( اىل 
)اليارسي(، م�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لس�نة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائي

 مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
�������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد / هادي خل�ف محمد 
ش�مخي. الذي يطلب في�ه اضافة اللقب م�ن )العيداني( اىل 
)اليارسي(، م�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لس�نة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
�������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة تس�جيل امل�رشوع املرقم�ة 1005 املؤرخة يف 
 1084 املرقم�ة  املهن�ة  ممارس�ة  وإج�ازة   2001/10/18
واملؤرخ�ة يف 2001/10/18 والص�ادرة م�ن دائ�رة العم�ل 
والضمان االجتماعي بإس�م / عي حسن نجم عبدالله. فمن 

يعثر عليهما يسلمهما اىل جهة اإلصدار.
�������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد / عبدالله رزوقي موىس. 
ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب من )الس�عد( اىل )الرشع(، من 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة أقصاها 
خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
�������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من الس�يد / فلحي موىس سعد. الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب من )الس�عد( اىل )الرشع(، من لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة أقصاها خمس�ة 
عرش يوماً وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 .2016
اللواء / مهدي نعمه الوائي

 مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
�������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من السيد / ماجد عدنان خلف محمد. 
ال�ذي يطلب فيه اضافة اللقب من )العيداني( اىل )اليارسي(، 
م�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة أقصاها 
خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
�������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من السيد / حامد عدنان خلف محمد. 
ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب م�ن )العيداني( اىل )اليارسي(، 
م�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة أقصاها 
خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������� 

رئاس�ة محكمة جنايات البرصة / الهيئة الثانية 
العدد: 452/ج ه� 2 /2017

التاريخ: 2018/4/12
إعالن 

إىل املتهم�ن الهاربن/   مهدي صالح مهدي و مجدي صالح 
مهدي و مصطفى محمد جاسم

حي�ث تبن إنكما مجه�ويل محل اإلقامة والعن�وان ولكونكم 
مطلوب�ن أم�ام هذه املحكم�ة يف القضية الجزائي�ة املرقمة 
452/ج ه�� 2017/2 وف�ق أح�كام امل�ادة )1/406/أ( من 
قان�ون العقوب�ات. فقد اقتى تبلغكم بواس�طة صحيفتن 
يوميت�ن بالحضور أمام هذه املحكم�ة صباح يوم املحاكمة 
املواف�ق 2018/12/3 لتجيب�وا ع�ن التهمة املوجه�ة اليكم، 

وبخالفه س�تجرى محاكمتكم غيابا وفقاً للقانون.
القايض / رياض عبدالعباس محمد

�������������������������������������������
محكمة بداءة الزبري 

العدد: 488/ب/2017 
اعالن 

اىل املدعى عليه / احس�ان مزعل ماهود / ش�غله متقاعد / 
يسكن الزبري – دور الدواجن 

اق�ام املدع�ي م�ازن نارص حس�ن الدع�وى املرقم�ة 488/
ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة وبعد اج�راء املرافعة بحقك 
غياب�اً وعلناً، ق�ررت هذه املحكمة الحك�م وبموجب قرارها 
املرقم 488/ب/2017 يف 2017/10/18 الزامك بتأدية مبلغ 
قدره عرشة مالين للمدعي أعاله عن اس�تالمك مبلغ عرشة 
مالين من املدعي أعاله لغرض ترويج معامالت الستالم ثالث 
ق�روض من املرصف الزراع�ي يف بغداد، وعند اج�راء تبليغك 
فق�د وردت الين�ا التبالي�غ مرشوح�اً عليها من قب�ل القائم 
بالتبلي�غ يف مركز رشطة املربد بانك مرتحل اىل جهة مجهولة 
واملؤي�د برشح مخت�ار منطقة دور الدواجن. ل�ذا وملجهولية 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك بالقرار عن طريق النرش 
يف صحيفت�ن محليتن يوميتن وف�ق القانون ويف حالة عدم 
اعرتاض�ك عى القرار املذكور أعاله خالل املدة القانونية فانه 

سيكتسب الدرجة القطعية.
القايض األول / مصطفى ش�اكر عي

�������������������������������������������
محكمة األحوال الش�خصية يف ابي الخصيب 

العدد: 123/ش/2018 
التاريخ: 2018/4/9

اعالن 
اىل املدعى عليه / حسن وليد عبدالكريم

أص�درت هذه املحكمة بالعدد أع�اله وبتاريخ 2018/4/3 
يق�ي بتأييد حضان�ة املدعية اف�راح وليد احم�د ألوالدك 
القارصين كل من نوره ومصطفى وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب كتاب مركز رشطة ابي الخصي�ب وتأييد املجلس 
البلدي لقض�اء ابي الخصيب. عليه تقرر تبليغك بواس�طة 
الن�رش بصحيفت�ن محلت�ن يوميتن ولك ح�ق االعرتاض 
والتمييز عى الحكم املذكور ضمن املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.
  القايض / وسام عبدالحسن عي

www.almustakbalpaper.net اعالنات8  العدد )1652(  االحد 15 نيسان 2018

اعالن 
تعلن جمعية غاز التاجي التعاونية لالسكان عن بدء الرتشيح النتخابات 
الجمعي�ة ) ال�دورة الثالث�ة ( لعضوي�ة مجل�س ادارة الجمعي�ة ولجنة 
املراقبة وعى الراغبن يف الرتشيح تقديم املستمسكات االربعة + الشهادة 
الدراسية االصلية + صور عدد / 2 وتقديمها ملقر الجمعية يف مقر رشكة 
تعبئة الغاز يف التاجي وس�يكون آخر يوم للتقديم نهاية الدوام الرس�مي 

لليوم املصادف 22 / 4 / 2018 
حامد سلمان عباس 
رئيس مجلس ادارة الجمعية 



مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1791/ ب/ 2017 

التاريخ: 12/ 3/ 2018 
اعالن

املدعية/ خنساء مكي حسن
املدعى عليه/ جاسم حاجم لفته

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 88/ 
93 الرب�اط الكبري ومس�احته 376 م2 و 77 س�م وهو 
عبارة عن دار س�كن تقع يف منطقة س�كنية يف منطقة 
تقع خل�ف املطاحني عىل ش�ارع فرعي مبل�ط متكون 
من طارم�ة امامي�ة ومخزن م�ع غرفة ومش�تمالتها 
وعن�د الدخ�ول للعقار متكون من ه�ول وغرفتني منام 
واس�تقبال ومطبخ وحمام ومرف�ق صحي ودرج يؤدي 
للطابق العلوي مع وجود غرفة وس�طح خارجي البناء 
من الطابوق ومسقف بالشيلمان مراجعة هذه املحكمة 
مع دف�ع التأمينات القانونية البالغ�ة 10 % من القيمة 
املقدرة والبالغة خمس�مائة وثالثون مليون وتسعمائة 
واثنان وس�تون الف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثاني�ة عرش من ظهر اليوم الخام�س عرش ليوم التايل 

لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة.
القايض

علوان بربوت البزوني
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة  البرصة
العدد: 1445/ ب/ 2017 

التاريخ: 10/ 4/ 2018 
اعالن

اىل/ املدعى  عليه/ خالد ابراهيم معراج
اص�درت هذه املحكمة قرار الحك�م املرقم 1445/ ب/ 
2017 يف 12/ 10/ 2017 املتضمن الحكم بالزامك بمنع 
معارضة املدعي رئيس جامعة البرصة اضافة لوظيفته 
يف منفع�ة الدار املرقمة )4( دور االطباء )16( وتس�ليم 
الدار املشغولة من قبلك اىل دائرة املدعي اضافة لوظيفته 

خاليا من الشواغل.
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتأيي�د املجل�س املح�ي يف منطقة ح�ي الجامعة. عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية.
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف سفوان

العدد: 147/ 2018 
التاريخ: 8/ 4/ 2018 

اعالن
اىل/ املدي�ر املف�وض لرشك�ة ينابي�ع ام ق�رص لتجارة 
امل�واد االنش�ائية املحدودة/ حيدر عي ه�ادي – اضافة 

لوظيفته
قدم املنذر/ مدير عام الرشكة العامة للسمنت العراقية 
– اضافة لوظيفته/ وكيله الحقوقي: همام طه محسن 
بموجب الوكالة العامة املرقمة )7691( يف 6/ 6/ 2017 
انذارا يتضمن برتتيب بذمتك مبلغ وقدره )75273000( 
خمسة وس�بعون مليون ومائتان وثالثة وسبعون الف 
دين�ار عراقي وان هذا املبلغ يش�مل اجر املثل املقدر من 
قبل محكمة بداءة س�فوان بموجب ق�رار الحكم املرقم 
126/ ب/ 2017 يف 28/ 12/ 2017 املكتس�ب الدرجة 
القطعية واملتحقق عن املعدات واملواد املنقولة املوجودة 
عىل ارض معمل سمنت البرصة احد املعامل العائدة اليه 
اضافة اىل املصاريف والرسوم كافة ولدى ارسال االنذار 
والتبلي�غ اىل دائرة كاتب عدل الك�رادة وردت الينا اوراق 
التبليغ غري مبلغة ملجهولية اقامتكم وحسب رشح املبلغ 
القضائي وتأييد املخت�ار ملحلة 909 واملصادق عليه من 
قبل مديرية ناحية الكرادة الرشقية واملبلغ الينا بموجب 
كت�اب دائرة كاتب العدل يف الك�رادة املرقم 1646 يف 2/ 
3/ 2018 لذا اقتىض تبليغكم بواسطة الصحف اليومية 
استنادا اىل قانون التبليغات القضائية والعدلية ويف حال 
ع�دم مراجعتكم خالل امل�دة املحددة قانونا س�وف يتم 
اس�تحصال املبالغ املرتتب�ة بذمتكم اع�اله وفق قانون 
تحصي�ل الديون الحكومية الناف�ذ وبناءا عىل طلبه زود 

بهذا االعالن.
الكاتب العدل يف سفوان

نصيف جاسم 
������������������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عقي�ل جعفر جابر 

محمد(
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )املوس�وي( اىل 
)الي�ارسي( م�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الطلب ويف اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مديرة االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������
محكمة بداءة البرصة

العدد: 54/ ب/ 2016 
التاريخ: 10/ 4/ 2018 

اعالن
املدعى/ محمود عبد الوهاب محمود

املدع�ي عليه�م/ عب�د الوه�اب محم�ود ومحم�د عبد 
اللطيف وس�عد س�عدون وخليل عبد الوهاب وس�مرية 
سعيد اسماعيل وس�مية ورسمت وسوزان وسمر اوالد 

سعدون محمود
االش�خاص الثالث�ة محمد وبي�در وملى وبس�مة وآمنة 

واسماء اوالد عبد اللطيف محمود
 مدير عام رعاية القارصين/ اضافة لوظيفته

تبي�ع محكمة بداءة الب�رصة العقار تسلس�ل 59/ 94 
ك�زارة ومس�احته 3 دونم و 13 اولك 76 م2 و 75 س�م 
وه�و عب�ارة ع�ن قطع�ة ارض متخ�ذ كك�راج لتأجري 
الس�يارات ويحتوي واجه العق�ار عىل اربعة عرش محل 
مش�يد ومش�غولة من قبل الغري فمن ل�ه رغبة بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة م�ع دفع التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 10 % م�ن القيمة املقدرة والبالغة تس�عة عرش 
مليار واثنان وتسعون مليون واثنا عرش الف وخمسمائة 
دينار وس�تجرى املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر 
الخامس عرش ليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل املشرتي 

اجور املناداة.
القايض

علوان بربوت البزوني

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )احمد حسني يعقوب 

سلمان(
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )الش�مخي( اىل 
)الي�ارسي( م�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������
اعالن

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عبد القادر عبد الله 
حسن(

الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )العطبي( اىل )الزيدي( 
من لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

������������������������������������������
فقدان

فق�دت هوية الطال�ب )احمد وليد محمد حس�ني( من 
املعه�د التقن�ي ب�رصة – قس�م املكائن واملع�دات فرع 
الس�يارات ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.
������������������������������������������

فقدان هوية
فق�دت هوية الطالب )عبد الله عبد الرس�ول فريد( من 
املعهد التقني برصة قسم الكهرباء فرع الطاقة عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
������������������������������������������

فقدان
 Republic( فقد جواز الس�فر الص�ادر من دولة كيني�ا
 FATMA( بأس�م )A7107962( واملرق�م )of KENYA
AMRAN( فع�ىل م�ن يعث�ر علي�ه االتص�ال بالرق�م 

.)07726661212(
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف شط العرب
العدد: 283/ ش/ 2018 

التاريخ: 3/ 4/ 2018 
اعالن

اىل/ املدعى عليها / منيبة بهاء الدين عبد الله
اقام املدعي/ كرار عي جاسم الدعوى الررشعية املرقمة 
اعاله والت�ي يطلب فيها تصديق الط�الق الواقع خارج 
املحكم�ة امام رجل الدين الش�يخ رياض عبود مال الله 
بتاري�خ 28/ 1/ 2015 وهو طالق�ا رجعيا واقعا للمرة 
االوىل وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
يوميت�ني ويف حالة عدم حضورك بموعد املرافعة املوافق 
22/ 4/ 2018 سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض

ليث نبيل حميد
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
رقم الدعوى: 1462/ ش/ 2017 

التاريخ: 11/ 4/ 2017 
اعالن

اقام�ت املدعي�ة )قنوة غان�م كتاب( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة 1462/ ش/ 2018 ض�دك تطل�ب فيها ابطال 
حج�ة الوفاة املرقم�ة 717 يف 5/ 10/ 2006 والخاصة 
باملت�ويف احمد هاش�م كاظ�م وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب م�ا ورد برشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجلس 
البلدي ملنطقة البرصة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 19/ 4/ 2018 للمرافع�ة بعكس�ه س�وف تجرى 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

فالح حسن حصني
������������������������������������������

فقدان
فقدت التصاريخ املرقمة )1401140910002( يف 14/ 
 2013  /9  /7 يف   )1309070940077(  ،  2014  /1
 2012 /3 /7 )21( يف   ، )235( يف 16/ 12/ 2013   ،
 2013 /7 /4 )121( يف   ، )80( يف 10/ 11/ 2013   ،
والصادرة من مطار البرصة بأس�م )رشكة شلمرب جر( 

عىل من يعثر عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار.
������������������������������������������

فقدان
فق�دت الهوية الصادرة من املعهد التقني برصة بأس�م 
)عي عبد الكريم موىس( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.
������������������������������������������

فقدان
فق�دت الهوية الصادرة من املعهد التقني برصة بأس�م 
)مصطفى خريي نزار( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.
������������������������������������������

فقدان
فق�دات الهوية الوزارية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء/ 
مديرية نقل كهرباء الجنوب بأسم )كاظم عبد الحسني 

حمد( عىل من يعثر عليه تسلمه اىل جهة االصدار.
������������������������������������������

فقدان
فق�دات الهوي�ة الص�ادرة م�ن معه�د تقن�ي الطبي/ 
الب�رصة/ قس�م الصيدل�ة بأس�م )عباس ش�اكر عبد 

السادة( عىل من يعثر عليه تسلمه اىل جهة االصدار.
������������������������������������������

فقدان
فقدات الهوية الصادرة من معهد تقني البرصة/ قس�م 
التقنيات الكهربائية بأس�م )كرار زكي ضايف( عىل من 

يعثر عليه تسلمه اىل جهة االصدار.
������������������������������������������

فقدان
فقدات الهوية الصادرة من معهد تقني البرصة/ قس�م 
املكائن واملعدات/ فرع السيارات بأسم )حسن املجتبى 

عباس( عىل من يعثر عليه تسلمه اىل جهة االصدار.

وزارة العدل
مديرية لجنة العقارية التسجيل العامة

دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة االوىل
اعالن بيع عقار

تسلسل او رقم القطعة: 1/ 7951 م12
املحلة او رقم واسم املقاطعة: ارايض الصبخ

الجنس: ارض املحل مع ابنيتها
النوع: ملك رصف

رقم الباب:
رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة: 212.62 اولك
املشتمالت: سقيفة وغرفة ادارة ارض املحل مع ابنيتها

املزروعات او املغروسات:
واردات البيع السنوية:

الشاغل: مالك العقار
مقدار البيع: تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة االوىل باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن رشيد مجيد 
عبد النب�ي لقاء طل�ب الدائنم املرتهن م�رصف املنصور 
لالس�تثمار البال�غ 7300000 دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 30 يوم اعبتارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10 
% م�ن القيمة املقدرة للبيع البالغ�ة 86,424,000 دينار 

واملزايدة ستجري الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي/ دريد سامي كشكول

مدير دائرة التسجيل العقاري يف البرصة االوىل
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة بداءة الفلوجة
رقم الدعوة: 27/ ب/ 2018 

التاريخ: 4/ 4/ 2018 
اعالن

تنفي�ذا لقرار املحكمة املرق�م 27/ ب/ 2018 واملؤرخ يف 
12/ 2/ 2018 واملتضمن ازالة شيوع القعار املرقم 29/ 
822 م14 الجفيف�ي تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار 
املذك�ور باملزايدة العلنية يف الي�وم الثالين من اليوم التايل 
لنرش االعالن الس�اعة الثانية عرش ظه�را فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور من 
القيمة التقديري�ة للعقار البالغة )100,000,000( مائة 

مليون دينار اذا كان الراغب بالرشاء من غري الرشكاء.
اوصاف العقار:

دار س�كن طابق واحد ومش�يد عىل السطح غرفة واحة 
يقع يف الفلوجة/ الحي العس�كري/ قرب مدرس�ة الفاو 
مش�يد بالطاب�وق والس�قف كونكري�ت مس�لح ملبوخ 
ومصب�وغ م�ن الخارج ومبي�ض ومصبوغ م�ن الداخل 
واالرضية سرياميك بورسلني والدارة خالية من الشاغلني 
وتحتوي عىل مدخل واستقبال وهول وصالة وغرفة نوم 
ومطب�خ وحمام ومرافق صحي�ة غربية ورشقية وغرفة 
عىل السطح و مفرز منه محل والبناء يعود اىل الثمانينات 

ومساحة العقار )200 م2( ملك رصف.
القايض سعد داود عبيد

������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد: 315/ ب3/ 2018 
التاريخ: 9/ 4/ 2018 

اعالن
اىل املدعى عليها / حنان جاسم عباس

اقام املدعي قيس فاضل ش�هاب الدعوى البدائية املرقمة 
315/ ب3/ 2018 والت�ي يطالب�ك فيه�ا باع�ادة قطعة 
االرض املرقم�ة 2/ 9883 م27 كاط�ون الي�ه ولثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك كما ه�و ثابت بموج�ب كتاب 
مرك�ز رشطة التحري�ر بالع�دد 2693 يف 20/ 3/ 2018 
ومرفق�ه ورق�ة تبليغك املوقع�ة من املبلغ ام�ري ابراهيم 
جاس�م واشعار مختار قرية ش�فته الجديدة وليد حميد 
ج�واديف 15/ 2/ 2018 الذي بني عدم س�كنك يف املنطقة 
ولتبليغك ع�ىل عنوانك املبني يف دائرة التس�جيل العقاري 
يف دي�اىل الذي ادليت به انك تس�كنني الكاطون وان املبلغ 
القضائي وحس�ب رشح�ة يف 3/ 4/ 2018 قد بني تعذر 
تبليغك ك�ون ان العنوان غري صحيح وال توجد معلومات 
عنك علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم 
17/ 4/ 2018 وبخالفه س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القايض وميض عادل عبد القادر

������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
اعالن

طال�ب حجة القيموم�ة: )محكمة االحوال الش�خصية( 
بلدروز

ق�دم املس�تدعي )حمدية جاس�م عي( طلب�ا يطلب فيه 
نصبه قيم عىل ولدها املفق�ود )زيد هيثم ابراهيم( وذلك 
لع�دم معرف�ة حيات�ه من ممات�ه عليه ق�ررت نرش هذا 
االعالن يف الصحف املحلية وخالل مدة )15( خمسة عرش 
يوم�ا من اليوم التايل للنرش فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تقوم املحكم�ة بنصب 

املستدعي املذكور قيم عىل املفقود.
القايض صالح سعيد محمود

������������������������������������������
محكمة بداءة الزبري

العد: 139/ ب/ 2018 
اعالن

اىل املدعى عليه/ حيدر فاضل ابراهيم يس�كن/ الزبري – 
الشمال

اقام املدعي/ مدير بلدية الزبري اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة 139/ ب/ 2018 ام�ام ه�ذه املحكم�ة وال�ذي 
يطلب فيها منع معارضتك له بالجزء املش�غول من قبلك 
يف العقار تسلس�ل 643/ 3/ الشمال وتسليمه خاليا من 
الش�واغل وعند اجراء تبليغ�ك فقد وردت الين�ا التباليغ 
مرشوحا عليها من قب�ل القائم بالتبليغ يف مركز رشطة 
الع�رب بأن�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة واملؤيد برشح 
مختار محلة/ الشمال لذا وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكم�ة تبليغك عن طريق النرش يف صحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
يف 24/ 4/ 2018 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا او ابدائك معذرة 
مرشوع�ة فس�تجري املرافعة بحق�ك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون.
القايض االول

مصطفى شاكر عي

اعالن
اىل املتهم الغائب/ الرشطي حسن عبد عيىس محمد

الب�رصة  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  اىل/  املنس�وب 
واملنشأت

العنوان/ محافظة البرصة
بما انك متهم وفق املادة/ 34/ من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 لتس�ببك يف حص�ول االرضار يف العجلة الحكومية 
املرقمة )416( نوع الندكروز مونيكا وملجهولية اقامتك 
اقت�ىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االمن الداخ�ي االوىل/ املنطقة الخامس�ة البرصة 
خ�الل مدة ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام 
امل�واد )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد: 1520/ ش/ 2018 
التاريخ: 10/ 4/ 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه )ريحان فنجان ثويني(

اقام�ت املدعية )حنني ابراهي�م خلف( الدعوى الرشعية 
املرقمة اعالم ل�دى هذه املحكمة تطل�ب فيها )تصديق 
زواجه�ا منك والواق�ع خارج املحكم�ة بتاريخ 25/ 4/ 
2016( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
املبلغ يف مركز رشطة ابي صخري وحسب كتابهم بالعدد 
1683 يف 11/ 3/ 2018 وتأيي�د املجل�س البلدي ملناطق 
ج�ر كرمة عي املتضم�ن ارتحالك اىل جه�ة مجهولة. 
علي�ه وملجهولي�ة محل اقامتك ق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يوم 
املرافعة املصادف يوم 26/ 4/ 2018 الس�اعة التاسعة 
صبح�ا ويف حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض

جاسم محمد محمود املوسوي
������������������������������������������

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2014/1321

اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن الداخي الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشط�ي اياد جعفر عبد 
محمد /قيادة رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2012/1340

تاريخ ارتكاب الجريمة :12/13 /2007 
تاريخ الحكم : 2 /9 /2014

امل�ادة القانوني�ة : 5 و 35 م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخي الخامس�ة باس�م 
الش�عب عىل املجرم الغائ�ب )الرشطي اي�اد جعفر عبد 

محمد( غيابيا بما يي:-
1-بالحبس ملدة ) س�تة اشهر ( وفق احكام املادة 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادتني 61/ اوال و 
69/ اوال من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 13/ 12 /2007 ولحد االن .
2- بالسجن ملدة )سبع سنوات( وفق املادة 35/ اوال من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 الختالسه املسدس الحكومي 
املرق�م )GMB 746( ن�وع كل�وك م�ع كاف�ة ملحقاته 
م�ع )30( اطالق�ة من نوع�ه وتضمينه مبل�غ مقداره 
)3,340,000( ثالث�ة ماليني وثالثة مائ�ة واربعون الف 
دينار عن قيمة املسدس وملحقاته املوصوفة اعاله التي 
اس�تصحبها املتهم عند غيابه بتاري�خ 13/ 12/ 2007 
اس�تنادا للفق�رة ثانيا م�ن املادة 35 م�ن ق.ع.د عىل ان 

يستحصل منه بالطرق التنفيذية.
3- تنف�ذ املحكوميت�ان اعاله بالتعاقب اس�تنادا للمادة 

143/ ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل.
4- اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة )2( مخلة بالرشف 

استنادا للمادة 21/ أ – 6 ق.ع.
5- ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخي اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 41/ اوال/ أ م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008 وعدم جواز اعادة تعيينه يف دوائر الدولة والقطاع 
العام استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 18 لسنة 

1992 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
6- اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د.
7- ال�زام املواطنني االخب�ار عن محل اختف�اء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د .
8- حجز امواله املنقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا 

من ق.أ.د 
9- تحديد اتعاب املحام�اة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جرب مبلغ قدره خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء قاب�ال لالعرتاض 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 61/ اوال من ق.أ.د وافهم علنا يف   

2014  /   /
رئيس املحكمة
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محكمة بداءة الزبري

العد: 134/ ب/ 2018 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه/ نعمه موىل حس�ن يس�كن/ الزبري – 
الشمال

اقام املدعي/ مدير بلدية الزبري اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة 134/ ب/ 2018 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والذي 
يطلب فيها منع معارضتك له بالجزء املشغول من قبلك 
يف العقار تسلسل 643/ 3/ الشمال وتسليمه خاليا من 
الش�واغل وعند اج�راء تبليغك فقد وردت الين�ا التباليغ 
مرشوح�ا عليها من قبل القائم بالتبليغ يف مركز رشطة 
الع�رب بأنك مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة واملؤيد برشح 
مختار محلة/ الشمال لذا وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك عن طريق النرش يف صحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
يف 24/ 4/ 2018 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا او ابدائك 
معذرة مرشوعة فس�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
القايض االول

مصطفى شاكر عي

محكمة بداءة الزبري
العد: 138/ ب/ 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه/ عبد الله محمد حس�ن يس�كن/ الزبري 

– الشمال
اقام املدعي/ مدير بلدية الزبري اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة 138/ ب/ 2018 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والذي 
يطلب فيها منع معارضتك له بالجزء املشغول من قبلك 
يف العقار تسلسل 643/ 3/ الشمال وتسليمه خاليا من 
الش�واغل وعند اج�راء تبليغك فقد وردت الين�ا التباليغ 
مرشوح�ا عليها من قبل القائم بالتبليغ يف مركز رشطة 
الع�رب بأنك مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة واملؤيد برشح 
مختار محلة/ الشمال لذا وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك عن طريق النرش يف صحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
يف 24/ 4/ 2018 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا او ابدائك 
معذرة مرشوعة فس�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
القايض االول / مصطفى شاكر عي

������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد: 4777 
التاريخ: 9/ 4/ 2018 

اعالن فقدان
قدم�ت الس�يدة م�كارم عباس محس�ن طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة تطلب فيه االع�الن عن فق�دان زوجها املدعو 
محم�د طاهر حبي�ب الذي فقد بتاري�خ 9/ 12/ 2017 
وحس�ب االوراق التحقيقية فعىل املفق�ود او من يعرف 
ع�ن مص�ريه يشء او م�ن تتوفر لدي�ه معلوم�ات عن 
مصريه مراجع�ة هذه املحكمة او اق�رب مركز رشطة 
خالل مدة عرشة ايام اعتبارا من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف تنظر املحكمة بالطلب املقدم وفق القانون.
القايض

������������������������������������������
مديريه تنفيذ الكوت 

تنويه 
يف  والص�ادر   2017/3163 املرق�م  باعالنن�ا  الحاق�ا 
صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد 1647يف 2018/4/2 حيث 
ورد خط�ا القيم�ه التقديري�ه اربعة وخمس�ون مليون 
والحصة املحجوزة تبلغ 174 س�هم مبلغ قدره ثلثمائة 
وعرشة مليون ومائتان ال�ف دينار والصحيح اربعمائة 
وخمس�ون مليون دينار س�عر الدون�م الواحد والحصه 
املحجوزة تبلغ 174 س�هم بمبلغ ق�دره ثلثمائة وثالثه 

عرش مليون ومائتان الف دينار لذا اقتىض التنويه 
������������������������������������������

اخطار 
من / محكمة قوى االمن الداخي / املنطقة الثانية 

اىل / املتهم الهارب ) ش م 1 رسمد عادل محمد حس�ني 
 )

الساكن / مجهول االقامة 
اقت�ىض حضورك امام هذه املحكم�ة خالل مدة ) 30 ( 
يوما من تاريخ ن�رشه اذا كنت داخل العراق او خارجه 
لالجابة عن الجريمة املسندة اليك وفق املادة ) 5 ( ق ع د 
وبعكسه سوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق 

بحقك احكام املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة مايي : 
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2 – اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القبض 
عليك اينما وجدت .

3 – الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك .
4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخي 
املنطقة الثانية

������������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان

العدد/بال
م/ اعالن 

اسم املفقود/ عباس فاضل عيىس عليوي الشمري
 بتاريخ 2018/4/1قدمت ) اخبار وارد( السيدة)كوثر 
خمي�س ابراهيم(طلب�ا اىل ه�ذة املحكمة  تطل�ب  فية 
نصبها  قيمة ع�ىل ولدها املفقود ) عباس فاضل عيىس 
عليوي الش�مري (  والذي فق�د بتاريخ 2018/1/1ولم 
تع�د لح�د االن . لذا تق�رر  نرشك بالصح�ف املحلية ويف 
حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش ي�وم من اليوم 
الت�ايل لتاريخ النرش س�وف  تنصب والدت�ك قيمة عليك 

الدارة شؤونك
القايض غازي جليل عبد

������������������������������������������
دائرة التسجيل العقاري يف منديل

  اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 12 
/  11 /2017  لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 211 
محلة بوياقي بأس�م حس�ني عبد الحميد حسني مجددا 
بأعتبارة حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية .ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التسجيل العقاري  رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا 
اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من يدع�ى بوجود عالقه أو 
حق�وق معينه عىل هذا العقار تقديم ما لدية من بينات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عي فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف منديل
������������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف منديل
  اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 5 /  10 

/2017  لتسجيل
تم�ام العق�ار تسلس�ل 307 محل�ة جمي�ل بيك بأس�م 
ثام�ر ويل محمد مجددا بأعتبارة حائ�زا له بصفة املالك 
للم�دة القانوني�ة .ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري  
رقم)43   ( لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعىل 
كل من يدع�ى بوجود عالقه أو حق�وق معينه عىل هذا 
العق�ار تقديم ما لدية من بين�ات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض.
عي فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف منديل
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بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعل�ن مديرية بلدية العمارة ع�ن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف 
ادن�اه  والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )15( خمسة عرش 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة ان ال تق�ل ع�ن )100 %( من القيم�ة التقديرية وين�ادى للمزايدة يف 
الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ 
النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
يك�ون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 
وكاف�ة املصاري�ف املرتبة عىل ذلك م�ع جلب هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن ويكون عليه مراجعة مديري�ة بلدية العمارة خالل فرة )10( عرشة 
اي�ام من تاري�خ املصادقة الكمال اجراءات التعاق�د االصويل وبخالفه يتحمل 

االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة الي�ه وخالل فرة التأج�ري او عند انتهاء 

العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

اعالن
تعل�ن هيئة ادارة واس�تثمار اموال الوقف الس�ني/ مالحظية 
ام�الك الوقف الس�ني يف القادس�ية ع�ن اجراء مزاي�دة علنية 
اليج�ار القطع املدرجة ادن�اه والواقعة يف حي النهضة ويكون 
موع�د املزايدة بعد س�بعة ايام من تاريخ الن�رش يف الجريدة يف 
الساعة العارشة يف مقر املالحظية مقابل بناية املحافظة علما 
ان اجور نرش االعالن عىل املزايد االخري مع جلب املستمس�كات 
الرس�مية للمزاي�دة ويكون دف�ع االيجار عىل من ترس�و عليه 
املزاي�دة صفق�ة واحدة مع مالحظ�ة امل�ادة الثامنة عرش من 
نظام املزاي�دات الخاصة باالوقاف لس�نة )1969( املعدل التي 
منع�ت املس�ؤولني يف االوقاف واقربائهم حت�ى الدرجة الرابعة 

من دخول املزايدة.

اعالن ثاين
تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار الحوانيت 
واملح�الت املذك�ورة اوصافه�ا يف ادناه. فع�ىل الراغبني بالدخ�ول يف املزاي�دة مراجعة مقر 
املديري�ة خالل س�بعة ايام من تاري�خ النرش يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبني معهم 
املستمس�كات الثبوتي�ة مصورة + اصلي�ة والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )20 %( من بدل 
التقدير. وستجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري لالعالن ويف مقر 
املديرية، واذا صادف يوم املزايدة عطلة تجري املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي، 
علم�ا ان تس�ديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثني ي�وم من تاريخ االحالة، وبخالفه 
يعت�ر ناكال، وال يحق ملوظفي االوقاف واملدين�ني واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول 

املزايدة، ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى.

فقدان
فقد مني الوصل املرقم/ 1512081 الصادر من بلدية 
النجف يف 4/ 10/ 2016 بأس�م )احمد حريجة حرز( 
فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار او مكتب 

الخياط قرب بناية املحاكم يف النجف.
����������������������������������������������������

فقدان
فقدن من�ي الوص�ل املرق�م/ 1332459 الصادر من 
بلدي�ة النج�ف يف 6/ 6/ 2016 بأس�م )احمد حريجة 
حرز( فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار او 

مكتب الخياط قرب بناية املحاكم يف النجف.
����������������������������������������������������

تنويه
نرش اعالن مديرية تنفي�ذ النجف يف االضبارة 1052/ 
2017 والخاص بالعقار املرقم 607/ 2 حويش املنشور 
يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1643 يف 27/ 3/ 
2018. ذكر دي�ن الدائن ثلثمائة ومائتان وخمس�ون 
مليون وخمسمائة الف دينار خطا والصحيح ثلثمائة 
واثنان وخمس�ون مليون وخمس�مائة الف دينار  لذا 

اقتىض التنويه.
����������������������������������������������������

تنويه
نرش اعالن مديرية تنفي�ذ النجف يف االضبارة 1050/ 
2017 والخاصة بالعقار 77/ 5 ش�واطئ بحر النجف 
املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1643 يف 
27/ 3/ 2018. ذك�ر يف حقل املس�احة/ 6,45 خطأ، 

والصحيح هو 6 دونم و 450 مر لذا اقتىض التنويه.
����������������������������������������������������

تنويه
نرش اعالن مديرية تنفي�ذ النجف يف االضبارة 1051/ 
 5  /76 بالعق�ار  املدي�ن  بس�هام  والخاص�ة   2017
ش�واطئ بحر النجف املنش�ور يف صحيفة املس�تقبل 
العراقي بالعدد 1643 يف 27/ 3/ 2018. ذكر املساحة 
3 دون�م واولك و 50 مر خط�ا والصحيح هو 3 دونم 

و21 اولك و50 مر  لذا اقتىض التنويه.
����������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن جامع�ة الفرات 
االوس�ط الكلي�ة التقني�ة الصحي�ة والطبي�ة قس�م 
التحليالت املرضية بأس�م )مازن هاشم محمد( فعىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االص�دار او مكتب 

الخياط قرب بناية املحاكم يف النجف.
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد: 280/ ش/ 2018 

التاريخ: 8/ 4/ 2018 
اىل/ املدعى عليه/ حسني مهدي حاتم

اعالن
اص�درت ه�ذه املحكمة بحق�ك حك�م غيابيا يقىض 
بتأيي�د حضانة املدعي�ة ربيحة كاظم محم�د البنتها 
الق�ارصة تب�ارك ابنت�ك وتحميلك املصاري�ف ولتعذر 
تبليغك ملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
س�الم عب�د داخل املرش�دي ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحكم الغيابي الصادر 
بتاري�خ 29/ 3/ 2018 ول�ك حق االع�راض والتميز 
ويف حال�ة عدم الطعن ضم�ن املدة القانوني�ة البالغة 
ثالث�ون يوما يكون القرار مكتس�ب الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القايض

اثري عبد الحر جر
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 1283/ ب3/ 2017 

التاريخ: 5/ 4/ 2018 
اعالن

اىل/ املدع�ى عليهما )قحط�ان وعامر ولدي عبود عبد 
االمري(

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 1283/ ب3/ 
2017 بتاريخ 19/ 10/ 2017 واملتضمن الحكم بازالة 
ش�يوع العقار تسلس�ل 3188/ 203 حي السعد بيعا 
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب سهامه يف 
العقار ولثبوت مجهولية محل اقامتكما حسب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار ح�ي املنتظر املدعو 
كريم ظاهر محس�ن لذا تقر تبليغكم�ا اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولكما حق 
الطعن عىل الق�رار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة 
طرق الطع�ن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول.
القايض

خالد جابر عبيد
����������������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة العامة 
للرضائ�ب فرع النج�ف االرشف ذي الع�دد )10195( 
بتاري�خ 22/ 5/ 2011 بأس�م/ ف�ارس نجاح خادم 
واملعنونة اىل مديرية مرور صالح الدني فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
����������������������������������������������������

فقدان
فقدت�ي مني براءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة العامة 
للرضائب/ فرع النج�ف االرشف ذي العدد )12687( 
بتاري�خ 25/ 7/ 2015 واملعنون�ة اىل/ الهيئة العامة 
للرضائب فرع واسط بأس�م/ خالد كريم هداد، فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
����������������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية املوظ�ف الوزاري�ة الصادرة م�ن وزارة 
الكهرباء/ توزيع كهرباء البرصة بأس�م حافظ عبود 
عب�د الس�يد عىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.
����������������������������������������������������

فقدان
املرقم�ة  للس�يارة  عائ�دة  تكيي�ل  ش�هادة  فق�دت 
)38911/ اربيل( ملالكها )غس�ان قاس�م اسماعيل( 
والصادرة من رشكة توزيع املنتجات النفطية – هيئة 
توزيع الجنوب، عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن املعهد التقني يف البرصة 

باسم ) خليل نوفل شاكر ( 
قسم املكائن واملعدات عىل من يعثر عليه تسليمها اىل جهة 

االصدار
����������������������������������������������������

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) مصطفى حبيب حسني 

يعقوب سلمان (
الذي يطلب فيه تبديل اللقب من الشمخي اىل اليارسي  من 

لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكس�ه س�وف 

تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

 .
اللواء 

مهدي نعمه الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

����������������������������������������������������

مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف/ املناذرة

اعالن
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف )املن�اذرة( باملزايدة 
العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه والعائ�دة للراهن )كريم 
عبد الزهرة رسداج( والكفيل )نفس�ه( لق�اء طلب الدائم 
املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ 
قدره )8500000 مليون( دينار عدا الفوائد فعىل الراغبني 
باالشراك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة )   ( يوم اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل 
ع�ن 50 % من القيمة املقدرة للبي�ع البالغة )80000000 
مليون( دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرش ظهرا من 

اليوم االخري.
املواصفات:

1-التسلسل او رقم القطعة: 1/ 1251 
2-املحلة ورقم واسم املقاطعة: م/ 33 

3-الجنس: دار
4-النوع: ملك رصف

5-املساحة:
6-املشتمالت: غرفتني نوم وصالة واستقبال وصحيات يف 

االريض وغرفتني وصالة يف الطابق العلوي
7-مقدار البيع: 80000000 مليون

تعتر املزايدة مفتوحة ملدة ستة اشهر من تاريخ النرش
مالحظ التسجيل العقاري يف الكوفة

����������������������������������������������������

مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف/ املناذرة

اعالن
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف )املن�اذرة( باملزايدة 
العلنية للعق�ار املوصوف ادناه والعائ�دة للراهن )محمد 
مهدي ياسني( والكفيل )نفسه( لقاء طلب الدائم املرتهن 
امل�رصف الزراعي التعاوني فرع اب�و صخري والبالغ قدره 
)10000000 مالي�ني( دينار ع�دا الفوائد فع�ىل الراغبني 
باالشراك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة )   ( يوم اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل 
ع�ن 50 % من القيمة املقدرة للبي�ع البالغة )50000000 
مليون( دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرش ظهرا من 

اليوم االخري.
تعتر املزايدة مفتوحة ملدة ستة اشهر من تاريخ النرش

املواصفات:
1-التسلسل او رقم القطعة: م/ 51 اللهيبات 

2-املحلة ورقم واسم املقاطعة: 1/ 107 
3-الجنس: دار

4-النوع: ملك رصف
5-املساحة:

6-املش�تمالت: غرفت�ني نوم وصالة واس�تقبال مس�قف 
بالشيلمان

7-مقدار البيع: 50000000
مالحظ التسجيل العقاري يف الكوفة

الحقوقي 
عامر شايف ظاهر املحنة 

مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة 
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصيه يف يثرب

العدد: 33/ش/2018
التاريخ: 2018/4/10

اىل/ املدعى عليه/ سعيد احمد حسن
تبليغ 

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 33/ش/2018 
املدعي�ة فيها )س�عاد خل�ف اس�ماعيل( وملجهولية محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني رسميتني 
للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 2014/4/19 الساعة 
التاس�عه صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 

عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك وفق القانون .
القايض

فائق مشعل صالح
����������������������������������������������������

مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف/ املناذرة

اعالن
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف )املن�اذرة( باملزايدة 
العلنية للعق�ار املوصوف ادناه والعائ�دة للراهن )فاضل 
عيدان كاظم( والكفيل )نفس�ه( لقاء طلب الدائم املرتهن 
امل�رصف الزراعي التعاوني فرع اب�و صخري والبالغ قدره 
)18000000 ملي�ون( دينار ع�دا الفوائد فع�ىل الراغبني 
باالشراك مراجعة هذه الدائرة خالل مدة )   ( يوم اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل 
ع�ن 50 % من القيمة املقدرة للبي�ع البالغة )50000000 
مليون( دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرش ظهرا من 

اليوم االخري.
تعتر املزايدة مفتوحة ملدة ستة اشهر من تاريخ النرش

املواصفات:
1-التسلسل او رقم القطعة: 1/ 744 الحرية 

2-املحلة ورقم واسم املقاطعة: م/ 51 اللهيبات 
3-الجنس: دار

4-النوع: ملك رصف
5-املساحة:

6-املشتمالت: غرفتني نوم وصالة واستقبال وصحيات
7-مقدار البيع: 18000000

مالحظ التسجيل العقاري يف الكوفة
الحقوقي 

عامر شايف ظاهر املحنة 
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة/ 2007/126

التاريخ 2018/4/1
مذكرة االخبار بالتنفيذ

لالموال غري املنقولة
اىل / املدين : لهمود ايدام سعود

عنوان�ه : مجه�ول محل االقامة تق�رر تبليغك عن طريق 
الن�رش نخرك�م بأنه تق�رر حجز االم�وال غ�ري املنقولة 

العقار املرقم 159/1 م 24 املصولبة 
البالغ�ة  عب�اس  جاس�م  عي�وده  الدائن�ه  طل�ب  لق�اء 
19,980,000تس�عة ع�رش مليون وتس�عمائة وثمانون 

الف دينار الغري 
عليك�م اداء املبلغ املذكور اعاله خالل مدة عرشة ايام من 
اليوم التايل لتاري�خ تبليغكم بهذا االخبار واال فان االموال 
املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقاً للقانون وذلك 

استناد للمادة)87( من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 905/ش/ 2018

التاريخ : 9/ 2018/4
اعالن 

اىل املدعى عليها / ايناس غالب حيدر 
تبليغ بالحكم الغيابي 

بتاري�خ 2018/3/25 اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكمها 
بالعدد 905/ ش/ 2018 

املتضمن بقط�ع النفقة املفروضة للزوج�ة ايناس غالب 
حيدر واالطفال القارصين 

كل من عيل اكر ورقية عىل املدعى عليه احمد عيل حسني 
بموجب اعالم الحكم الصادر 

من ه�ذه املحكمة بالع�دد 160/ ش/ 2014 يف 10/ 3/ 
2014 وملجهولية محل اقامتك حسب 

رشح القائم بالتبليغ وحس�ب ورقة التبليغ الصادرة من 
مركز رشطة القرن�ة بالعدد 5656 يف 2018/4/8 وتاييد 
املجلس البلدي يف القرنة قررت املحكمة يبليغك بصحيفتني 
محلييتني مشهورتني بالحكم الغيابي ولك حق االعراض 

خالل املدة القانونية البالغة عرشة ايام وحق 
التمييز البالغة ثالثون يوما من اليوم التايل للتبلغ بالحكم 
وهي مدد متداخلة وبخالفه سوف يكتسب الحكم الدرجة 

القطعية .
القايض 
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فقدان 
فق�دت من�ي هوي�ة االقام�ة )هوي�ة الرعاي�ا االجانب ( 

الصادرة من مديرية اقامة البرصة 
باس�م االيرانية )ايات نواف حمودي ( عىل من يعثر عليه 

تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������������������������

محكمة بداءة الزبري 
العدد : 140/ ب/2018 

اعالن 
اىل املدع�ي علي�ه / ع�يل عبدالله حمزة / يس�كن الزبري- 

الشمال 
 اقام املدعي / مدير بلدية الزبري اضافة لوظيفته الدعوى 

املرقمة 140/ ب/2018
ام�ام هذه املحكمة والذي يطل�ب فيها منع معارضتك له 

بالجزء املشغول من قبلك يف العقار 
تسلس�ل 643/ 3 الش�مال وتس�ليمه خاليا من الشواغل 

وعند اجراء تبليغك فقد وردت الينا التباليغ 
مرشوح�ا عليها من قبل القائ�م بالتبليغ يف مركز  رشطة 

العرب بانك مرتحل اىل جهة مجهولة 
واملؤيد برشح مختار محلة / الشمال لذا وملجهولية محل 

اقامتك املحكمة تبليغك عن طريق 
الن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام 
هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 2018/4/24 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 

ينوب عنك 
قانونا او ابدائك معذرة مرشوعة فستجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون . 
القايض االول /مصطفى شاكر عيل 
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري 

الرقم 2856
التاريخ 2018/4/11 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجدد

بتاري�خ  الدائ�رة  ه�ذه  اىل  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اءا 
2018/2/21 لتسجيل تمام 

العقار تسلس�ل 2278  محلة الجمهورية باس�م / عامر 
شهاب احمد  مجددا باعتبار 

حائ�زا له بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 

وفق احكام قانون التس�جيل العقاري  رقم )43( لس�نة 
1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب 

فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا 
العق�ار تقديم م�ا لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يوما من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
اليوم التايل النتهاء مدة  هذا االعالن  وذلك الثبات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا 

الغرض . 
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائديه

محكمة بداءة الكوفة
العدد 11/ تسجيل مجدد/ 2018

التاريخ 3 /2018/4
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
بتاري�خ  قراره�ا  العائدي�ه  تثبي�ت  لجن�ة  اص�درت 
2018/4/3 اس�تناداً ملح�رض تثبي�ت العائدي�ة املؤرخ 
يف 2018/4/3 وال�ذي يق�ي بتثبي�ت عائدي�ة العقار 
املرقم) 606( محلة )الرشادية ( جنس العقار )محالت 
م�ع مخ�زن ( ويف االضب�اره املرقمة) 11 / التس�جيل 
مجدد/2018( بتسجيله باس�م طالب التسجيل املجدد 
العراقية )رضية عبد الرضا حسني وكاظم ورضا ووفاء 
وعواط�ف وصب�اح ونهاية وكف�اح  ومه�ا اوالد وبنات 

صاحب رضا عبد الحسني  
التس�جيل  قان�ون  م�ن   )49( امل�اده  الح�كام  وفق�ا 
العق�اري رقم )43( لس�نة 1971 املعد ل�ذا نعلن القرار 
اعاله بواس�طة نرشة يف صحيفت�ني محليتني فعىل من 
لدي�ه اعراض ع�ىل القرار املذك�ور خالل م�دة االعالن 
البالغ�ة ثالث�ون يوما م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرشه يف 
الصح�ف املحلي�ة تقديم اعراضه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االلتحاديه بصفته�ا التمييزيه خالل 
امل�ده املذكوره ويف حالة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن ع�ىل القرار املذكور 
لديها فس�وف يكون القرار قد اكتسب الدرجه القطعية 
وستبارش مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة بتسجيل 

العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول.
القايض 

محمد كامل كرماشة 
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة/6/خ/2017 

التاريخ: 2018/4/10
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميث�ة س�هام املدي�ن  بالعقار 
تسلس�ل 75 الغربي الواق�ع يف الرميث�ة والعائد للمدين 
ادري�س عباس عب�د املحجوز لق�اء طل�ب الدائن مانع 
ي�ايل دلي�ل البال�غ 44500,000 اربعة واربع�ون مليون 
وخمس�مائة ال�ف دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة خمس�ة عرش يوم�اً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري. وتم 
هذا االع�الن لعدم بل�وغ قيمة املزايدة مبل�غ 80% وفق 

احكام املادة1/98.
املنفذ العدل

عالء حسني نزال  
املواصفات: 

- موقعة ورقمه :- 75 الغربي الرميثة
- جنسه ونوعة :- دار سكن

- حدوده واوصافه : يقع عىل الش�ارع الرئيس ملنطقة 
الغربي

- مش�تمالته :- غرفت�ني واس�تقبال وه�ول وكلي�دور 
وحم�ام عدد اثنان ومطبخ مفرزة بصورة غري رس�مية 

وحديقة+ غرفة وهول2
- مساحتة :- سهام املدين 49,01مر

- درجة العمران :- بناء القديم
- الشاغل :- 

 59,027,777 املدي�ن  س�هام   -: املق�درة  القيم�ة   -
س�ته وخمس�ون مليون وس�بعة وعرشون ال�ف دينار 

وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار.
����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد /297/ب/2017

التاريخ/ 2018/4/8
إعالن

بن�اء عىل الق�رار الص�ادر من محكم�ة ب�داءة الرميثة 
بالعدد297/ب/2017 املؤرخ يف 2017/8/8 واملكتسب 
الدرج�ة القطعي�ة وال�ذي اقت�ىض بإزال�ة ش�يوع حق 
الت�رصف يف العقار املرقم 109مقاطعه 26 ام الخيل لذا 
تق�رر االعالن عن بيعه يف املزاي�ده العلنيه يف صحيفتني 
محليتني يوميت�ني وملدة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم 
الثان�ي لتاريخ النرش فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
محكم�ة ب�داءة الرميثة يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش 
ظهراً مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة 
10% من القيمة املق�دره لحق الترصف يف العقار املرقم 
اعاله ان لم يكون�وا عرشون مليون وثالثمائه وثمانون 
الف دين�ار وعند انتهاء املدة املذكوره س�تجري االحالة 
يوم املزايدة عطلة رسميه فيكون اليوم الذي يليه موعداً 

للمزايدة.
القايض

رحيم طايش حمزه
اوصاف العقار: 

1-العقار 109 مقاطعه 26 ام الخيل
2-مس�احة العق�ار 2دون�م و6 اول�ك وهي عب�ارة عن 
قطعة ارض خالية من املش�يدات وتحتوي عىل اش�جار 
نخي�ل مثم�رة بعم�ر 7 س�نوات عددها خمس�ة عرش 
وتحت�وي عىل اش�جار نخي�ل مثمرة بعمر 10 س�نوات 
عددها 3 واش�جار نخيل غري مثمره بعمر 3-4 سنوات 

عددها 7 .

مجلس القضاء األعىل      
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /482/ب2018/2

التاريخ/ 2018/4/8
اعالن

اىل املدعى عليه/ مثنى عبد الزهرة نوري
بناء عىل الق�رار الصادر من هذه املحكم�ة بالعدد 482/

ش2018/2 يف 2018/3/18 املتضم�ن تصدي�ق الط�الق 
الخلع�ي بحق املدعية ه�دى حمزه خنياب طالق�اً خلعياً 
واقع�ا الول م�ره بتاري�خ 2018/2/7 واليح�ق للطرفني 
اس�تئناف الحياة الزوجية اال بعقد ومهر جديدين وافهام 
املدعية االلتزام بالعدة الرشعية البالغة ثالث قروء واليحق 
له�ا االق�ران برجل اخ�ر اال بع�د انهاء عدتها واكتس�اب 
الق�رار الدرج�ة القطعي�ة وتبليغك بقرار الحك�م الغيابي 
بتاري�خ 2018/3/19 حس�ب رشح املبل�غ س�الم عباس 
واشعار املختار حي ميسان السيد عيل جاوز جبار بتاريخ 
2018/3/19 املتضم�ن ارتاحلك اىل جه�ة مجهولة عليه 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني لالعراض عىل 
الحك�م الغيابي وعند ع�دم اعراضك عىل الق�رار املذكور 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض 

����������������������������������������������������

وزارة العدل   
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /2018/295 

التاريخ: 2018/4/8
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف س�هام من العقار تسلس�ل 
1284 ب�راق الواقع يف النج�ف العائد للمدين محمد صالح 
بجاي البالغة 1958سهم من اصل 29920 سهم املحجوز 
لق�اء طلب الدائن عدي هادي عيل البالغ خمس�ون مليون 
دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
ثالث�ني يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشري.
املنفذ العدل 
املواصفات: 

- موقعة ورقمه :- نجف /براق/ 1284
- جنسه ونوعة :- دار

- حدوده واوصافه : بلدية النجف
- مشتمالته :- خلف االعالن

- مساحتة :- 1/16م2
- درجة العمران :- دون الوسط

- الش�اغل :- مكتب املرجع الديني صالح الطائي ويرغب 
بالبق�اء بع�د البي�ع بصفة مس�تأجر ع�ىل لس�ان ولده 

عبدالله 
- القيمة املق�درة :- 31,503,382 واح�د وثالثون مليون 

وخمسمائة وثالثة االف وثالثمائة واثنان وثمانون دينار
املشتمالت

العق�ار يقع عىل دربون�ه يف املدينه القديم�ة محلة الراق 
وت�م الدخ�ول الي�ه عن طري�ق العق�ار املرق�م 124 وهو 
يتأل�ف من غرفة كبرية ط�ول 10م وصاله وغرفة صغرية 
وتواليت وحمام منعزلني مكش�وفه وكليدور صغري وسلم 
معلق موزائيك يؤدي اىل السطح ومكشوفة ثانية وحديقة 
صغرية االرضية كايش موزائيك والجدران اسمنت مصبوغ 
والس�قف من طابوق والش�يلمان ومجهز بم�اء وكهرباء 

وباب مغلق يؤدي اىل ممر )الدربونه(
����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة/3/خ/2018 

التاريخ: 2018/4/8
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ املن�اذرة العقار تسلس�ل 80و79و5
م/3  3و56و66و67و76و75و77و74و70و69و68 
الح�رية العائ�د للمدين ليث محمد س�عيد املحج�وز لقاء 
طلب الدائن فراس محمد س�عيد البالغ 2,000,000,000 
مليارين فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
ثالث�ني يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشري.
املنفذ العدل 

احمد حسن داخل 
املواصفات: 

- موقعة ورقمه :- الحرية
- جنسه ونوعة :- زراعي

- حدوده واوصافه : بلدية الحرية
- مشتمالته :- ارض زراعية بور

- مساحتة :- 75 م, 5 اولك, 45 دونم 
- درجة العمران :- 

- الشاغل :- ليث محمد سعيد
- القيمة املقدرة :- 135694084 مائة وخمس�ة وثالثون 
مليون وس�تمائة واربعة وتس�عون الف واربعة وثمانون 

دينار.

مجلس القضاء األعىل      
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد /1981/ب2018/5

التاريخ/ 2018/4/5
م/اعالن

إىل/ الشخص الثالث / )علوان موىس طخاخ(
يف  1981/ب2017/5  قراره�ا  املحكم�ة   ه�ذه  اص�درت 
2017/11/12 املتضم�ن الحك�م بأبطال قيد التس�جيل املرقم 
74/ت1993/1 مجل�د 658 يف العق�ار املرق�م 47046/3 ح�ي 
النداء يف النجف املسجل بأسمك والقيد املرقم 279 / اب/ 1994 
مجل�د 712 املتضم�ن تس�جيل ذات العقار بأس�م املدعى عليه 
االول ثام�ر عبد امله�دي ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار محلة الراق املدعو حسني 
عيل الحداد لذا تقرير تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة 
املق�ررة بكافة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه وسيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول.
القايض

عيل عبد الرضا حسن
����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل      
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد /3276/ب2016/3

التاريخ/ 2018/4/11
إىل/ املدعى عليه / )قيس محمد صالح(

يف  3276/ب2016/3  قراره�ا  املحكم�ة   ه�ذه  اص�درت 
2017/12/14 املتضمن الحكم بألزام املدعى عليه قيس محمد 
صالح بتأديه للمدعي مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته مبلغا 
قدره خمس�ة وثالثون مليون وخمس�ائة واربعة وس�تون الف 
دينارولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة النجف واش�عار املختار حيدر محسن الشمري 
حي الس�الم لذا تقررتبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ول�ك حق الطعن ع�ىل الق�رار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسة وسيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول.
القايض

خالد جابر عبيد
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مجلس القضاء األعىل      
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /181/ش/2018

التاريخ/ 2018/3/4
اعالن

للمدعى  عليه / معايل صالح مهدي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2018/2/13 حكم�ا غيابيا 
بحق�ك بتاري�خ 2018/2/13 يتضم�ن الحكم بتايي�د حضانة 
املدعية )وجدان ياسني محيبس( البنتها القارصة فاطمة معايل 
صالح لغ�رض مراجعة دوائ�ر الدولة وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب ماورد ب�رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي 
ملنطقة القبلة / حي الرشيد لذا تقرر تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني مش�هورتني ول�ك حق االع�راض خالل مدة 
ع�رشة اي�ام والتمييز خالل م�دة ثالثون يوما م�ن اليوم الثاني 
لتاريخ النرش وبعكسه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

بمي املدتني املذكورتني.
القايض 

كاظم حمود رهيج 
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /2018/442 

التاريخ: 2018/4/8
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام من العقار تسلس�ل 1243 
ب�راق الواقع يف النجف العائد للمدين محمد صالح بجاي البالغة 
14س�هم من اصل 160 س�هم املحجوز لقاء طلب الدائن حسن 
يعقوب حميدان البال�غ 100,000,000 مائة مليون دينار فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل 
املواصفات: 

- موقعة ورقمه :- نجف /براق/ 1243
- جنسه ونوعة :- دار

- حدوده واوصافه : بلدية النجف
- مشتمالته :- خلف االعالن

- مساحتة :- 234/81م2
- درجة العمران :- دون الوسط

- الشاغل :- مكتب املرجع الديني صالح الطائي ويرغب بالبقاء 
بعد البيع بصفة مستأجر عىل لسان ولده عبدالله 

- القيم�ة املق�درة :- 85,123,500 خمس�ة وثمان�ون ملي�ون 
ومائة وثالثة وعرشون الف وخمسمائة دينار.

املشتمالت
يق�ع العقار ضم�ن ممر ش�ارع ع�ام3.1/2 م�ر ويتألف من 
صحي�ات خارجية تحتوي عىل ثالثة تواليت االرضية س�رياميك 
مع جدران والس�قف م�ن الطابوق والش�يلمان ومدخل صغري 

)ممر(
واس�تقبال وس�لم ي�ؤدي اىل الس�طح ومخ�زن صغ�ري وغرفة 
ومطب�خ وكراج املطبخ قس�م كايش فرفوري وقس�م اس�منت 
وارضيه البيت كايش موزائيك علما ان الس�لم يؤدي اىل البيتونه 

والسطح واالخر مغلق طابوق فريش ومجهز بماء وكهرباء.

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن
العدد: 15884 

التاريخ: 2018/4/8 

نوع الملك ت
مدة القيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

التأجير

كشك رقم 1
337

مجاور كراج االقضية 
850,000 ثمانمائة 9 م2والنواحي

3 سنواتوخمسون الف دينار

كشك رقم 2
700,000 سبعمائة الف 9 م2حي الحسين العصري456

3 سنواتدينار

كشك رقم 3
453

حي الحسين قرب 
600,000 ستمائة الف 9 م2سياج المقبرة

3 سنواتدينار

كشك رقم 4
600,000 ستمائة الف 9 م2حي الحسين العصري450

3 سنواتدينار

كشك رقم 5
600,000 ستمائة الف 9 م2حي الحسين العصري451

3 سنواتدينار

كشك رقم 6
600,000 ستمائة الف 9 م2حي الحسين العصري448

3 سنواتدينار

رقم القطعةت
22/ 11606 م18 صدر اليوسفية1
22/ 4112 م18 صدر اليوسفية2
22/ 11605 م18 صدر اليوسفية3
22/ 4716 م18 صدر اليوسفية4
22/ 3699 م18 صدر اليوسفية5
22/ 4983 م18 صدر اليوسفية6
22/ 4598 م18 صدر اليوسفية7
22/ 4408 م18 صدر اليوسفية8

املشاور القانوين االقدم
سالم حسن عيل اخلفاجي

بدل االيجارمساحتهامساحتهحانوت المدرسةت

713 جزء من 1234/ 13 محالت بناية البراق1
131700000 م2مقاطعة 18/ علوة الفحل

713 جزء من 1234/ 13 محالت بناية البراق2
91700000 م2مقاطعة 18/ علوة الفحل

مدرسة سفير الحسين 3
32250000 م2مدارس التعليم الديني)ع(

32825000 م2مدارس التعليم الدينيمدرسة وليد الكعبة4



دائرة التسجيل العقاري يف منديل
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 5 /  
10 /2017  لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 151 محلة 
بوياقي بأس�م ورثة  رش�يد عبد املجيد مجددا بأعتبارة 
حائ�زا له بصفة املالك للم�دة القانونية .ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق اح�كام قانون 
التس�جيل العق�اري  رق�م)43   ( لس�نة 1971 قررن�ا 
اعالن ه�ذا الطلب فعى كل من يدع�ى بوجود عالقه أو 
حق�وق معينه عى هذا العقار تقديم ما لدية من بينات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف منديل
������������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف منديل
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 21 /  12 

/2017  لتسجيل
تم�ام العق�ار تسلس�ل 73 محل�ة النقيب بأس�م هناء 
أبراهيم م�وىس مجددا بأعتبارة حائزا ل�ه بصفة املالك 
للم�دة القانوني�ة .ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري  
رقم)43   ( لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعى 
كل من يدع�ى بوجود عالقه أو حق�وق معينه عى هذا 
العق�ار تقديم ما لدية من بين�ات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف منديل
������������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عى الطل�ب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 8 /  4  

/2018  لتسجيل
تم�ام العق�ار تسلس�ل 41 محل�ة النقيب بأس�م غالب 
طال�ب حس�ن مجددا بأعتب�اره حائزا ل�ه بصفة املالك 
للم�دة القانوني�ة .ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري  
رقم)43   ( لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعى 
كل من يدع�ى بوجود عالقه أو حق�وق معينه عى هذا 
العق�ار تقديم ما لدية من بين�ات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطر

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
������������������������������������������

تنويه 
اشارة اىل  االعالن املنشور يف  صحيفة املستقبل العراقي  
الع�دد 1630يف 6\3\2018 ورد يف اع�الن  بداءة بلدروز 
العدد20\ب\2018  تاريخ القرار 27\2\2018 خطاء 

والصحيح 28\2\2018 لذا اقتىض التنويه .
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد / ع�وده جواد 
رايض. ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من )العيداني( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد / محم�د جواد 
رايض. ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من )العيداني( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من الس�يد / حسن جواد رايض. 
ال�ذي يطل�ب في�ه اضاف�ة اللق�ب م�ن )العيدان�ي( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد / مرت�ىض جواد 
رايض. ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من )العيداني( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد / حبيب ش�مخي 
جاب�ر. الذي يطلب في�ه تبديل اللقب م�ن )البطاط( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من الس�يد / عبدالزهرة شمخي 
جاب�ر. الذي يطلب في�ه تبديل اللقب م�ن )البطاط( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد / صبيح ش�مخي 
جاب�ر. الذي يطلب فيه اضافة اللق�ب من )البطاط( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد / ش�مخي جابر 
محم�د. الذي يطلب فيه تبديل اللق�ب من )البطاط( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد / نص�ر ج�واد 
رايض. ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من )العيداني( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
  اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من السيد / احمد عيل جواد. الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب م�ن )العيداني( اىل )اليارسي(، 
من لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطلب املق�دم م�ن الس�يد / عبدالكريم عيل 
جواد. الذي يطلب في�ه اضافة اللقب من )العيداني( اىل 
)الي�ارسي(، من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد / مهند قاس�م 
عبدالكريم. الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )املوسوي( 
اىل )الي�ارسي(، من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

 محكمة االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد 1442/ش/2018 

اىل املدعى عليه / جاسم محمد حسن 
اقامت املدعيه خلود جالل خضر الدعوى املرقمة اعاله 
والت�ي تطلب فيها دعوت�ك للمرافع�ه والحكم بتصديق 
الطالق الخلعي الواق�ع بتاريخ 3/3/ 2018 وملجهوليه 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
محله الكريميه واملرفق بكتاب مركز رشطه حي الجهاد 
بالع�دد 5324يف 2018/4/4 عليه ق�ررت هذة املحكمة 
تبليغك بواسطه صحيفتني محليتني للحضور امام هذة 
املحكم�ة صب�اح يوم 2018/4/24 الس�اعة التاس�عه  
صباح�ا وعند عدم حضورك  اوارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون 
القايض 

محمد كامل حسن 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

 محكمة بداءة بدرة 
العدد 47/ب/2018 

اىل املدعى عليه / رائد موحان كاظم 
اق�ام املدع�ي ضياء عني�د عبيد  الدع�وى املرقمة اعاله 
والتي يطالبك فيها بتس�ديد املبل�غ املرتتب بذمتك البالغ 
مليونني دينار عن قرضه حسنه كنت قد اقرتضتها منه  
وملجهولي�ه محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مركز رشطه بدرة بالعدد 2493 يف 2018/4/3 
املرفق به اشعار مختار قريه العقر بتاريخ 2018/4/2 
املتضمن ان املدعى علي�ه رائد موحان كاظم مرتحل اىل 
جهة مجهوله  عليه قررت هذة املحكمة تبليغك بواسطه 
صحيفت�ني محليتني للحضور امام هذة املحكمة صباح 
يوم 2018/4/19 الس�اعة التاسعه  صباحا وعند عدم 
حضورك  اوارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

 ياسني خضر الدريعي   

مجلس القضاء االعى 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

 محكمة بداءة بدرة 
العدد 48/ب/2018 

اىل املدعى عليه / رائد موحان كاظم 
اق�ام املدعي عيل رضا حس�ني   الدع�وى املرقمة اعاله 
والتي يطالبك فيها بتس�ديد املبل�غ املرتتب بذمتك البالغ 
مليون وخمس�مائة الف  دينار عن قرضه حس�نه كنت 
ق�د اقرتضته�ا من�ه  وملجهولي�ه محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مركز رشطه بدرة بالعدد 
2482 يف 2018/4/3 املرف�ق ب�ه اش�عار مخت�ار قريه 
العقر بتاريخ 2018/4/2 املتضمن ان املدعى عليه رائد 
موح�ان كاظم مرتح�ل اىل جهة مجهول�ه  عليه قررت 
ه�ذة املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طه صحيفت�ني محليتني 
للحض�ور امام هذة املحكمة صب�اح يوم 2018/4/19 
الس�اعة التاسعه  صباحا وعند عدم حضورك  اوارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

ياسني خضر الدريعي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

 محكمة بداءة الكوت  
العدد47/ب/2018 

اىل املدعى عليه /حسني فخري عزيز  
اق�ام املدع�ي مرشق ش�هاب فرحان   الدع�وى املرقمة 
اع�اله والتي يطالبك فيها بتس�ديد املبلغ املرتتب بذمتك 
البال�غ ملي�ون وثالثمائة وس�ته وتس�عون ال�ف دينار 
عراق�ي   وملجهولي�ه محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ فقد اصدرت هذة املحكمة حكما غيابيا بتاريخ 
2018/2/1 وبالنظ�ر ملجهولي�ه محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار عباس فخري عزيز وتايي�د كتاب مركز 
رشط�ه بالع�دد ج ح 795 يف 15ش /2018/1 تق�رر 
تبليغ�ك بمضم�ون الحكم الغيابي ون�رشه بصحيفتني 
محليت�ني ولك حق االعرتاض ع�ى الحكم الغيابي خالل 
املدة القانونيه البالغه عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ النرش ويف حاله عدم حضورك س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجه القطعيه 
القايض

عمار حسن عبد عيل
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

 محكمة بداءة الكوت  
العدد45/ب/2018 

اىل املدعى عليه /رياض داخل عيل  
اق�ام املدع�ي مرشق ش�هاب فرحان   الدع�وى املرقمة 
اع�اله والتي يطالبك فيها بتس�ديد املبلغ املرتتب بذمتك 
البال�غ مليون ومائتني وخمس�ه وس�بعون ال�ف دينار 
عراق�ي   وملجهولي�ه محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ فقد اصدرت هذة املحكمة حكما غيابيا بتاريخ 
2018/2/1 وبالنظ�ر ملجهولي�ه محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار يارس كاظم دروي�ش وتاييد كتاب مركز 
تق�رر   2018/1/  6 يف   315/10/ ج  بالع�دد  رشط�ه 
تبليغ�ك بمضم�ون الحكم الغيابي ون�رشه بصحيفتني 
محليت�ني ولك حق االعرتاض ع�ى الحكم الغيابي خالل 
املدة القانونيه البالغه عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ النرش ويف حاله عدم حضورك س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجه القطعيه 
القايض

عمار حسن عبد عيل
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

 محكمة بداءة الكوت  
العدد792/ب/2018 

اىل املدعى عليه /عيل حازم نوري 
اقام املدعي  مالك مطرش رحيمه   الدعوى املرقمة اعاله 
والت�ي يطالب�ك فيها بالزام�ك باعادة الس�يارة املرقمه 
8033 انب�ار اج�رة الي�ه وتحميل�ك الرس�وم القضائيه 
واتع�اب املحاماة وملجهوليه مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالن�ا بواس�طه صحيفت�ني محليتني بالحض�ور امام 
هذة املحكمة عى موع�د املرافعة املوافق 2018/4/22 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حاله عدم حضورك او من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون 
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل
������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد:  3295/ب2016/3

التاريخ:  2018/4/8
تنويه

ورد س�هوا يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1648 
الدع�وى ه�و 3259 / رق�م  ان  ذك�ر  يف 2018/4/3 

ش2018/2 خطأ والصحيح هو 3259/ب2016/3 لذا 
اقتىض التنويه

القايض
عبدالرضا عبد نور الجنابي

������������������������������������������
تنويه 

نرش يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1648 بتاريخ 3 
/ 4 / 2018 اعالن محكمة بداءة الكرخ حيث ذكر العدد 
1013 / ب / 2017 خط�أ والصحي�ح هو 1013 / ب / 

2018 لذا اقتىض التنويه .
������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من جامعة الفرات االوسط 
التقني�ة كلي�ة التقني�ات الصحي�ة والطبي�ة املرقم�ة 
 ( الطلب�ة  باس�م  بتاري�خ 2017/12/1   )6210015(
زه�راء راه�ي عبد ال�رزاق محمد( عى م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������

فقدان
فق�د مني الوصل املرق�م 1128081 رق�م الدليل 2661 
الخاص بس�احه البيع املبارش الس�يارات حي الحهاد 6 
الصادر من بلديه النجف ) باسم عباس محمد حمزه ( 

عى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
������������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) فاضل عضيم عبد ( توجب عليك الحضور 
اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه البناء للعقار 
املرقم 63152 / 3 حي امليالد خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه قاسم صبار عجيل
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محكمة بداءة البرصة 
العدد:404/ب/2018 
التاريخ: 2018/4/5

اعالن 
اىل املدعى عليه / كريم عبدالحسني داخل. 

اق�ام املدعي )مدير بلدية البرصة( إضافة لوظيفته الدعوى 
البدائي�ة املرقمة 404/ب/2018 ام�ام هذه املحكمة ضدك 
والت�ي يطلب فيها بأبطال قيد العقار تسلس�ل 6897/137 
الرباط الكبر املس�جل بالعدد 60/تموز/1996 مجلد 865 

وتسجيله باسم دائرة املدعي اعاله. 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجلس البلدي يف منطقة طريق الصحراء ابي الخصيب. عليه 
تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
أمام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2018/4/17 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنكم قانوناً ستجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / محمد نزار هاشم البعاج

اىل / مساهمي رشكة مرصف زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل 
/ مساهمة خاصة 

م / اعالن دعوة الجتماع الهيئة العامة 
تحية طيبة .... 

اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 87 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 
1997 املع�دل يرسنا دعوتكم لحضور اجتم�اع الهيئة العامة للرشكة الذي 
س�يعقد يف مطعم عيون بغ�داد / قاعة الحكمة يف تمام الس�اعة العارشة 
صباح�ا م�ن يوم االثنني املص�ادف 7 / 5 / 2018 ملناقش�ة واقرار فقرات 

جدول االعمال ادناه : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة للفرتة املالية من 1 
/ 1 / 2016 لغاي�ة 16 / 2 / 2016 ) تحوي�ل مايل ( والفرتة من 17 / 2 / 

2016 لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف ( واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات لحسابات الفرتة املالية من 1 / 1 / 
2016 لغاي�ة 16 / 2 / 2016 ) تحوي�ل مايل ( والفرتة من 17 / 2 / 2016 

لغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف ( واملصادقة عليه . 
3 – مناقشة الحسابات الختامية للفرتة املالية من 1 / 1 / 2016 لغاية 16 
/ 2 / 2016 ) تحويل مايل ( والفرتة من 17 / 2 / 2016 لغاية 31 / 12 / 

2016 ) مرصف ( واملصادقة عليها . 
4 – اقرار تعيني مراقبي حسابات لعام 2016 وتحديد اجورهما . 

5 – تعيني مراقبي حسابات لعام 2017 وتحديد اجورهما . 
6 – تعيني لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس االدارة . 

7 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم . 
8 – انتخ�اب مجلس ادارة جديد من ) 5 ( خمس�ة اعضاء اصليني ومثلهم 
احتياط وفقا الحكام املادة 108 / رابعا من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 

1997 املعدل . 
راج�ني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او 
توكيل الغر بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 
91 م�ن قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل مس�تصحبني معكم 
شهادة االسهم ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل 
االسبوع التايل املوافق يوم االثنني املصادف 14 / 5 / 2018 يف نفس الزمان 

واملكان املعينني اعاله ... مع التقدير 
عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات وكالة

اعالن ...
اىل الرشيك_مصطفى مطر فريج

أقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ه 
العم�اره لغرض الحص�ول عى اجازة 

بناء للعقار تسلسل
تت�م    390/158نه�ر دجل�ه بخالف�ه 
السيده )هديل شاكر حمود( اجراءات 
الحصول عى اج�ازة البناء لذا اقتىض 

التبليغ واملراجعه
�����������������������������

فقدان 
فقدت مني هوية املوظف عبد الهادي 
عبد الواحد الصادرة من الرشكة العامة 
 GB0006530 لتجارة الحبوب املرقمه
بتاري�خ 10/2/2011 ع�ى من يعثر 

عليها تسليمها ايل جهة اإلصدار
������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) من�ى عب�د ال�رزاق عبد 
الحس�ني ( توج�ب علي�ك الحضور اىل 
مق�ر بلدي�ه النج�ف لغ�رض اص�دار 
اج�ازه البن�اء للعقار املرق�م 78215 
/ 3 ح�ي النرص خ�الل عرشة ايام من 
تاريخ النرش وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
الرشيك فتحية غالب محمد

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب/ الرشط�ي ) باس�ل ص�ايف نجم 
عبدالل�ه ( املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 
البرصة واملنشآت العنوان / محافظة البرصة قضاء 

الزبر
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة )34( من ق .ع/د رقم 14 
لس�نة 2008 لتس�ببك يف حصول االرضار يف العجلة 
الحكومي�ة املرقمة ) 818( نوع ش�وفر بيك اب دبل 
قمارة وملجهولية مح�ل اقامتك  اقتىض تبليغك بهذا 
االع�الن  ع�ى ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 
) 65و68و69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم )17( لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي

رئي�س محكمة قوى االمن الداخ�يل االوىل / املنطقة 
الخامسة

�����������������������������������������
فقدان

فق�دت من�ي الهوي�ة برق�م االنتس�اب ) 87343(و 
الصادرة من نقابة املهندس�ني العراقيني باسم ) زيد 
عيل ش�اكر( عى م�ن يعثر عليها تس�ليمها ايل جهة 
اإلص�دار او مكت�ب الخياط ق�رب بناي�ة املحاكم يف 

النجف

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة 
املدرسية الصادرة من 
مديري�ة تربية النجف 
االرشف باسم الطالب 
) زي�ن العابدين كريم 
عاش�ور(  يحي�ى 
 1396601 واملرقم�ة 
يف   130 بالع�دد 
ع�ى   2017/10/18
عليه�ا  يعث�ر  م�ن 
جه�ة  ايل  تس�ليمها 

اإلصدار
�������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة 
الص�ادرة م�ن نقاب�ة 
العراقيني  املهندس�ني 
االرشف  النج�ف  فرع 
 2017/12/6 بتاريخ 
 ( االنتس�اب  رق�م 
 ( باس�م    )177973
محس�ن(  حميد  زي�د 
عى م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  ايل  تس�ليمها 

اإلصدار



أتقدم باس�مي وجميع منتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي 
للصحاف�ة والن�ر ) جري�دة املس�تقبل العراقي ووكال�ة أنباء 
املستقبل( بخالص العزاء واملواساة للزميل )حليم سلمان مدير 
القن�اة العراقية الرياضية ( بوفاة وال�ده راجني من الله القدير 
أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويس�كنه فسيح جناته، وسيقام 
مجل�س ع�زاء لرحيل الفقي�د يف مس�جد الزوية يوم غ�د األحد 

املصادف 2018/4/15 يف الساعة الثالثة عص�راً.
علي الدراجي

رئيس مجلس اإلدارة 

تعزية
بمزي�د من األىس والحزن تلقينا نبأ وفاة والد الزميلني العزيزين ) عيل وحيد 
العب�ودي( و )حس�ني وحيد العب�ودي ( وبهذا املصاب األليم أتقدم باس�مي 
وجميع منتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة والن�ر ) جريدة 
املس�تقبل العراقي ووكالة أنباء املس�تقبل( بأحر التعازي واصدق املواس�اة 
س�ائالً املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته ومغفرته وان يسكنه 

فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.
علي الدراجي

رئيس مجلس اإلدارة 

تعزية

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1652
  االحد 15 نيسان 2018 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

توص�ل باحثون يف جامعة »كاليفورنيا« بلوس أنجلوس، إىل أن الجلوس 
لساعات طويلة، يزيد من فرص إصابة الشخص بالزهايمر.

واكتش�ف الباحثون أن األش�خاص الذين يجلس�ون لس�اعات طويلة، 
تك�ون لديه�م املادة الرمادي�ة يف الفص الصدغي املتوس�ط، أقل كثافة، 

مقارنة باألشخاص الذين ال يقومون بذلك.
واعت�رب الباحثون بحس�ب صحيف�ة »دييل ميل« الربيطاني�ة، أن كثافة 
امل�ادة الرمادية املنخفض، يعترب مؤرشا عىل إمكانية اإلصابة بألزهايمر 

يف سن مبكرة.
وأك�د الباحث�ون يف دراس�تهم، أن الف�ص الصدغي املتوس�ط يتدخل يف 
تش�كيل الذكريات عند األش�خاص، لكنهم لم يثبتوا أن الجلوس طويال 

هو السبب يف جعل املادة الرمادية يف الدماغ أقل ثخانة.

دخل�ت حي�ز التنفيذ الئح�ة جدي�دة يف االتح�اد األوروب�ي تفرض عىل 
منتجي البطاطس املقلية وباقي منتجات البطاطس كالشيبيس خفض 
مستويات مادة األكريالميد من منتجاتهم وهي املادة املسببة للرسطان، 
والتي تتش�كل عن طريق تع�رض املواد الغذائية التي تحتوي عىل نش�ا 
لحرارة عليا، مما يعني أن شكل ومذاق البطاطس املقلية سيعرف تغيريا. 
الالئح�ة الجدي�دة ال ترسي فقط ع�ىل منتجات البطاط�س وإنما أيضا 
عىل املواد التي تحتوي عىل نس�بة عالية من النش�ا كالخبز والحلويات، 
وس�تقوم الس�لطات املختصة يف كل بلد تابع لالتحاد األوروبي بمراقبة 

تلك املنتجات ومدى مطابقتها للمعايري الصحية الجديدة.
وحس�ب ما رصح به بيرت ليزه، الطبيب والس�يايس يف الحزب املسيحي 
الديمقراط�ي األملان�ي، ملوقع »تاغسش�او.دي. إيه« األملان�ي فإن هذه 
الالئح�ة الجدي�دة رضورية: »ألننا نعاني من مش�كلة صحية حقيقية، 
فاألكريالمي�د وبالكميات الت�ي يتناولها الناس وخاصة الش�باب منهم 

محفزة عىل الرسطان.«

»البطاطس املقلية« مهددة باالختفاءاجللوس يزيد خطر اإلصابة بالزهايمر املالبس اجلديدة تسبب املتاعب الصحية

البحث عن آثار للحياة عىل املريخ

جدي�دة،  ثياب�ا  الن�اس  يش�رتي  ح�ني 
يرتدونها يف الغالب بشكل مبارش، وقلما 
يخط�ر ببالهم أنها يف حاجة إىل الغس�ل، 

حتى يتفادوا بعض املتاعب الصحية.
وبحس�ب ما نقلت صحيفة »دييل ميل« 
الربيطاني�ة، ف�إن ع�رات الجراثيم قد 
تنتقل إىل اإلنس�ان عرب الثي�اب الجديدة، 
ومرد األم�ر إىل أن قطعة اللباس الواحدة 
يقيس�ها عدد كب�ري من الزبائ�ن قبل أن 
تباع لواحد منهم.ويوضح الطبيب فيليب 
تيرين�و، أن ع�رات الجراثيم قد تصيب 
اإلنسان وتس�بب تعفنا يف جسده، جراء 

ارتداء ثياب جديدة.
وعند إخضاع قميص للتجربة، اكتش�ف 
الباح�ث وجود إفرازات تنفس�ية، فضال 
عن إف�رازات أخرى مقززة، والس�بب يف 
ه�ذا أن بع�ض األلبس�ة املجرب�ة تحتك 

بأعضاء حساسة لإلنسان.
ويطم�ن الن�اس يف الغال�ب إىل الثي�اب 
الجديدة بس�بب كونها جافة ومحفوظة 
يف محالت أنيقة، لك�ن األطباء يرجحون 
انتقال فريوس�ات من مش�كالت صحية 
مثل اإلس�هال ومتاعب املعدة وما يعرف 

بالبكترييا الكروية.

بدأ املس�بار الرويس األوروب�ي عملية البحث 
عن آث�ار غاز امليث�ان يف جو كوك�ب املريخ، 
عق�ب انتهاء عمليات كب�ح الرسعة وتعديل 
امل�دار التي اس�تمرت أكثر من س�نة.  وقال 
أولي�غ كورابلي�وف، الرئيس املن�اوب لبعثة 
لوس�ائل  حدي�ث  يف   ،»TGO-إكزوم�ارس«
إعالم روس�ية: »تعمل جميع أجهزة املسبار 
بصورة طبيعية، وتمّكّن�ا خالل عملية كبح 
الرسعة من تحس�ني نوعية الصور، ويمكن 

اآلن التقاطها بجودة عالية«. 
وأوض�ح املدير العلم�ي للم�روع، هاكان 
الت�ي  س�فيدهيم، إىل أن ه�ذه امل�رة األوىل 
يتمكن�ون فيه�ا من إيص�ال مس�بار بوزن 
كب�ري، يف�وق وزن األجه�زة الفضائية التي 
أطلقت لدراس�ة الكوكب األحمر، باستخدام 
ق�وة احتكاك الهواء فق�ط، وقال »نحن عىل 
اس�تعداد للبحث ع�ن آثار الحي�اة يف غالفه 
الجوي، ويف انتظار النتائج األوىل عن تركيبة 

هواء املريخ«.وأشار سفيدهيم إىل أن املهمة 
األساس�ية للمس�بار هي العثور عىل امليثان 
يف الغالف الجوي للكوكب وتحديد مستواه، 
وكذلك محاولة البحث عن آثار أخرى للحياة 
ع�ىل الكوكب، أو أي م�واد عضوية يف غالفه 

الجوي. 
كما سيقوم املس�بار برسم خرائط لطبقات 
الجليد التي قد يكون فيها غاز امليثان ومواد 

عضوية وكائنات مجهرية.

محمد عبد الجبار الشبوطعبير مشخص 

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

هي من الصدف النادرة عندما نجد ِذكراً ملهاجر عربي مسجالً عىل 
صناع�ة بارزة راجت يف القرن الثامن عر يف بريطانيا، ففي أحد 
البيوت التاريخية يف مقاطعة ِكنت يرتبع فرن أو مدفأة من الحديد 
الصب األس�ود املزي�ن بنقوش بديع�ة. القطع�ة الضخمة تتميز 
بأكثر من دور وطبقة س�فىل مغلقة كانت مكاناً لحرق الخش�ب 
والفخم. إىل جانب الفرن، لوحة معنونة ب�»فرن بوزاغلو« تحكي 
تاريخ الفرن البديع التصميم وتنس�به للمهاجر املغربي اليهودي 
لربيطاني�ا يف القرن الثامن عر، والذي اش�تهر بتصنيع األفران، 

وسّجل اسمه يف جانب من تاريخ الصناعة اإلنجليزية.
نعرف من التوضيح أن اسمه إبراهام بوزاغلو )وعرف أيضاً باسم 
ويلي�ام(، ولد يف عام 1710 ملوىس بوزاغل�و، رجل الدين اليهودي 
يف مدينة م�وكادور )الصوي�رة حالياً(، وقد اس�تقر يف إنجلرتا يف 
ع�ام 1762، وحصل عىل حق امتي�از ملكي لصنع نوع جديد من 

األفران أو املدفآت ُس�مي باس�مه.
من أضابري التاريخ يربز اس�م بوزاغل�و، ويف وثائق متفرقة يأتي 
ِذكره وِذكر أخيه يوسف، الذي اخرتع مدفأة محمولة توضع عىل 

العربات، والقى نجاحاً كبرياً يف فرنسا حيث أقام.
وبالعودة إلبراهام بوزاغلو ومدفأته، فهو قد تخصص يف صناعة 
تل�ك القط�ع الضخمة الت�ي اس�تخدمت لتدفئة البي�وت الكبرية 
وذاعت شهرته، حتى أنه بدأ يف تصدير مصنوعاته لخارج إنجلرتا، 
وال تزال واحدة من تلك املدفآت تتخذ مكانها يف أحد البيوت بوالية 

فرجينيا األمريكية.
ورغم أن اسمه ارتبط بهذه الصناعة، فإن هناك بعض املعلومات 
أيضاً، تفيد بأنه فيما يبدو استحدث عالجاً ملرض النقرس يعتمد 
ع�ىل التماري�ن الرياضية، لكنه أصبح محالً لس�خرية رس�امي 

الكارتون يف هذا املجال.
ويبدو إبراهام بوزاغلو شخصية واثقة، بل وتحب التفاخر أيضاً، 
وربما يكون ذلك من ب�اب الدعاية ملصنوعاته، فهو يفخر بكونه 
صانع مدفآت »للملك وامللكة« حسب ما نجد عىل بطاقات الدعاية 
الخاصة ب�ه، ويف غريها ممن اس�تقرت يف املكتب�ات الربيطانية، 
يعرف عن نفس�ه بالتايل: »بوزاغلو حامل براءة االخرتاع وصانع 
أجه�زة التدفئة ألصحاب الجاللة، حي س�رتاند بلندن، أنتج أخرياً 
مدف�أة ضخمة تعتمد عىل فرن واحد فق�ط ويمكنها تدفئة أكرب 

قاعة كنسية وغريها«.
يف خط�اب كتب�ه يف 15 آب ع�ام 1770 لحاك�م فرجينيا بأمريكا، 
ل�ورد بوتك�ورت، يوجه بوزاغل�و الحدي�ث ل�»س�عادة اللورد«، 
ويذكر مميزات املدفأة التي اش�رتاها بوتكورت، وأرس�ل يف طلب 
ش�حنها من لندن لفرجينيا: »إنه�ا تتجاوز يف فخامتها مثيالتها، 
وه�ي قطع�ة ممت�ازة ال يوج�د مثيله�ا يف أوروب�ا«، ويرفق مع 
خطابه تعليمات لرتكيب املدفأة والتي شحنت لفرجينيا يف سبعة 

صناديق.

ان  بمعن�ى  مب�ارشة،  انه�ا  الديمقراطي�ة  يف  االص�ل 
يحك�م االنس�ان نفس�ه بنفس�ه ب�دون وس�يط او وكيل 
لب�ر ع�ىل ب�ر  او ممث�ل. حي�ث الس�يادة  نائ�ب  او 
 اخ�ر.  الديمقراطي�ة ان يحكم الش�عب نفس�ه بنفس�ه. 
وملا كان الش�عب مؤلفا من عدد كب�ري من االفراد ما جعل  
»حكم الشعب نفسه بنفسه« امرا متعذرا او بالغ الصعوبة، 
فقد اضطرت البرية اىل س�لوك طري�ق غري مبارش وهو 
ان يق�وم الش�عب باختيار م�ن يقوم بالتري�ع والحكم 
نيابة عنه. وهكذا انتقلنا م�ن »الديمقراطية املبارشة« اىل 
»الديمقراطي�ة التمثيلي�ة« القائمة عىل اس�اس االنتخاب 
الدوري. ومن بني عدد كبري من املس�ائل التي قد تواجهها 
الديمقراطية التمثيلية، او االنتخاب، فان »سالمة التمثيل« 
هي املسالة االكثر  الحاحا وخطورة واهمية، الن ما يقدح 
بسالمة الديمقراطية ويخدج سيادة الشعب واصالة سيادة 
االنس�ان ان يكون التمثي�ل مخروما ومطعونا بس�المته. 
ول�ذا تح�رص ال�دول الديمقراطي�ة العريقة ع�ىل تحري 
افضل الس�بل واالنظمة لضمان س�المة التمثيل يف اختيار 
من يمارس التريع او التنفيذ باس�م الشعب ونيابة عنه. 
وال يخل�و نظام انتخابي من س�لبيات بطبيع�ة الحال، لذا 
تلجأ الدول الديمقراطية اىل اختيار اقل االنظمة االنتخابية 
سلبيًة واكثرها ايجابيًة، باملقارنة بني نظام انتخابي واخر.

 

ومن بني االنظمة االنتخابية املختلفة، فان النظام الفردي 
بالرتشيح والتصويت هو االكثر من حيث االبجابيات واالقل 
من حيث الس�لبيات النه يضمن حصول الش�خص االكثر 
اصواتا عىل حق التمثيل او التنفيذ نيابة عن الشعب. يذكر 
بعض النقاد س�لبيات يتصف بها نظام االنتخاب الفردي، 
لكنها سلبيات جانبية ال تتعلق باصل سالمة التمثيل الذي 
ه�و املعيار االس�ايس للحكم والتقييم. وهي س�لبيات اقل 
رضرا من س�لبيات االنظمة االنتخابية االخرى، مثل نظام 
االنتخاب بالقائمة الذي يس�مح بوصول اش�خاص حازوا 
اصواتا اقل من اش�خاص اخرين لم يس�مح له�م النظام 
بالحص�ول ع�ىل التخويل والح�ق بالتمثي�ل. وهذا يرضب 
قاعدة س�المة التمثي�ل بالصميم. وحني ندع�و اىل اعتماد 
االنتخ�اب الف�ردي يف انتخاب�ات عام 2022 فاننا نس�عى 
يف حقيقة االم�ر اىل تصحيح املس�ار الديمقراطي وتعديل 
اعوجاجه بس�بب اجراء االنتخابات باسلوب القائمة الذي 

انشأ برملانات تعوزها سالمة التمثيل.

سالمة التمثيل يف مديح املهاجرين


