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االمام علي )عليه السالم(

مـن أفـضـل الـمـعـروف 

إغاثة امللهوف

ص2احللبويس بعد لقائه الصدر: ملتزمون بالتوقيتات بالنسبة لرئاسة اجلمهورية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االفتتاحية

رئيس التحرير

استبش�رنا خيراً، مس�اء األحد، باجتماع مجلس االمن الوطني وما 
تمخض عنه من مقررات، لعل أهمها وأكثرها حساس�ية هو قرار نزع 
االس�لحة من المواطنين وحصرها بيد الدول�ة والتصويت على اآلليات 

الخاصة بذلك.
ف�ي الواق�ع، لطالم�ا انتظر ابناء الش�عب العراقي ص�دور مثل هذا 
القرار، فوضع السالح المنفلت وصل إلى حّد الفوضى، وتحول السالح 
لكارثة كبيرة وارهاب يومي يحصد ارواح االبرياء وسط عجز حكومي 
»محيِّر« ف�ي مواجهة هذا الخط�ر المميت الذي اصب�ح قنبلة موقوتة 
ف�ي بيت كل عراقي، خاصة وان اس�تخدام األس�لحة -س�واء الخفيفة 
أو المتوس�طة- ص�ار ال يع�رف كبي�راً أو صغيراً م�ا دام بعض ضعاف 
النفوس يتباهون في تدريب أطفالهم ونسائهم على طريقة استخدامه 
بحج�ة مواجهة المخاطر األمنية المحدقة بهم وس�ط غياب )مفجع( 

للقانون وتطبيقاته.
واليوم، ولألس�ف، فان حيازة  الس�الح وحمله واس�تخدامه أصبح 
متاح�اً في ظ�ل ضعف القانون وآلي�ات التطبيق والتنفيذ بس�بب عجز 
االجه�زة االمنية ع�ن مواجهة هذه الكارثة خوفاً م�ن التهديد بالقتل، 
أو )الكوام�ه العش�ائرية( أو التصفية الجس�دية لرج�ل األمن في حال 

اتخاذه االجراءات القانونية المطلوبة.
كل ه�ذه الفوضى يمكن رؤيتها نتائجها ومهالكها في دوائر الطب 
العدلي في بغداد والمحافظات، ولمن يشكك بضرورة نزع السالح عليه 
أن يس�أل ردهات الطوارئ بمستش�فيات العراق كاف�ة، ليرى الفاجعة 
الكبرى بأم عينيه.. ليرى كيف أن السالح بات ٌيسقط أجساد العراقيين 
دون تفري�ق ف�ي الجن�س والعم�ر، وكيف تدّم�ر عوائل كامل�ة نتيجة 

انتشاره دون رادع.
وعلى هذا األس�اس )وإن كنا غير مطلعين على آليات مجلس األمن 
الوطن�ي بخصوص هذه الظاه�رة( إال أننا ومن خالل منبر مؤسس�ة 
المستقبل العراقي للصحافة والنشر )جريدة المستقبل العراقي ووكالة 
انباء المس�تقبل( نطلق الحملة االعالمي�ة الوطنية الكبرى لتنفيذ قرار 
نزع الس�الح  من المواطنين وحصره بيد الدول�ة، وفتح آفاق التعاون 
م�ع كافة المؤسس�ات االمني�ة لتفعيل ه�ذه الحمل�ة وانجاحها، كما 
نوجه الدعوة صادقة إلى كل المؤسس�ات االعالمية الرس�مية وش�به 
الرس�مية والمس�تقلة والحزبي�ة إلى تبن�ي هذه الحملة والمس�اهمة 
الفاعل�ة بإنجاحها حفاظ�اً على ارواح المواطنين االبرياء، وترس�يخاً 

لقيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وبالطب�ع، يج�ب أن ندع�و، بش�كل عاج�ل، مجلس الن�واب الجديد 
إلع�الن موقفه الواض�ح والفاعل تجاه م�ا يقرره المجل�س الوطني 
لألمن وتعضي�ده بقرارات ملزمة التنفي�ذ والتطبيق على ارض الواقع 
ليشعر المواطن العراقي بمس�ؤولياته األخالقية والشرعية والوطنية 
تج�اه تفعي�ل الحملة وانجاحها حفاظ�اً عل�ى ارواح االبرياء وضمانا 
لمس�تقبل أم�ن ألطفالن�ا واجيالنا تزامنا م�ع المتغي�رات الكبيرة في 
العملي�ة السياس�ية التي نتمنى ان تكون بمس�توى المس�ؤولية تجاه 

الوطن والمواطن.

»احلملة الوطنية الكربى لنزع السالح«

« اخلارطة السياسية  بعد انتخابات إقليم كردستان الديمقراطي يتوقع »تغيرّ

عبد الواحد تدعو املرشحني لرئاسة اجلمهورية إىل مناظرة تلفزيونية 

أزمة الرئاسات: مرشحون بال توافق
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

واإلعم�ار«  »اإلص�الح  تحال�ف  ق�رر 
التح�ّول إىل مرشوع س�يايس مؤس�ي، 
يس�اهم يف تش�كيل حكوم�ة وطنية عىل 
أس�اس الرشاكة، وتعديل مسار العملية 
توحي�د  إىل  األك�راد  داعي�اً  االنتخابي�ة، 
موقفه�م، وتقديم مرش�ح واحد ملنصب 
رئاس�ة الجمهورية، إال أن هذه الدعوات 

تصط�دم بع�دم التوص�ل حّت�ى اآلن إىل 
مرّشحني لرئاستي الوزراء والجمهورية، 
فض�اًل ع�ن أن املنص�ب الوحي�د الذي تم 
التواف�ق علي�ه يواج�ه التهدي�د، إال وهو 

رئاسة الربملان.
ويف خت�ام اجتم�اع لتحال�ف »اإلص�الح 
واإلعم�ار«، أحد أكرب تحالف�ني نتجا من 
االنتخاب�ات الربملاني�ة األخ�رة، انعقد يف 
بغ�داد الليل�ة ليل األح�د تم في�ه اإلعالن 

ع�ن 12 نقطة، اتفق عليه�ا املجتمعون، 
وتتضمن العمل عىل:  

تعدي�ل مس�ار العملي�ة االنتخابي�ة وما 
حص�ل يف انتخابات مجل�س النواب وفق 
القانونية، وترسيخ املرشوع  الس�ياقات 
الوطن�ي، وتعميق املوقف الوطني، فضاًل 
عن االلتزام باملواقيت الدستورية لتشكيل 

الحكومة املقبلة.
التفاصيل ص2

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، 
أم�س االثن�ني، ان مجلس�ها اس�تضاف 
املتحدث السابق باسم الحكومة، ورئيس 
مب�ادرة صياغة الربنام�ج الحكومي ليث 
كبة، وفريقه الخ�اص بصياغة الربنامج 
املقبل�ة  للحكوم�ة  الجدي�د  الحكوم�ي 
ملناقشته وآليات تنفيذه. وقالت األمانة يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« ان األمني 

الع�ام ملجل�س ال�وزراء، مه�دي الع�الق، 
اس�تعرض خ�الل جلس�ة ملجل�س املانة 
العامة تفاصي�ل تحديد أولويات وموازين 
ف�رز  وطريق�ة  الحكوم�ي،  الربنام�ج 
األولوي�ات واملحاور ال�واردة يف الربنامج، 
وف�ق تقني�ات مدروس�ة بالتنس�يق مع 
الوزارات كافة. وأض�اف البيان أن »دائرة 
املتابع�ة والتنس�يق الحكوم�ي وش�ؤون 
املواطن�ني اس�تعرضت الجه�ود املبذول�ة 
يف  الفرعي�ة  واللج�ان  الف�رق  لتش�كيل 

الوزارات، وآلية مراجعة الربامج السابقة، 
وانش�اء اس�تمارات فرعية للوزارات التي 
تحدد أولويات الوزارات يف السنوات األربع 
املقبلة، وطريقة ترجمتها اىل مشاريع عىل 
األرض، وفق مدد زمنية«.  وحددت الدائرة 
س�تة محاور للربنام�ج الحكومي، تتمثل 
بالجان�ب األمن�ي، واالقتص�ادي وامل�ايل، 
والتنمي�ة البرشي�ة والبيئي�ة والخدم�ات 

االجتماعية.
التفاصيل ص2

التعليم توافق
 عىل استضافة املؤجلني والراسبني 

وطلبة السنوات املنتهية

أمانة جملس الوزراء 
تناقش برنامج احلكـومـة 

اجلديدة وآليات تنفيذه

تلميحات بـ »إعادة« اختيار رئيس الربملان.. و)30( شخصا يرتشحون لـ »اجلمهورية«.. ورحلة حبث عن مرشح تسوية لـ »الوزراء«
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 موازنة العام املقبل ستتضمـن 

)10( آالف درجة وظيفية
ص3 ص3

روسيا تتوعد »إرسائيل« وحتصن األجواء السورية بدفاعات »اس 300«

أمانة جملس الوزراء تناقش برنامج احلكومة اجلديدة: نفرز عىل اساس االولوليات 

      بغداد / المستقبل العراقي

يف ترصيح�ات جدي�دة ح�ادة اللهج�ة تعكس 
اس�تياء روس�يا بالغ�ا، أك�د الكرمل�ني، أمس 
االثنني، أن إس�قاط الطائرة الروسية يف سوريا 
»عم�ل إرسائي�ي متعم�د ال يمك�ن إال أن يرض 
بالعالقات« بني البلدين. ويأتي تعليق الكرملني 
بعد أس�بوع من س�قوط طائرة روس�ية فوق 
س�وريا بنران الدفاعات السورية، ومقتل 15 
عسكريا روسيا. وقال املتحدث باسم الكرملني، 
ديمرتي بيسكوف، إن قرار روسيا تزويد سوريا 
بمنظومة »إس 300« املضادة للطائرات يهدف 

إىل تعزيز س�المة الجيش ال�رويس. وأجاب ردا 
عىل س�ؤال عن العالقات م�ع إرسائيل بالقول 
إن »الق�رار ليس موجها ض�د أي دولة ثالثة«. 
وأكد وزير الدفاع الرويس س�رغي ش�ويغو يف 
بيان، إن روس�يا س�وف ترس�ل أنظمة الدفاع 
إىل س�وريا يف غضون األس�بوعني املقبلني، مما 
س�وف »يهدئ بع�ض املتهورين الذين تش�كل 
)أفعاله�م( تهدي�دا لقواتن�ا«، دون التوضي�ح 
أكث�ر من ذل�ك. كما أعلن ش�ويغو أن روس�يا 
ستش�ّوش ع�ىل اتص�االت أي طائ�رة تح�اول 
رضب س�وريا من فوق البحر املتوس�ط. وقال 
إن »املالح�ة عرب األقمار االصطناعية ورادارات 

الطائرات وأنظمة اتص�االت الطائرات الحربية 
التي تهاجم أهدافا أرضية، س�تلغى يف املناطق 

املحاذية لسوريا يف البحر املتوسط«.
وتس�بب إس�قاط الطائ�رة يف ج�دل وتب�ادل 
اتهامات بني روس�يا وإرسائيل وسوريا، وسط 
تصاعد لهجة الغضب من جانب موس�كو التي 

فقدت 15 عسكريا.
وأطلق�ت الدفاع�ات الجوية الس�ورية قذيفة 
الس�تهداف مقاتلة إرسائيلية كانت تشن غارة 
عىل األرايض الس�ورية، إال أن القذيفة أسقطت 
الطائ�رة العس�كرية الروس�ية الت�ي كانت يف 

املنطقة ذاتها.

القضاء العراقي
 يصدر أمرًا بالغاء مذكرة القبض 

بحق حمافظ البرصة

بعد تقدميه ادلة ووثائق
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مكتب رئيس الوزراء: موازنة العام املقبل ستتضمن )10( آالف درجة وظيفية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان موازنة العام املقبل 2019 س�تتضمن 10 االف درجة 
وظيفي�ة، مؤك�دا أن املوازنة يمكن تس�ميتها موازنة فرص عمل ودعم القطاع الخاص وتحس�ن 
الخدم�ات للمواطن�ن. وقال املتحدث باس�م املكتب س�عد الحديثي إن “االطار االس�ايس للموازنة 
اجتماعي، اذ س�تكون اغلب النفقات عىل املس�توى التش�غييل او االس�تمثاري تتعل�ق بالخدمات 
االجتماعية عن طريق انفاق مبارش للمواطنن او الخدمات املتعلقة بهم، خصوصا بعد التخصيصات 
املالية التي اقرها مجلس الوزراء ملش�اريع اس�راتيجية يف املحافظ�ات ومنها محافظة البرصة”. 
وأضاف الحديثي، أن “حجم االنفاق فيها س�يكون اكرب من االيرادات”، مؤكدا “تضمنها الكثر من 

10 االف درجة وظيفية ضمن حركة املالك ستوزع حسب النسب السكانية للمحافظات”.
واوضح، أن “املوازنة قد وصلت اىل صيغتها النهائية، اذ ستوزع مسودتها عىل الرئاسات، والجهات 
ذات العالق�ة كوزارات الربية و النفط و غريها، اضافة اىل البنك الدويل”، متوقعا “التصويت عليها 

يف مجلس النواب نهاية العام الجاري او بداية العام املقبل”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�رر تحالف »اإلصالح واإلعم�ار« التحّول إىل 
مرشوع سيايس مؤسيس، يساهم يف تشكيل 
حكومة وطنية عىل أساس الرشاكة، وتعديل 
مس�ار العملية االنتخابية، داعي�اً األكراد إىل 
توحيد موقفهم، وتقديم مرشح واحد ملنصب 
رئاس�ة الجمهوري�ة، إال أن ه�ذه الدع�وات 
تصطدم بعدم التوصل حّتى اآلن إىل مرّشحن 
لرئاستي الوزراء والجمهورية، فضالً عن أن 
املنصب الوحي�د الذي تم التوافق عليه يواجه 

التهديد، إال وهو رئاسة الربملان.
»اإلص�الح  لتحال�ف  اجتم�اع  خت�ام  ويف 
واإلعم�ار«، أح�د أك�رب تحالف�ن نتج�ا من 
االنتخاب�ات الربملانية األخرية، انعقد يف بغداد 
الليلة ليل األحد تم فيه اإلعالن عن 12 نقطة، 
اتف�ق عليه�ا املجتمع�ون، وتتضم�ن العمل 

عىل:  
تعديل مس�ار العملي�ة االنتخابية وما حصل 
يف انتخاب�ات مجلس النواب وفق الس�ياقات 
الوطن�ي،  امل�رشوع  وترس�يخ  القانوني�ة، 
وتعميق املوقف الوطني، فض�الً عن االلتزام 
باملواقي�ت الدس�تورية لتش�كيل الحكوم�ة 

املقبلة.
وأك�د البيان الختامي لالجتم�اع، الذي تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، عىل رضورة 
تش�جيع الرشكاء األكراد لتوحيد موقفهم يف 

تقديم مرش�ح واح�د لرئاس�ة الجمهورية، 
وف�ق االس�تحقاقات، وبخالفه يت�م االتفاق 
ب�ن قوى تحال�ف اإلصالح ع�ىل اختيار أحد 

املتنافسن.
وش�دد ع�ىل تعزيز وح�دة وترص�ن الجبهة 
الداخلي�ة لتحالف اإلصالح واإلعمار، وتوحيد 
املواق�ف باتج�اه املرحلة املقبل�ة بخصوص 
انتخ�اب رئيس الجمهوري�ة وأهمية برنامج 
التحالف للس�نوات األربع املقبل�ة، وذلك من 
»أجل تحقيق تطلعات شعبنا يف العيش الكريم 
ضم�ن عراق موح�د ومس�تقل، واالنتقال إىل 
مرحلة اإلعمار والبن�اء والرفاهية والحفاظ 

عىل ما تحقق من إنجازات«.
دع�ا إىل معالجة ظاه�رة انتق�ال النواب من 
قوائمه�م إىل قوائم وتكتالت أخ�رى، وإيجاد 
تعدي�ل يف قان�ون االنتخابات يف ه�ذا الصدد، 
والتأكي�د ع�ىل اس�تمرار تحال�ف اإلص�الح 
إىل م�رشوع س�يايس  وتحويل�ه  واإلعم�ار، 
وطن�ي يف مؤسس�ة فاعل�ة لتطوير املش�هد 
الس�يايس وترصينه. وأش�ار إىل أنه س�يعمل 
عىل تس�مية رؤس�اء الكتل النيابية لتحالف 
اإلص�الح، ودعوته�م إىل االتف�اق عىل موقف 
مش�رك ومخرجات واضحة قبل كل اجتماع 

يعقده مجلس النواب.
من جانبه، قال القيادي يف تحالف »سائرون« 
الفائز يف االنتخابات أحمد الصدر ممثل زعيم 
التي�ار الصدري مقت�دى الصدر خالل مؤتمر 

صح�ايف إن االجتم�اع تمخض ع�ن توصيات 
وقرارات عدة، منها التعاون من أجل تشكيل 
حكومة وطنية وتوحيد الربنامج الحكومي يف 
إطار واحد، ينعكس تمّيزه عرب تفعيل اللجان 
املختص�ة يف م�دة ال تتج�اوز أس�بوع واحد، 
والركيز عىل رشاكة القرار واملوقف والحوار 
واختي�ار  االس�راتيجية،  الجوان�ب  بش�أن 
املواقع الرئاسية، إضافة إىل ترسيخ املرشوع 
الوطن�ي وتوحيد املواق�ف الوطنية والقضاء 

عىل الطائفية السياسية واملحاصصة.
هذا، ويخوض الحزبن الكردين الرئيس�ين 
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، ال�ذي كان 
يتزعم�ه الرئي�س الس�ابق ج�الل طالباني، 
والح�زب الديمقراطي الكردس�تاني بزعامة 
مس�عود بارزان�ي، رصاع�اً من أج�ل الفوز 
بمنصب رئيس الجمهورية، ويرص كل منهما 

عىل أن املنصب من حصته.
وحتى اآلن رشح االتحاد الوطني القيادي فيه 

برهم صالح، فيما رشح الحزب الديمقراطي 
ف�ؤاد حس�ن رئيس دي�وان رئاس�ة اإلقليم، 
إضافة إىل أربع ش�خصيات مس�تقلة أخرى 

رشحت نفسها للمنصب. 
ت�م  وبحس�ب مص�ادر، ف�إن 30 ش�خصاً 

ترشيحهم لرئاسة الربملان.
واألح�د، انته�ت املهلة املق�ررة لتقديم أوراق 
املرش�حن ملنصب رئي�س الجمهورية، بينما 
تنتهي املهلة الدستورية النتخاب الرئيس من 

بن املرشحن يف الثالث من أكتوبر املقبل.
ويتمس�ك الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
بمنصب رئاس�ة الجمهورية، بناء عىل نتائج 
االنتخابات الترشيعية، التي جرت يف 12 مايو 
املايض، غري أنه أشار أيًضا إىل عدم ممانعته يف 
أن يتوىل املنصب مرش�ح يتفق عليه الحزبان 

الرئيسان.
وعىل الجانب الشيعي، فإن األحزاب السياسية 
ما تزال تبحث عن مرش�ح تس�وية للمنصب 
يتوافق مع املواصفات التي وضعتها املرجعية 
العليا، ورغم األس�ماء العديدة املطروحة، إال 
أن�ه حّتى اآلن لت�م حرص الش�خصيات ليتم 

التنافس بينها يف الحصول عىل املنصب.
يف غض�ون ذلك، تلوح يف األف�ق أزمة جديدة، 
إذ أك�د النائب عن تحالف اإلص�الح واالعمار 
عيل البديري أن عملي�ة اعادة انتخاب رئيس 
مجل�س الن�واب أم�ر وارد اذا م�ا اثبتنا عدم 

قانونيته.

وق�ال البدي�ري إن “بي�ان تحال�ف االصالح 
واالعم�ار اش�ار ب�كل وض�وح اىل ان عميلة 
انتخ�اب رئي�س مجل�س النواب قد ش�ابتها 
اىل  القانوني�ة”, مش�ريا  الخروق�ات  بع�ض 

“وجود امكانية العمل اىل اعادتها”.
واضاف ان “تحالف االصالح سيقوم بتدقيق 
ماج�رى خ�الل عملي�ة االنتخاب م�ن خالل 
فق�دان الجلس�ة  لاللي�ة القانوني�ة وع�دم 
انضب�اط  بع�ض النواب وتدخله�م يف فرض 
ش�خصية  لصال�ح  للتصوي�ت  اختياراته�م 
معين�ة”, موضحا انه “يف ح�ال اثبات وجود 
خروق�ات قانوني�ة فانن�ا س�نطالب باعادة 
انتخ�اب رئي�س مجل�س الن�واب وه�ذا امر 

وارد”.
ب�دوره، دع�ا رئي�س مجلس الن�واب محمد 
الحلب�ويس املترضري�ن م�ن عملي�ة انتخاب 

رئاسة مجلس النواب إىل اللجوء للقضاء.
وق�ال الحلب�ويس يف مؤتم�ر صح�ايف عقده 
بمحافظة النج�ف األرشف بحضور املحافظ 
إن�ه “بإم�كان  ورئي�س واعض�اء املجل�س 
رئاس�ة  انتخ�اب  عملي�ة  م�ن  املترضري�ن 
مجلس النواب اللجوء اىل القضاء”، مؤكدا أن 

“القضاء سيكون هو الفيصل يف ذلك”.
مجل�س  “رئاس�ة  أن  الحلب�ويس،  وأض�اف 
الن�واب س�تلتزم بدورها باب�راز كل ما يثبت 
نزاهة انتخاب رئاسة الربملان والتزام اعضاء 

مجلس النواب بالقسم الذي ادوه”.

تلميحات بـ »إعادة« اختيار رئيس الربملان.. و)30( شخصًا يرتشحون لـ »اجلمهورية«.. ورحلة حبث عن مرشح تسوية لـ »الوزراء«

أزمة الرئاسات: مرشحون بال توافق

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت األمان�ة العامة ملجلس الوزراء، 
أمس االثنن، ان مجلس�ها اس�تضاف 
املتح�دث الس�ابق باس�م الحكوم�ة، 
ورئي�س مب�ادرة صياغ�ة الربنام�ج 
الحكومي ليث كب�ة، وفريقه الخاص 
بصياغ�ة الربنام�ج الحكومي الجديد 
للحكوم�ة املقبل�ة ملناقش�ته وآلي�ات 

بي�ان  يف  األمان�ة  وقال�ت  تنفي�ذه. 
تلقت »املس�تقبل العراق�ي« ان األمن 
الع�ام ملجلس ال�وزراء، مهدي العالق، 
استعرض خالل جلس�ة ملجلس املانة 
أولوي�ات  تحدي�د  تفاصي�ل  العام�ة 
الحكوم�ي،  الربنام�ج  وموازي�ن 
وطريق�ة ف�رز األولوي�ات واملح�اور 
ال�واردة يف الربنام�ج، وف�ق تقني�ات 
ال�وزارات  بالتنس�يق م�ع  مدروس�ة 

»دائ�رة  أن  البي�ان  وأض�اف  كاف�ة. 
املتابعة والتنس�يق الحكومي وشؤون 
املبذولة  املواطنن استعرضت الجهود 
الفرعي�ة  الف�رق واللج�ان  لتش�كيل 
يف ال�وزارات، وآلي�ة مراجع�ة الربامج 
الس�ابقة، وانشاء اس�تمارات فرعية 
للوزارات التي تحدد أولويات الوزارات 
يف الس�نوات األرب�ع املقبل�ة، وطريقة 
ترجمته�ا اىل مش�اريع ع�ىل األرض، 

وف�ق مدد زمني�ة«.  وح�ددت الدائرة 
س�تة مح�اور للربنام�ج الحكوم�ي، 
تتمثل بالجانب األمن�ي، واالقتصادي 
وامل�ايل، والتنمي�ة البرشي�ة والبيئي�ة 
واالعم�ار  االجتماعي�ة،  والخدم�ات 
والبنى التحتي�ة، واإلصالح الحكومي 
واإلداء االداري، واالتف�اق الس�يايس. 
وأك�د العالق، ان آليات التنفيذ ما تزال 
محدودة بس�بب ما آلت اليه الظروف 

املالي�ة للبلد قب�ل عدة س�نوات، فيما 
بع�ض  إنض�اج  رضورة  ع�ىل  ش�دد 
فقرات الربنام�ج الحكومي، مبينا ان 
م�ا يتعلق بالتنمية املس�تدامة يحتاج 
اىل إش�ارة واضحة، إضافة اىل رضورة 
وضع برنامج تقيي�م ومتابعة لتنفيذ 

الربنامج الحكومي.
من جانبه عرض رئيس مبادرة صياغة 
الربنام�ج الحكومي التي انطلقت من 

الربملان الس�ابق، ليث كبة، انطباعات 
عام�ة عن جه�د الحكوم�ة بالدورات 
الث�الث املاضي�ة، مؤك�دا ان الربنامج 
الحكوم�ي يحظ�ى باهتم�ام اعالمي 

ويعترب مرتكز أساس.
املقبل�ة  »الحكوم�ة  ان  كب�ة،  وأف�اد 
س�تعاني من اختناقات ومنها ضغط 
الش�ارع، فال بد ان يكون هناك تحول 

حقيقي يف البنية التحتية للمدن«.

من جه�ة أخرى قرر مجل�س الوزراء 
اعف�اء الكتب املدرس�ية من الرس�وم 
الكمركي�ة، تنفيذا لحكم املادة 33 من 
قان�ون وزارة الربي�ة رقم22 لس�نة 
2011. وكان مجلس ال�وزراء قد قرر 
يف وقت س�ابق اعفاء الكتب املدرسية 
من الرسوم الكمركية وذلك دعما منه 
للواق�ع التعليم�ي يف الع�راق وتقديم 

أفضل الخدمات للطالب العراقي.

أمانة جملس الوزراء تناقش برنامج احلكومة اجلديدة: نفرز عىل اساس االولوليات 

        بغداد / المستقبل العراقي

حث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس 
االثنن، ع�ىل تعزيز الدور الرقابي والترشيعي 
ملجل�س النواب العراقي، مش�ددا عىل اإلرساع 

بإقرار قوانن تسهم برفع معاناة العراقين.
وق�ال املكتب الخ�اص للصدر يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي«، نسخة منه، إن »الصدر 
اس�تقبل يف ح�ي الحنان�ة بالنج�ف محم�د 

الحلب�ويس رئي�س مجل�س الن�واب العراقي 
ونائبي�ه حس�ن كري�م الكعبي وبش�ري خليل 
الح�داد«.  وأوض�ح أن�ه »جرى خ�الل اللقاء 
بحث العملية السياس�ية وأهمي�ة اإلرساع يف 
تش�كيل الحكومة للقيام بمهامها األساسية 
يف توف�ري األم�ن والخدمات والس�عي الحثيث 
والج�اد لتحقيق تطلعات الش�عب العراقي اىل 

العيش الحر الكريم وبمختلف انتماءاتهم«.
وأشار البيان اىل الصدر »حث عىل تعزيز الدور 

الرقاب�ي والترشيعي ملجلس الن�واب العراقي 
واإلرساع بإق�رار القوانن التي تس�هم يف رفع 

معاناة املواطنن العراقين«.
ب�دوره، اكد رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس 
انه بح�ث مع زعي�م التيار الص�دري مقتدى 

الصدر تشكيل الحكومة بشكل رسيع.
وق�ال الحلب�ويس يف مؤتم�ر صحف�ي عقده 
بمحافظة النجف »بحثنا مع الصدر تش�كيل 
الحكوم�ة يف ارسع وقت وهذا واجب يقع عىل 

عات�ق الكتل�ة االكرب«، مش�ددا ع�ىل رضورة 
»االلت�زام بالتوقيت�ات الدس�تورية بالنس�بة 

لرئاستي الوزراء والجمهورية«.
واضاف ان »رئاسة الربملان يجب ان تكون لكل 
العراقين«، مش�ريا اىل »اننا نعمل عىل ترشيع 

قوانن ملكافحة الفساد وتقديم الخدمات«.
وتابع ان »عدد مرشحي الكرد تجاوز الثالثن 
وننتظ�ر حس�م ملفاته�م«، الفت�ا اىل »انن�ا 

ملتزمون باملدد الدستورية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

لرئاس�ة  امل�����رش�حة  دع�ت 
الجمهوري�ة رسوه عبد الواحد، 
أمس االثنن، نظرائها املرشحن 
الجمهوري�ة  رئاس�ة  ملنص�ب 
ام�ام  تلفزيوني�ة  مناظ�رة  اىل 

الجمهور. 
وقال�ت عبد الواحد يف بيان تلقت 

نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
منه، ان »املناظرة بن املرشحن 
تعطي فرص�ة للتعرف اكثر عىل 
مرش�ح  كل  وتوج�ه  الربنام�ج 

لرئاسة الجمهورية«.
ب�رضورة  »ايمان�ا  واضاف�ت 
اطالع الشعب عىل كل التفاصيل 
وإمكاني�ة كل مرش�ح وكيفي�ة 
تعامل�ه مع الدول�ة ادعو جميع 

مناظ�رة  إلج�راء  املرش�حن 
تلفزيونية مفتوحة«، مبينة »انا 
ش�خصيا مس�تعدة لهذا االمر يف 
اي وقت وعىل أية قناة تلفزيونية 

او امام الجمهور«.
وكانت النائبة الكردية املس�تقلة 
رسوة عب�د الواح�د ق�د اعلن�ت، 
امس األحد، الرشح لتويل منصب 

رئاسة الجمهورية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات الحش�د الشعبي 
ملح�ور غ�رب األنبار قاس�م مصلح 
عن اس�تهداف الق�وات الدنماركية 
املنضوي�ة ضم�ن التحال�ف ال�دويل 

إح�دى مقرات الحش�د الش�عبي يف 
قض�اء القائم غرب األنب�ار بثمانية 
قذائ�ف مدفعية حيث س�قطت تلك 
إحدى معس�كرات  القذائ�ف ق�رب 
قي�ادة عملي�ات الحش�د الش�عبي 
ملح�ور غ�رب األنبار. وق�ال مصلح 

يف ترصيح ملوقع »الحش�د الشعبي« 
إنه »يف الس�اعة الثامنة من مس�اء 
األحد تعرض معس�كر تابع للحشد 
الش�عبي يف منطقة سعده يف قضاء 
القائ�م للقص�ف املدفعي م�ن قبل 
القوات الدنماركية التابعة للتحالف 

الدويل املتمركزة يف قاعدة الفوسفات 
يف صحراء األنبار الغربية«.

وأض�اف مصلح، أن »تل�ك القذائف 
س�قطت ق�رب املعس�كر«، مؤك�دا 
»أننا نعت�رب ذلك اس�تهدافا متعمدا 
م�ن قبل الق�وات األجنبية لقطعات 

الحشد الشعبي«.
وأش�ار إىل أنه »بحسب التواصل مع 
قي�ادة عملي�ات الجزي�رة ادعت أن 
تلك القذائف تجريبية وهنا نتساءل 
هل أصبحت مقار الحش�د الشعبي 

ميدان تجريبي«.

احللبويس بعد لقائه الصدر: ملتزمون بالتوقيتات بالنسبة لرئاسة اجلمهورية

عبد الواحد تدعو املرشحني لرئاسة اجلمهورية إىل 
مناظرة تلفزيونية 

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكمة جنايات ذي ق�ار باإلعدام 
ش�نقا حتى املوت بحق إرهابين اثنن مع 
الحك�م بالس�جن املؤبد ع�ىل إرهابي آخر 
بع�د إدانته�م بارتكاب جرائ�م مختلفة يف 
محافظتي األنب�ار ودياىل. وق�ال املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء األعىل القايض عبد 
الستار بريقدار إن »محكمة جنايات ذي قار 
نظرت قضايا مدانن اثنن وحكمت عليهم 

باالعدام شنقا حتى املوت بعد قتلهم اثني 
عرش مواطن�ا بدوافع إرهابية يف منطقتي 
عنة والجزيرة التابعتن ملحافظة األنبار«. 
وأضاف بريقدار أن »املحكمة نظرت قضية 
احد املدانن وحكمت عليه بالس�جن املؤبد 
بع�د اش�راكه بتفج�ري من�ازل يف مدين�ة 
الوجيهية التابعة ملحافظة دياىل«. وأش�ار 
املتحدث الرس�مي اىل ان »االحكام صدرت 
وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

جنايات ذي قار: اإلعدام واملؤبد لثالثة إرهابيني 
بتهم خمتلفة 

التحالف الدويل يستهدف مقرًا للحشد الشعبي يف القائم 
واألخري يعده »استهداف متعمد«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب رئيس املجل�س األعىل همام حمودي، 
أم�س االثن�ن، أن الهج�وم الذي اس�تهدف 
األه�واز  مدين�ة  يف  عس�كرياً  اس�تعراضاً 
اإليراني�ة قب�ل يوم�ن، س�يزيد م�ن وحدة 
الشعب اإليراني، مؤكداً رضورة »استئصال 
اإلره�اب ف�وراً«. وق�ال مكتب حم�ودي يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »رئي�س املجلس االعىل االس�المي همام 
حمودي اس�تقبل، اليوم، سفري الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية ايرج مسجدي«. وأضاف 

البيان، أن »الجانبن استعرضا خالل اللقاء 
مجموع�ة م�ن امللف�ات ذات األهمي�ة ب�ن 
البلدين كمواجهة االٍرهاب واملياه والكهرباء 
وإع�ادة االعم�ار وتطوي�ر حج�م التب�ادل 
التجاري بن العراق وإيران«.وذكر حمودي، 
بحس�ب  البيان، أن »االعتداء اإلرهابي الذي 
اس�تهدف اس�تعراضا عس�كريا يف مدين�ة 
األهواز س�يزيد من وحدة الش�عب االيراني 
وااللت�����ف�اف ح�ول قيادت�ه املقتدرة«، 
متابع�اً أن »االٍرهاب جرثوم�ة عاملية وعدو 
مش�رك يج�ب ان تجتم�ع بل�دان املنطقة 

الستئصاله فورا وعدم التهاون يف ذلك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ل وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م الجعفري، 
أم�س االثن�ن، اىل نيويورك لتمثي�ل العراق يف 
أعمال ال�دورة ال� 73 للجمعي�ة العامة لألمم 
املتحدة. وقالت وزارة الخارجية يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »وزير 
الخارجيَّ�ة العراق�يَّ�ة إبراهي�م الجعفرّي إىل 

مدين�ة نيوي�ورك؛ لتمثي�ل الع�راق يف أعم�ال 
الدورة ال� 73 للجمعيَّة العاّمة لألمم املُتِحدة«. 
واضافت انه »من املُتوق�َّع أن يلتقي الجعفرّي 
ب�وزراء خارجيَّ�ة، ومس�ؤويل عدد م�ن بلدان 
العالم، إضافة إىل املس�ؤولن األمميِّن؛ لبحث 
التعاون املُش�َرك، وتعزيز العالقات، وحش�د 
الُجُهود؛ الس�تمرار ُوقوفهم إىل جانب العراق، 

واملُساَهمة يف إعادة إعمار املُُدن العراق�يَّة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني 
, أمس االثن�ن, حدوث تغي�ريات كبرية يف 
الخارط�ة السياس�ية يف إقليم كردس�تان 
م�ا بعد االنتخابات, مش�ريا اىل ان حظوظ 
االنتخاب�ات  يف  اإلس�المية  األح�زاب 
س�تنخفض. وقال القيادي بالحزب ماجد 

ش�نكايل إن “الوض�ع الس�يايس يف اقلي�م 
كردس�تان س�يتغري بش�كل كبري م�ا بعد 

االنتخابات الربملانية يف اإلقليم”.
واض�اف ان “اس�تطالعات ال�رأي تش�ري 
اىل تق�دم ح�زب الديمقراط�ي وم�ن ث�م 
االتح�اد الوطن�ي وحركة التغي�ري والجيل 
الجديد فيما س�تنخفض حظوظ األحزاب 

اإلسالمية خالل االنتخابات”.

محودي ملسجدي: اعتداء األهواز سيزيد من وحدة 
الشعب اإليراين

وزير اخلارجية يصل نيويورك لتمثيل العراق بأعامل 
مجعية األمم املتحدة

« اخلارطة السياسية الديمقراطي يتوقع »تغريرّ
 بعد انتخابات إقليم كردستان
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   بغداد / المستقبل العراقي

قيررت وزارة الزراعة، إعفاء الفالحيني واملزارعني من دفع بدالت 
إيجار األرايض التي لم تدخل ضمن الخطة الزراعية الحالية.

وقيال الناطق االعالمي باسيم الوزارة، حميد الناييف ان »الوزارة 
قيررت أيضاً، إعيادة العمل بالقانون رقم 117 لسينة 1970 الذي 
ينص عىل التعاقد مع الفالحني السياكنني ضمن القرى واألرياف 

دون الحاجة الجراء مزايدة علنية«.
وأضاف النايف، ان »وزارته قررت أيضاً، تمليك البساتني املغروسة 
لغارسيها وفق اآللية املرسومة بالقانون 117 لعام 1970، فضال 
عن التعاقد مع الفالحني بعد تطبيق القانون 42 لعام 1987 وفق 

القانون 1970 بدال من القانون 35 لعام 1983«.
وتابع ان »هيئة الرأي يف الوزارة صادقت كذلك عىل اقرار الربنامج 
الكثار بذور النباتات العلفية الطبيعية باملناطق الصحراوية دعما 
ملربي االغنام واملوايش بتلك املناطق، اضافة اىل تحويلها اىل مناطق 

خرضاء تدريجيا«.
وأشيار اىل، ان »اليوزارة وافقيت ايضيا عيىل تجهييز الفالحيني 
باملسيتلزمات الزراعيية كافية، السييما تقنييات اليري الحديثة 
وبطريقية الدفع باالجل، سيعيا منها لتنشييط القطياع، اضافة 
اىل موافقتها عىل تمويل برناميج أكباش االغنام العوايس وضمن 

مبالغ دعم املزارعني.

   بغداد / المستقبل العراقي

وافقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل اسيتضافة الطلبة 
املؤجلني والراسبني ممن تنطبق عليهم ضوابط االستضافة والقبول 
يف دليل إجراءات شؤون الطلبة.وقال املتحدث الرسمي للوزارة حيدر 
العبودي يف بيان ورد لي«املستقبل العراقي«، إن »وزير التعليم العايل 
عبد الرزاق العيىس وافق عىل استضافة الطلبة املؤجلني والراسبني 
حرصيا عىل معالجة حياالت الطلبة ومراعاة أوضاعهم اإلنسيانية 
والعلمية«.وأوضيح العبودي، أن »االسيتضافة تشيمل أيضا طلبة 
السينوات الدراسيية املنتهية مع تحملهم تبعيات املقاصة العلمية 
كافية, منوها أن آخر موعد لتسيلم طلبات االسيتضافة سييكون 
نهايية الدوام ليوم الخميس املوافق 27 / 2018/9« مشيرا اىل أن 

»ترويج الطلبات يكون عرب الكليات بشكل مبارش.

   بغداد / المستقبل العراقي

أفتتحيت وزارة الداخلية، املرحلية األوىل ملصنع البطاقات والجوازات 
االلكرتونيية وبالتعاون مع رشكية     VERIOS  األملانية.وذكر بيان 
ملكتب وزير الداخلية، ان« االفتتاح تم برعاية وحضور وزير الداخلية 
قاسيم االعرجي وحضور االمني العام ملجليس الوزراء مهدي العالق 
ووكالء الوزارة وكبار قادتها وضباطها والسيفر االملاني يف بغداد«.

وألقيى األعرجيي كلمة هنأ خاللهيا القائمني عىل امليروع« مؤكداً 
»حيرص الحكومية العراقيية ووزارة الداخليية عيىل تقدييم افضل 
الخدميات للمواطنني من خالل تطوير مشياريع تعمل عىل اختصار 
الجهد والوقت اماهم للحصول عىل الخدمات وانجاز املعامالت بشكل 
سيهل ما يعمل عىل كرس الروتني الورقي باالضافة اىل الخدمات التي 

سيضيفها هذا املروع يف اطار تعزيز الوضع االمني.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت امانية بغيداد، عين إزالية اكثر من 
)1000( تجياوز ضمن قاطع دائيرة بلدية 
ورد  لالمانية  بييان  الثانية.وذكير  الصيدر 
لي«املسيتقبل العراقيي«، أن »دائيرة بلديية 
مديريية  ميع  بالتعياون  الثانيية  الصيدر 
الحراسيات واالمن وبالتنسييق ميع قيادة 
عملييات بغيداد ازاليت )1110( تجياوزات 
خالل شيهر آب املايض«.وأضياف البيان أن 
»الحمالت املشيرتكة تضمنيت إزالة )196( 
من األكشياك والسيقائف و )201( تجاوز 
عىل الرصيف و )94( لوحة إعالنية و )22( 
موقعياً لبيع االسيماك و )23( موقعا لبيع 
وغسل السيارات وإغالق )37( محالً مخالفا 
للقوانيني البلدية«.واوضح البيان أن “أمانة 
بغداد تواصل حميالت ازالة التجاوزات عىل 
وفق جيداول وخطيط أعدت لهيذا الغرض 
ضمين القواطيع البلديية للمحافظية عىل 
جماليية الشيوارع والحدائيق واملتنزهيات 

وضمان انسيابية تقديم الخدمات البلدية.

امانة بغداد تزيل 
»1000« جتاوز ضمن قاطع 

بلدية الصدر الثانية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة التعليم العايل والبحث العلميي نتائج قبول املعلمني 
املجازين دراسياً ضمن قناتي العامة وذوي الشهداء يف الجامعات 

للعام الدرايس 2018/2019.
وقيال املتحدث الرسيمي لليوزارة حييدر العبودي يف بييان تلقت 
»املسيتقبل العراقيي« نسيخة منه، إن »اليوزارة أصيدرت قوائم 
تتضمن أسيماء املعلمني املجازين دراسييا املقبولني ضمن قناتي 
العامية وذوي الشيهداء يف الدراسية الصباحيية للجامعات وفقا 
الختصاصاتهيم الدراسيية للعيام 2019/2018 والباليغ عددهم 

}409{ معلمني ومعلمات«.
وأضياف انيه »باإلمكان االطيالع عىل أسيماء املعلميني املجازين 
دراسييا عيرب البوابية االلكرتونية لدائيرة الدراسيات والتخطيط 

.)www.dirasat-gate.or( واملتابعة

التعليم تعلن نتائج قبول املعلمني 
املجازين دراسيًا يف اجلامعات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة امليوارد املائية، عن سيبب مهم 
لتلوث املياه يف شيط العرب، محذرة من سينة 
شيحيحة.وقال وزير املوارد حسين الجنابي، 
يف مؤتمير صحفي، إن »وضعية شيط العرب 
بيدأت تتدهور منذ 40 عامياً وليس االن وذلك 
بسيبب قلة املياه العذبية الواصلة اليه«، الفتا 
إىل أن »نهر دجلة املغذي الوحيد لشط العرب«.

وأوضيح الجنابيي، أن »قضية 
البيرة خطيرة وحذرنا من 
الوزير،  سنة شحيحة«.وأشار 
إىل »وجود أكثر من 300 قطعة 
غارقية يف شيط العيرب، وهي 
أحد أسباب التلوث باإلضافة إىل 
املقذوفيات واملرميات من قبل 
أهايل املدينة يف النهر«.وحذرت 
وقيت  يف  املحليية،  الحكومية 
سيابق، مين تفيي االمراض 
واالوبئية يف البيرة، معتيربة 
منكوبية«. »منطقية  اياهيا 

البرة  مستشفيات  وسجلت 
اسيتقبال أكثر مين 500 حالة 

تسمم يف املحافظة نتيجة تلوث املياه وارتفاع 
نسيبة امللوحة فيها.يذكر أن املحافظة تواجه 
منذ عام 2007 تكرار مشكلة امللوحة وارتفاع 
نسيبها يف شيط العيرب، بسيبب قيذف إيران 
مليياه املبازل شيديدة امللوحة يف شيط العرب.

وكانيت وزارة املوارد املائيية، قد دعت إيران يف 
وقت سابق، إىل التوقف عن قذف مياه املبازل 
املالحة يف شط العرب واطالق نسبة معينة من 

االيرادات العذبة لنهري الكارون الكرخة.

املوارد املائية تتحدث عن سبب تلوث 
شط العرب وحتذر من سنة شحيحة

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلقيت الحكومية، وعيداً جديداً لحيل أزمة نقيط الطاقة 
الكهربائيية املزمنية يف العراق.وذكير بيان لألمانية العامة 
ملجلس الوزراء تلقته »املستقبل العراقي«، ان »األمني العام 
ملجلس اليوزراء مهدي العيالق ناقش مع السيفر األملاني 
)سيريل نان(، ومدير تطوير التعاون يف السيفارة األملانية 
خارطة طريق عمل رشكة )سييمنز( األملانية للتكنولوجيا 
والطاقة يف املرحلة القادمة بالعراق«.وأكد السيفر األملاني 
بحسيب البيان »سيعي بالده لدعيم جهود إعيادة اإلعمار 
والتنمية يف العيراق بمجاالت الرتبيية والتعليم والتدريب،« 
مشيرا اىل »أهمية مصادقة مجلس اليوزراء عىل املروع 
ملعالجية اإلخفاقيات يف قطياع الكهربياء وتوفير طاقية 
مستدامة«. كما بحث الجانبان »أهم احتياجات واولويات 

الحكومية العراقيية يف قائمة تنفيذ املشياريع وإعادة بناء 
املناطيق املحررة يف املرحلية القادمة، وشيمول القطاعات 
املترضرة يف املشياريع االسيتثمارية، والتنسييق حول هذا 
اإلطيار يف االجتماعات القادمة مع االتحاد األوروبي والبنك 
اليدويل وصندوق النقيد الدويل وصندوق تمويل االسيتقرار 
الفوري«.ويف هذا السياق أكد العالق »حاجة املناطق املحررة 
والعراق بصورة عامة اىل مشاريع فعلية عىل األرض لغرض 
إعيادة تأهييل البنى التحتيية التي تخدم املواطين العراقي 
وتسيهل عيودة النازحني«.وأشيار البييان اىل ان »رشكية 
)سيمنز( األملانية سيتعمل لبلوغ طاقية تولييد الكهربياء 
يف العييراق لتبلغ حوايل 16 ميغيياواط وذلك بحليول عيام 
2025 مين خالل شبكة حديثة يمكنها تغذية جمييع املدن 
العراقية وميا حولها،« مبينا ان »الخطية سييتم تنفيذها 

عىل مراحل قصرة ومتوسطة وطويلة األمد.

احلكومة حتدد موعدًا حلل أزمة الكهرباء يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

ذكيرت األمانة العامية ملجلس اليوزراء، ان 
مجلسها اسيتضاف املتحدث السابق باسم 
الحكومة، ورئيس مبادرة صياغة الربنامج 
الحكومي ليث كبة، وفريقه الخاص بصياغة 
الربنامج الحكومي الجديد للحكومة املقبلة 

ملناقشته وآليات تنفيذه«.
وقالت األمانة يف بيان »املسيتقبل العراقي« 
نسخة منه، ان األمني العام ملجلس الوزراء، 
مهيدي العيالق، اسيتعرض خيالل جلسية 
ملجلس املانة العامة تفاصيل تحديد أولويات 
وموازيين الربنامج الحكومي، وطريقة فرز 
األولويات واملحاور الواردة يف الربنامج، وفق 

تقنيات مدروسية بالتنسييق ميع الوزارات 
كافة.

وأضاف البيان أن »دائرة املتابعة والتنسييق 
الحكوميي وشيؤون املواطنني اسيتعرضت 
الجهيود املبذولة لتشيكيل الفيرق واللجان 
الفرعية يف الوزارات، وآلية مراجعة الربامج 
السابقة، وانشاء استمارات فرعية للوزارات 
التيي تحدد أولوييات الوزارات يف السينوات 
األربع املقبلة، وطريقة ترجمتها اىل مشاريع 

عىل األرض، وفق مدد زمنية«.
 وحيددت الدائيرة سيتة محياور للربناميج 
األمنيي،  بالجانيب  تتمثيل  الحكوميي، 
البريية  والتنميية  وامليايل،  واالقتصيادي 
والبيئيية والخدمات االجتماعيية، واالعمار 

والبنى التحتية، واإلصالح الحكومي واإلداء 
االداري، واالتفاق السيايس.

وأكيد العيالق، ان آلييات التنفييذ ميا تيزال 
محدودة بسيبب ما آلت اليه الظروف املالية 
للبليد قبيل عيدة سينوات، فيما شيدد عىل 
رضورة إنضياج بعيض فقيرات الربناميج 
الحكوميي، مبينيا ان ميا يتعليق بالتنميية 
املستدامة يحتاج اىل إشارة واضحة، إضافة 
اىل رضورة وضيع برناميج تقيييم ومتابعة 

لتنفيذ الربنامج الحكومي.
مين جانبيه عرض رئييس مبيادرة صياغة 
الربنامج الحكومي التي انطلقت من الربملان 
السابق، ليث كبة، انطباعات عامة عن جهد 
الحكومة بالدورات الثالث املاضية، مؤكدا ان 

الربنامج الحكومي يحظى باهتمام اعالمي 
ويعترب مرتكز أساس.

وأفاد كبية، ان “الحكومة املقبلة سيتعاني 
مين اختناقيات ومنها ضغط الشيارع، فال 
بد ان يكيون هناك تحول حقيقيي يف البنية 

التحتية للمدن«.
مين جهة أخرى قرر مجليس الوزراء اعفاء 
الكتيب املدرسيية مين الرسيوم الكمركية، 
تنفييذا لحكيم امليادة 33 من قانيون وزارة 

الرتبية رقم22 لسنة 2011.
وكان مجلس الوزراء قد قرر يف وقت سيابق 
اعفاء الكتب املدرسية من الرسوم الكمركية 
وذليك دعما منه للواقيع التعليمي يف العراق 

وتقديم أفضل الخدمات للطالب العراقي.

أمانة جملس الوزراء تناقش برنامج احلكومة اجلديدة وآليات تنفيذه

    المثنى / المستقبل العراقي

كشيفت وحيدة الطب النفيس يف مستشيفى 
الحسني يف السماوة، االثنني، عن معالجة 18 
مدمن عىل املخدرات واسيتقبال 75 شيخص 
خالل الفرتة املاضية .وقال مسيؤول الوحدة 

الطب النفيس يف املثنى، الدكتور عادل جعفر، 
لي«عيني العيراق نييوز«،ان« املثنى سيجلت 
نسيب ادمان التختلف عن بقيية املحافظات 
العراقية بحسب اجراء بحوث اخرة اشرتكت 
بهيا منظمات دوليية ».واضاف، ان« نسيب 
التعاطي التي ارتفعيت يف املثنى هي االدمان 

بمختليف  املخيدرات  ويليهيا  األدويية  عيىل 
أنواعها ».وبني، ان« بعد العام 2014 تزايدت 
دخول انواع مختلفة من املخدرات للمحافظة 
مثل نيوع )0-1( والكبتاجون ، مبيناً ان تلك 
االنواع من املخدرات الخطرة تصنع يف سوريا 

ولبنان وتدخل العراق .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت وزارة الرتبيية، وضيع ضوابيط جدييدة لنقيل الهيئات 
التعليمية والتدريسية بني املديريات يف عدد من املحافظات.

وذكير بيان للوزارة تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، ان 
»املديرية العامة للتعليم العام واألهيل واألجنبي حددت مجموعة 
مين التعليميات لنقل الهيئيات التعليميية والتدريسيية التابعة 

ملديريات الرتبية يف )نينوى واالنبار وصالح الدين وكركوك(«.
وأضاف، ان »من بني املحيددات والضوابط الجديدة لطلب النقل 
بيني املديرييات اعاله هيو الزواج بعيد االحيداث او انتقال عمل 
الزوج بدائرة رسيمية او من لدييه طالب يف الكليات يف املحافظة 

املراد النقل اليها او حدوث حالة طالق«.
وأشار البيان اىل ان »الوزارة تلقت الكثر من الطلبات التي تبغي 

النقل من مديرية اىل أخرى.

إحصائية رسمية: »18« راقدًا و »75« مراجعًا 
حلاالت إدمان املخدرات يف املثنى

الرتبية حتدد ضوابط جديدة لنقل اهليئات 
التعليمية والتدريسية

إعفاء الفالحني من دفع بدالت إجيار 
األرايض غري الداخلة يف اخلطة الزراعية

التعليم توافق عىل استضافة املؤجلني 
والراسبني وطلبة السنوات املنتهية

الداخلية تفتتح املرحلة األوىل ملصنع 
البطاقات واجلوازات االلكرتونية

    بغداد / المستقبل العراقي

التقيى الرئييس التنفييذي ورئييس مجليس إدارة رشكية 
سييمنس، جيو كاييرس، ميع رئييس اليوزراء العراقيي، 
حييدر العبادي، يف بغيداد بهدف مناقشية خارطة الطريق 
االسيرتاتيجية التي عرضتها الركة إلعيادة تزويد العراق 
بالطاقية الكهربائيية مين خيالل عيدد من خطيط العمل 
القصرة واملتوسطة وطويلة األجل واملُصممة لتلبية أهداف 
إعيادة إعمار العيراق ودعم متطلبات التنميية اإلقتصادية 

بالدولية. هيذا وأعلن كايرس أيضياً خالل اللقياء عن تربع 
الركية بإقامية عييادة ذكيية لتقدييم الرعايية الصحية 
وتمويل أول »مدرسية للمستقبل«، فضالً عن تقديم منحة 
عينيية مين الربمجيات بقيمية 60 ملييون دوالر أمريكي 
للجامعيات العراقيية إىل جانيب تدرييب أكثير مين 1000 
ني املهنيي.ويف إطار »خارطة  عراقيي يف مجال التعليم التقَّ
الطريق لتزويد العيراق الجديد بالطاقة الكهربائية« أعلنت 
رشكة سييمنس أنها ُمسيتعدة إىل دعم قيدرات العراق عىل 
تولييد الطاقة الكهربائيية بإضافة 11 جيجاوات لشيبكة 

الكهربياء الوطنية عىل مدار األربعة أعوام املقبلة للتأكد أن 
23 ملييون مواطن عراقي لديهم إميدادات طاقة كهربائية 
تتسم باملوثوقية واالستدامة، ومن شأن هذه الخطة زيادة 
قيدرات العراق عىل توليد الطاقة الكهربائية  بنسيبة تصل 
ين الجدوى اإلقتصاديية للخطة إنها  إىل 50 باملائية. ويضمَّ
سيُتحقق وفورات نقدية بمليارات الدوالرات نتيجة التوفر 
يف اسيتهالك الوقيود ويف تحقيق إييرادات إضافية يف قطاع 
الطاقية مرتبطة بزييادة القدرة عيىل تولييد الكهرباء بما 
يدعيم أغراض تنمية مسيتقبل العراق.  كما عملت الركة 

عىل صياغة عيدة تصورات لخلق عرات اآلالف من فرص 
العمل عىل ميدار فرتة تنفيذ هذه املشياريع. وركزت هذه 
الخارطة عىل العنر البري بشيكل أسايس والسيما إنها 
حصيلة 12 شهراً من الدراسة بهدف تصميم خارطة تتميز 
بالشيمولية وُمصممية خصيصياً للعراق لتحقييق أهداف 
إعادة التنمية بالدولة. وُتركز هذه الخارطة بشكل أسايس 
عىل مجاالت الطاقة والتعليم ومكافحة الفسياد والتمويل 
بهدف دفع جهيود التنمية اإلقتصادية املُسيتدامة بالدولة 

ودعم األمن القومي وتوفر حياة كريمة للشعب العراقي.

سيمنس تتربع بإقامة عيادة ذكية لتقديم الرعاية الصحية وأول »مدرسة للمستقبل« وتقدم منحة 
من الربجميات بقيمة »60« مليون دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرة اسعد العيداني عن صدور 
امر مين القضاء العراقي يقيي بالغاء مذكرة 
القبض بحقه والتي صدرت يف وقت سيابق بعد 
إعالنه امتالك ملفات فسياد تديين قائد رشطة 
البيرة املقال جاسيم السيعدي ،مؤكيداً خالل 
حضوره شيخصياً يف محكمة الكرخ بالعاصمة 
بغداد احرتامه وثقتيه العالية بالقضاء العراقي 

.
وقيال » العيدانيي يف بييان صحفيي صيدر عن 
العيايل  ايماننيا  ان  الخياص  مكتبيه االعالميي 
بالقضياء العراقي جعلنا  نمتثيل ونحرض امام 
القضياء لتدوين اإلفيادة بالوثائيق واألدلة التي 

تدين قائد رشطة البرة املقال جاسم السعدي 
حيث ان القضاء العراقي سياخذ دوره يف اتخاذ 

اإلجراءات القانونية املتعلقة بتلك القضية .
وكشيف » محافظ البرة  خالل حضوره امام 
القضياء العراقي عن وجود وثائق يف املفتشيية 
العامية ليوزارة الداخلية وليدى هيئية النزاهة 
تتعليق بتعرض بعيض الضبياط اىل االبتزاز من 
قبل قائد رشطة البرة السابق جاسم السعدي  
حيث قام بعض الضباط باألدالء بشهادتهم امام 
السلطات القضائية حول املوضوع ،موضحاً ان 
القضاء اصدر قراراً لصالحه بالغاء امر اعتقاله 
الذي صدر بحقه سابقاً بعد تقديمه كافة االدلة 
والوثائق التي تدين قائد الرطة السابق جاسم 

السيعدي .

القضاء العراقي يصدر أمرًا بالغاء مذكرة القبض بحق حمافظ البرصة 
بعد تقدميه ادلة ووثائق تدين قائد الشرطة السابق 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1754( الثالثاء  25  ايلول  2018 اعالنات4

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول عقد مساطحة  )120( 2018/9/16 
تعلن  اللجنة اعاله عن تأجري االراضي التجارية املرقمة )3/26 و 4/26 و 5/26 و 6/26 

و 7/26 و 26 / 8 و 9/26 و 10/26( 
بعشيقة والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية بعشيقة والبالغ جممل مساحة القطع )2830/96م2( 
عقد مساطحة ملدة عشرون سنة على ان تكون مدة التشيد للعمارتني سنتان وستة اشهر وهي 
من ضمن مدة العقد االصلي ألنش�اء عمارتني جتاريتني وفق املخططات املوضوعة هلذا الغرض 
اليت ميكن االطالع عليها لدى البلدية او سكرتري اللجنة يدفع بدل االجيار بداية كل سنة على 
ان يعاد تقدير بدل االجيار كل مخسة سنوات وليس حلق املساطح االعرتاض على جلنة التقدير 
عند تقدميها لبدل االجيار لكل مخس س�نوات على ان تكون املس�اطحة وفقا ألحكام القانون 
)21( لسنة 2013 املعدل والقرار 1521 لسنة 1981 وللبلدية احلق بأجراء الكشف على 
العمارتني اي وقت ش�اءت لالطالع على واقع العمارتني على ان تكون املس�اطحة باملزايدة 
العلنية ويكون البناء بأش�راف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية 
بعش�يقة بعد انته�اء العقد بدون نواقص وحبالة جيدة م�ع االرض وبواقع حال البنايتني بعد 
االنتهاء من تش�يدهما ويف حالة وجود نواقص يف البنايتني مل�ا كان عليهما عند االنتهاء من 
تشيدها فعلى املساطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من 
تأميناته فان مل تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لألحكام القوانني املرعية بذلك مبا 
خيدم مصلحة البلدية فعلى الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية بلدية بعشيقة وخالل مدة )30( 
يوم تبدا من اليوم التايل لنش�ر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد 
باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار 
االحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال وفق احكام املادة )11( فقرة ثانيا من قانون بيع واجيار 
اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حساب 
الن�اكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخ�رى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادره 
اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايد علما انه كافة الشروط املطلوبة باملساطحة ستقرأ 

على املزايدين يوم املزايدة
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

مجهورية العراق
وزارة النقل

الرشكة العامة ملوانئ العراق
قسم االمالك واالرايض

اعالن مزايدة رقم   2018/3/51
لبيع عقارات يف منطقة املعقل

تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية 
لبي�ع العقارات البالغ عددها )3( عقار  ملس�تحقيها واملبينة ارقامها واوصافها ادناه 
للمرة الثالثة اىل عموم املواطنني لعدم تقدم راغب وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 املعدل وخالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا   2018/10/10 
يف ش�عبة الخدمات السكنية ويف حالة وجود عطلة رسمية يصار لليوم الذي يليه فعىل 
الراغبني باالش�راك  يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل ش�عبة الخدمات السكنية يف 
ه�ذه  الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية 
)هوي�ة االح�وال املدنية  ش�هادة الجنس�ية  مصورة  بطاقة الس�كن  مص�ورة  ودفع 
تأمينات بنس�بة 5% من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق ألمر الرشكة العامة ملوانئ 

العراق  وتتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن %2

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /ش�عبة االمالك املرقم 17669يف 2018/9/23  املتضمن االعالن 
ع�ن االم�الك البالغ عددها )15( العائدة اىل مديرية بلدية العزير تعلن لجنة البيع وااليجار عن تأجريها وحس�ب 

املواصفات  املدرجه ادناه
اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013   فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية العزير او سكرتري اللجنة وخالل 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وستجري املزايدة  يف اليوم التايل من 
مدة االعالن  الساعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية 
العزير واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي  ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش  واالعالن  واجور اللجنة  البالغة 2%  واية اجور قانونية اخرى

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 756 / ب / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليها / سمر عبد الله نجم – مجهول محل االقامة.

م / تبليغ 
ادع�ى املدعي ) مدي�ر عام م�رف الرافدين اضاف�ة اىل وظيفته ( 
يف عريض�ة دعواه املس�جلة لدى هذه املحكمة بالع�دد 756 / ب / 
2018 يطلب فيها اصدار الحكم بالزامك بدفع مبلغ مقداره ) تسعة 
ماليني واربعمائة وتسعة عرش الف واربعمائة وستة وثمانون دينار 
عراق�ي ( وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور امام محكمة بداءة 
الصويرة يف موعد املرافعة املوافق 30 / 9 / 2018 الس�اعة التاسعة 

صباحا وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 755 / ب / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / عيل عودة ثجيل – مجهول محل االقامة

م / تبليغ 
ادعى املدع�ي ) مدير عام مرف الرافدي�ن اضافة اىل وظيفته ( يف 
عريضة دعواه املسجلة لدى هذه املحكمة بالعدد 755 / ب / 2018 
يطل�ب فيه�ا اصدار الحك�م بالزامك بدف�ع مبلغ مق�داره ) ثمانية 
وعرشون مليون وس�تمائة وتسعة وثالثون الف وتسعمائة وستون 
دين�ار عراقي ( وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور امام محكمة 
ب�داءة الصويرة يف موع�د املرافعة املوافق 30 / 9 / 2018 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وبخالفه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
��������������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام 

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
العدد: 5395 

التاريخ : 29 /8/ 2018 
اعالن 

تسجيل عقار مجدد 
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاري�خ 12 /7 / 2018 
لتس�جيل تمام العقار املرق�م )984( محل�ة ) رساي ( يف الكوفة اىل 
طالب�ة التس�جيل  املج�دد )نضال خرض احم�د ( لتس�جيله مجددا 
بأس�مها بصفتها املال�ك والحائز للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العق�اري )43( لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم مالديه 
من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم املذك�ور لهذا 

الغرض .
املدير 

عبد النارص جواد كاظم

اعالن
اىل الرشي�ك ) عبد االمري عبد الحس�ن محمد ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 50301 /3 حي النداء خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  

طالب االجازه سمري جابر محمد
�������������������������������������������

اعالن
 اىل الرشيك ) هادي�ه وناس بلهان ( اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان فرع النجف الكائن خلف مديريه 
م�اء النجف وذلك لتثبيت اق�رارك بلموافقه عىل قيام 
رشي�كك ) اك�رم حميد مط�ر بله�ان ( بالبن�اء عىل 
حصته املش�اعه عىل القطع�ه 83594 /3 حي النداء 
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان خالل 15يوم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من يوم النرش وبخالفه 

يسقط حقك باالعراض مستقبال
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين 
العدد 248 / ش / 2018 

م / اعالن 
اىل املفقود / صدام جاسم خلف حلو 

اقام�ت املدعية ) نهاد جواد كامل ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اعاله والتي تطلب فيها اصدار حكم قضائي 
يق�ي بموت املفقود ) صدام جاس�م خل�ف  حلو ( 
وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض فقد قررت 
املحكمة الن�رش يف صحيفتني محليتني يوميتني فعىل 
م�ن تتوفر لديه معلومات ع�ن املفقود املذكور اعاله 
الحضور امام هذه املحكمة لالس�تماع اىل اقواله يوم 
املرافعة املصادف 30 / 9 / 2018 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك او م�ن ينوب عنك 

سوف يتم السري يف اجراءات الدعوى وفق القانون .
القايض 

غازي رحيم التميمي
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 757 / ب / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه الثاني / عيل حسني عبد مكاصيص 

– مجهول محل االقامة .
اىل / املدع�ى عليه الثالث / طال�ب صربي مخيلف – 

مجهول محل االقامة 
م / تبليغ 

ادع�ى املدعي ) مدي�ر عام م�رف الرافدين اضافة 
اىل وظيفت�ه ( يف عريض�ة دعواه املس�جلة لدى هذه 
املحكمة بالعدد 757 / ب / 2018 يطلب فيها اصدار 
الحكم بالزامكم بدفع مبلغ مقداره ) تسعة وعرشون 
مليون واربعمائة وخمس�ة وس�بعون الف وثالثمائة 
واربعة وتس�عون دينار عراقي ( بالتكافل والتضامن 
وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتكما يف الوقت الحارض 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور 
امام محكمة بداءة الصويرة يف موعد املرافعة املوافق 
30 / 9 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا وبخالفه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
�������������������������������������������

فقدان 
 ( املرقم�ة  املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
بتاري�خ   56 الع�دد  ذات   )25000137277
2016/11/8 الصادرة من ثانوية الس�جايا الحسنة 
للبنات واملعنونة اىل ام عمارة املس�ائية باسم الطالبة 
) فاطم�ة عبد االم�ري مجهول( عىل م�ن يعثر عليها 

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

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الش�باب 
والرياض�ة ف�رع نين�وى املرقم�ة )03026( بتاريخ 
2018/4/8 باس�م ) عبد العزيز جعفر محمد ( عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرة / 2
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 3 / 1138   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :م / 37 / ارايض امليناء .

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : طابو ملك رصف .

املساحة : 85 سم2 ، 7م2 ، اولك / 1  
املش�تمالت : ارض ال�دار مف�روزة اىل داري�ن وش�قة فوقانية االول 
غرفت�ني وهول ومطبخ ومرافق صح�ي الثاني غرفة وهول ومطبخ 

ومرفق صحي .املشتمل غرفتني وهول وحمام .
الشاغل : املالك 

مقدار املبيع : تمام العقار 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف البرة باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن لفتة لعيبي حس�ن   لقاء طلب الدائن 
املرته�ن مرف الرافدين البالغ ) 000000 ، 30( دينار عراقي فعىل 
الراغ�ب يف االش�راك فيها مراجع�ة هذه الدائرة خ�الل ) 30 ( يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرفية التقل ع�ن 10 % من 
القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة ) 000000 ، 50( دينار عراقي فقط 

وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرة / 2 

��������������������������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد: 7701 
التاريخ: 24 /9/ 2018 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي  )كامل ش�يال جهاد ( الذي 
يطلب تس�جيل لقبه وجعله )الحس�يني ( بدال من )فراغ( فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا )عرشة ايام ( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 

)24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة املسيب

العدد : 511/ب/2018
التاريخ 2018/9/19

اعالن
اىل املدعى عليه / رسول لطيف حسن

اقام املدعي يوس�ف حس�ني حمود الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
عىل املدعى عليه رس�ول لطيف حسن واملتضمنة طلبه الحكم بالزام 
املدع�ى عليه بتأديته للمدع�ي مبلغ مقداره ملي�ون وثالثمائة الف 
دين�ار عن وصل امانة وعند اصدار الدعوتي�ة  اليك اعيدت مرشوحا 
عليها من قبل القائم بالتبليغ بانك كنت تسكن منطقة حي املرتىض 
ارتحلت اىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار مختار املنطقة فقد قرر 
تبليغ�ك بصحيفتني رس�ميتني محليتني للحض�ور يف موعد املرافعة 
ي�وم 2018/10/1 الس�اعة 8,30 صباحا ويف حال�ة عدم حضورك 
او حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض

امري موىس حميد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد : 233

التاريخ 2018/9/17
اعالن

بن�اء عىل الطل�ب املقدم من قبل املس�تدعية 
وج�دان عديد جب�اره املتضم�ن نصبها قيما 
عىل املفقود صباح سعيد والذي فقط بتاريخ 
الن�رش  املحكم�ة  ق�ررت  ل�ذا   2016/3/25
بصحيفت�ني محليت�ني بغي�ة التحقي�ق  من 
حياته يف حال كونه حي�ا عليه مراجعة هذه 
املحكم�ة خالل 30 يوم لالس�تماع اىل دفوعه 
خ�الل الفرة اعاله وبعكس�ه س�وف تصدر 

هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض

نهاد جواد كاظم
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف االسكندرية
مكتب البحث االجتماعي

العدد : 421/بحث/2018
التاريخ 2018/9/18

اعالن
اىل املدعى عليه )باسم عباس علوان( 

ق�د اقام�ت املدعي�ة )ايناس حس�ني علوان( 
الدع�وى املرقم�ة 421/بح�ث/2018 والتي 
تطل�ب فيها الحكم بتصدي�ق الطالق الخلعي 
الواق�ع بينك وبينه�ا بتاري�خ 2018/8/30 
والت�ي يص�ادف موع�د البح�ث فيه�ا ي�وم 
والنص�ف  الثامن�ة  الس�اعة   2018/9/30
صباح�ا وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  حس�ب 
اش�عار املختار ورشح القائم بالتبليغ اقتىض 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني ويف حالة عدم 
حضورك سوف يتم البحث االجتماعي بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عباس حميد كريم
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الشوميل
العدد : 3/وضع يد/2018

التاريخ 2018/9/16
اعالن

املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
واملكتس�ب   2018/4/19 يف  71/ب/2018 
لدرجة البتات واملتضمن ازالة ش�يوع العقار 
املرقم 19/25م17 الشاخه والعوده واملبينة 
اوصافه ادن�اه وبالطلب تق�رر باالعالن عن 
بيع�ه باملزايدة العلنية ون�رشه يف صحيفتني 
محليت�ني وع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكم�ة خالل ثالثون يوم�ا من اليوم 
الت�ايل للنرش مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة 
للعقار اعاله والبالغ�ة ثالثمائة مليون دينار 
وس�تجري املزاي�دة يف الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا م�ن اليوم االخ�ري للفرة اع�اله يف دار 
القضاء يف الش�وميل ويتحمل املش�ري اجور 

الداللية والرسوم واملصاريف االخرى
القايض

اسامة وليد جميل
االوصاف /

العقار املرقم 19/25م17 الش�اخه والعوده 
مس�احتها 4 اولك و1,5م2 يقع عىل الشارع 
العام الرئييس ) ش�ارع تجاري( ومشيد عليه 
عمارة تجاري�ة مكونه من طابق�ني الطابق 
االريض مك�ون من مح�ال تجارية مش�يده 
بالواجهة بعدد 6 مح�الت ومدخل مع موزع 
مع س�لم مع غرف عدد5 مع منور يقع خلف 
العمارة واما الطاب�ق االول مكون من موزع 
وبيتون�ة وس�لم وغ�رف ع�دد6 وان جمي�ع 
املشيدات ضمن حدود القطعة املرقمة اعاله
�������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحيدرية 
رقم االضبارة : 64/ت/2015

التاريخ 2018/9/24
اىل املنفذ عليه 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من كت�اب مركز 
رشطة الحيدرية املرقم 15401 يف 2018/9/6 
واش�عار املخت�ار ن�ارص عب�اس ش�اطي يف 
2018/9/5 انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة  التنفي�ذ الحيدرية خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدا 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 

احمد حسن داخل
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشخصية 
66/ش/2015

2015/4/30
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3102/ب2018/4

التاريخ 2018/9/23
اىل املدعى عليه /  نعمه عباس باقر زوين

اق�ام املدعي محم�د عيل عب�د الكريم محمد 
ع�يل الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بتمليكه العق�ار املرقم 
1166 محل�ة الحويش بموجب مقاولة البيع 
املؤرخة يف 1999/7/5  بالبدل البالغ مليونني 
واربعمائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار محل�ة الحويش  
حس�ن ه�ادي ش�ريوزه علي�ه ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة  املصادف 
يف ي�وم 2018/10/1 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2093/ب2018/3

التاريخ 2018/9/23
اىل املدعى  عليه / ذياب خزعل جعفر

اق�ام املدع�ي محمد جاس�م محم�د الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب الحكم 
بالزام�ك حكم�ا بتأديت�ك اتع�اب املحام�اة 
املستحقة له بنسبة 12% من قيمة التعويض 
يف الدع�وى املرقم�ة 15/اس�تمالك/ 2012 
البال�غ ) 982000000( مليون دينار ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي ثامر موىس عباس واش�عار مختار 
حي الجامعة / 4 محمد كاظم اليارسي عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف 
ي�وم 2018/9/30 وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

الرشكة العامة لتجارة احلبوب

السيدة / أهلام جورج نعمة العطار
تبليغ باحلضور

بالنظ�ر لرتب مبلغ وق�دره )3670000( ثالثة ماليني 
وستمائة وسبعون الف دينار بذمتك عن فروقات الفصل 
السيايس تقرر تبليغك بالحضور اىل مقر الرشكة العامة 
لتج�ارة الحب�وب الكائن يف باب املعظ�م / قرب الكراج 
خالل ع�رشة ايام اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش التبليغ 
وس�وف يتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم يف حال 

عدم حضوركم.

مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن رقم 38 لسنة  2018
تعل�ن مديرية الزراع�ة يف محافظة بغ�داد الرصافه / لجن�ة تاجري االرايض 
الزراعية باملزايدة العلنية عن نرش اعالن تاجري  املس�احة املبينة اوصافها يف 
قضاء املدائن /ناحية الوحدة ادناه باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013   والقانون 35 لسنة 1983 يف اليوم الواحد 
والثالث�ني اعتبارا من من اليوم التايل لنرش االع�الن عنها يف الصحيفة او يوم 
العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة   وس�تكون املزايدة يف الساعة 
العارشة صباحا يف مقر  مديريتنا الكائن قرب ساحة الفردوس       وللتفاصيل 
مراجع�ة اللجنة لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر 
ويتحم�ل من ترس�و عليه  املزاي�دة اجور ن�رش االعالن واملصاري�ف الواردة 

بالقانون اعاله

 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافه

العدد 22371/39/5/1
التاريخ 2018/9/22

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام/وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

العدد: 427 
التاريخ:  / 9/ 2018

المساحةالمقاطعةرقم العقارت
300م402/المعقل والميناء141/31
173,30م372/اراضي الميناء الخالية21228/3
267م452/المعقل الجنوبي316/50

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مدة التأجير القيمة التقديرية سنويا )الحالية(    مساحته رقم العقار وموقعه       نوع الملكت
سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك1
سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك2
سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك3
سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك4
سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك5
سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك6

سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك7
سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك8

سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك9

سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك10

سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك11

سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك12

سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك13

سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك14

سنة واحدة450000   اربعمائة وخمسون الف دينار 18م2جزء من القطعة 98/117 العزيركشك15

lawdep@grainb.iq :القسم القانوني  
Import@grainb.iq :قسم االسترياد  
market@grainb.iq :قسم التسويق 

computer@grainb.iq   :قسم الحاسبة

ع / املدير العام
حسني غازي كاظم

مدير القسم القانوين وكالة

العدد  :10448
التاريخ 2018/9/23

  رقم القطعةت
المقاطعة

المساحة / 
المحدثات المواصفاتدونم

والمغروسات
بدل االيجار /

دونم

11/42785/3
  غير 100النهروان

4500 دينار ال توجدمستصلحة

21/42785/3
  غير 21النهروان

4000 دينار ال توجدمستصلحة
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مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف  الكوت

العدد2962 / ش/ 2018 
اىل املدع�ى علي�ه / محمد عيل محس�ن 

جاسم 
ه�ذه  اص�درت   2018/9/19 بتاري�خ 
املحكم�ة وبالع�دد اع�اه ق�رارا غيابيا 
يق�ي بالتفري�ق القضائ�ي للهجر بني 
املدعية ريام حم�زة كاظم واملدعى عليه 
محم�د عيل محس�ني جاس�م واعتباره 
طاق�ا بائنا بينونة صغ�رى واقعا للمرة 
االوىل بينهم�ا بع�د الدخ�ول وملجهولي�ة 
محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وإشعار مختار عليه تقرر تبليغك اعانا  
بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني  ع�ىل 
القرار املذكور وعند عدم اعرتاضك ضمن 
امل�دة القانوني�ة س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية   
القايض 

خالد محمد االعرجي
��������������������������������

محكمة جنح املعقل
العدد: 172/ج/2017
التاريخ: 2018/9/16

نرش يف جريدة العراق العدد 688 وجريدة 
املستقبل العدد 1752 يف 2018/9/23 اىل 
املته�م الهارب / ياركار بهاء الدين قادر 
زنكنة خط�ا والصحيح اىل املتهم الهارب 
/ ي�اد كار به�اء الدين ق�ادر زنكنة. لذا 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد 136 / 2018 

التاريخ 23 / 9 / 2018 
م / نرش فقدان 

قدمت املدعوة ) نذيره هادي عبد ( طلب 
نصبها قيمة عىل ولدها املفقود ) وس�ام 
ياس�ني خضري ( الذي فقد بتاريخ 21 / 
12 / 2014 ول�م يتم العث�ور عليه تقرر 
نرشه يف صحيفتني محليتني رس�ميتني 
ومن لديه معلومات عن املفقود الحضور 
اىل ه�ذه املحكمة خال ع�رشة ايام من 
تاريخ االع�ان ويف حالة ع�دم حضورك 
س�وف يت�م نص�ب والدت�ك قيم�ا عليك 

وحسب االصول .. مع التقدير 
القايض 

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

تبليغ 
اىل السيدة ) ناجحة كاظم عبود ( يرجى 
تزوي�د وزارة الثقافة – الدائ�رة االدارية 
واملالي�ة بتحصيلك الدرايس الصحيح ويف 
حالة تع�ذر ذلك س�يتم اعتب�ارك ) تقرأ 

وتكتب ( 
وزارة الثقافة 

الدائرة االدارية واملالية 
��������������������������������

اعان دعوة دائنني
 نح�ن املصفي�ان املحامي�ان ع�دي زيد 
إس�ماعيل و فرح يوس�ف عب�د لرشكة 
األرض الهاش�مية للتوسط ببيع و رشاء 
العم�ات األجنبية املحدودة أدعو كل من 
ل�ه حق أو دي�ن عىل الرشك�ة مراجعتي 
ع�ىل العنوان التايل عن�وان املصفي عدي 
زيد اسماعيل /بغداد/ الحارثيه /محلة  

213/زقاق 211 /بنايه رقم 3
املصفيان املحاميان

عدي زيد إسماعيل و
فرح يوسف عبد

��������������������������������
اعان دعوة دائنني

 اني املصفى أس�امة خالد عبد الحس�ن 
الس�ياحة  و  والعم�رة  للح�ج  الكفي�ل 
الدينية و النقل العام محدودة املسؤولية 
أدع�و كل من له حق أو دين عىل الرشكة 
مراجعته عىل العنوان التايل  كرباء/حي 

املوظفني
محله  3/ زقاق  7 / دار 3484/3

املصفى
أسامة خالد عبد الحسن

��������������������������������
اعان دعوة دائنني

 ان�ي املصفي نبيل كام�ل عباس لرشكة 
نبيل كامل عب�اس ورشكاؤه للمقاوالت 
العامة / تضامني�ة أدعو كل من له حق 
أو دين عىل الرشكة مراجعته عىل العنوان 

املصفي بغداد زيونه م 781 ز 39 د 3
املصفي

نبيل كامل عباس
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد / با 

التاريخ 24 / 9 / 2018 
اعان مفقود 

اىل املفقود / زيدان حسون حوته 
بتاري�خ 24 / 9 / 2018 قدم�ت زوجتك 
املدع�وة ) ازه�ار خلي�ل ه�ادي ( تطلب 
فيه نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 22 / 11 / 2014 ول�م تعد لحد 
االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حال�ة ع�دم حضورك خال خمس�ة 
عرش ي�وم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ 
النرش س�وف تنصب زوجتك قيمة عليك 

الدارة شؤونك
 القايض 

ذاكر صالح حسني 
��������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد / با 

التاريخ 19 / 9 / 2018 
اسم املفقود / حارث مرض عبد الله 

بتاري�خ 19 / 9 / 2018 قدم�ت ) امك ( 
املدعوة ) هن�د ماجد محمد ( تطلب فيه 
نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
25 / 5 / 2016 ول�م تع�د لح�د االن لذا 
ويف  املحلي�ة  بالصح�ف  تبليغ�ك  تق�رر 
حالة عدم حضورك خال خمس�ة عرش 
ي�وم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش 
س�وف تنصب والدتك قيم�ة عليك الدارة 

شؤونك.
القايض 

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 757 / ب / 2018 
اعان 

اىل / املدع�ى عليه الثاني / عيل حس�ني 
عبد مكاصيص – مجهول محل االقامة.

اىل / املدع�ى عليه الثالث / طالب صربي 
مخيلف – مجهول محل االقامة 

م / تبليغ 
) مدي�ر ع�ام م�رف  املدع�ي  ادع�ى 
الرافدين اضافة اىل وظيفته ( يف عريضة 
دعواه املسجلة لدى هذه املحكمة بالعدد 
757 / ب / 2018 يطل�ب فيه�ا اص�دار 
الحك�م بالزامك�م بدف�ع مبل�غ مقداره 
) تس�عة وع�رشون ملي�ون واربعمائ�ة 
وخمسة وسبعون الف وثاثمائة واربعة 
بالتكاف�ل   ) عراق�ي  دين�ار  وتس�عون 
والتضام�ن وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل 
اقامتكما يف الوقت الحارض تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور 
ام�ام محكمة ب�داءة الصوي�رة يف موعد 
املرافعة املوافق 30 / 9 / 2018 الساعة 
التاس�عة صباحا وبخافه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 756 / ب / 2018 
اعان 

اىل / املدعى عليها / س�مر عبد الله نجم 
– مجهول محل االقامة .

م / تبليغ 
) مدي�ر ع�ام م�رف  املدع�ي  ادع�ى 
الرافدين اضافة اىل وظيفته ( يف عريضة 
دعواه املسجلة لدى هذه املحكمة بالعدد 
756 / ب / 2018 يطل�ب فيه�ا اص�دار 
الحك�م بالزام�ك بدفع مبلغ مق�داره ) 
تس�عة مايني واربعمائة وتس�عة عرش 
ال�ف واربعمائة وس�تة وثمان�ون دينار 
عراقي ( وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
يف الوقت الحارض تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني بالحض�ور ام�ام 
محكمة بداءة الصويرة يف موعد املرافعة 
املوافق 30 / 9 / 2018 الساعة التاسعة 
صباحا وبخافه س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 755 / ب / 2018 
اعان 

اىل / املدع�ى عليه / عيل ع�ودة ثجيل – 
مجهول محل االقامة

م / تبليغ 
) مدي�ر ع�ام م�رف  املدع�ي  ادع�ى 
الرافدين اضافة اىل وظيفته ( يف عريضة 
دعواه املسجلة لدى هذه املحكمة بالعدد 
755 / ب / 2018 يطل�ب فيه�ا اص�دار 
الحك�م بالزام�ك بدف�ع مبل�غ مق�داره 
) ثماني�ة وع�رشون ملي�ون وس�تمائة 
وتسعة وثاثون الف وتسعمائة وستون 
دينار عراق�ي ( وبالنظر ملجهولية محل 
اقامت�ك يف الوقت الح�ارض تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور 
ام�ام محكمة ب�داءة الصوي�رة يف موعد 
املرافعة املوافق 30 / 9 / 2018 الساعة 
التاس�عة صباحا وبخافه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 753 / ب / 2018 
اعان 

اىل / املدعى عليه / كاظم عبود طاهر – 
مجهول محل االقامة .

م / تبليغ 
) مدي�ر ع�ام م�رف  املدع�ي  ادع�ى 
الرافدين اضافة اىل وظيفته ( يف عريضة 
دع�واه املس�جلة ل�دى ه�ذه املحكم�ة 
بالع�دد 753 / ب / 2018 يطل�ب فيه�ا 
بدف�ع مبل�غ  بالزام�ك  الحك�م  اص�دار 
مقداره ) ثمانية عرش مليون وتسعمائة 
واربع�ة واربعون الف واربعة عرش دينار 
عراقي ( وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
يف الوقت الحارض تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني بالحض�ور ام�ام 
محكمة بداءة الصويرة يف موعد املرافعة 
املوافق 30 / 9 / 2018 الساعة التاسعة 
صباحا وبخافه س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
��������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
الهيئة االستئنافية الثانية 

العدد346/ 356 / س/2018 
اىل ورثة املستأنفة غزالة عودة حسن 

1- ابراهي�م فرحان حس�ن    2- فاضل 
فرحان حس�ن   3- زهرة فرحان حسن   

4- فاطمة فرحان حسن
5- محم�د احم�د فرح�ان    6- نادي�ن 
احمد فرحان   7- نور احمد فرحان    8- 

مروج احمد فرحان 
9- انس احمد فرحان    10- انمار احمد 

فرحان    11- خلود فرحان حسن 
12- ان�ور احم�د فرح�ان  13- خضرية 
فرح�ان حس�ن   14- محم�د فرح�ان 

حسن 
15- سعده فرحان حسن 

بن�اءا عىل الطعن االس�تئنايف الواقع عىل 
 /3555 املرق�م  البدائ�ي  الحك�م  ق�رار 
 2013/2/12 يف  وامل�ؤرخ  ب/2018 
وملجهولية محل إقامتكم قررت املحكمة 
تبليغكم بصحيفتني محليتني رس�ميتني  
يوميت�ني وس�عتي االنتش�ار للحض�ور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة يوم 
2018/10/3 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك�م او من 
ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكم وفق االصول 
 القايض 

عدنان زيدان حسون 
عضو الهيئاة االستئنافية الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية 

االتحادية
محكمة بداءة غماس

العدد : 343/ب/2018
التاريخ 2018/9/23

اعان
اىل املدعى عليه اياد عبد الجليل رعد

اق�ام املدع�ي احمد عب�د صال�ح امام 
ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 343/

ب/2018  مدع�ي فيه�ا )ان له بذمتك 
مبلغ قدره ثاثة مايني وثاثمائة الف 
دينار عن قرضة حس�نة بموجب وصل 
االمان�ة امل�ؤرخ 2016/3/3( فطل�ب 
دعوة املدع�ى عليه للمرافع�ة والحكم 
باعادة املبلغ املذكور وتحميله الرس�وم 
واملصاري�ف ملجهولية مح�ل اقامتك يف 
الوقت الحارض ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
الس�اعة   2018/9/30 ي�وم  وتعي�ني 
التاسعة صباحا موعدا الجراء املرافعة 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

عدنان مايح بدر
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وصاية  
التاريخ 2018/9/17

اعان
اىل املدعي /صباح نعمه محمد

بناء ع�ىل الطلب املقدم من قبل املدعوة 
ترم�ه عي�ى عبد الحس�ن ام�ام هذه 
املحكم�ة واملتضمنة طلب حجة وصايا 
للقارصي�ن كل م�ن )جعف�ر وفاطمة 
اوالد ص�دام صباح نعم�ه( وملجهولية 
املبل�غ  رشح  وحس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
القضائي واشعار مختار حي ابو طالب 
/ النج�ف ل�ذا تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني يوميتني محليتني رسميتني 
فعليك الحضور امام هذه املحكمة بعد 
تبلغ�ك بثاثة ايام وعن�د عدم حضورك 
سوف يتم السري باجراءات الحجة وفق 

القانون
القايض

عباس عيل هادي  
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية 

االتحادية
محكمة بداءة غماس

العدد : 362/ب/2018
التاريخ 2018/9/23

اعان
اىل املدعى عليه اياد عبد الجليل رعد

اق�ام املدع�ي احمد عب�د صال�ح امام 
ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 362/

ب/2018  مدع�ي فيه�ا )ان له بذمتك 
مبل�غ ق�دره اربع�ة ماي�ني وثاثمائة 
وخمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار ع�ن 
قرض�ة حس�نة بموجب وص�ل االمانة 
دع�وة  فطل�ب   )2016/3/3 امل�ؤرخ 
املدعى عليه للمرافع�ة والحكم باعادة 
الرس�وم  وتحميل�ه  املذك�ور  املبل�غ 
واملصاري�ف ملجهولية مح�ل اقامتك يف 
الوقت الحارض ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
الس�اعة   2018/9/30 ي�وم  وتعي�ني 
التاسعة صباحا موعدا الجراء املرافعة 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

عدنان مايح بدر
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد : 615/ش/2018

التاريخ 2018/9/23
اىل / املدعى عليه / سيف عراك محمد

اعان
اقام�ت املدعي�ة ورود حس�ني كاظ�م 
ضدكم الدعوى املرقمة 615/ش/2018 
ام�ام هذه املحكمة والت�ي تطلب فيها  
تفري�ق للهج�ر ولع�دم معرف�ة مح�ل 
اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعانا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني وعن�د 
ع�دم حضورك يف يوم املرافعة املصادف 
2018/10/2 او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

معد نجم عبيد
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ت�اج 

الدين 
العدد 248 / ش / 2018 

م / اعان 
اىل املفقود / صدام جاسم خلف حلو 

اقام�ت املدعي�ة ) نه�اد ج�واد كامل ( 
الدعوى الرشعية املرقم�ة اعاه والتي 
تطل�ب فيه�ا اص�دار حك�م قضائ�ي 
يقي بم�وت املفقود ) صدام جاس�م 
خل�ف  حلو ( وملجهولي�ة محل اقامتك 
يف الوقت الحارض فق�د قررت املحكمة 
النرش يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
فع�ىل م�ن تتوفر لدي�ه معلوم�ات عن 
املفق�ود املذك�ور اعاه الحض�ور امام 
هذه املحكمة لاس�تماع اىل اقواله يوم 
 2018  /  9  /  30 املص�ادف  املرافع�ة 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة 
عدم حضورك او من ينوب عنك س�وف 
يت�م الس�ري يف اج�راءات الدع�وى وفق 

القانون.
القايض 

غازي رحيم التميمي

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

اعالن
بالنظر لعدم تقدم راغب

  تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الخاصة باماك بلدية الحيدرية  ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية  اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه العائد 
اىل بلدية الحيدرية  وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية 
الحيدرية  او اللجنة خال )15( خمسة عرش يوما من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة )200%  ( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري   يف بلدية 
الحيدري�ة الس�اعة الحادي�ة عرشة من صب�اح اليوم التايل النتهاء مدة الن�رش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل لليوم الذي يلي�ه من ايام العمل 

الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر  تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه 
وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخافة يعترب ناكا بالتزامه 

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع املصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط 
العقد املربم 

4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب 

محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )  12078(  يف 2012/11/21
8 � تكون امانات  دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 

9 � عىل املستحدثة يكون سياجها  من مادة   BRCبدون مشيدات
10 � يلزم املستاجر لاماك الواقعة يف واجهة شارع نجف � كرباء  �الشارع الرئييس بعمل واجهه من مادة  K – spane   بطول 4م

11 �  جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
تعل�ن لجن�ة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية لتأج�ري االماك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )العباس�ية(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءه�ا( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة 
بلدية  العباس�ية أو اللجنة خال )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعان يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول إىل املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% م�ن القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق  لحس�اب 
البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم األخري من  مدة اإلعان البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خال مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار 

والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خال املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األماك التي 

تؤجر لهم.

المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال
2600م232ساحة وقوف السيارات ـ الجانب االيسر ـ مجاور كازينو2

705م172ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
800م62ـ7ساحة لبيع المواد االنشائية  ـ الحي الصناعي

600م372ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
600م502 ـ 48 ـ 47 ـ 46ساحة لبيع الزهور ـ مقابل حي السالم

600م302ساحة لبيع المواد االنشائية  ـ الشارع الحولي
600م272ساحة كمشتل ـ الشارع الحولي

600م452  ـ26 ـ 25 ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي

120م11262 ـ 1125  ـ1124 ـ 1123 ـ 1122 ـ 1121 ـ 1117 ـ 1120ورشة حدادة ـ الشارع الحولي

15م6872كشك مؤقت  ـمقابل فرن الصمون
64م5722مخزن مؤقت  ـالسوق الشعبي  ـ مجاور متنزه الحيدرية 
24م2432  ـ621مخزن مؤقت  ـالسوق الشعبي  ـ مجاور متنزه الحيدرية 

15م7782 ـ 779كشك مؤقت ـ واجهة كراج البلدية
15م372 ـ 41كشك مؤقت  ـالسوق العصري

12م6622  ـ663 ـ 664 ـ 677كشك مؤقت  ـالسوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
15م8482  ـ847 ـ 846 ـ 845  ـ844كشك مؤقت  ـالشارع العام ـ الجانب االيسر

15م5542كشك مؤقت  ـالسوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
15م2472كشك مؤقت  ـالجانب االيمن ـ خلف علوة االسماك

600م332ساحة البيع المباشر ـ الشارع الحولي

العدد :117
التاريخ :2018/9/24

العدد : 217
التاريخ 2018/9/16

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

جنس ت
مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكالملك

سنة واحدة الحي الصناعي17,875م2كراج رقم/4 مع حوانيت عدد/2 حانوت1
سنة واحدة مجاور بناية بلدية العباسية1023م14/552بناية2

السوق العصري / مقابل ساحة بيع الفواكة 10م13/312حانوت3
سنة واحدة والخضر

السوق العصري / مجاور كراج النقل 10م13/52حانوت4
سنة واحدة الداخلي

كوفي 5
شارع كوفة ـ عباسية /من المنطقة 738م3/292 م31شوب

الخضراء
ثالث 
سنوات

السوق العصري/ مقابل سوق الفواكة 10م13/232حانوت6
سنة واحدة والخضر   
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 2311 / 1445 
املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : ملك رصف .

املساحة : 50 م2 ، 2 أولك . 
املشتمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ وحمام 
ومرف�ق صح�ي تحتان�ي وغرفت�ن وه�ول 

فوقاني .
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف البرصة 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن دليل محمد ش�قي   لقاء طلب الدائن 
املرته�ن مرصف الرافدين البالغ ) 000000 / 
30( دين�ار عراق�ي فعىل الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل ) 30 ( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مس�تصحبا معه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التقل ع�ن 10 % من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 50( دينار 
عراقي فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 

12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2219 / 624 
املحلة او رقم واس�م املقاطع�ة : الرباط 

الكبري 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : ا أولك 

املش�تمالت : ثالث غرف ومطبخ وحمام 
ومرف�ق صحي تحتاني وغرفتن وحمام 

ومرفق صحي فوقاني .
العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  الب�رصة  يف 
املوص�وف اع�اله العائد للراه�ن عوده 
جمعة علوان  لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
مرصف الرافدين البالغ ) 00000 4 ، 32 
( دينار عراقي فعىل الراغب يف االش�راك 
فيها مراجع�ة هذه الدائرة خالل ) 30 ( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية التقل 
ع�ن 10 % م�ن القيم�ة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة ) 000  000 ، 47 ( دينار عراقي 
فقط وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 

12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 3 / 4715

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة :37 م 
ارايض امليناء الخالية .

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : ملك رصف .
املساحة : 2 أولك . 

املش�تمالت : غرفت�ن وهول واس�تقبال 
ومطبخ وحمام ومرف�ق صحي تحتاني 
ث�الث غ�رف وحم�ام ومرف�ق صح�ي 

فوقاني 
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
البرصة باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع�اله العائ�د للراه�ن محس�ن هن�دي 
حبيب   لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف 
الرافدين البالغ ) 000 ، 600 ، 27( دينار 
عراق�ي فع�ىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ) 30 ( يوما 
اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفال�ة مرصفية التقل عن 10 
% م�ن القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغة ) 
000000 ، 90( دين�ار عراقي فقط وان 
املزايدة س�تجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا 

من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدورة 

العدد 2482 
التاريخ 16 / 5 / 2018 

اعالن 
اىل املدعو / عيل حسن محمد – الساكن 
اب�و دش�ري / عوريج للطل�ب املقدم من 
قب�ل املس�تدعي حس�ن محم�د صخ�ي 
لنصبه�ا قيم�ة علي�ك وملجهولي�ة محل 
اقامتك يف الوقت الحارض قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفت�ن محليت�ن 
للحض�ور ام�ام املحكم�ة اذا كنت داخل 
الع�راق خمس�ة ع�رش يوم�ا واذا كن�ت 
خ�ارج العراق ثالث�ون يوم�ا وعند عدم 
حضورك سوف تتخذ املحكمة االجراءات 

ضدك وفق االصول .
القايض 

���������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 3 / 2809 

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 38 
خمسة ميل 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : ملك رصف .

املساحة : ا أولك و80 سم .
وحم�ام  وه�ول  غرفت�ن   : املش�تمالت 

ومرفق صحي .
الشاغل : املالك 

مقدار املبيع : تمام العقار 
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة   2  / ب�رصة 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن بس�نة 
محس�ن علوان لقاء طلب الدائن املرتهن 
مرصف الرافدين البالغ ) 0000000 3 ( 
ثالثون مليون دين�ار فقط فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل ) 30 ( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ ن�رش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة التقل ع�ن 10 % م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 000 ، 000 ، 75 
( وان املزايدة س�تجري يف الساعة ) 12 ( 

ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 137 / 147 
املحلة او رقم واس�م املقاطعة :الرباط 

الكبري
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : سم 50 ، 8 م ، 1 أولك . 

املشتمالت : ثالث غرف واستقبال وهول 
ومطبخ وحمام ومرفق صحي .

العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
يف الب�رصة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوصوف اعاله العائ�د للراهن مطرش 
مطرود ع�يل   لقاء طلب الدائن املرتهن 
م�رصف الرافدين البال�غ ) 000 ، 600 
، 33( دين�ار عراق�ي فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل ) 30 ( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة التقل عن 10 % م�ن القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 
110( دين�ار عراقي فق�ط وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظه�را من 

اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
���������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
اعالن بيع عقار 

التس�جيل او رق�م القطع�ة : 2071 / 
  2474

املحلة او رقم واس�م املقاطعة :الرباط 
الكبري

الجن�س : ارض الدار مع ابنيتها مفرزة 
لدارين بصورة غري رسمية ..

النوع : ملك رصف .
املساحة : 25 ، 4 م ، أولك . 

املش�تمالت : االول / غرفت�ن وحم�ام 
ومطبخ ومرفق صحي / الثاني / هيكل 
مس�قف طابق�ن ثالث غ�رف ومطبخ 

واستقبال وحمام ومرفق صحي .
العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
يف الب�رصة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوص�وف اع�اله العائد للراه�ن انغام 
كاظم نعيم   لق�اء طلب الدائن املرتهن 
م�رصف الرافدين البال�غ ) 000 ، 800 
، 34( دين�ار عراق�ي فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل ) 30 ( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة التقل عن 10 % م�ن القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 
125( دين�ار عراقي فق�ط وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظه�را من 

اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
���������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 3 / 1288   
املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة :37 م 

ارايض امليناء الخالية .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 25 م ، 1 أولك . 

املش�تمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ 
وحمام ومرفق صح�ي الطابق االول / 

الثاني ثالث غرف وهول وحمام . .
العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
يف الب�رصة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوصوف اع�اله العائ�د للراهن كاظم 
مع�ن عودة   لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
م�رصف الرافدين البال�غ ) 000 ، 200 
، 13( دين�ار عراق�ي فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل ) 30 ( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة التقل عن 10 % م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 90( 
دينار عراقي فقط وان املزايدة ستجري 
يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري 

.
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
���������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 3 / 1473  
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة :ارايض 

امليناء الخالية .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 38 سم ، 24 م ، 1 أولك . 

املش�تمالت : الطاب�ق االول ثالث غرف 
وحم�ام  ومطب�خ  واس�تقبال  وه�ول 
ومرفق صح�ي / الطاب�ق الثاني ثالث 

غرف وهول ومطبخ وحمام صحي .
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
البرصة باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع�اله العائد للراهن عبود لفتة ش�مال   
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن م�رصف 
 )31  ،  200  ،  000  ( البال�غ  الرافدي�ن 
دين�ار عراقي فعىل الراغب يف االش�راك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ) 30 ( 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل 
ع�ن 10 % من القيم�ة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة ) 000000 ، 90( دينار عراقي 
فقط وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12 ( ظهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /

وزارة العدل 
دائرة الكتاب العدول 

دائرة الكاتب العدل يف االعظمية 
العدد العمومي 45217

السجل : 126
التاريخ 2018/9/24

اعالن
املنذر اليه : اىل الس�يد ولي�د عبود عباس 

عنوانه ) االصالح م 388 زراعي( 
جهة االنذار :

املرقم�ة  الس�يارة  بعتك�م  وان  س�بق 
)429207 خ(  بغ�داد بموجب عقد البيع 
املرق�م )00239( وامل�رم بينن�ا بتاريخ 
2018/3/15 وحي�ث انكم لم  تس�ددوا 
كام�ل ب�دل البي�ع ول�م تلتزم�وا بموعد 
لتخويل الس�يارة وتس�جيلها باس�مكم 
اىل  حضورك�م  ب�رورة  انذرك�م   ل�ذا 
دائ�رة املرور املعنية خ�الل مدة اقصاها 
ثماني�ة اي�ام م�ن تاري�خ تبلغ�ك به�ذا 
االن�ذار وبخالفه س�وف اضط�ر التخا1 
الطرق القانونية واحملكم كافة الرسوم 

واملصاريف واجور املحاماة
املنذر :

االمس الكامل / عمر مثال خليل وكيلته 
شهد فائز مر بموجب الوكالة الصادرة 
من كات�ب العدل يف االعظمي�ة بالعدد / 
24106 س�جل / 120 يف 2018/9/12 
رق�م وتاري�خ  هوي�ة نقاب�ة املحام�ن 

العراقين 101108 يف 2016/9/25 ا
العنوان  : مجمع محاكم االعظمية 

الكاتب العدل
رعد جاسم املهدي

���������������������������������
مقتبس حكم غيابي 

رقم املقتبس
1617/ج/2018

1  �اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل للمنطقة الثالثة / بغداد

2 � اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه  /
الرشط�ي عم�اد عبد زي�د ج�واد كاظم 
املوس�وي / مديري�ة حماي�ة املنش�ات 

والشخصيات يف بغداد
3 � اس�م االم للمته�م مش�ارق نعم�ه 

موىس
4 � رق�م الدع�وى وتاريخه�ا / 1617/

ج/2018
  / الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ   �  5

2013/8/17
6 � تاريخ الحكم / 2018/7/8

7 � املادة القانونية / 430 ق ع رقم 111 
لسنة 1969 املعدل

  خالصة الحكم :
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
االوىل للمنطقة الثالثة / بغداد عىل املدان 
اله�ارب الرشطي )عماد عب�د زيد جواد 

كاظم املوسوي( باسم الشعب ما ييل /
1 � بالسجن ملدة )خمس سنوات وشهر( 
اس�تنادا الحكام املادة )430/اوال ( ق ع 
رق�م 111 لس�نة 1969 املع�دل لقيامه 
بتهدي�د النقي�ب ) وعد عب�د الحميد عبد 
املهدي( وتجاوزه عىل الرشطي ) حسن 

مجيد حميد( بالسب والشتم 
2 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االمن 
الداخيل استنادا الحكام املادة 38/اوال /أ 

ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
3 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية 
الق�اء القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ 
الحك�م الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 69/ثانيا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
4 � ال�زام املواطن�ن باالخب�ار عن محل 
اختفاء املدان استنادا الحكام املادة 69/

ثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة2008 
5 � حج�ز امواله املنقول�ة وغري املنقولة 
اس�تنادا الح�كام املادة 69/رابع�ا ق أ د  

رقم 17 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي�ة 
املنتدب�ة ايم�ان س�لمان حم�دي مبل�غ 
قدره ثالثون ال�ف دينار ترصف لها بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صاردا باتفاق االراء استنادا 
الح�كام امل�ادة 65/ اوال وثانيا من ق أ د 
رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعراض يف 

2018/7/8
العميد الحقوقي

عيل حمود عباس
رئيس املحكمة

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

فق�دت الوثيقة املدرس�ية الص�ادرة من 
مديري�ة تربي�ة االنبار ذو الع�دد ) 38 ( 
واملعنونة اىل ديوان الوقف الشيعي باسم 
الطالب�ة ) ارساء حس�ن دلف ( من يعثر 
عليها االتص�ال بالرقم 07713372219 

ولكم الشكر والتقدير .
���������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 3 / 1138   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :م / 37 / 

ارايض امليناء .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : طابو ملك رصف .
املساحة : 85 سم2 ، 7م2 ، اولك / 1  

املشتمالت : ارض الدار مفروزة اىل دارين 
وش�قة فوقاني�ة االول غرفت�ن وه�ول 
ومطب�خ ومرافق صح�ي الثان�ي غرفة 
وهول ومطبخ ومرفق صحي .املش�تمل 

غرفتن وهول وحمام .
الشاغل : املالك 

مقدار املبيع : تمام العقار 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 
باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاله 
العائ�د للراهن لفتة لعيبي حس�ن   لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن م�رصف الرافدين 
البال�غ ) 000000 ، 30( دين�ار عراق�ي 
فع�ىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا 
من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية التق�ل عن 10 % من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 
، 50( دين�ار عراق�ي فق�ط وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظه�را م�ن 

اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

اعالن
بالنظر لعدم تقدم راغب

  تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية  ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية  اليجار 
العق�ارات املبين�ة  تفاصيلها ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية  وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الح�كام  قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية  او اللجنة خالل )15( 
خمس�ة عرش يوما من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة )200%  ( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري   يف بلدية الحيدرية الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء 
مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة  مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن
2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم 
من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعتر ناكال بالتزامه 

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع املصلحة العامة دون الحاجة اىل 
انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املرم 

4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيق�ة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )  12078(  يف 

2012/11/21
BRC 8 � عىل املستاجر تسييج الساحة بمادة

9 � عدم انشاء اي مشيدات يف الساحة
10 � يكون املوقع يبعد عن شارع املعمل بمسافة تحددها البلدية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

اعالن
بالنظر لعدم تقدم راغب

  تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية  ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية  اليجار العقارات 
املبين�ة  تفاصيله�ا ادن�اه العائد اىل بلدية الحيدرية  وملدة ) اثنان س�نة ( وفقا الحكام  قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ) 
21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية  او اللجنة خالل )15( خمسة عرش يوما من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )%200  
( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري   
يف بلدية الحيدرية الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
فتؤج�ل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  مصاري�ف املزايدة وتكون مدة كرس القرار 

خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر  تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعتر ناكال بالتزامه 

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع املصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او 
اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املرم 

4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا 
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )  12078(  يف 2012/11/21

8 � عىل املتقدم للمزايدة تقديم ممارسة مهنة
9 � عىل املتقدم جلب موافقة امنية من محافظة النجف االرشف

10 � يلزم مس�تأجر الس�احة تسييجها ووضع كرفان يف بابها خالل مدة )30( يوم من استالم العقد وحسب الكشف املعد من 
قبل البلدية وخالف ذلك يفسخ العقد ويكون الفسخ اداريا بدون الرجوع اىل املحاكم

11 � يلزم مس�تأجري املكاتب عىل انشاء صبه خرس�انية بابعاد ) 12,5×12(م يف الشارع الواقع امام  املكتب وكرفان بابعاد 
)4×5( م والفواص�ل ب�ن كل مكت�ب تحدده�ا البلدية خالل مدة )30( يوم من اس�تالم العقد وحس�ب الكش�ف املعد من قبل 

البلدية 
12 � عدم انشاء اي مشيدات يف الساحة واملكاتب

13 � عند عدم تنفيذ الرشوط اعاله او االخالل بها يفسخ العقد اداريا بدون الرجوع اىل املحاكم

مدة المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال
التأجير 

ساحة مؤقتة لبيع المواد االنشائية ـ 
شارع معمل الطابوق

58 ـ 59  ـ60 ـ 61 ـ 62  ـ63 ـ 64 ـ 65 ـ 66 
1 سنة1000م2ـ 67 ـ 68 ـ 69  ـ70

ساحة مؤقتة لبيع المواد االنشائية ـ 
شارع معمل الطابوق

71 ـ 72 ـ 73 ـ 74 ـ 75 ـ 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 
1 سنة1000م2ـ 80 ـ 81

العدد :116
التاريخ :2018/9/24

العدد :115
التاريخ :2018/9/24

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة

مدة التأجير المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال

مكتب )كرفان( بابعاد )4×5( لإلدارة ومساحة ارض 
لبيع الخضر داخل ساحة رقم )55( 

1186 ـ 1188 ـ 1192  
2 سنة180م2ـ1197 ـ 1198 ـ 1199



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

إعالن
نظ�راً لعدم معرفة مكان س�كن املدعوة ) دالل 
رحي�م خل�ف ( والت�ي تس�كن س�ابقاً بغداد / 
ال�دورة  حي امليكانيك زقاق / 15 محلة / 832 
دار/ 138 ، ولغ�رض الحص�ول عىل إجازة بناء 
بخص�وص العرصة املرقمة) 3 / 32019 / 61 
جزيرة ( باس�م الرشيك ) حسام أحمد فارس( 
تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف الرس�مية واالتصال 

بالرقم ) 07816111367 ( .
حسام أمحد فارس

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 4048 / ش / 2018 
التاريخ 24 / 9 / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه / سعد عبد الله صالح  

اقام�ت املدعية طلبه جعفر صادق الدع�وى املرقمة اعاله تطالب 
فيها التفريق وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
قرر تبليغ�ك اعالناً يف صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة ي�وم 30 / 9 / 2018 و يف حالة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافع�ة غيابياً و علناً و وفق 

القانون  
القايض / حممد حميسن عيل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 2313 / 460
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرباط الكبري 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : ملك رصف .

املساحة : 15 سم ، 51 م ، 1 أولك . 
املش�تمالت : ث�الث غرف واس�تقبال وه�ول ومطبخ وحم�ام ومرفق 

صحي تحتاني وغرفتني فوقاني 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الب�رصة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن كاظمية غانم محارب  لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين البالغ ) 000 ، 800 ، 34 ( دينار عراقي فعىل 
الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ) 30 ( يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية التقل ع�ن 10 % من القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000  000 ، 48 ( دين�ار عراق�ي فق�ط وان املزايدة 

ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2313 / 498

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرباط الكبري 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 50 م ، 1 أولك . 

املش�تمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي تحتاني 
وغرفتني وحمام فوقاني 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الب�رصة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن قيص وس�مي س�نيد  لق�اء طلب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين البالغ ) 000 ، 800 ، 34 ( دينار عراقي فعىل 
الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ) 30 ( يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية التقل ع�ن 10 % من القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000  000 ، 47 ( دين�ار عراق�ي فق�ط وان املزايدة 

ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2071 / 12669 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرباط الكبري 
الجن�س : ارض ال�دار مع ابنيتها .املفرزة اىل اربعة مش�تمالت بصورة 

غري رسمية .
النوع : ملك رصف .

املساحة : 50 سم ، 64 م ، 2 أولك . 
املش�تمالت : االول / غرف�ة وه�ول ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي / 
الثان�ي / غرفة وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي / الثالث / غرفة 
وه�ول ومطبخ وحمام صحي / الرابع / غرفة وهول ومطبخ ومرفق 

صحي . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الب�رصة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراه�ن ابراهيم عبد الل�ه ابراهيم   لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن م�رصف الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 000 ، 25( دين�ار 
عراق�ي فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ) 
30 ( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة التقل عن 10 % من 
القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغ�ة ) 000  000 ، 95( دينار عراقي فقط 

وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 3/ 545 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :م 37 ارايض امليناء الخالية . 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 2 أولك . 

املش�تمالت : غرفتني واس�تقبال وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي 
تحتاني وثالث غرف ومطبخ وحمام فوقاني 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الب�رصة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائد للراهن وعد عبد الصاحب حس�ن    لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن مرصف الرافدين البالغ ) 00000 4 ، 12( دينار عراقي 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 % من القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 135( دين�ار عراق�ي فقط وان 

املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /

������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 11 / 321 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :م44 املعقل الجنوبي . 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 2 م10 أولك .. 

املش�تمالت : مف�رزة لداري�ن االول يتكون من غرفت�ني وهول وحمام 
ومطب�خ ومرف�ق صح�ي والثاني يتكون م�ن غرفتني وه�ول وحمام 

ومطبخ ومرفق صحي  .
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الب�رصة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائد للراهن كاظم حاتم محم�د   لقاء طلب الدائن 
املرته�ن م�رصف الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 200 ، 31( دين�ار عراقي 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 % من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 45( دينار عراقي فقط وان املزايدة 

ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 2071 / 8634  
املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : ملك رصف .

املساحة : 60 م ، 1 أولك . 
املش�تمالت : ارض ال�دار املفرزة لدارين بصورة غري رس�مي االول 
غرف�ة واس�تقبال وحم�ام ومطب�خ ومرف�ق صح�ي – الثان�ي / 

استقبال وحمام وغرفة ومطبخ ومرفق صحي .
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن عاجل جرب سعيد   لقاء طلب الدائن 
املرته�ن مرصف الرافدين البال�غ ) 000 ، 200 ، 25 ( دينار عراقي 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ) 30 ( 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 % من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 47( دينار عراقي فقط 

وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2071 / 6281

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 66سم ، 48 م ، 1 أولك . 

املشتمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي .
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن أمل لفته سويري   لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين البالغ ) 00000 348 ( دينار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل ) 30 ( يوما 
اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية التق�ل عن 10 % من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 35( دينار عراقي فقط 

وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2 / 126 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :م38 خمسة ميل . 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 2 أولك . 

املش�تمالت : مف�رز لدارين بصورة غري رس�مية االول غرف وهول 
ومطب�خ وحمام ومرفق صح�ي / الثاني غرفت�ني وهول ومطبخ 
وحم�ام ومرف�ق صح�ي / ضمنه�ا مح�الت ع�دد 2 مغل�ق اثناء 

الكشف.
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن لطيف محي منان   لقاء طلب الدائن 
املرته�ن مرصف الرافدي�ن البال�غ ) 960800 ، 43 ( دينار عراقي 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ) 30 ( 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 % من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 85( دينار عراقي فقط 

وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 3 / 2686 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :م37 ارايض امليناء . 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 75 سم ، 45 م ، 1 أولك . 

املش�تمالت : ث�الث غرف وه�ول معزول�ني ومش�تمالت وغرفتني 
فوقاني وحمام وهول .

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائ�د للراهن ناظم معروف مطل�ك   لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن م�رصف الرافدين البال�غ ) 00000 6 ، 33 ( دينار 
عراقي فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل 
عن 10 % من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 95( دينار 
عراقي فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

������������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 1 / 309 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :م39 كوت الفرنكي . 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 30سم ، 36م ، 6 أولك . 

املش�تمالت : ث�الث غ�رف وهول ومطب�خ وحم�ام ومرفق صحي 
تحتاني وخمسة غرف وصحيات وهول فوقاني 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن كاظم عيل علوان   لقاء طلب الدائن 
املرته�ن مرصف الرافدي�ن البال�غ ) 000000 ، 84 ( دينار عراقي 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ) 30 ( 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 % من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 200( دينار عراقي فقط 

وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 2071 / 3372  
املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري . 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : ملك رصف .

املساحة : 50م ، 1 أولك . 
املش�تمالت : اربع غرف وهول ومطب�خ وحمام ومرفق 

صحي تحتاني وغرفة فوقاني . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن عبد 
الجلي�ل حاج�م خنف�وس   لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن 
م�رصف الرافدين البال�غ ) 00000 216 ( دينار عراقي 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية التقل عن 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 35( دين�ار عراق�ي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 3 / 828   

املحلة او رقم واسم املقاطعة :37م ارايض امليناء . 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 2 أولك . 

املش�تمالت : مفروزة لدارين بصورة غري رس�مية االول 
يتك�ون م�ن غرفت�ني وه�ول ومطب�خ ومرف�ق صحي 
وحمام والدار الثاني يتكون من غرفتني ومطبخ وحمام 

ومرفق صحي . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن قادر كامل 
جاسم   لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ 
) 000000 ، 54 ( دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 
% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 150( 
دينار عراقي فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 

( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 1 / 587    

املحلة او رقم واسم املقاطعة :39 م كوت الفرنكي . 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 5سم ، 45 م ، 4 أولك . 

املش�تمالت : مف�روزة لدارين االول / يتك�ون من ثالث 
غ�رف وه�ول وصحي�ات تحتان�ي وثالث غ�رف وهول 
وصحي�ات فوقان�ي والدار الثاني / يتكون من ش�قتني 

وهول وصحيات ومطبخ .
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن جنديل 
هاش�م لعي�وس   لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 00000 2 ، 31 ( دين�ار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التق�ل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 160( دين�ار عراقي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2084 / 965     

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 500 م ، 2 أولك . 

املش�تمالت : غرفتني وهول واس�تقبال وحمام ومطبخ 
ومرفق صحي تحتان�ي وغرفتني وهول وحمام ومرفق 

صحي فوقاني
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد للراه�ن اكرم 
عب�د االمري خضري   لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000000 ، 90 ( دين�ار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التق�ل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 180( دين�ار عراقي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2219 / 666      

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 0سم ، 1 أولك . 

املش�تمالت : ثالث غرف وه�ول ومطبخ وحمام ومرفق 
صحي .

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن احمد عبد 
الكريم عبود   لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
البال�غ ) 000 ، 400 ، 26 ( دين�ار عراق�ي فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة التق�ل عن 10 % م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة ) 000000 ، 45( دينار عراقي فقط وان املزايدة 

ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2071 / 10564       

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 75 م � 1 أولك . 

املشتمالت : ثالث غرف واستقبال وهول ومطبخ وحمام 
ومرفق صحي تحتاني وغرفتني وهول وحمام فوقاني.

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن كاظم 
ثوين�ي س�عدون   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 31200  ( دين�ار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التق�ل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 65( دين�ار عراق�ي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 2071 / 4982     
املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : ملك رصف .

املساحة : 50 م ، 1 أولك . 
املش�تمالت : غرفت�ني وهول ومطب�خ وحمام ومرفق 

صحي تحتاني وغرفة فوقاني .
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن س�مرية 
منش�د رس�ن   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن مرصف 
الرافدي�ن البالغ ) 00000 6 ، 33  ( دينار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة التقل عن 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 35( دينار عراقي فقط 
وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2313 / 779 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 150 م ، 1 أولك . 

املشتمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ وحمام ومرفق 
صحي .

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن جواد 
ص�ايف ج�الب   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 400 ، 32  ( دين�ار عراق�ي 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية التقل عن 10 % من القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 45( دينار عراقي فقط 
وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 137 / 72  

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 92 سم ، 13 م 10 أولك . 

املش�تمالت : غرفت�ني وهول وحم�ام ومطبخ ومرفق 
صح�ي تحتان�ي وغرفتني وحم�ام ومطب�خ ومرفق 

صحي فوقاني . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائ�د للراهن محمد 
عب�د الس�ادة وايل   لقاء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 000 ، 24  ( دين�ار عراق�ي 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية التقل عن 10 % من القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 60( دينار عراقي فقط 
وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2219 / 148   

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 94 سم ، 98 م . 

املشتمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ وحمام ومرفق 
صحي . 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن عاصفة 
كاظ�م خض�ري   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البالغ ) 000 ، 28800  ( دينار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة التقل عن 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 43( دينار عراقي فقط 
وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2219 / 649 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 1 أولك . 

املشتمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ وحمام ومرفق 
صحي . 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن اس�عد 
عبد الواحد راش�د   لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف 
الرافدين البالغ ) 000 ، 200 ، 31 ( دينار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة التقل عن 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 45( دينار عراقي فقط 
وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2313 / 1285  

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 75 سم ، 50 م ، ا أولك . 

املشتمالت : ثالث غرف وهول ومطبخ وحمام ومرفق 
صحي تحتاني وغرفتني وحمام فوقاني. 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن س�عاد 
حم�ود بني�ان   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن مرصف 
الرافدين البالغ ) 000 ، 400 ، 32 ( دينار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة التقل عن 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 55( دينار عراقي فقط 
وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 2313 / 1176  
املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : ملك رصف .

املساحة : 75 سم ، 50 م ، ا أولك . 
املش�تمالت : ثالث غرف وه�ول ومطبخ وحمام ومرفق 

صحي . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائ�د للراهن حنتوش 
لفتة مشعان   لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
البال�غ ) 000 ، 600 ، 33 ( دين�ار عراق�ي فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة التق�ل عن 10 % م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة ) 000000 ، 45( دينار عراقي فقط وان املزايدة 

ستجري يف الساعة ) 12 ( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 25 / 53  

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجن�س : ارض ال�دار م�ع ابنيتها املف�رز منها محالت 

عبارة عن مطعم ..
النوع : ملك رصف .

املساحة : 85 سم ، 70 م ، 2 أولك . 
املشتمالت : ثالث غرف وديوانية وهول ومطبخ وحمام 

ومرفق صحي . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن فاضل 
مجي�د س�لمان   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 800 ، 34 ( دين�ار عراق�ي 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية التقل عن 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 125( دين�ار عراقي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2071 / 8146 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 60 سم ، 63 م ، 1 أولك . 

املش�تمالت : ثالث غرف وه�ول ومطبخ وحمام ومرفق 
صحي تحتاني / ثالث غرف وحمام فوقاني . 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائد للراهن جاس�م 
محيس�ن حم�د   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 32400 ( دين�ار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التق�ل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 78( دين�ار عراق�ي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2071 / 8828

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 66 سم ، 58 م ، 1 أولك . 

املش�تمالت : اس�تقبال وغرفتني وهول ومطبخ وحمام 
ومرفق صحي تحتاني غرفتني وحمام فوقاني . 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائد للراهن حس�نة 
عبد املحس�ن رضب   لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 400 ، 26( دينار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التق�ل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 45( دين�ار عراق�ي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 25 / 287 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 42 م ، 3 أولك . 

املشتمالت : ثالث غرف واستقبال وهول ومطبخ وحمام 
ومرفق صحي . 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن صاحب 
عب�د الل�ه محمد   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 000 ، 444( دين�ار عراق�ي 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية التقل عن 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 90( دين�ار عراق�ي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 26 / 50

املحلة او رقم واسم املقاطعة :40 م املعقل امليناء .
الجن�س : ارض الدار مع ابنيتها املف�رز لدارين بصورة 

غري رسمية ..
النوع : ملك رصف .

املساحة : 1 سم ، 50 م ، 2 أولك . 
املش�تمالت : مفرز لدارين بصورة غري رسمي وضمنها 
مش�تمل مفتوح من الداخل خمس�ة غرف واس�تقبال 

وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن غدير حسن 
عيل   لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ ) 
000 ، 600 ، 33( دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 
% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000000 ، 110( 
دينار عراقي فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 

( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
اعالن بيع عقار 

التسجيل او رقم القطعة : 2084 / 966  
املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .
النوع : طابو ملك رصف .

املساحة : 50 م2 ، 2 أولك . 
املش�تمالت : الدار مفرز اىل ثالث غ�رف وصالة ومطبخ 
وحم�ام ومرف�ق صح�ي والطاب�ق الثاني ث�الث غرف 

وحمام مرفق صحي .
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن عالء 
عب�د االمري خضري   لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000000 / 66( دين�ار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التق�ل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 100( دين�ار عراقي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 3/ 1932 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :38م خمسة ميل .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 65 سم ، 3م ، 1 أولك . 

املش�تمالت : غرفتني واس�تقبال وه�ول ومرفق صحي 
وحمام فوقاني وه�ول وغرفتني ومرفق صحي وحمام 

تحتاني .
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن عويد كاظم 
خلف   لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ 
) 00000 4 ، 32( دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 
% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغ�ة ) 000000 ، 50( 
دينار عراقي فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 

( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2220 / 1519  

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 37 سم2 ، 53م2 ، 1 أولك . 

املش�تمالت : ثالث غرف ومطبخ وصالة ومرافق صحي 
مفرز من محل .

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ليلو حنني 
ب�ي   لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ 
) 00000 6 ، 21( دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 
% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغ�ة ) 000000 ، 50( 
دينار عراقي فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 

( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 2376 / 1721 

املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرباط الكبري
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 2 أولك . 

املشتمالت : ثالث غرف واستقبال وهول ومطبخ وحمام 
ومرفق صحي .

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن رحيم 
كاظ�م عبد الل�ه   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 00000 4 ، 32( دين�ار عراقي فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التق�ل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 40( دين�ار عراق�ي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 27 / 10  

املحلة او رقم واسم املقاطعة :م / 1 / الجبيلة .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 53 سم ، 72م ، 3 أولك . 

املش�تمالت : غرفتني واس�تقبال وهول ومطبخ وحمام 
ومرفق صحي تحتاني ثالث غرف وحمام فوقاني .

الشاغل : املالك .
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن كميلة 
جاس�م محم�د   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن مرصف 
الرافدي�ن البال�غ ) 000 ، 3480( دين�ار عراق�ي فع�ىل 
الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
) 30 ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية التق�ل ع�ن 10 % من القيم�ة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 000000 ، 95( دين�ار عراق�ي فقط 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ) 12 ( ظهرا من اليوم 

االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2 

���������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2

اعالن بيع عقار 
التسجيل او رقم القطعة : 3 / 2885   

املحلة او رقم واسم املقاطعة :م 38 خمسة ميل .
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها .

النوع : ملك رصف .
املساحة : 25م2 ، 1 أولك . 

املش�تمالت : ال�دار مف�رزة اىل غرفتني وصال�ة وحمام 
ومرفق صحي .

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الب�رصة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن كامل صايف 
مهبش   لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ 
) 00000 216( دين�ار عراقي فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل ) 30 ( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10 
% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغ�ة ) 000000 ، 45( 
دينار عراقي فقط وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12 

( ظهرا من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة / 2
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

اكتشاف »قاتل« الرسام الشهري مايكل آنجلو!
بع�د أربعة قرون ع�ى وفاة، ماي�كل آنجلو 
مريي�زي )كارافاجيو(، يف ظ�روف غامضة 
عن عمر ناه�ز 38 عاما، يزعم العلماء أنهم 

حددوا سبب وفاة الرسام اإليطايل الشهري.
وعى مر الس�نني، غط�ت نظريات الغموض 
والتآمر وفاة رسام الباروك، بدءا من التسمم 

بالرصاص، إىل الزهري وحتى القتل.
وادع�ى فري�ق م�ن العلم�اء الفرنس�يني يف 
 )IHU( معهد مستش�فى جامعة مرس�يليا
أنهم تعرفوا أخريا عى »القاتل«، وهو عدوى 
املك�ورات العنقودي�ة الذهبي�ة، واملعروف�ة 
 Golden« أيضا باس�م العنقودي�ات الذهبية

.»Staph
وتع�اون الفريق م�ع عال�م األنثروبولوجيا 
اإليط�ايل وعالم األحياء املجهري�ة، جوزيبي 

كورناجليا، الس�تخراج األسنان من الهيكل 
العظم�ي لكارافاجو، ثم قاموا بفحص اللب 
الس�ني الغني باألوعية الدموية باس�تخدام 
مزي�ج من ثالث طرق للكش�ف عن الحمض 

النووي.وأكد املعهد الذي يرأسه الربوفيسور، 
ديديي�ه راول�ت، يف بي�ان: »ت�م التعرف عى 

القاتل وهو املكورات العنقودية الذهبية«.
امللق�ب  مريي�زي،  آنجل�و  ماي�كل  وت�ويف 
بكارافاجو يف توسكانا عام 1610، بعد أربع 
س�نوات من قتله رجال يف مشاجرة يف روما، 

إضافة إىل املكائد املحيطة بموته.
وكانت املحاوالت السابقة لرشح موته تشري 
إىل تس�ممه بالرص�اص، وتزع�م أن�ه مات 
بس�بب فنه. ويف ع�ام 2010، وج�د العلماء 
كمي�ة عالية م�ن الرص�اص، والت�ي كانت 
تس�تخدم سابقا يف األلوان الزيتية، يف عظام 
كارافاجيو، واعرتفو بأن التسمم بالرصاص 
لوح�ده لم يك�ن ليقتله، بل إن�ه كان عامال 

مساهما يف وفاته.

روسيا تصدر الضفادع إىل الصني طالب حياول رسقة طائرة ركاب!
أوردت إدارة الرقاب�ة عى املنتجات الزراعية الروس�ية أنها أعدت مرشوع 
ش�هادة بيطرية خاص�ة بتصدير الضف�ادع الحية الصالحة ل�أكل، بما 

يوافق رشوطا ومتطلبات قدمها الجانب الصيني.
ونقلت وكالة »تاس« الروس�ية ع�ن إدارة الرقابة أن الش�هادة البيطرية 
تق�ي ب�أن تخضع الضف�ادع قبل إرس�الها إىل الصني للفح�ص الطبي 

للتأكد من عدم ضعفها أو إصابتها بأمراض.
وعالوة عى ذلك، يجب أن تعيش الربمائيات يف مناطق خالية من األمراض 

املعدية، وأن تخلو أجسامها من أي سموم أو عقاقري ضارة.
وأك�د الجانب الصين�ي عى إمكانية اس�تخدام تل�ك الش�هادة البيطرية 
يف الجلس�ة الس�ابعة لفري�ق العمل ال�رويس الصيني املش�رتك، الخاص 
بالتع�اون يف مجال الرقاب�ة البيطرية واملأكوالت اآلمن�ة، والتي عقدت يف 

مطلع سبتمرب الجاري.

ألق�ي القب�ض عى طي�ار طالِب، بس�بب تخطيه س�ياجا أمني�ا ومحاولة 
رسق�ة طائرة ركاب تابعة لرشكة American Airlines، من مطار أورالندو 
ملبورن الدويل يف والية فلوريدا.وُيقال إن نيش�ال سانكات، البالغ من العمر 
22 عام�ا، ق�د اقرتب من املطار بس�يارة وقفز فوق الس�ياج األمني، حوايل 
الس�اعة الثانية صباح�ا يوم الخميس 20 س�بتمرب.ومن هناك، رسعان ما 
صعد س�انكات عى متن طائرة إيرباص A321، كانت ُتخدم من قبل خبري 
فن�ي يف ذل�ك الوقت، حي�ث تم إلقاء القب�ض عليه من قب�ل الخبري إىل حني 
وصول الرشطة.وأُغلق املطار يف ذلك الحني، ولكن تم فتحه يف حوايل الساعة 

السابعة صباحا مع التسبب بتأخري عدد قليل من الرحالت الجوية.
وي�درس س�انكات، وهو م�ن تريني�داد وتوباغ�و، إدارة الط�ريان يف معهد 
فلوري�دا للتكنولوجي�ا يف ملبورن. كم�ا أخذ بعض دروس الط�ريان، ولكن 
دافعه للتس�لل عى متن الطائرة األمريكية ما ي�زال غامضا. وباإلضافة إىل 
محاول�ة الرسقة والتعدي عى ممتل�كات الغري، اُتهم الطالب بتجاوز تاريخ 

تأشرية بقائه يف الواليات املتحدة.

»S8« سامسونغ تزيد من قدرات هواتف
أعلن�ت سامس�ونغ أنه�ا س�تطرح تحديثات 
جدي�دة ع�ى برمجياته�ا س�تزيد م�ن قدرات 
وميزات هوات�ف غاالكيس »S8« التي طرحتها 
الع�ام امل�ايض. وتضم�ن التحديث�ات الجديدة 
أداء أفض�ل لكام�ريات »S8«، حيث س�تصبح 
Super Slo-« ق�ادرة ع�ى التصوي�ر بتقني�ة

mo«، والتق�اط 480 لقطة بالثاني�ة، وبالتايل 

ف�إن قدرتها ع�ى التصوي�ر الدقيق س�تزداد 
أثناء الحركة، وتغدو أقرب إىل قدرات كامريات 
هواتف )S9 وNote 9( التي تسجل 960 لقطة 
يف الثاني�ة. كما توف�ر التحديثات الجديدة لتلك 
الهواتف أيضا مي�زة »AR Emoji« التي تظهر 
وجوها وش�خصيات تتفاعل م�ع حركة وجه 
املس�تخدم، الخاصي�ة الت�ي ظه�رت يف أحدث 

 »XR« هواتف آبل وسامس�ونغ. هاتف آيفون
الجدي�د من آبالكتش�اف عيب غ�ري متوقع يف 

أحدث هواتف آيفون
ومن املفرتض أن تحسن التحديثات أيضا عمل 
»S8« و«+S8« يف التعامل مع مواقع اإلنرتنت، 
االتص�ال  وش�بكات   ،WIFI ال��  وش�بكات 

الخلوي.

القاضي إياد محسن ضمدطالب جاسم االسدي 
ق�د ال يتس�نى للكثري م�ن األش�خاص العاديني م�ن غري ذوي 
االختصاص�ات القانونية االطالع عى نصوص قانون العقوبات 
ومعرف�ة م�ا تحتويه م�ن عقوب�ات رادعة وعند غي�اب الوعي 
الجمعي بالقانون فإننا نخرس وسيلة مهمة إلنفاذه وتطبيقه، 
وبغي�ة تمكني العامة من الناس من معرفة ما  يش�كل جريمة 
ف�ان عى الدولة انتهاج أس�اليب غري طباعة املت�ون القانونية، 
أس�اليب تمتاز باملقبولية وس�هولة الوصول والتأث�ري يف الفرد 
الع�ادي من اج�ل إعادة بن�اء القيم ووق�ف حال�ة االنحدار اىل 
الهاوي�ة   لتبدأ عملية مكافحة الفس�اد من حيث يجب ان تبدأ، 

ألن بناء إنسان بمثابة بناء وطن.
 وان كان اغلب األفراد لم يطلعوا عى نصوص مكافحة الفساد 
ف�ان باإلم�كان االعتماد ع�ى األعمال الدرامية من مسلس�الت 
وأف�الم يف تناول مواضيع تنتقد ظاه�رة اإلرضار باملال وتغرس 
قيم النزاهة الن الرسائل التي ال تصل للمتلقي من خالل نصوص 
القان�ون ممك�ن ان تصل من خالل عمل فني وهذا ما يتجس�د 
جليا يف ما يقدمه رس�امو الكاركاتري من أعمال تعالج مختلف 

الظواهر االجتماعية بما فيها ظاهرة الفساد املايل واإلداري.
كذلك الش�عر وباعتباره فرع�ا من ف�روع األدب لطاملا كان له 
الدور األبرز يف التأث�ري عى وجدان األمة وقيادتها نحو الخالص 
م�ن الظلم والفس�اد فهو ليس مجرد ت�رف فكري منفصل عن 
الواق�ع بل يجب ان يك�ون معربا عن هموم الوط�ن وان يعالج 
الظواهر الس�يئة، فالش�عر يمك�ن ان يحدث حماس�ة وطنية 
يف األمان�ة والنزاهة أكثر مم�ا تحدثه النص�وص القانونية بما 

تحتويه من وسائل رادعة.
يف العراق فقد س�عى الش�عراء اىل نقد بعض الظواهر السلبية، 

يقول الشاعر قاسم سعودي:
يدي اليمنى تؤملني

زوجتي تقول الن�ي كنت عامل بناء ماه�ر... وابني يقول ألني 
س�اعدت جاري عى حمل باب�ه الثقيل.. وصديق�ي يقول ألني 

كتبت بها قصائد حزن ألصدقائي
يدي تؤملني...أنا اعرف ملاذا

ألني صفقت بها كثريا للطغاة
وهنا يرتك الشاعر للمتلقي النص مفتوحا ليغرتف منه ما شاء 
من معان ومنها الشعور باأللم الذاتي واملعنوي يف حالة انسياق 
االنس�ان مل�ا يري�ده الطاغية وع�دم االعرتاض علي�ه والوقوف 
بوجه اي�ا كان هذا الطاغية اكان حاكما ظاملا ام مديرا فاس�دا 
فان مطاوعته تصنع حالة األلم يف اليد اليمنى التي تمثل ضمري 

ووجدان الفرد السوي.
ويف قصي�دة )الخل�ل بين�ة( يجس�د الش�اعر ادهم ع�ادل دور 
الش�اعر يف نقد الواقع الس�لبي والحث ع�ى مواجهته، اذ يقول 

يف قصيدته:
طاب�وك امل�دارس م�ن نبوك�ة نك�ول
هاي فلوس دولة واحنة شعلينة

ثقافة رشوة وصلت بينة حد وحال
ناس تبوكنة وبالبوك ترشينة

ففي هذين البيتني ينتقد الش�اعر التجاوز عى البنايات العامة 
م�ن قب�ل البعض وكذل�ك ينتق�د ش�يوع ظاهرة الرش�وة بني 

االفراد.
اىل ان يق�ول يف نهاي�ة القصي�دة:

نبدي من الطفل والصحة والتعليم
نبني انسان يعرف كلنة من طينة

نأسس مجتمع يلتزم بالقانون
نبني ارواحنة الهدمتها جفينة

وهن�ا يج�ب ان يأخ�ذ الش�اعر دوره يف نرش ثقاف�ة مكافحة 
الفس�اد وان تش�كل قصائده خطرا ثقافيا يهدد وجود مافيات 
الفساد  الن الشعر يبنى عى الصورة الذهنية التي ربما تؤثر يف 
ذات الف�رد وتصنع االصالح يف داخل�ه وتدفعه ملكافحة ظاهرة 
الفساد واالبتعاد عنها هذا التأثري الذي ربما ال تحدثه الخطابات 
الورقي�ة املتمثل�ة بنص�وص قان�ون العقوب�ات، وه�ذا املعنى 
اش�ار اليه الكاتب شوقي كريم حس�ن يف ورقة قدمت عن دور 
الدرام�ا يف مكافحة الفس�اد حيث بني ان »الدرام�ا التلفزيونية 
تس�تند اىل الصورة وهي اكثر تأثريا يف نفس املتلقي الن الصورة 
تمنح الفس�اد هوية اإلدانة وتس�اهم يف اعادة ترتيب القيم عند 
الجمهور ومن ثم تبنيها والدفاع عنها( ومثل هذا الهدف يمكن 
ان يحقق�ه الش�عراء وكاتب�وا الدراما  من خالل م�ن ينظمونه 
م�ن قصائد او ما يكتبونه من مسلس�الت وافالم تنتقد ظاهرة 

الفساد ويتأثر بها العامة من الناس بصورة ايجابية.

بخطى ثابتة تماما ووفق دراس�ة يقال أنها أعدت منذ زمن سبق 
حتى حضور بوتن , تتحرك روسيا متعاظمة بالنفس نحو الرشق 
االوسط ومس�تغلة الفراغ الذي خلفته الواليات املتحدة االمريكية 

لتبسط سيطرتها هناك .
من ربوع الرشق االوس�ط اىل ربوع اسيا نرى روسيا تحتل الفراغ 
ال�ذي تركت�ه الواليات املتح�دة , تحدوه�ا يف ذلك ثق�ة متعاظمة 
بنفس�ها و ويأت�ي ع�زم الكرملني عى تح�دي الوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة ببس�ط س�يطرتها ع�ى العال�م بالرغ�م م�ن كس�اد 
اقتص�ادي عميق داخ�ل البالد رمى بماليني الن�اس يف الفقر . من 
االس�باب الرئيسية التي دفعت روس�يا اىل التوجه للرشق االوسط 
تبع�ات الربي�ع العرب�ي الت�ي قلبت االوضاع رأس�ا ع�ى عقب يف 
املنطقة بأرسها , فلقد أقنعت الرئيس بوتني أن روس�يا كانت عى 
خط�أ يف انس�حابها من املواقع التي كانت ق�د ورثتها من االتحاد 
الس�وفياتي يف منطقة الرشق االوس�ط . ويس�عى بوتني اليوم اىل 
اس�تعادة هيبة روس�يا الدولية عرب اس�تغالل االخطاء االمريكية 
بشكل أسايس . وهو االمر الذي وفر للكرملني فرصة بناء مناطق 
نف�وذ جديدة . وكم�ا عودنا عى ذلك الكرملني ف�أن التكتيك الذي 
يتبع�ه يه�دف اىل الحص�ول ع�ى االعتب�ار يف الداخ�ل والنفوذ يف 
الخارج معا . ولقد رفعت املناورات السياسية املحنكة من مكانة 
موس�كو العاملية ومن دورها كوس�يط دبلوم�ايس , ولقد ارتقت 
الدبلوماسية الروسية اليوم اىل مستوى جديد حيث لم تعد تكتفي 
بسياسة ردود الفعل بل تس�عى لهندسة االوضاع بنفسها , ولقد 
بات من الصعب للغاية اتخاذ أي قرار يف س�وريا دون الرجوع اىل 
روس�يا او رغما عنها , وتبدو روسيا مستعدة للولوج بشكل اكرب 
يف قضاي�ا الرشق االوس�ط وتس�عى لتعزيز قبضته�ا عى ناصية 
االمور وتثبيت رشعيتها يف البحر االبيض املتوسط . ومن نجاحات 
الدبلوماس�ية الروس�ية اقامة عالقات طيبة مع كل دول املنطقة 
بم�ن فيها أرسائيل بالرغم من الخصوم�ات فيما بينها , مما يدل 
عى استعداد هذه الدول اقامة عالقات طيبة مع الكرملني بالرغم 
م�ن عالقات�ه مع خصومه�ا , فروس�يا لديها عالق�ات جيدة مع 
ال�دول الحليفة تقليديا مع الوالي�ات املتحدة االمريكية يف املنطقة 
كالسعودية وبلدان أخرى يف مجلس تعاون الخليج ومرص واالردن 
وتركيا , فلقد بدأت جميع هذه الدول تخىش التزاما غري كامل من 
الوالي�ات املتحدة تجاهها , أما روس�يا فتبدو الي�وم هي الحامية 
للوضع القائم يف الرشق االوس�ط حيث ينظ�ر اليها عى انها اكثر 
تماس�كا ومصداقية يف سياستها الرشق أوسطية .وترسل روسيا 
اليوم أشارات عى انها استعادت دورها كالعب أسايس يف املنطقة 
واس�تقرت فيها كقوة يحس�ب لها حس�اب , فلم تكتف موسكو 
بالع�ودة فقط ب�ل لديها أه�داف واضحة , وتصور للس�بيل الذي 
ي�ؤدي اىل بلوغ ه�ذه االهداف واملوارد الوطني�ة الرضورية لذلك , 
يريد الرئيس بوتني اعادة صياغة قواعد اللعبة يف الرشق االوس�ط 
وقل�ب االيه فيما يتعل�ق بالنظام االقليمي ال�ذي يضمن للواليات 
املتح�دة االس�تفادة دون عناء أو كلفة فائقة من التدفق اليس�ري 
مل�وارد الطاقة من املنطقة . ولقد ادرك�ت الدول الخليجية املوالية 
المري�كا والت�ي كانت أمري�كا تعتمد عليه�ا , أن عليه�ا من االن 
فصاع�دا أن تأخ�ذ يف الحس�بان مصالح روس�يا واهدافها , ولقد 
ضم الس�يد بوتني جه�وده لجهود االيرانيني املس�تائني كذلك من 
النظام االقليمي الذي أرس�ت أسسه الواليات املتحدة يف املنطقة . 
وتنظر مرص اىل روس�يا كبديل محتمل للواليات املتدة االمريكية , 
فلقد أعطاها االمريكان مايكفي مايكفي من االسباب للبحث عن 
مساندة اخرى , كما دفعت الهموم املحلية باتجاه تعزيز الروابط 
مع موسكو , فبالنسبة للرئيس السييس من املفيد الظهور بمظهر 
من يتعاون مع موس�كو لتعديل صورة التاب�ع املنصاع المريكا . 
ولقد أنقذت موس�كو الرئيس بش�ار االسد ,من الهزيمة ورجحت 
ميزان القوى العسكري لصالحه , اال أن سوريا تمثل اليوم يف نظر 
موسكو وسيلة لتحقيق مزيد من النفوذ االقليمي اكثر منها غاية 
بح�د ذاته�ا , زد عى ذلك أن من غري املؤكد ع�ى االطالق ان يكون 
الروس مستعدين للتدخل يف اماكن اخرى يف الرشق االوسط دفاعا 
ع�ن أنظمة اخرى بنفس الدرجة التي تدخلوا فيها لصالح بش�ار 
االس�د , هذا ومن غري املتوقع ان تس�حب روسيا كل جنودها من 
سوريا يف املستقبل القريب ولن تتخى عن مساندتها لنظام االسد 
. ومام�ن ضمانة أن الرئيس الرويس س�يكون قادرا عى الحفاظ 
عى سياسته الخارجية الساعية اىل التوازن مع امريكا يف املنطقة 
اىل ماالنهاية , مع ان سياس�ته قد أثارت اماال عريضة لدى بلدان 
املنطق�ة ح�ول قدرة روس�يا او ارادتها لصالحها , اال أن املس�ألة 
مج�رد رصاع نفوذ يف منطقة الرشق االوس�ط ورغب�ة يف التحكم 

بقواعد اللعبة يف هذه الاملنطقة . 

دراما مكافحة الفساد الرشق االوسط »الرويس« اجلديد 

قالت منظمة الصحة العاملية إن أكثر من 3 ماليني ش�خص توفوا عام 
2016 بسبب اإلفراط يف رشب الكحول، مما يعني أن واحدة من كل 20 

حالة وفاة يف جميع أنحاء العالم مرتبطة بهذا السلوك.
وأوضح�ت املنظمة التابعة لأمم املتح�دة، يوم الجمعة، أن أكثر من 3 
أرب�اع هذه الوفيات بني الرجال. وع�ى الرغم من األدلة عى مخاطره 
الصحية، من املتوقع أن يزيد االس�تهالك العاملي للكحول يف الس�نوات 

العرش القادمة. 
وأضاف�ت املنظم�ة يف تقريرها عن الكحول والصح�ة لعام 2018 »إن 
ما يقدر بنحو 237 مليون رجل و46 مليون امرأة عى مس�توى العالم 
يرشبون الكحول بش�كل مف�رط أو عى نحو ضار«. م�ن جهته، أفاد 

مدي�ر ع�ام منظم�ة 
العاملي�ة  الصح�ة 
أدهان�وم  تي�دروس 
يف  جي���ربيس�وس 
»حان  بأن�ه:  تقري�ر 
الوقت لزيادة الجهود 
لوق�ف ه�ذا التهدي�د 
لتطوي�ر  الخط���ري 
مجتمع�ات صحي�ة. 
للغاية  كب�رية  أع�داد 
م�ن الن�اس وأرسهم 
ومجتمعاتهم يعانون 
من عواقب االستخدام 

الضار للكحول«.

م�ا ت�زال مج�رة درب التبانة تعاني م�ن آثار اصطدام وش�يك، لم 
يحدث، بمجرة قريبة جعل س�تة مالي�ني من نجوم مجرتنا تتحرك 
مث�ل »التموجات يف الربكة«. وحدث »اللقاء« منذ 900 مليون عام، 
ويقول العلماء إن مجرة من جريان مجرتنا هي الجانية، وأش�اروا 
إىل أن هذا االكتشاف يلقي الضوء عى مايض املجرة العنيف، ويظهر 
أن النجوم يمكن أن »تحتفظ« بذكرى أحداث واسعة النطاق ملئات 
املاليني من الس�نني. وتم الكش�ف عن هذا النمط بواس�طة مسبار 
»غايا« الفضائي التابع لوكالة الفضاء األوروبية، وهو مرصد فلكي 
يدور ح�ول األرض منذ عام 2013. ويقي�س مرصد »غايا« رسعة 
ومواق�ع أكث�ر من مليار نج�م يف مجرتنا، ما يس�مح لعلماء الفلك 
بتخطيط درب التبانة بمستويات غري مسبوقة من التفاصيل. وتتبع 
العلم�اء رسعة 6 ماليني نج�م مع الحركة فوق أو تحت املس�توى 
املجري )خط اس�تواء املجرة(، وهي املنطقة املس�طحة التي ترتكز 
فيها غالبية الكتلة للمجرات التي عى ش�كل أقراص.وأنتج الرسم 
البيان�ي نموذجا »ش�بيها 
ل�م  الحل�زون«،  بقوقع�ة 
ي�ره العلم�اء م�ن قب�ل، 
فحت�ى اآلن، كان يفرتض 
ب�أن جميع النجوم تتحرك 
ح�ول  متناظ�ر  بش�كل 
املس�توى املج�ري، ولك�ن 
الق�راءة الجدي�دة أظهرت 
م�ن  متنوع�ة  مجموع�ة 

األنماط الحلزونية.

الكحوليات تقتل 3 ماليني شخص سنويًا! حركة غريبة لنجوم جمرتنا!


