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العدالة يف اإلعامر وتوفري اخلدمات
          د. باسم محمد حبيب 

ال يختلف اثنان عىل ما عاناه البلد يف الخمس 
عرشة س�نة املاضية من اإلرهاب والفس�اد، 
إذ كان للفس�اد أث�ره الكب�ر لي�س بمقت�ل 
أع�داد كبرة من الناس ب�ل وتخريب الدوائر 
واملؤسس�ات الحكومية واملمتل�كات العامة 
والخاصة وتهريب كثر منها إىل خارج البالد.  
أما الفساد فال يخفى عىل أي متتبع ما سببه 
من ه�در كبر يف األم�وال وامل�وارد إىل درجة 

أصبح الع�راق فيها أقرب م�ا يكون إىل دولة 
فقرة ومفلسة.

ومن ثّم انعكس ذلك بش�كل كبر عىل حركة 
اإلعمار ليس بأبعاد الدول والرشكات األجنبية 
عن العمل يف البالد وحسب بل ويف عدم توافر 
املوارد املالية التي تحتاجها مشاريع اإلعمار  
الس�يما وقد تواف�ق ذلك مع تراجع أس�عار 
النف�ط امل�ورد االقتص�ادي الوحي�د للعراق، 
فضال عن استثمار كثر من األموال يف الحرب 
ضد اإلرهاب ال سيما إرهاب عصابات داعش 

الذي خرّب الكثر من املدن العراقية الس�يما 
يف املناطق الشمالية والغربية من البلد.

ومن ثّم لم تكن حركة اإلعمار بالش�كل الذي 
تمناه املواطن العراقي يف معظم املحافظات 
العراقية، لكن هذا ال يعني أن مستوى اإلعمار 
كان واحدا يف كل املحافظات، إذ الحظنا تباينا 
يف مس�توى اإلعمار م�ن محافظة إىل أخرى، 
فبينما بلغت حركة اإلعمار مستويات جيدة 
يف محافظات كردستان يف شمال العراق تليها 
املناطق الوسطى ثم منطقة الفرات األوسط 

انخفضت هذه املس�تويات إىل درجة تكاد ال 
تذكر يف  محافظات جنوب العراق.

وبالتأكيد نحن ندرك ان هناك أس�بابا معينة 
ح�ددت هذا التباين يف نس�ب اإلعمار بعضها 
خارج�ة ع�ن إرادة الس�لطة كرغب�ة ال�دول 
املانحة يف إعطاء األولوية للمناطق املترضرة 
من إرهاب عصاب�ات  داعش وبعضها اآلخر 
مرتبط�ة بعوام�ل أخ�رى أمنية وعس�كرية 
وسياس�ية وثقافي�ة .. ال�خ ، وهي أس�باب 
ال يمكنن�ا أب�دا القبول بها، ألنن�ا كمواطنني 

عراقي�ني ن�رى بأنن�ا جميع�ا متس�اوون يف 
املواطنة ويف الحقوق والواجبات، ومن ثّم من 
حقنا جميعا بمس�توى واحد من اإلعمار وال 

نقبل بأقل من ذلك أبدا.
إّنن�ا نطالب بوض�ع خطة موح�دة لإلعمار 
وتوف�ر الخدمات تش�مل عم�وم البلد، حتى 
ال يج�ري التالعب بحص�ص املحافظات من 
اإلعم�ار أو يك�ون للعوامل الذاتي�ة أثرها يف 
مس�ار اإلعمار وليس العوامل املوضوعية أو 
م�ا تحتاج�ه املحافظات من املش�اريع، وأن 

يتم ذلك بوجود ممثلني عن املحافظات كافة 
لك�ي يتم النظر يف مطال�ب كل محافظة من 
املش�اريع اإلعماري�ة والخدمي�ة فض�ال عن 

مراقبة صياغة الخطة وتوزيع فقراتها.
إّن ضم�ان ح�ق كل محافظة من مش�اريع 
اإلعم�ار هو أمر رضوري وأس�ايس إلش�عار 
املواطنني بمساواتهم وأّنهم جزء من بلد واحد 
يتس�اوى الجميع فيه بالحق�وق والواجبات 
ويك�ون الجمي�ع فيه راض�ون ومتكاتفون، 

فهذا هو السبيل لبناء بلد آمن مستقر.

سورية تتعاىف وهذه هي املؤرشات
          خيام الزعبي

س�ورية كم�ا يخربن�ا التاريخ والواق�ع عندما 
تتع�اىف… تتع�اىف معه�ا األمة بأكمله�ا بفضل 
يقظة أبنائها املخلصني الذين يعرفون أن غرق 
س�ورية هو غ�رق لألم�ة العربية كله�ا، لذلك 
يجب عليهم أن يراهنوا عىل استمرار حضورها 
الداع�م لألم�ن واالس�تقرار اإلقليم�ي يف ظ�ل 

األوض�اع الدولي�ة املعق�دة يف ه�ذه املنطق�ة.
الي�وم س�ورية تتعاىف، م�ا يف ذلك ش�ّك، فهناك 
إنجازات إسرتاتيجية وعس�كرية ملفتة، حيث 
نجح الجيش الس�وري ىف بسط سيطرته شبه 
الكامل�ة عىل مختلف املناطق واملدن الس�ورية 
وتحريره�ا م�ن قبض�ة مجامي�ع “داع�ش” 
اإلجرامية وأخواتها، يف وقت س�ادت فيه حالة 
من االرتب�اك والقلق لدى األطراف الداعمة لتلك 
املليشيات ويف مقدمتها تركيا وأمريكا والعديد 
من ال�دول الغربية، إذ تمكن الجيش الس�وري 
مؤخراً من تحرير بع�ض القرى يف ريف حماه 

وادلب.
يف س�ياق متصل يعترب افتتاح معرب البوكمال- 
القائ�م عىل الحدود الس�ورية – العراقية كأحد 
املعابر املهمة ورشيان تجاري واقتصادي مهم 
للبلدي�ن الس�وري العراق�ي، وم�ع افتتاح هذا 
املع�رب س�تعود الحياة من جديد له�ذا الرشيان 
كون�ه يعترب نقطة مهمة لدفع عجلة االقتصاد 
والتب�ادل التجاري، ناهيك ع�ن إقامة رشكات 
مشرتكة وفتح أبواب جديدة أمام االستثمارات 
ورؤوس األموال للتدفق باتجاه الجانبني وذلك 
بم�ا يحقق املنفع�ة االقتصادي�ة املتبادلة التي 
ترفع س�قف العائد االقتصادي ألكثر من ثالثة 
ملي�ارات دوالر يف الع�ام، وبالت�ايل ه�و إنج�از 
اقتصادي كبر يهدف لزيادة املبادالت التجارية 

بني البلدين ومس�اهمة كبرة يف زي�ادة الناتج 
اإلجمايل للطرفني.

من الواضح اآلن ه�و أنه تتوفر خطة متكاملة 
يتم توف�ر الظ�روف املناس�بة إلنجاحها لحل 
األزم�ة يف س�ورية، وأن الجمي�ع يتع�اون عىل 
تحقي�ق ذلك، لذلك فأن املش�هد الس�وري عىل 
أب�واب تط�ورات مفاجئ�ة أوىل البش�ارات هي 
اإلعالن عن تش�كيل اللجنة الدستورية الذي ال 
يلغي باملطلق حق الدولة الس�ورية باس�تمرار 
عملياتها العس�كرية لتطهر األرايض السورية 
م�ن االرهاب، وه�ذا بحد ذاته انتصار س�وري 
يف فص�ل املس�ار الس�يايس وتش�كيل اللجن�ة 
الدس�تورية عن املسار العسكري ومكافحة ما 
تبق�ى من جي�وب اإلرهاب ، و هن�ا ال بأس لو 
ت�م تصنيفي ضمن أكث�ر املتفائل�ني بإمكانية 
بلورة حل س�يايس يف س�ورية ترافقه�ا آليات 
دمج مستعجلة بني أدوات األطراف املتصارعة 

ملحاربة اإلرهاب.
روا  مجمالً…س�تكون سورية بخر، ومهما فجَّ
وقتلوا لن يس�مح ش�عبنا ألي كان بالتدخل يف 
ش�ؤونه أو إستالب إرادته، وهو قادر دوماً عىل 
مجابه�ة التحديات مهما كانت والخروج منها 
أكثر ق�درة وعزيمة وتصميما عىل امليض قدماً، 
فكثرون راهنوا عىل أن يس�ر مس�تقبل البالد 
يف غ�ر ما آلت إلي�ه األمور، ولكنهم فش�لوا يف 

النهاية.
بعد كل ما س�بق، أال يحّق لنا أن نتس�اءل: من 
يس�تطيع أن يهزم س�ورية ولديها إرصار عىل 
امليض يف طريق اختارته نحو إس�تعادة املكانة 

التاريخية الجديرة والالئقة بسورية؟.
م�ن يس�تطيع أن يهزم س�ورية ولديها جيش 
ق�وي ضحى بحيات�ه من أجل حماية س�ورية 

واستقرار وأمن املنطقة بأكملها؟.

االلتزام باحلرية..مؤرشات اخلطر 
          آن أبلباوم

»الس�يطرة عىل الدولة« هو ش�كل من أش�كال 
الفس�اد، حي�ث تمتل�ك رشكات خاص�ة نفوذاً 
غ�ر ع�ادي ع�ىل الدول�ة: ذل�ك أنها تس�تخدم 
ماله�ا ل��»رشاء« أج�زاء كامل�ة م�ن الجهاز 
البروقراطي لضم�ان أن القوانني والتنظيمات 
تالئ�م احتياجاته�ا، وهذا تعب�ر اخرتعه البنك 
الدويل لوص�ف بعض االقتصادي�ات يف عالم ما 

بعد االتحاد السوفييتي. 
أم�ا »الس�يطرة االس�تبدادية« – وه�ي عبارة 
جديدة ابتكرها »إيان بيس�ن«، املحامي ومدير 
منظم�ة »احم�وا الديمقراطي�ة« – فهي يشء 
يش�به نقي�ض ذل�ك. إنه�ا ش�كل من أش�كال 
الفس�اد، حيث يمتل�ك السياس�يون تأثراً غر 
عادي ع�ىل الرشكات الخاصة، إذ يس�تخدمون 
السلطة الحكومية ملمارسة الضغط عىل رجال 
األعم�ال وإرغامه�م، أو موظفيه�م، عىل اتباع 

خط سيايس معني.
املصطلح يصف، عىل س�بيل املثال، كيف تحرم 
بع�ض البل�دان رج�اَل األعم�ال لديه�م عالقة 
بسياس�يي املعارضة، أو الذين يمّولون وسائل 
إعالم مس�تقلة، أو الذين يتحدثون بحرية ومن 
دون خ�وف، من الرتاخي�ص أو العقود. والعام 
املايض، رأي�ت بعيني رج�ال أعم�ال بولنديني، 
وهم ينس�حبون من أي عالقة مع سياسيني أو 
حياة سياسية، خشية االنتقام من قبل تيارات 
غر ليربالي�ة نافذة تمارس، ع�ىل نحو متزايد، 

»السيطرة االستبدادية« أيضاً. 
والواق�ع أنن�ي أش�ك كث�راً أن يك�ون الرئيس 
ترامب يكرتث كثراً لكيفية اش�تغال السياسة 
أو التج�ارة يف تركيا أو بولن�دا مثالً. غر أن تلك 
هي السياس�ة التي يتبعها. فقد رأينا محاولته 

األوىل الس�تخدام الس�لطة السياس�ية من أجل 
إضعاف رشك�ة يف ربيع 2018، عندما قام، بعد 
أن اس�تبد ب�ه الغضب من صحيفة »واش�نطن 
بوس�ت«، بمهاجمة مالكها »جي�ف بيزوس«، 
وهّدد بجعل »هيئة الربيد« تعاقب الرشكة التي 
أسس�ها ويرأس�ها »بي�زوس«، »أم�ازون«. بل 
إنه ذه�ب إىل حد إصدار أمر تنفي�ذي يهدف إىل 
فعل ذلك تحديداً – وبس�ببه تراجعت رأس�ملة 

»أمازون« السوقية يف مرحلة من املرحلة. 
كم�ا رأين�ا ذل�ك من جدي�د يف س�بتمرب 2018، 
عندما أطلق ترامب سلس�لة من التغريدات عىل 
توي�رت تهاجم قناة »إن ب�ي يس نيوز« وتطالب 
بإلغاء ترخيصها – وهو يشء ال يملك الس�لطة 
لفعله يف الحقيقة – رغم أن التهديد كان كافياً، 
يف الواقع، لخلق مشاعر ضيق وعدم ارتياح بني 
مدي�ري القنوات التلفزيونية. ث�م فعل ذلك من 
جديد قبل بضعة أيام، عندما عرّب يف تغريدة عىل 
»توي�رت« عن تأيي�ده الس�تثمار كبر يف رشكة 
»إي ت�ي آند تي«، التي تمتلك الرشكة األم لقناة 
»يس. إن إن«. وق�د نفى بش�دة متحدٌث باس�م 
الجه�ة املس�تثمرة، »إيلي�وت ماناجمنت«، أي 
دوافع سياس�ية؛ كما أن مديرها بول س�ينجر، 
وإن كان من املتربعني للحزب »الجمهوري«، ال 
تربط�ه أي عالقة وثيقة برتامب. غر أن ترامب 
عرّب عن رغبته يف أن تكبح الرشكة »يس إن إن« 
و»تضع ح�داً لكل األخبار الكاذب�ة التي تصدر 

عن مذيعيها املفتقرين للمصداقية«. 
وحت�ى اآلن، كانت هذه األنواع م�ن التهديدات 
وتغريدات »توي�رت« الغاضبة موجهًة يف الغالب 
ض�د رشكات إعالمي�ة يكت�ب موظفوه�ا عن 
الرئيس. ولكن آخرين يتابعون ما يجري أيضاً. 
وقب�ل بضعة أيام بعث�ت مجموعة من املديرين 
التنفيذيني – من رشكات مثل »ليفي سرتاوس«، 

و»غ�اب«، و»توي�رت«، و»أوب�ر« – برس�الة إىل 
زعماء مجلس الشيوخ يدعون فيها إىل توسيع 
عمليات التحقق من خلفية األشخاص الراغبني 
يف اقتن�اء أس�لحة. وق�د لفت مق�ال لصحيفة 
»نيويورك تايمز« حول هذه الرس�الة إىل غياب 
ع�دد م�ن املديري�ن التنفيذيني البارزي�ن الذين 
تخضع رشكاتهم، أو يمكن أن تخضع، للتقنني 
الحكوم�ي. ووفق »نيويورك تايمز«، فإن املدير 
التنفيذي ل�»فيسبوك« مارك زوكربرغ لم يوقع 
الرس�الة، رغم أنه يتفق مع محتواها، بس�بب 
خوف�ه من أن يرك�ز ذلك انتباهاً سياس�ياً عىل 
رشكته. واتخذت »جوجل« القرار نفس�ه، رغم 
أن إط�الق ن�ار جماع�ي حدث الع�ام املايض يف 

»يوتيوب«، وهي رشكة تمتلكها »جوجل«. 
ورغ�م أن هذه حوادث صغرة، فإن »بيس�ن«، 
الذي رفعت منظمته عدداً من الدعاوى القضائية 
الرامية إىل تطبيق املعاير الديمقراطية، يخىش 
أن يكون هذا مؤرشاً سيئاً وأن الخوف السيايس 
يمك�ن أن ينت�رش.. فك�م نح�ن بعي�دون ع�ن 
اللحظة التي يشعر فيها املدير التنفيذي لرشكة 
ب�أن عليه أن يش�يد برتامب بش�كل علني – أو 
خ�اص – من أجل الحص�ول عىل ترخيص مهم 
أو قانون أفضل؟ وكم نحن بعيدون عن اللحظة 
التي يتجنب في�ه املديرون التنفيذيون االرتباط 
بالسياس�يني »الديمقراطيني« خشية أن يؤذي 

ذلك مالية رشكاتهم؟ 
إن أمركيني كثرين، وخاصة من »الجمهوريني«، 
لطامل�ا عارضوا تأمي�م الصناع�ات والرشكات 
ع�ىل نحو ما ه�و ش�ائع يف أوروبا. وب�دالً من 
ذلك، كانوا يفتخ�رون بااللتزام األمركي تجاه 
الحري�ة السياس�ية واالقتصادي�ة. فك�م ه�و 
مثر للحزن، أن يعم�ل رئيس »جمهوري« عىل 

إضعاف االثنني اليوم!
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نظرا لعدم بل�وغ بدل املزايدة لرشاء س�هام يف العقار 
تسلس�ل 440/19 مقاطعة 18 علوة الفحل الكائن يف 
الكوفة العائد للمدين عالء فاضل جودة املحجوز لقاء 
طلب الدائن اس عبد االمر عيل البالغ ) 59,500,000( 
تسعة وخمس�ون مليون وخمسمائة ال دينار عراقي 
80% م�ن القيمة املقدرة ل�ذا لذا تقرر تمدي�د املزايدة 
مل�دة خمس�ة عرش يوم م�ن الي�وم الت�ايل للنرش عىل 
الراغ�ب يف ال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل املدة 
املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل املش�رتي 

وذلك استنادا للمادة 98 من  قانون التنفيذ
عدد الس�هام املراد بيعها 49 س�هم من اصل االعتبار 

الكيل 345 سهم
املنفذ العدل

املواصفات /
1 � موقع�ه ورقم�ه : كوف�ة عل�وة الفح�ل 440/19 

مقاطعة 18
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه / بلدية الكوفة
4 � ومش�تمالته : العقار يقع عىل ش�ارع فرعي 15م 
ويتال�ف من س�احة امامية قس�م مبلط بالش�تايكر 
وقسم حديقة ومدخل صغر وهول واستقبال وغرفة 
ن�وم واح�دة ومطب�خ وحمام ومن�زع ام�ام الحمام 
وتواليت ومكش�وفة وكليدور صغر وبضمنها س�لم 
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول ويحت�وي عىل غرف�ة واحدة 
مطل�ة ع�ىل الس�لم والباق�ي س�طح والس�قف م�ن 
الطاب�وق والش�يلمان االرضية كايش قدي�م الجدران 
ب�ورك مصب�وغ ارضي�ة الحم�ام واملرافق س�راميك 
وتوجد بعض االرضار يف الس�قف والجدران والطابوق 
االريض مجه�ز ماء وكهرباء ام�ا الطابق االول مجهز 

فقط كهرباء
� مس�احته )345م2( ثالثة اولك  وخمس�ة واربعون 

مرت
6 � درجة العمران متوسط

7 � الشاغل : بهاء فاضل جودة ويرغب بالبقاء بصفة 
مستاجر بعد البيع

8 � القيم�ة املق�درة )32,758,985( اثن�ان وثالثون 
مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف وتسعمائة 

وخمسة وثمانون دينار 
9 � بدل املزايدة االخرة ل�م يحص�ل راغ�ب بال�رشاء

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

رئاسة محكمة  استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى : 2265/ج/2019
التاريخ 2019/9/26

اعالن
اىل املتهم الهارب خليل ابراهيم عبد هويدي 

صداعي 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت 
الحارض ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 
2265/جن�ح/2019 وف�ق اح�كام القرار 
154 لسنة 2001 فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طري�ق صحيفتني محليت�ني للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف يوم 2019/10/30 
ويف ح�ال ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحس�ب االصول
القايض

جمال فاضل خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحي
العدد : 328/ش/2019

التاريخ 2019/10/1
املدعية نادية فائز عيل

املدعى عليه / اسعد عبد الباري لفته
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
 2019/5/8 وامل�ؤرخ  328/ش/2019 
واملتضمن الحكم بتصديق الطالق الرجعي 
الواقع بينكما وملجهولية محل اقامتك قرر 
تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
لالع�رتاض عىل الحكم املذك�ور ضمن املدة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار 

الدرج القطعية ووفقا لالصول
القايض

تحسني علوان الخيكاني
�����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 2017/470

التاريخ 2019/10/1
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل 
2/111م3 الواقع يف املشخاب سهام  العائد 
للمدين فائق عب�د الكاظم مجبل  املحجوز 
لقاء طلب الدائن  صائل عقيد محمد البالغ 
)150,000,000( مائة  وخمس�ون مليون 
دين�ار   فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ 
م�ن الي�وم التايل للن�رش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : مش�خاب / ش�ارع 
مشخاب قادسية  

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته :بي�ت مس�احته 550م22 
مع داري�ن اظافيني وكذلك وج�ود حديقة 
امامي�ة مس�احتها 440م2 الطاب�ق االول 
بن�اء حجر الطابق الثان�ي بناء طابق للكل 

طارمة اربعة غرف  
5 � مساحته : 4دونم 21 اولك

6 � درجة العمران : جيدة
7 � الش�اغل   املدي�ن فائ�ق عب�د الكاظ�م 

مجبل
 400,500,000  : املق�درة  القيم�ة   �  8

اربعمائ�ة ملي�ون دين�ار عراق�ي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6642/ش2019/5

التاريخ 2019/10/1
اعالن

اىل املدعى عليه / بسام سليم مهدي
اقامت املدعي�ة ) رسور فالح محمد رضا( 
الدع�وى بالع�دد 6642/ش2019/5 امام 
هذه املحكمة تطل�ب تاييد حضانة لولدها 
)عبد الله( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار  محلة 
الجامعة / النجف ق�ررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموع�د املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القادم املواف�ق يوم 2019/10/9 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

اثر فاهم محسن 
 �����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة 

االرشف  النج�ف  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة 
واملنشات

مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية / املفقودات

العدد : 53128
التاريخ 2019/9/26

اىل وزارة الداخلي�ة / وكال�ة ال�وزارة لش�ؤون 
الرشطة / االموال

فقدان هوية اقامة
اعلمن�ا قس�م رشط�ة قض�اء النجف الش�مايل 
بموجب كتابهم املرقم 24881 يف 2019/9/18 
بتاري�خ 2019/9/8 احال�ت املحكمة املختصة  
اىل محكمة رشطة الك�رار طلب املخربة  ايرانية 
الجنس�ية ارشف امللوك مراد محمد ابدوي تولد 
1972 اس�م والدته�ا حمي�دة حم�د اس�ماعيل 
تس�كن النج�ف /الكوف�ة ش�ارع الجمهورية 
ش�غلها ربة بيت دونت اقواله�ا وافادت بتاريخ 
2019/5/5 فق�دت منها هوية االقامة املرقمة 
له�ا  العائ�دة   2016/10/23 ي   0005733
والصادرة من مديرية االقامة يف النجف وطلبت 
االخب�ار عنه�ا بتاري�خ 2019/9/12 صدق�ت 
اق�وال املخ�ربة  اع�اله قضائي�ا تم رب�ط كتاب 
صحة الص�دور هوية االقامة املرق�م  6847 يف 
2019/9/11 الص�ادر م�ن  مديري�ة االح�وال 
املدني�ة والجوازات واالقامة يف النجف االرشف � 
قس�م ش�ؤون االقامة املتضمن .. صحة صدور 
االقام�ة عرض�ت االوراق عىل ق�ايض التحقيق 
وق�رر تعميم االوصاف واش�عار جه�ة االصدار 
ولوق�وع الح�ادث  قض�اء وقدر غل�ق التحقيق 
مؤقتا استنادا الحكام املادة 130/ج/االصولية 

العميد 
فائق فليح حسن سكر

قائد رشطة محاظة النجف االرشف واملنش�ات 
وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد : 1273/ب/2014
التاريخ : 2019/9/29

اعالن
اىل املدعى عليهم /

1 � محمد سبتي نجم
2� عباسية خضر تومان

3 � محمد كريم طعمه
4 � اكرم عبد الحمزة محمد 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله بتاريخ 2015/7/15 
والذي يقيض بالحكم بابطال قيد العقار املرقم ) 1870/5( م14 وزيرية غزالية واعادة 

تسجيل باسم امانة بغداد
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني لالعرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض  دريد سمر ابو التمن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد : 1281ب/2014
التاريخ : 2019/9/29

اعالن
اىل املدعى عليهم /

1 � محمود سلمان صربي
2� اسعد عبد الوهاب
3 � ايمان جمعة جرب

 
اصدرت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله بتاريخ 2015/12/30 
والذي يقيض بالحكم بابطال قيد العقار املرقم ) 1557/5( م14 وزيرية غزالية واعادة 

تسجيل باسم امانة بغداد
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني لالعرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
 دريد سمر ابو التمن


