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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الصدر حيذر من نشوب
 حرب طائفية يف أفغانستان: 

رضرها عام 
ص2

تقدم يتحدث عن تفامهات واسعة مع الكتل الفائزة ومنها التيار الصدري
الـداخـلـيـة تــحـدد مـوعــد اصــدار الـجـــواز االلـكـتـرونــي

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�م يكن قان�ون االنتخابات الس�ابق يقود إىل أية 
مفاج�آت فيم�ا يتص�ل باس�تبدال الن�ّواب، أما 
القانون الجديد فقد يكشف عند تطبيقه تغيريات 

مثرية عىل مستوى أعداد الكتل.  
وتجرّب البالد للمرة األوىل، تطبيق قانون يستبدل 
مقعد الربملاني الش�اغر، بصاحب أعىل األصوات 
من الخارسين، بينما كان االس�تبدال يف القانون 
الس�ابق يجري من داخ�ل الكتلة، أي أن ش�غور 
مقعد نائ�ب ينتم�ي إىل الكتلة )س( س�يقود إىل 

منح املقعد إىل شخص آخر من الكتلة ذاتها.  
تنص امل�ادة 15 من قانون االنتخابات الس�اري، 

رقم 9 لسنة 2020، خامساً عىل ما ييل:  
»اذا ش�غر أي مقعد يف مجلس النواب يحل محله 
املرش�ح الحائ�ز ع�ىل أع�ىل األص�وات يف الدائرة 

االنتخابية«.  
وق�د واجهت ه�ذه امل�ادة انتقادات لجه�ة أنها 
ربما تغرّي التوازن�ات املكّوناتية يف بعض املناطق 

املختلطة، يف حال وفاة، أو حتى اغتيال نّواب.  
ووفق�اً للقان�ون، س�تتغري األوزان الربملانية مع 
موج�ة صعود النواب لتس�لم مناص�ب تنفيذية، 
وعىل فرض تش�كيل كابينة الحكومة املقبلة من 
ن�ّواب فائزين، أو تس�لمهم مناص�ب تنفيذية يف 
الدرج�ات الخاص�ة أو غريها، ف�إن الحديث عن 
صعود نحو 30 نائب خارس لتسلم مقاعد برملانية 
بصفة بدالء، س�يكون أمراً منطقي�اً، بالنظر إىل 
أع�داد الش�خصيات املطلوبة لش�غل مناصب يف 
الكابين�ة الوزارية، إال إذا تم تكرار تجربة الوزراء 

»التكنوقراط«.  
التفاصيل ص2

فرز األصوات: نواب عىل حافة الفوز واخلسارة
تَملة« يف النتائج النهائية.. و »دكة احتياط« تزدحم بأمساء سياسية كبرية »تغيريات محُ

رئاسة أركان اجليش 
تعلن نجاح خطة تأميـن زائـري 

سـامـراء

حمافظ البرصة: 
رواتــب البـلـديـة سـتـصـرف 

ص2االسبوع املقبل

ص2

أردوغان ومريكل يتجادالن يف اسطنبول بشأن أنظمة احلكم

رئاسة اجلمهورية وجملس والقضاء حيذران
 من »املساس« باألمن املجتمعي

ص2 ص8 ص8

العتبة احلسينية تقرر
 تعيني اخلرجيني األوائل 

يف مؤسساهتا

أمني بغداد يعلن العالج املجاين 
لألطفال املصابني هبذه األمراض 

يف مؤسسة وارث بكربالء

ذي قار تعلن جتهيز
 اكثر من 2000 قطعة ارض يف 

مخس وحدات ادارية

       بغداد / المستقبل العراقي

ب�رز خ�الف ب�ن الرئي�س الرتكي رج�ب طي�ب أردوغان 
واملستش�ارة األملاني�ة أنغيال مريكل بش�أن أنظمة الحكم، 

أثناء مؤتمر صحفي مشرتك عقد بينهما يف اسطنبول.
وندد أردوغان، خالل املؤتمر، بنموذج الحكومات االئتالفية، 
مش�ددا عىل أن هذا العامل عرق�ل دائما التعاون بن أنقرة 
وبرل�ن ول�واله لكانت العالق�ات بن الدولت�ن اليوم عىل 

مستوى مختلف تماما.
وأكد الرئيس الرتكي أن العالقات بن بلده وأملانيا ش�هدت 
مرحل�ة ناجحة يف عه�د مريكل التي تعتزل عن السياس�ة 

قريب�ا، محذرا يف الوقت نفس�ه م�ن أن العمل مع حكومة 
ائتالفي�ة مرتبط دائما بصعوبات، وق�ال إن تركيا واجهت 

العديد من املشاكل عندما كان هذا النظام ساريا فيها.
وتابع: »لكن مع االنتقال إىل نظام الحكم الرئايس تخلصنا 

من هذه املشاكل وبدأنا العمل بشكل مكثف«.
غري أن مريكل بدورها، أعرب�ت عن قناعتها بأن الحكومة 
االئتالفية تمثل نظام حكم مناسبا بالنسبة ألملانيا، مشددة 

عىل أن بلدها ال يعتزم االنتقال إىل النظام الرئايس.
وردا ع�ىل ه�ذا الكالم، أش�ار أردوغ�ان إىل أن املستش�ارة 
األملانية خالل محادثاتهما اش�تكت من صعوبات مرتبطة 

بنظام الحكومة االئتالفية.

      بغداد / المستقبل العراقي

ومجل�س  الجمهوري�ة  رئاس�ة  ح�ذرت 
القض�اء األع�ىل يف الب�الد م�ن أي تصعيد 
يم�س الس�لم واألم�ن املجتمع�ي، ع�ىل 
خلفي�ة اعرتاض قوى ش�يعية عىل نتائج 

االنتخابات الربملانية.
ج�اء ذل�ك يف بيان مش�رتك للرئيس برهم 
صال�ح ورئي�س مجل�س القض�اء األعىل 
فائ�ق زي�دان، بع�د تصاعد وت�رية التوتر 

واملخ�اوف م�ن ان�دالع أعم�ال عنف عىل 
خلفية اعرتاض قوى ع�ىل النتائج األولية 

لالنتخابات.
ودع�ا البي�ان، جمي�ع األط�راف يف البالد 
إىل تبن�ي »موقف�ا وطني�ا مس�ؤوال يأخذ 
يف االعتب�ار املصلحة العليا للبل�د، والتزام 
التهدئ�ة وتغليب لغ�ة العق�ل وتجّنب أي 
تصعيد قد يمس السلم واألمن املجتمعي«. 
وق�ال: »االنتخاب�ات اس�تحقاق وطن�ي 
ومس�ار ديمقراط�ي س�لمي للرجوع إىل 

املواطن�ن وخياراته�م، ورضورة تحقيق 
ثقة العراقين بالعملية االنتخابية لتكون 
معرّبة عن إرادتهم الحقيقية«. وأش�ار إىل 
أن االعرتاضات عىل سري العملية االنتخابية 
ضم�ن  »مقبول�ة  س�تكون  ونتائجه�ا، 
الس�ياق القانوني والتعام�ل معها يكون 
وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل«. 
وأكد البيان، »دعم صالح وزيدان ملفوضية 
االنتخاب�ات والهيئة القضائي�ة املُختصة 
ملتابع�ة ه�ذا املل�ف، والح�رص والجدية 

التام�ة بالنظ�ر يف الش�كاوى والطع�ون 
ع�ىل العملي�ة االنتخابية، بمهني�ة عالية 

وبمسؤولية وحيادية تامة«.
الجه�ود  وش�دد ع�ىل »رضورة تضاف�ر 
لتلبي�ة االس�تحقاقات الوطنية بتش�كيل 
مجلس نواب يس�تجيب لتطلعات الشعب 
يف اإلصالح والتنمية، ويعمُل عىل تش�كيل 
حكوم�ة فاعل�ة تحم�ي املصال�ح العليا 

للبلد«.
التفاصيل ص2

ص8

رشكة رائدة عامليًا تعرب
 عن التزامها بتحقيق التحول 

صوب الطاقة النظيفة 

العراق يتفق مع مرص عىل تبادل اخلربات يف هذا املجال

خـام الـبـصـرة يقفـز ليحقـق مكـاسـب بنسبة 7 باملـئـة

الـحـشـد الـشـعـبـي يـعـتـقـل داعـشــيـًا فـي نـيـنـوى

ص2

ص2

ص2

أوعز بإكمال بيانات ٦ آالف من العقود 
لصرف مستحقاتهم 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2469 )  October   Sun    17    2021    

ذي قار تعلن جتهيز اكثر من 2000 قطعة ارض يف مخس وحدات ادارية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن مدي�ر بلدي�ات ذي قار، أمس الس�بت، 
عن تجهي�ز وجبة جديدة م�ن قطع االرايض 

السكنية يف خمس وحدات ادارية.
وذك�ر ج�ال العب�ودي يف ترصي�ح صحفي، 
ان »خم�س وح�دات اداري�ة ب�ارشت باعداد 
قطع اراض س�كنية لتوزيعه�ا عىل الرشائح 

املشمولة«. 
واض�اف، ان »القطع وزعت ب�ن بلدية قلعة 
سكر بواقع 900 قطعة والشطرة 230 قطعة 
وبلدية الدواي�ة اكثر من 1000 قطعة وبلدية 

النرص اكثر من 100 قطعة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

لم يكن قانون االنتخابات الس�ابق يقود إىل أية مفاجآت 
فيما يتصل باس�تبدال النّواب، أما القان�ون الجديد فقد 
يكش�ف عند تطبيقه تغيريات مثرية عىل مس�توى أعداد 

الكتل.  
وتجرّب الباد للمرة األوىل، تطبيق قانون يس�تبدل مقعد 
الربملاني الشاغر، بصاحب أعىل األصوات من الخارسين، 
بينما كان االستبدال يف القانون السابق يجري من داخل 
الكتلة، أي أن ش�غور مقعد نائب ينتمي إىل الكتلة )س( 
سيقود إىل منح املقعد إىل شخص آخر من الكتلة ذاتها.  
تن�ص املادة 15 م�ن قانون االنتخابات الس�اري، رقم 9 

لسنة 2020، خامساً عىل ما ييل:  
»اذا ش�غر أي مقعد يف مجلس النواب يحل محله املرشح 

الحائز عىل أعىل األصوات يف الدائرة االنتخابية«.  
وق�د واجهت هذه املادة انتقادات لجه�ة أنها ربما تغرّي 
التوازنات املكوّناتي�ة يف بعض املناطق املختلطة، يف حال 

وفاة، أو حتى اغتيال نّواب.  
ووفق�اً للقانون، س�تتغري األوزان الربملاني�ة مع موجة 
صع�ود النواب لتس�لم مناص�ب تنفيذي�ة، وعىل فرض 
تش�كيل كابينة الحكوم�ة املقبلة من ن�ّواب فائزين، أو 
تسلمهم مناصب تنفيذية يف الدرجات الخاصة أو غريها، 
ف�إن الحدي�ث عن صعود نح�و 30 نائب خارس لتس�لم 
مقاع�د برملانية بصف�ة بدالء، س�يكون أم�راً منطقياً، 
بالنظ�ر إىل أعداد الش�خصيات املطلوبة لش�غل مناصب 
يف الكابين�ة الوزاري�ة، إال إذا ت�م تك�رار تجرب�ة الوزراء 

»التكنوقراط«.  
لك�ن التغي�ري يف أوزان الكت�ل الربملاني�ة بع�د تش�كيل 
الحكومة، ق�د ال يكون مؤثراً بالقدر الذي هو عليه أثناء 

رصاع تشكيل الكتلة األكرب.  
أدن�اه بع�ض التطبيق�ات املفرتض�ة للقان�ون الجديد، 
واملبنّي�ة عىل آخ�ر أرق�ام أصدرتها املفوضي�ة يف جميع 

املحافظات قبل العد اليدوي:  
الدائرة الثانية – الرصافة – بغداد، قد تكون األعىل حظاً 
باالس�تبدال، فتسلّم أي من »حاكم الزاميل، مها الدوري، 
حس�ن الكعبي« من الكتلة الصدري�ة مناصب تنفيذية، 
س�يعني مبارشًة صعود النائب الخارس حسن سالم من 

كتلة صادقون إىل الربملان.  
يف الدائ�رة السادس�ة – الرصافة – بغ�داد، ينتظر وزير 
الدف�اع األس�بق خالد العبيدي، ش�غور مقع�د من أصل 
أربع�ة يش�غلها اآلن كل م�ن »عائش�ة املس�اري، ع�يل 
الساعدي، محمد القدري، وعباس الجبوري« وسيحظى 

العبيدي بفرصة الدخول إىل الربملان مبارشًة.  
يف الدائرة الس�ابعة – الرصافة – بغداد، ستتمكن النائبة 
الس�ابقة انسجام الغراوي، من تحالف قوى الدولة، من 
استعادة مقعدها الربملاني، يف حال شغور مقعد »محمد 
ش�ياع الس�وداني« لتس�لمه منصباً حكومياً، أو أياً من 
الفائزي�ن اآلخري�ن يف الدائ�رة »صف�اء التميمي، محمد 

السوداني، ابتسام التميمي«.  
املرش�ح الش�هري »كام�ل عنّي�د« )اس�ُتخدمت دعايت�ه 
االنتخابي�ة كم�ادة يف برنام�ج البش�ري ش�و الس�اخر( 
س�يكون بإمكانه الحصول عىل مقعد نيابي عن الدائرة 
التاس�عة – الرصافة – بغداد، فيما لو شغر مقعدان من 
أصل ثاثة، يش�غلها اآلن كل من محافظ بغداد الس�ابق 
»عط�وان العطوان�ي« و »س�تار العتاب�ي« و«ابتس�ام 

البديري«.  
يف الدائرة الحادية عرشة – الكرخ – بغداد، ينتظر القيادي 
يف منظمة بدر »معن الكاظمي« والنائب الس�ابق »حمد 
املوس�وي« مقعدين عىل التوايل، فيما لو ش�غر مقعدان 
من أصل 5 يشغلها اآلن الفائزون »عالية نصّيف، مهدي 
الخيكان�ي، تقي الفرجالله، حس�نن الخفاجي، نرسين 

الحجيمي«.  
يف الدائ�رة »الس�اخنة« 12 – الك�رخ – بغداد، س�يكون 
بإمكان النائب الس�ابق محمد الكربويل تس�لم مقعده، 
ف�ور ش�غور مقع�د أح�د الن�واب الفائزي�ن »غان�دي 
الكزنزاني، عيل املوس�وي، عيل الس�اعدي، حسن سعيد 

الربيعي،  وشيماء العبيدي«.  

ويف كرب�اء، الدائ�رة الثالث�ة، س�يتمكن مرش�ح حركة 
امت�داد، ضي�اء هندي، من دخ�ول الربملان، إذا ما ش�غر 
مقع�د أي م�ن الفائزي�ن األربع�ة »محمد آل ع�يل، رائد 

الفتاوي، أحمد العماري، وابتسام االبراهيمي«.  
ويف الدائرة األوىل، يف حال تس�ّلم وزير اإلس�كان األسبق، 
والنائ�ب الفائ�ز الح�ايل ع�ن الكتل�ة الصدري�ة ط�ارق 
الخيكاني، منصباً تنفيذياً، فإنه س�يخيل مقعده ملرشح 

تحالف الفتح »حسن عيل اليساري«.    
ويف كرك�وك، الدائ�رة األوىل، س�يتعّن ش�غور مقعد أحد 
الفائزين الخمس�ة »ش�اخوان عبدالله، أميد فيض الله، 
ديان زنكنة،  صباح وهاب، مهيمن الحمداني« ليتمكن 
املرش�ح الخارس »مؤيد الداوودي« م�ن نيل مقعده، أما 
النائب الس�ابقة آال طالبان�ي، فس�يتعّن عليها انتظار 
ش�غور مقع�د النائب�ة الفائزة »دي�ان غف�ور زنكنة« 

واختال نسبة التمثيل النسائي، لتحل محلّها.  
أما يف الدائرة الثانية، فلن يستفيد النائب السابق الخارس 
»خال�د املفرجي« من خل�و مقعد النائب الفائز »أرش�د 
الصالحي« ألن املرش�حن الخارسين »سوس�ن جدوع، 
وغريب املراديل« عىل التوايل، يسبقان املفرجي عىل »دكة 

االحتياط«.  
يف الدائ�رة الثالث�ة لكركوك، فائزان، وفائ�زة )كوتا( هم 
كل م�ن النائب »محمد تمي�م« ومحافظ كركوك »راكان 
س�عيد« و«من�ى الجب�وري«، ووفقاً لألرقام، س�يحتاج 
الزعي�م القبيل »وصف�ي العايص« إىل ش�غور مقعد أحد 
الرجلن الفائزين ليتسلم مقعده، لكن العايص أعلن عرب 

صفحته الش�خصية فوزه باملقعد، ون�رش فيديو يقول 
في�ه مس�ؤول يف املفوضية »ماكو كوتا« رداً عىل س�ؤال 

احد الصحفين.  
ويف الدائ�رة الرابعة بمحافظ�ة نينوى، فاز حتى اآلن كل 
م�ن »ابراهيم قبو آل عثم�ان، ومحمد فرمان الجبوري، 
ونايف دباس الشمري، ومقعد كوتا نسائية لليال يونس 
العطو«، وينتظر النائب الس�ابق مختار املوسوي شغور 

أي من املقاعد الرجالية ليستعيد مقعده الربملاني.  
ويف ح�ال ت�وىّل رئيس حرك�ة امتداد، الفائز ع�ن الدائرة 
األوىل يف ذي ق�ار، ع�اء الركاب�ي، منصب�ًا تنفيذي�اً، أو 
اس�تقال، فإن بديله س�يكون مرش�ح الكتل�ة الصدرية 

الخارس »غزوان الغزي«.  
أما إذا ش�غر مقعد النائبة الفائ�زة عن الكتلة الصدرية، 
يف الدائرة ذاته، أمرية عبدالرس�ول، فإن بديلتها ستكون 

»أمل النارصي« من تحالف الفتح.  
فرصة اس�تعادة النائب السابق عن تحالف الفتح »وليد 
السهاني« مقعده يف الربملان، متوقفة عىل شغور مقعد 
أحد الن�واب الفائزين داوود الطائي عن امتداد، أو غايب 
العم�ريي عن الكتلة الصدري�ة، أو داخل رايض الحميدي 

عن دولة القانون.  
أما ش�غور مقعد نائبة الكتلة الصدرية »مروة الكناني« 
س�يعني صعود املرشحة عن حزب »املحافظون« هيفاء 

حسن.  
القي�ادي البارز يف ائتاف دول�ة القانون كاطع الركابي، 
س�يحتاج ش�غور مقعدي�ن من أص�ل ثاثة سيش�غلها 
»وزير العم�ل يف حكومة الكاظمي النائ�ب الفائز عادل 
حاش�وش، والنائب الفائ�ز عن امتداد كاظ�م الفياض، 

ونائب الكتلة الصدرية عمار السلمان«.  
مرش�ح حركة »حقوق« س�يحتاج إزاح�ة مقعدين من 
أص�ل ثاثة سيش�غلها حالي�اً النائب الفائز ع�ن امتداد 
فاح اله�ايل، والنائ�ب الفائز عن دول�ة القانون عارف 
الحمام�ي، والنائ�ب الفائز عن الكتلة الصدرية غس�ان 

السعيدي.  
ويف النج�ف، يحظى زعي�م حركة الوف�اء، عدنان الزريف 
بفرصة الس�تعادة مقع�ده، عن الدائ�رة األوىل، فيما لو 
توىل أحد النواب األربعة منصباً تنفيذياً »املس�تقل محمد 
عنوز، أو حس�ن الع�ذاري الدلفي عن الكتل�ة الصدرية، 
أو املس�تقل ه�ادي الس�امي، أو عقي�ل الفت�اوي عن 
دول�ة القانون.  ويف الدائ�رة األوىل بمحافظة البرصة، إذا 
شغر مقعد املحافظ الفائز أسعد العيداني، فإن خليفته 
س�يكون املرش�ح »املس�تقل« والقيادي يف هيئة الحشد 

الشعبي عاء الحيدري.  

تَملة« يف النتائج النهائية.. و »دكة احتياط« تزدحم بأمساء سياسية كبرية »تغيريات محُ

فرز األصوات: نواب عىل حافة الفوز واخلسارة
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      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء 
األع�ىل يف الباد من أي تصعيد يمس الس�لم 
واألمن املجتمعي، عىل خلفية اعرتاض قوى 

شيعية عىل نتائج االنتخابات الربملانية.
ج�اء ذل�ك يف بي�ان مش�رتك للرئي�س برهم 

صالح ورئيس مجل�س القضاء األعىل فائق 
زي�دان، بعد تصاعد وت�رية التوتر واملخاوف 
من اندالع أعم�ال عنف عىل خلفية اعرتاض 

قوى عىل النتائج األولية لانتخابات.
ودعا البيان، جميع األطراف يف الباد إىل تبني 
»موقف�ا وطني�ا مس�ؤوال يأخ�ذ يف االعتبار 
املصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب 

لغ�ة العق�ل وتجّن�ب أي تصعي�د ق�د يمس 
السلم واألمن املجتمعي«. وقال: »االنتخابات 
استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي 
للرجوع إىل املواطن�ن وخياراتهم، ورضورة 
تحقي�ق ثقة العراقي�ن بالعملية االنتخابية 
لتك�ون مع�رّبة ع�ن إرادته�م الحقيقي�ة«. 
وأش�ار إىل أن االعرتاضات عىل س�ري العملية 

االنتخابي�ة ونتائجه�ا، س�تكون »مقبول�ة 
ضمن السياق القانوني والتعامل معها يكون 
وفق الدس�تور والقانون ليك�ون الفيصل«. 
وأكد البيان، »دع�م صالح وزيدان ملفوضية 
االنتخاب�ات والهيئ�ة القضائي�ة املُختص�ة 
ملتابعة ه�ذا امللف، والحرص والجدية التامة 
بالنظر يف الش�كاوى والطع�ون عىل العملية 

وبمس�ؤولية  عالي�ة  بمهني�ة  االنتخابي�ة، 
وحيادية تامة«.

وش�دد عىل »رضورة تضاف�ر الجهود لتلبية 
االس�تحقاقات الوطني�ة بتش�كيل مجل�س 
نواب يستجيب لتطلعات الشعب يف اإلصاح 
والتنمية، ويعمُل عىل تشكيل حكومة فاعلة 

تحمي املصالح العليا للبلد«.

رئاسة اجلمهورية وجملس والقضاء حيذران من »املساس« باألمن املجتمعي

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، أمس السبت، عددا من دول 
التعاون اإلسامي بحماية  منظمة 
الشيعة يف أفغانستان.    وقال الصدر 
يف تدوين�ة، »بعد انس�حاب القوات 
الغازية من أفغانس�تان الصديقة.. 
تس�لمت ق�وات طالب�ان الحكم يف 
أول مقتضي�ات  أفغانس�تان. وإن 
الحك�م اإلس�امي ورشوط�ه ه�و 
العدل ب�ن الرعية با فرق بن دين 
وآخ�ر أو بن عقي�دة وأخرى.. وإال 
فهو الظلم بعين�ه«.  وأضاف »كما 
ورد: اململ�ك يبق�ى م�ع الكفر وال 
يبقى م�ع الظلم. فباألمس نرى أن 
كل الطوائف يف أفغانس�تان تعيش 
بس�ام يف ظ�ل الحك�م العلمان�ي( 
األمريكي. واليوم نشاهد  والتواجد 
الش�يعة اإلمامي�ة يف ظل�م ورعب 
وإرهاب وتفجريات تطال أرواحهم 
أليس  ومس�اجدهم..  ومقدساتهم 
ه�ذا معيا؟؟ وخصوص�ا إن القوى 

اإلرهابي�ة الظامي�ة ال تس�تهدف 
الش�يعة فحس�ب، ب�ل إن إرهابها 
يطال حتى الس�نة املعتدلن، فضا 
عن غريهم من الديانات والعقائد«.  
أن  وقلن�ا  تنزلن�ا  :فل�و  وتاب�ع، 
)الوهابية السلفية( يقولون بكفر 
طائف�ة معين�ة أال وه�م الش�يعة، 
فه�ذا ال يعطيه�م الح�ق بقتله�م، 
وال س�يما أنه�م ليس�وا يف ح�رب 
معكم بل يعيش�ون بسام بينكم«.  
ودعا الص�در دول منظمة التعاون 
اإلسامي وال سيما باكستان وقطر 
واململكة العربية الس�عودية وكذلك 
الجمهورية اإلس�امية اإليرانية لل� 
»تدخ�ل م�ن أج�ل رف�ع معاناتهم 
بالطرق التي يرونها مناس�بة. وإن 
كان�ت حكومة طالب�ان غري قادرة 
ع�ىل حمايته�م.. فعليه�ا إعط�اء 
الفرصة للش�يعة بحماية أنفسهم 
قب�ل ف�وات األوان وقب�ل نش�وب 
حرب طائفي�ة ال يكون رضرها إال 
عام�ا ع�ىل كل الدول االس�امية يف 

املنطقة«.  

الصدر حيذر من نشوب حرب طائفية
 يف أفغانستان: رضرها عام 

        البصرة / صفاء الفريجي

أكد محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني، 
أم�س الس�بت، أن رواتب البلدية س�ترصف 
االسبوع املقبل.وقال العيداني، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن�ه »لدينا 
تواصل مع مدير بلدية البرصة املهندس عيل 

املوسوي بخصوص موضوع رصف الرواتب 
واكد ان الرواتب س�ترصف يوم األحد.وبعد 
توجي�ه محاف�ظ الب�رصة املهندس أس�عد 
العيداني، أوعز الدكتور عبد الحسن سلمان 
املدي�ر العام لرتبي�ة البرصة لألقس�ام ذات 
العاقة بأكم�ال تدقيق البيانات الخاصة ب 
٦000 م�ن عق�ود رشاء الخدمة ضمن قرار 

315 استعدادا لرصف مس�تحقاتهم املالية 
قريبا. وقد وجه املدير العام بتش�كيل لجنة 
خاص�ة إلنج�از تدقي�ق البيان�ات بالرسعة 
املمكنة حيث ستبدأ أعمالها مطلع اإلسبوع 
الحايل، مؤكدا بأنه شخصيا يتابع اإلجراءات 
الخاص�ة ب�رصف مس�تحقاتهم وف�ق آلية 

تضمن حقوق الجميع. 

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  معاوني�ة  تمكن�ت 
واملعلومات يف الحشد الشعبي، أمس 
الس�بت، من اإلطاحة بأحد عنارص 
داع�ش يف محافظ�ة نينوى.وذكرت 
هيئة الحش�د الشعبي يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»اعتق�ال الداع�ي ج�اء بن�اًء عىل 
معلومات استخبارية دقيقة تمكنت 
خاله�ا مف�ارز مديري�ة املعلومات 
العامة يف الحشد الشعبي من اعتقال 
عن�رص إرهاب�ي تابع لداع�ش بعد 
اس�تحصال املوافق�ات القضائية يف 

مدينة املوصل«. واضافت ان »املتهم 
امل�ادة  وف�ق  اعتق�ل  م(  ص.  )ح. 
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب، 
اإلج�راءات  بحق�ه  اتخ�ذت  حي�ث 
القانوني�ة اصولي�ا«.  ودعت الهيئة 
»جمي�ع املواطنن لإلباغ عن جميع 
الش�بهات والعنارص اإلرهابية التي 

تعبث بأمن الدول�ة ومواطنيها عرب 
الرق�م الس�اخن ٤٨1 لحف�ظ األمن 
واألم�ان يف الباد«. بدوره�ا، نفذت 
قوة من اللواء 12 يف الحشد الشعبي 
عملي�ة أمنية ملاحق�ة فلول داعش 
الطارمية ش�مايل بغداد.واشارت  يف 
هيئة الحش�د الشعبي يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه إن 
العملية اجريت »بناء عىل معلومات 
استخبارية لتفتيش املناطق املشتبه 
به�ا يف الطارمي�ة والت�ي تتخذه�ا 
عنارص داعش م�أوى لها ومنطلقا 
لتنفي�ذ عملياته�ا االجرامي�ة ض�د 

املدنين«.

أعلن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن 
عب�د األمري يار الله، نجاح خطة زيارة اإلمام 
الحسن العسكري يف سامراء.    وقال يار الله 
يف مؤتمر صحفي، إن »القطعات العس�كرية 

بجميع صنوفها عملت بش�كل دؤوب، فضاً 
ع�ن الجه�ود التي بذلت م�ن قبل ال�وزارات 
الس�اندة لتأمن الزيارة خال يومن«، الفتاً 
اىل أن »ه�ذه الزيارة تمي�زت باملرونة وفتح 

الطرق أم�ام الزائرين«.  وأش�ار اىل أن »عدد 
الزائري�ن تجاوز 5 ماين زائر، فيما بلغ عدد 
املواكب 1000موكب بينها 700 موكب خدمي 
و300 عزائ�ي«، مبين�اً أن »3٦00 متط�وع 

م�ن املواكب اش�رتكوا يف تنظي�م الزيارة مع 
الق�وات األمنية«.  ويف صعيد آخر أكد يار الله 
»جهوزية القطعات لتأمن الوضع األمني ملا 

بعد االنتخابات.

كشف الناطق باسم حزب تقدم يحيى 
املحم�دي، أم�س الس�بت، أن حزب�ه 
ش�كل لجنة للتواصل مع باقي الكتل، 
وفيما أك�د وجود تفاهم�ات وصفها 
بالواسعة، لفت إىل أن حزبه ليس لديه 
خطوط حمراء للتحالف مع أي كتلة.

متلف�ز،  لق�اء  يف  املحم�دي،  وق�ال 
»لي�س لدين�ا خطوط حم�راء مع أي 
كتلة«، مضيفا أن »تفاهمات واس�عة 
م�ع الكت�ل الفائزة م�ن بينه�ا التيار 

الصدري«.
وبن أن »تحالفن�ا مرهون بالربنامج 
الحكوم�ي للكتل«، مؤك�دا أن »الباب 
مفتوح أمامنا للتحالف مع أي كتلة«. 
وأردف: »ال يمكن أن نتكلم عن تحالف 
نهائ�ي إال بع�د املصادقة ع�ىل نتائج  
االنتخابات«، مشريا إىل أن حزبه شكل 

»لجنة للتواصل مع باقي الكتل«.
واس�عة  تفاهم�ات  »لدين�ا  وتاب�ع: 
م�ع الكتل الفائ�زة تحديدا الش�يعية 
والكردي�ة«. وأكم�ل أن »دور محم�د 
الحلبويس س�يكون مهما يف تش�كيل 
الحكومة املقبلة«، مضيفا أن »تحالف 
تقدم حصد ٤3 مقعدا نيابيا وهو بذلك 

يمثل اكرب تمثيل للمكون السني«.
ويف وق�ت س�ابق، اعلن ح�زب تقدم، 
الذي يتزعمه محمد الحلبويس، تسمية 

يحيى املحمدي متحدثاً باسمه.

حمافظ البرصة: رواتب البلدية سترصف االسبوع املقبل
أوعز بإكمال بيانات ٦ آالف من العقود لصرف مستحقاتهم 

الـحـشـد الشعبـي يعتقـل داعشيـًا فـي نينـوى

رئاسة أركان اجليش تعلن نجاح خطة تأمني زائري سامراء

اقتحم أهدافًا عدة يف الطارمية ملالحقة فلول »داعش«

تقدم يتحدث عن تفامهات 
واسعة مع الكتل الفائزة 

ومنها التيار الصدري

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الداخلية، موعد اصدار الجواز االلكرتوني بالتنس�يق 
مع وزارة االتصاالت.

وق���ال م��دي��ر ش���ؤون ال��ج��وازات العامة يف الوزارة اللواء 
احم�د عبد ال�س��ت�ار يف ترصيح صحفي، ان »امل�دي�ري�ة س�تبدأ 
باالصدار بعد ان انجزت جميع االمور اللوجستية املتعلقة باملرشوع، 
اذ ابرم�ت بهذا الس�ياق ع��ق��دا م����ع وزارة االت���ص���االت 

لتسهيل اصداره«. 
واض��اف ان »ال�ج�واز االلكرتوني ي�م�ت�از ب�اح�ت�وائ�ه ع�ل�ى 
ش��ري�ح�ة ال��ك��ت��رون��ي��ة ت��ض���م امل��ع��ل��وم��ات 
ال��ك��ام��ل���ة ل��ص��اح���ب ال����ج�����واز«، م�ن�وه�ا 
ب��ان »ال��ب��واب��ات االم�ن�ي�ة ف��ي امل��ط��ارات س�ت�ف�ت�ح 
ف��ي ح�ال مطابقة املعلومات املوجودة عىل الرشيحة، م�ع املثبتة 

بالحاسبة املركزية والتي يستحيل التاعب بها«. 
وب�ن ان »الج�واز االلكرتوني س�يغني ع�ن اس��ت�خ�دام البطاقة 
امل�وح��دة كونه يحمل نفس معلوماتها، وبالت�ايل ف��أن��ه ف��ي 
ح���ال ت�ج�دي�د ال��ج���واز اليحتاج املواطن اىل املستمس�كات 

الرسمية كونها موجودة فيه«. 
دراس���ة  امل��دي��ري���ة  »ان���ج����از  ع���ن  وك��ش���ف 
ال��ج���واز  ع��ن  ج���دوى  دراس��ة  لتقدي�م  متكامل�ة 
االل�ك�ت�رون�ي ال�����ذي س���ي��ك��ون ب��ن��ف��س ش�ك�ل 
م���ن  وامل��ع��ت��م���د  ح��ال��ي���ا  امل��س���ت��خ��دم 
م�ن�ظ�م�ة )االك����او( ل�ل�ط�ي�ران، الفتا اىل ان »امل��دي��ري��ة 
س�تمكن امل���واط���ن���ن ك��اف��ة م����ن اق��ت��ن��ائ��ه 

وف���ق امل�س�ت�م�س�ك�ات ال�رس�م�ي�ة االصولية«. 
وذك����ر، ان »امل�دي�ري��ة نجحت ومن خ��ال الحقيبة املتنقلة، 
ال����ج�����وازات ل��ل��ج��ال��ي���ات ب�ج�م�ي��ع  باص�دار 
انحاء العالم، فضا عن اصداره ل��ل��ح��االت االن��س��ان��ي��ة 
خ���ال 2٤ س�اعة فق�ط وضم�ن عرشة ف�روع م�وزع��ة ف�ي 
ب��غ��داد«، ك�اش��ف�ا عن »التنس�يق م��ع وزارة ال�ع�م�ل ملنح 

ال��ج��وازات ل�اي�ت�ام وامل�س�ن�ن يف دور االيواء«.

الداخلية حتدد موعد اصدار اجلواز االلكرتوين

        بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع س�عر خام البرصة الخفيف 
اىل  ليص�ل  دوالرا   1.0٤ بمق�دار 

٨3.7٨ دوالراً.
وارتف�ع خ�ام الب�رصة الثقيل 91 
دوالرا   7٨.2٦ اىل  ليص�ل  س�نتا 
ليس�جل مكاسب اس�بوعية بلغت 

5.17 دوالرات ، ما يعادل %7.07.

وارتف�ع أيضا خ�ام برنت بنس�بة 
دوالرا،   ٨٤.٨٦ اىل  ليص�ل   %1.02
وحقق ارباحا بلغت 2.٤7 دوالر ما 

يعادل نسبة 3% يف اسبوع.
وجرت تس�وية خام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي عىل ارتفاع ايضا 
 ٨2.2٨ اىل  ليص�ل   %1.19 بنس�بة 
ارباح�ا  ليس�جل  للربمي�ل  دوالراً 

اسبوعية بنسبة ٦9.%3.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق الع�راق ومرص ع�ىل تبادل الخ�ربات ف�ي مج�ال البيئ�ة وإق�ام�ة 
محطات رص�د ل�ت�ن�ق�ي�ة ال���ه���واء وأخ����رى ل�ح�ل مش�كات 

املياه.
وق����ال وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ج��اس���م ح��م��ادي يف ترصيح 
صحف�ي، إن »العراق طلب من ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��وح��د 
م��ن أج���ل مقاومة التغيريات البيئية واالنتقال إل���ى ال��ط��اق��ات 

امل��ت��ج��ددة وال�ب�ي�ئ�ة ال��خ��ض��راء«. 
واوض�ح أن »الع�راق ب���دأ ي�خ�ط��و خ��ط���وات ك��ب��ي��رة ف�ي 
ه��ذا امل�ج��ال م��ن خ��ال توجيه�ات رئ���ي����س ال�������وزراء 
م�ص�ط�ف��ى ال�ك�اظ�م��ي، إذ قمنا بتش�كيل لجنة فني�ة مكونة من 
وزارات ع��دة م��ن أج��ل تحقيق ه��ذه األه��داف ونتطلع م�ن الدول 
ال��ع��رب��ي���ة ل��دع��م ب��ل��دن��ا ف�ي االس���ت��ث��م��ار ف��ي 

م��ج��االت الطاقة املتجددة«. 

خام البرصة يقفز ليحقق مكاسب
 بنسبة 7 باملئة

العراق يتفق مع مرص عىل تبادل اخلربات 
يف هذا املجال
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حمافظة كربالء املقدسة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
اعالنجلنة البيع واالجيار

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013املعدل
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العقارات ( املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور ) 15( يوم تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة 
صباحا مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار  ونسخة من هوية االحوال املدنية  
وبطاقة السكن  عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف 
حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات 
او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل  عىل ان يتم تس�ديد كامل بدل 
االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم 

تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

اعالن 
اىل /املدعي عليه) نجاح رزاق خنفر(

اق�ام املدع�ي ) جاس�م صال�ح الزم (الدع�وة 
البدائي�ة املرقم�ة1٤53 /ب /2021 امام هذه 
املحكمة ضدك والتي يطلب فيها الحكم بإلزامك 
بنقل ملكية العقار تسلسل )٨2٦/35٩٨ القبلة 
(بموج�ب املبايعة املؤرخة 20/5/1٩٩5 بمبلغ 
ق�دره مائتان ال�ف دين�ار مقبوض�ة بالكامل 
بموجب قرار مجلس قيادة املرقم11٩٨ لس�نة 
1٩٧٧، ولثبوت القبلة ،علية تقرر تبليغك إعالًنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ع�ىل ان تكون 
جريدةالصباح من ضمنه�ا امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوفق 1٨/10/2021 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونياً 
س�نجري املرافع�ة بحق�ك غيابًي�ا وعلن�اً وفق 

االصول.
القايض / حسن فاضل ياسني

��������������������������������������������������
إىل الرشيك زينب عيل هالل

 توج�ب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف 
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقه ع�ىل قيام رشيك محمد رايض عبد 
الله بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 5٩520/3 حي 
الن�داء خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك 

باالعرتاض مستقبال
��������������������������������������������������

إىل الرشي�ك بلقي�س كوني خل�ف اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 321٤2/3 حي 
امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
ازهار خنجر جبار

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

اىل الرشيك انور صباح محمد نوري
اقتىض حضوركم اىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف خلف 
مديري�ة ماء النجف وذلك القراركم باملوافقة عىل س�حب س�لفة 
للعق�ار املرقم 3/312٤0 حي ميس�ان مناصفة مع الرشيك زين 
العابدي�ن جمعه س�لمان مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل 
العراق وشهر خارجه وبعكسه سوف تصدر االجازة املوافقة وفق 

الضوابط الالزمة
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف لنجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 1/استمالك / 2021

التاريخ 2021/10/13
اعالن

اىل املدعى عليه  / 1 � باسل مهدي شمس الدين 
اق�ام مدير بلدية الكوفة اضافة لوظيفت�ه ضدك الدعوى البدائية 
املرقمة 1/اس�تمالك/2021 طلب فيها استمالك القطعة املرقمة 
3/3٤ مقاطعة ٧ السهيلية وفق احكام القانون ٨0 وذلك لغرض 
تنفي�ذ التصميم االس�ايس واس�تعمالها للنف�ع العام ل�ذا اطلب 
دعوتك�م للمرافع�ة وتقدي�ر مس�احة القطعة املراد اس�تمالكها 
والبالغ�ة واح�د دون�م و12 اول�ك و 50 مرت نقل ملكي�ة القطعة 
اعاله املراد اس�تمالكها اىل دائرة م�وكيل وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية منطقة 
الكوفة الس�هيلية 1 املدعو عب�د الكريم مهدي الجبوري  فقد قرر 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2021/10/21 الساعة التاسعة صباحا 
عند عدم حضورك او ارس�الك من ين�وب عنكم قانونا او تقديمك 
ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ ٧523

التاريخ 2021/10/1٤
اعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املس�تدعي  )قاس�م حرامي 
علي�وي( طلبا لغرض تبدي�ل لقبه  وجعله ) الفض�يل( بدل من ) 
الحس�اوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 201٦ واالمر االداري املرقم 2٤1٩5 يف 12/201٦/٦

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير الجنسية العام وكالة 
��������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ ٧52٦

التاريخ 2021/10/1٤
اعالن

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )حيدر عيل عليوي( 
طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) الفضيل( بدل من ) الحس�اوي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�ده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

201٦ واالمر االداري املرقم 2٤1٩5 يف 12/201٦/٦
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

��������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ ٧520
التاريخ 2021/10/1٤

اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )محمد عيل عليوي( 
طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) الفضيل( بدل من ) الحس�اوي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�ده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

201٦ واالمر االداري املرقم 2٤1٩5 يف 12/201٦/٦
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

��������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ ٧55٧
التاريخ 2021/10/1٤

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املس�تدعي  )مصطفى احمد 
كاظم ( الذي يروم تبديل اس�م ابنه القارص وجعله  ) جعفر( بدل 
م�ن ) فادي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 201٦ واالمر االداري املرقم 2٤1٩5 يف 12/201٦/٦

اللواء 
نشأت ابراهيم الخفاجي

مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ ٧52٤

التاريخ 2021/10/1٤
اعالن

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )وليد جواد حرامي( 
طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) الفضيل( بدل من ) الحس�اوي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�ده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

201٦ واالمر االداري املرقم 2٤1٩5 يف 12/201٦/٦
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

��������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ ٧522
التاريخ 2021/10/1٤

اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )حس�ن عيل عليوي( 
طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) الفضيل( بدل من ) الحس�اوي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�ده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

201٦ واالمر االداري املرقم 2٤1٩5 يف 12/201٦/٦
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

��������������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ ٧521
التاريخ 2021/10/1٤

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املس�تدعي  )كاظ�م حرامي 
علي�وي( طلبا لغرض تبدي�ل لقبه  وجعله ) الفض�يل( بدل من ) 
الحس�اوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 201٦ واالمر االداري املرقم 2٤1٩5 يف 12/201٦/٦

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير الجنسية العام وكالة 
��������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ ٧525

التاريخ 2021/10/1٤
اعالن

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي  )حسني عيل عليوي( 
طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) الفضيل( بدل من ) الحس�اوي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�ده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

201٦ واالمر االداري املرقم 2٤1٩5 يف 12/201٦/٦
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الجدول الغربي
العدد : ٧55/ب/2021
التاريخ 2021/10/13

اىل املدعى عليها / جنان خالد سلمان
تبليغ بالحضور

اقام املدعي فيصل غازي ش�اكر الدعوى املرقمة ٧55/ب/2021 
امام محكمة ب�داءة الجدول الغربي ويطلب فيه�ا الزامك باعادة 
املبل�غ ال�ذي بذمت�ك والبالغ خمس�ة وثالثون ملي�ون وثمانمائة 
ال�ف دين�ار عراق�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك يف 
صحيفتني يوميتني رس�ميتني بالحضور يف موعد املرافعة املوافق 
2021/10/25 الس�اعة التاس�عة صباحا امام هذه املحكمة  او 
ارسال من ينوب عنك قانونا وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا
القايض

يارس حسن عبد الرضا
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 
العدد ٩3٤/ش/2021
التاريخ 2021/10/5

اعالن
اىل / املدعى عليه محمد كاظم دحام يسكن النجف حي العسكري 

مجهول محل االقامة 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا الغياب�ي املرقم اع�اله بتاريخ 
2021/٨/5 ال�ذي يقيض الحكم بالتفري�ق القضائي للهجر الذي 
اوقعت�ه زوجت�ك املدعية ميع�اد باس�م محم�د وملجهولية محل 
اقامت�ك  حس�ب رشح مختار منطق�ة حس العس�كري  املختار 
حس�ني ريس�ان الس�المي يف 2021/٩/٧ تق�رر تبليغ�ك بق�رار 
الحكم الغياب�ي   بصحيفتني محليتني يوميتني وعند تبلغك وعدم 
اعرتاضك خالل املدة القانونية سيكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفقا للقانون
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استءناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد : 22٧٧/ب/2021

التاريخ 2021/10/12
اعالن

اىل املدعى عليها / تايض كويس حمزة
اق�ام املدعون / احم�د مد الله حمزة وجماعت�ه  الدعوى املرقمة 
اع�اله املتضمنة طل�ب الحكم بعد نفاذ الترصف�ات للعقار املرقم 
1/525 م ٦1 جزي�رة ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت 
الح�ارض لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 
املرافع�ة 2021/10/2٤ ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 

ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض

محمد خضري حميد
��������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد 1321/ ب/ 2021
التاريخ 12/ 10/ 2021

اعالن
إىل / املدعى عليه سعد حسن خشان 

أص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م 1321/ ب/ 2021 يف 20/ 
٦/ 2021 والذي يقيض بالزامك بتاديتك إىل املدعي حيدر سجودي 
عبد الكاظم مبلغا وقدره 20,000,000 عرشون مليون دينار عن 
قيم�ة الكمبيال�ة املرقم�ة 1٩٩٤٩ يف 201٧/11/1٩ املمنوحة له 
من قبلك واملصدقة من كاتب عدل كربالء  وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب اش�عار القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني 
محليت�ني ولك ح�ق االعرتاض واالس�تئناف والتميي�ز ضمن املدة 
القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق األصول

القايض
حيدر محمد عيل صالح

 vip مركزالكوفير مصطفى البغدادي#
للعنايه بالرجال وتركيب الش�عر الطبيعي الطبيعي 

املستورد من الهند اىل مركزنا 

العنوان النجف االرشف ش�ارع الغدير كرامه مجاور 
جامع الخاقاني 

)_٨٨2b حجز مسبق:واتساب )انستكرام
0٧٨23٦55515 اثري

0٧٧33٦55515 آسيا
��������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد ٧٧٩/ ب/ 2021

التاريخ 12/ 10/ 2021
اعالن

إىل / املدعى عليه سعد حسن خشان 
أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم ٧٧٩/ ب/ 2021 يف 15/ ٦/ 
2021 وال�ذي يقيض بالزام�ك بتاديتك إىل املدعي حيدر س�جودي 
عبد الكاظم مبلغا وقدره 20,000,000 عرشون مليون دينار عن 
املبلغ املس�تلم من قبلك بموجب عق�د البيع والرشاء املؤرخ يف 1/ 
12/ 201٩ وملجهولية محل إقامتك حسب اشعار القائم بالتبليغ 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني محليت�ني ولك حق االعرتاض 
واالس�تئناف والتميي�ز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق األصول
القايض

حيدر محمد عيل صالح
��������������������������������������������������

محكمة بداءة كربالء
العدد : 11٤5/ب/201٦

لعدم حصول راغب بالرشاء واس�تنادا الحكام املادة ٩٨/ اوال من 
قانون التنفيذ تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املدرجة اوصافه 
ادناه باملزايدة العلنية ملدة خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من ثاني يوم 
نرش االع�الن فعىل الراغب بالرشاء مراجعة املحكمة مس�تصحبا 
مع�ه ش�هادة الجنس�ية العراقية وص�د مصدق بمبل�غ 10% من 
القيمة املقدرة للعقار لحس�اب هذه املحمة وس�تجري املزايدة يف 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا من الي�وم الخامس عرش واذا صادف 
عطلة رس�مية فتس�جري املزاي�دة يف اليوم الذي يليه وان رس�وم 

التسجيل عىل املشرتي
القايض

محمد خضري حميد
االوصاف :

العق�ار املرقم 1٨ م ٨3 عباس�ية جنس�ه خان مش�يد عليه ثالثة 
مح�الت ومخ�زن نوع�ه مل�ك رصف مس�احته حس�ب ص�ورة 
القي�د 1٧ اول�ك و 10,٧0 م2 واقع حالة عبارة ع�ن خان كبري يف 
واجهته اربعة محالت ويقع يف س�وق اب�ن الحمزة املحل االول ذو 
ثالث دهنات مس�قف بالش�يلمان وقس�م بالجينكو ومتخذ لبيع 
املفروش�ات  والس�جاد واملحل الرابع لبيع مواد بالستك الجاهزة 
وهن�اك ب�اب حديد تؤدي اىل س�احة كب�رية ويوج�د مخزن كبري 
مسقف بالس�ندويج بنل وجملون مسقف بالجينكو قدرت قيمة 
العقار كامال ارضا ومشيدات مبلغ وقدره اربعة مليارات ومائتان 

وثمانية وثالثون مليون وسبعمائة وخمسة واربعون الف دينار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها  ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة  
مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذي�ن يرغب�ون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة املق�درة بموجب صك 
مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد 
املحاف�ظ املرق�م )30( يف 201٦/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االع�الن البالغة )30 ( يوما 
يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

٤ � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10٨٨1 يف 201٤/٩/2٨ يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم
 5 � يلزم املتقدم عىل تأجري السكلة الواردة يف الفقرة )2( من االعالن بتنفيذ كشف البلدية البالغ )2,3٤0,000( 

دينار عىل ان تؤول املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة عقد االيجار

العدد / 269
التاريخ 2021/10/14

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك)القديم/الجديد( جنس الملك ت

ثالث 
سنوات

على جزء من القطعة المرقمة 
19/5272 م18 علوة الفحل

)10,4×11,9(
م بال

مساحة من 
االرض النشاء 
مكتب محاماة 

عليها 
1

ثالث 
سنوات

على جزء من القطعة المرقمة 
87/958م26 البو ماضي )40×50(م بال سكلة 2

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة )9×9(م 89/11 شقة سكنية  3
سنة واحدة شارع السكة  )13×5,6(م 104/2 شقة سكنية 4
سنة واحدة شارع السكة  )3,6×2,2(م 116/)1/54( حانوت 5
سنة واحدة شارع السكة  )8,5×2,6(م 120/)1/62( حانوت 6

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة )3×3(م
-17/20-16/19-5/5

-69/90-41/47-33/39
72/93

حوانيت 7

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة )3×6(م -14/17-13/16-12/15
24/27-22/25-20/23 حوانيت 8

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السكة )4,7×3(م 83/105 حانوت 9

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 38341
التاريخ 2021/10/14

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي

مدير بلدية  كربالء املقدسة

مدة االيجار  بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار وموقعه ت

ثالث سنوات
3500000 ثالثة مليون وخمسمائة الف 

دينار سنويا 
 

1000م2 عرصة خالية التخاذها مخزن والمرقمة 86/ب-معملجي 
النسيجية  1

ثالث سنوات 4000000 اربعة مليون دينار سنويا 1200م2 عرصة خالية التخاذها مخزن والمرقمة 89/ب-معملجي 
النسيجية  2

سنة واحدة 12000000 اثنى عشر مليون دينار 
سنويا   1600م2 مغتسل فريحة ـ طريق النجف والمرقم 40/4/65 3

ثالث سنوات 3500000  ثالثة مليون وخمسمائة الف 
دينارسنويا 40م2 مكتب دفن فريحة ـ طريق النجف والمرقم 5 4

ثالث سنوات 2500000 مليونان وخمسمائة  الف 
دينار سنويا   90م2 مكتب دفن فريحة ـ طريق النجف والمرقم 40/4/24 5

ثالث سنوات 2250000 مليونان ومائتان وخمسون 
الف دينار سنويا    90م2 مكتب دفن فريحة ـ طريق النجف والمرقم 40/4/17 6

ثالث سنوات 2250000 مليونان ومائتان وخمسون 
الف دينار سنويا    90م2 مكتب دفن فريحة ـ طريق النجف والمرقم 40/4/20 7

ثالث سنوات 2250000 مليونان ومائتان وخمسون 
الف دينار سنويا    90م2 مكتب دفن فريحة ـ طريق النجف والمرقم 40/4/22 8

ثالث سنوات 12000000 اثنى عشر مليون دينار 
سنويا   1127,68م2

عرصة خالية التخاذها معرض تجاري لبيع المواد 
الغذائية وبدون مشيدات ثابتة والمرقمة 61/54689/3 ـ 

حي النصر 
9

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة الف دينار 
سنويا  760م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 

والمرقمة 11/1 جزء من 600هـ  10

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة الف دينار 
سنويا  760م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 

والمرقمة 12/1 جزء من 600هـ  11

سنة واحدة 1800000 مليون وثمانمائة الف دينار 
سنويا  800م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 

والمرقمة 14/م  جزء من 600هـ  12

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة الف دينار 
سنويا  800م2 عرصة خالية التخاذها مخزن في الحي الصناعي 

والمرقمة 15/م  جزء من 600هـ  13

ثالث سنوات 1525000 مليون وخمسمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار سنويا  103م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 42 جزء من 

61/6826/3 جزيرة 14

ثالث سنوات 2525000 مليونان وخمسمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار سنويا 304م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 44 جزء من 

61/6826/3 جزيرة 15

ثالث سنوات 1025000 مليون وخمسة وعشرون الف 
دينار سنويا  76م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 45 جزء من 

61/6826/3 جزيرة 16

ثالث سنوات 1525000 مليون وخمسمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار سنويا  98م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 46 جزء من 

61/6826/3 جزيرة 17

ثالث سنوات 2810000 مليونان وثمانمائة وعشرة 
الف  دينار سنويا  725م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 61/9575/3 جزيرة 18
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الحاقـــاً بكتابنـــا   ذي العــدد  4251 فـــي 
تمديـد موعـد   غلـق  2021/10/4واملتضمـن 
املناقصـة    2/بلدية /2021  مرشوع  ))تنظيف 

شعبتي العشار والخليج العربي(
نود ان ننوه اىل  تعديل الوثيقة القياسية الخاصة 
باملرشوع وعىل الرشكات القاطعة مراجعة قسم  
العقود الحكومية – شعبة بيع الوثائق القياسية 

الستالم التعديل .
اسـتناداً اىل كتاب مديرية بلدية البرصة ذي العدد 

39945 يف 2021/10/14.

ديوان حمافظ البرصة
القسم: العقود احلكومية

شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate

م/تنويــه

احلقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية

مجعية 6 كانون التعاونية االستهالكية 
اعالن 

1-يلغى اعالننا املنشور يف جريدة املستقبل العدد ) 2467 ( الصادر بتاريخ 13 / 10 
/ 2021 ) اعالن مزايدة( 

2-تعلـن الجمعيـة عن اجـراء مزايدة علنيـة عن تأجـر املحل رقـم ) 10 ( والذي 
مسـاحته ) 170 م ( يف سوق بغداد الجديدة التابع لها وباملزايدة العلنية وفق نظام 
بيع وتاجر اموال وعقارات التنظيمات التعاونية فعىل الراغبني باالشـراك باملزايدة 
الحضـور يف سـوق بغداد الجديدة الكائن يف بغداد الجديـدة مجاور كراج نقل ) باب 
املعظم ( خلف سـينما البيضاء سـابقا ويف تمام السـاعة العارشة من صباح االحد 
يوم 31 / 10 / 2021 مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) 20 % ( من 
القيمة التقديرية وعىل من ترسو عليه املزايدة يتحمل اجور الداللية واالعالن البالغة 

) 2 % ( واي مصاريف اخرى .
موسى شمخي حسني 
رئيس جملس االدارة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الديوانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة :   22 / 6006 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 صدر اليوسفية

الجنس:  ارض الدار مع بنائها
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  40_2  اولك
املشـتمالت :   اسـتقبال وصحيات ومطبـخ وصالة / 
غرفتني نـوم / غرفة فوقاني 4 ×5 ) 20 م2 (170 م2 

شيلمان رديئ
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :
مقدار البيع : 

ستبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الديوانية يف املزايدة 
العلنيـة العقار املوصوف اعاله العائـد للراهن )حبيب 
عبـد الحسـن حلـواص( لقاء طلـب الدائـن املرتهن ) 
مـرصف الصناعـي / بغـداد( البالـغ ) 50000000( 
خمسون مليون مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشراك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من 
اليـوم التـايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحباً معه 
تأمينات قانونيـة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% مـن القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 85000000( 
خمسـة وثمانون مليون ديناراً حسـب أسعار السوق 
وان املزايدة سـتجرى يف السـاعة )12( ظهراً من اليوم 

األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف الديوانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الديوانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   2 / 17165

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 23  أبو الفضل
الجنس:  ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  2  اولك
املشتمالت :   دار مشيدة تحتوي عىل استقبال و مطبخ 

و صالة و غرفتني و صحيات شيلمان متوسط .
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :
مقدار البيع : 

ستبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الديوانية يف املزايدة 
العلنيـة العقار املوصوف اعاله العائـد للراهن )محمد 
حسـني غياض( لقاء طلـب الدائن املرتهـن ) مرصف 
الصناعـي / بغـداد( البالـغ ) 45000000( خمسـة 
واربعـون مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشـراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات 
قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 70000000(  سـبعون 
مليون ديناراً حسب أسعار السوق وان املزايدة ستجرى 

يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف الديوانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد / 5284 / ب1/ 2021
التاريخ / 14 / 10 / 2021

اعالن
اىل / املدعى عليه ) نرصت الله بيات عباس (

اقام املدعي ) عبد الكريم رضا حسن ( الدعوى البدائية 
املرقمـة أعـاله و التي يطلـب فيها الحكـم ب ) تمليك 
العقـار املرقم 3139 محلة الـراق ( ولثبوت مجهولية 
محـل اقامتك حسـب رشح املبلـغ القضائي واشـعار 
مختار محلة الراق حسني عيل الحداد عليه قررت هذه 
املحكمـة تبليغك اعالناً بصحيفتـني محليتني يوميتني 
بموعـد املرافعـة املصـادف يف 11 / 11 / 2021 وعند 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانوناً سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا و علنا وفق األصول .
القايض

عامر حسني حمزه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان

التاريخ :2021/10/5
اعالن

اىل / املدعو / عيل صبحي عبد عيل 
قـدم طالب حجة الفقدان ازهـار عباس رزاق  طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اسـتصدار فقدان بحقك كونك 
مفقـود  وملجهوليـة محل اقامتك وفق اشـعار مختار 
املنطقـة املدعو ) عيل صبحي عبد عيل( قررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عـرشة ايام مـن تاريخ نـرش االعالن وبخالفه سـيتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عباس عيل هادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )سـاجت عبد 
الجليـيل وناس( الذي يطلب تبديـل لقبه من)البديري( 
اىل )العطيـوي( فمـن لديـه اعـراض مراجعـة هـذه 
املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسـه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 

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

رياض جندي الكعبي
مديـر االحـوال املدنية والجـوازات واالقامـة العامة /

وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 531 / ش / 2021 
التاريخ : 13 / 10 / 2021 

اىل املدعى عليها / رسى ياس خضر 
م / تبليغ بقرار الحكم الغيابي 

اقـام املدعـي ) نـوري عزيـز كاظم ( ضدكـم الدعوى 
املرقمـة 531 / ش / 2021 امام هذه املحكمة وصدر 
هذا القرار غيابيا بالعدد اعاله واملتضمن تصديق طالق 
خارجـي بينك وبني املدعية ولعدم معرفة محل اقامتك 
قـررت املحكمـة تبليغكـم اعالنا بواسـطة صحيفتني 
محليتـني وعند عدم اعراضك عـىل القرار يعتر القرار 

مكتسبا الدرجة القطعية وفقا للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
اىل الرشيك / رسول عيل خضر 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – سـبع البور لغرض 
استخراج اجازة بناء للعقار 10675 / 1 سبع البور .

الرشيك 
شيماء رعد عبد الوهاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

فقـد الوصل املرقـم 15570 واملـؤرخ يف 2021/8/10 
الصادر من مديرية بلدية البرصة باسـم / مهدي داود 
عبـاس بمبلـغ 2025000 مليـون دينار رقـم املأجور 
1/1629 مقـام عيل. فمن يعثر عليه يسـلمه اىل جهة 

اإلصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
قـدم املواطن ) عـيل فاضل طاهر (  الدعـوى لتبديل ) 
اسـم ابنه القارص ( وجعله ) امـني ( بدال من ) محمد 
االمـني ( فمـن لديه حـق االعراض عىل ذلـك مراجعة 
هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسـنة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الديوانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   1 / 385

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 1 ام الخيل
الجنس:  ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  7_3  اولك
املشـتمالت :   غرفـة واسـتقبال وصالـة وغرفتي نوم 
ومطبـخ وصحيـات طابـق اريض 175 م2  مسـلح 
متوسـط الفوقانـي غرفـة 50 م2 مسـلح متوسـط . 
مفرزه منه محالت 40 م2 ) أسواق النجمة + مخبز ( 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :
مقدار البيع : 

ستبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الديوانية يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )باسـمة 
ادريس سـلمان( لقـاء طلب الدائـن املرتهن ) مرصف 
الصناعـي / بغـداد( البالـغ ) 75000000( خمسـة 
وسـبعون مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشـراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات 
قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 275000000(  مائتان 
وخمسة وسـبعون مليون ديناراً حسب أسعار السوق 
وان املزايدة سـتجرى يف السـاعة )12( ظهراً من اليوم 

األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف الديوانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الديوانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   23 / 55

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 صدر اليوسفية
الجنس:  ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  49_2  اولك
املشتمالت :   استقبال وثالثة غرف وصحيات وكليدور 

و مطبخ اريض وغرفة و صالة فوقاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :
مقدار البيع : 

ستبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الديوانية يف املزايدة 
العلنية العقـار املوصوف اعاله العائـد للراهن )حميد 
شـدهان رخيص( لقاء طلب الدائـن املرتهن ) مرصف 
الصناعـي / بغـداد( البالـغ ) 25000000( خمسـة 
وعرشون مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشـراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات 
قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 65000000(  خمسـة 
وستون مليون ديناراً حسب أسعار السوق وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف الديوانية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2021/1972

التاريخ : 2021/10/14 
اعالن

املنفذ عليه  / املدين احمد بحر فرج 
لقـد تحققق لهـذه  املديرية من مركـز رشطة الهـالل املرقم 9114 يف 
2021/10/13 وشـعار مختـار املنطقـة  انـك  مجهول محـل االقامة 
وليـس لـك موطن دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجـراء التبليغ  عليه 
واسـتنادا للمادة 27 من قانـون التنفيذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ السـماوة خالل خمسـة عرش يوم تبـدأ من اليوم التايل 
للنـرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضـورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل

ثابت نافع عبد الخرض
اوصاف املحرر : الزامك بتادية للدائن مسـلم محمد منصور مبلغ قدره 
ثالثـة ماليـني وثالثمائة الف دينـار عن اجور عملـة املرتبة بذمتك عن 
اعمـال النجارة والحدادة التـي انجزها الدائن يف مدينة البرصة حسـب 

قرار محكمة العمل يف املثنى املرقم 2021/4/7 يف 2021/4/15

اعالن
اىل املتهم الهارب ) عباس مهنا لفته( 

احالـك قايض مكتب التحقيق القضائي  يف الرميثة  اىل محكمة جنايات  
املثنـى بموجب قرار االحالة املرقم 2021/352  يف 2021/9/19 غيابيا 
الجـراء محاكمتك  بدعوى غر موجزه عىل  وفق احكام املادة 405  من 
قانـون العقوبات  ولعـدم حضورك اىل هذه املحكمة تقـرر تبليغك عن 
طريق صحيفتني محليتني رسميتني وتحديد يوم 2021/11/28 موعدا 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سـيتم اجراء  محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعالن

بنـاء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )ياسـني عبـد الجلييل وناس( 
الذي يطلب تبديل لقبه من)البديري( اىل )العطيوي( فمن لديه اعراض 
مراجعة هـذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسـه سـوف 
تنظـر هـذه املديريـة يف الدعوى وفـق احكام املـادة )22( مـن قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5632/ب2021/5

التاريخ 2021/10/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )عادل رحمان احمد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافـة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم
CHF

 بالزامك بتاديتك له واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن فيما بينكم 
مبلغـا قدره 4900 $  عـن القرض  املـؤرخ 2021/2/1  ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلـغ القضائي  يف محكمة بداءة 
الشعب كون العنوان وهميا  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/10/18 السـاعة التاسعة صباحا وعند 
عـدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2469( االحد  17  تشرين االول  2021 اعالنات5

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )131(

تعل�ن اللجن�ة وللم�رة االوىل عن ايج�ار العق�ارات التالية  وف�ق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 
30( ثالث�ون يوم�ا  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية 
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة 
مصادف�ة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة املزايدة يف املوعد 
واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و 

بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �  الف�رن الحج�ري املش�يد عىل جزء من القطع�ة املرقمة )180/4( م41 نينوى الش�مالية  
)افران نعمة الله( الواقع يف حي االخاء  وبمس�احة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
2 � الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )153/65( م41 نينوى الش�مالية  
)اف�ران ع�الوي( الواقع يف حي النور  وبمس�احة )200( م2 وحس�ب واق�ع الحال وملدة ثالث 

سنوات
3 � املخبز الش�عبي املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )139/482( م41 نينوى الش�مالية  
الواقع يف حي االعالم قرب جامع ابو القاسم   وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
4 � الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )180/11( م41 نينوى الش�مالية  
)افران عبد الفتاح( الواقع يف حي االخاء  وبمساحة )144( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
5 � املخبز الش�عبي )مخبز البارودي( املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )155/598( م41 
نينوى الش�مالية الواقع يف حي البكر   وبمس�احة )120( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
6 � امللعب الخمايس املش�يد عىل القطعة املرقمة )139/763( م41 نينوى الش�مالية  )ملعب 

كالسيكو النور( وبمساحة )1500( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � امللعب السباعي املشيد عىل القطعة املرقمة )6/22( م52 قوجاق الواقع مقابل التلفزيون 
خلف ساحة الحموالت الثقيلة وبمساحة )1700( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

8 � العمارة التجارية  املش�يدة عىل القطعة املرقمة )6/3873( م52 قوجاق الواقعة يف ش�قق 
الخرضاء عىل الشارع العام  وبمساحة )385( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )129(

تعل�ن اللجن�ة وللم�رة االوىل  ع�ن ايجار العق�ارات التالية وف�ق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 
30( ثالث�ون يوم�ا  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية 
املوصل الواقع  يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة 
مصادف�ة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة املزايدة يف املوعد 
واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و 

بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � مش�تل  رقم )4( املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة  )1/58( م37 بعويرة الواقع يف حي 
العربي عىل الس�ايدين الرئييس خلف مطعم ما شاء الله وبمساحة )2910( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � امللعب الخمايس املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )90/8( م41 قره كوز الواقع يف حي 

االندلس مقابل مسبح االمري وبمساحة )2600( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
3 � العم�ارة التجارية املش�يدة ع�ىل القطعة املرقم�ة )13/527( م37 بعويرة الواقعة يف حي 
العرب�ي مج�اور )افران الجزي�رة ( وبمس�احة ) 200(م2 وحس�ب واقع الح�ال  وملدة ثالث 

سنوات
4 � الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة )1/832( م 37 بعويرة الدكاكني 
املرقمة )7و8و9( افران ابو يحيى الواقعة يف حي العربي داخل  الس�وق العرصي وبمس�احة 

)64( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
5 � الدكاكني املرقمة )35و36( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )214/62( م 11 وادي 

العني الشمالية والتي تقع يف املنطقة الصناعة القديمة /سوق اليابسات وملدة ثالث سنوات 
6 � جزء من القطعة املرقمة )214/62( م 11 وادي العني الش�مالية املش�يد عليها كراج رقم 

)11( الصناعة القديمة وبمساحة )75( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات 
7 � ج�زء م�ن القطع�ة املرقم�ة )214/62( م 11 وادي العني الش�مالية  املش�يد عليها كراج 

ومحالت الصناعة القديمة وبمساحة )1080( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات
8 � العمارة التجارية املشيدة عىل القطعة املرقمة )125/1( م20 وادي حجر الشمالية  الواقعة 
يف منطقة املوصل الجديدة قرب جامع اليقظة وبمساحة ) 300(م2 وحسب واقع الحال  وملدة 

ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )132(

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل  عن ايج�ار العقارات التالي�ة وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 
30( ثالث�ون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية 
بلدي�ة املوصل الواقع  يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة 
يف املوع�د واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله ويتحمل 

من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � القطع�ة املرقمة )792ب( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع س�كراب( وبمس�احة 

)200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات رقم امللك )2999( 
2 � ج�زء م�ن القطعة املرقم�ة )23و24و26و27و29( م43 الخان الجنوبية  املش�يد عليها 
)بائع س�كراب(  وبمس�احة )1500( م2 وحس�ب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك 

)7872(
3 � ج�زء م�ن القطعة املرقم�ة )23و24و26و27و29( م43 الخان الجنوبية  املش�يد عليها 
)بائع س�كراب(  وبمس�احة )1500( م2 وحس�ب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك 

)7871(
4 � القطع�ة املرقمة جزء م�ن  )23و24و26و27و29( م43 الخان الجنوبية  املش�يد عليها 
)بائع س�كراب(  وبمس�احة )2000( م2 وحس�ب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك 

)7869(
5 � القطعة املرقمة جزء من  )24و26و27( م43 الخان الجنوبية  املشيد عليها )بائع سكراب(  

وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7881(
6 � القطعة املرقمة جزء من  )26و1576( م43 الخان الجنوبية  املشيد عليها )بائع سكراب(  

وبمساحة )100( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7892(
7 � القطع�ة املرقم�ة جزء م�ن  )27( م43 الخان الجنوبية  املش�يد عليها )بائع س�كراب(  

وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7887(
8 � القطع�ة املرقم�ة )134و135( م43 الخ�ان الجنوبي�ة  املش�يد عليه�ا )بائع س�كراب(  

وبمساحة )4050( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7879(

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )130(

تعلن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خ�الل ) 30( ثالثون 
يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة املقدرة 
م�ع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر 
مديري�ة بلدية املوصل الواق�ع  يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا للي�وم االخري من مدة االع�الن ويف حال�ة مصادفة اليوم 
املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة 
يف املوع�د واملكان املذكور تؤجل املزاي�دة اىل يوم عمل الذي يليه يف 
نفس املوقع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
* الدكاك�ني املرقم�ة )23و24و33و36و38و40و80و81و82و
83و84و85و86و87و114و116و119و120و121و122و12

3( م 40 نينوى الرشقية الواقعة ضمن مجمع الهينو وبمس�احة  
)18,75( م2 لكل دكان وملدة ثالث سنوات

العدد : 538
التاريخ : 2021/10/4

العدد : 537
التاريخ : 2021/10/4

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 536
التاريخ : 2021/10/4

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 535
التاريخ : 2021/10/4

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )188(  والصادر يف 2021/10/14 
اشارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوىـ  قسم االمالك املرقمني 12817 يف 2021/9/12 
و 13809 يف 2021/9/29 تعلـن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها 
يف ادنـاه والعائـدة ملكيتها اىل مديريـة بلدية الحمدانية  وفقا الحـكام القانون )21( 
لسـنة )2013( وبطريقـة املزايدة العلنية  فعـى الراغبني بااليجـار  مراجعة مديرية 
بلديـة الحمدانيـة  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليـوم التايل لنرش االعالن بالصحف  
مسـتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري 
املزايـدة يف اليـوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسـو عليـه املزايدة اجور نرش 
االعالن واملصاريف االخرى  عى ان يقوم بتسـديد باقي بدل االيجار والرسـوم االخرى 
وابـرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعى حساب الناكل وتحمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له 
بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال 
وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وسـتكون املزايـدة يوم الثالثاء املصادف 

2021/11/16 يف مديرية بلدية الحمدانية الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث )189(  والصادر يف 2021/10/14 
تعلـن اللجنة اعاله عن تأجري العقـارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه 
والعائـدة ملكيتها اىل مديرية بلدية الحمدانية  وفقا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعى الراغبني بااليجار  
مراجعـة مديريـة بلدية الحمدانية  وخالل مـدة )30(  يوم  تبدأ من 
اليـوم التايل لنـرش االعالن بالصحف  مسـتصحبني معهم التامينات 
القانونيـة البالغة )50%( مـن القيمة املقدرة  وسـتجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسـو عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  عى ان يقوم بتسـديد 
باقي بدل االيجار والرسـوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال 
ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعى حساب الناكل وتحمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعدم السـماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف يوم 
الثالثاء املصادف 2021/11/16 يف مديرية بلدية الحمدانية الساعة  

الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 209/خ/2021

التاريخ 2021/10/13
اعالن

تبيـع مديريـة تنفيذ النجـف االرشف العقار 
املرقم  3/27534  الواقع يف النجف حي الوفاء  
العائد للمدين  حميده حسني جعفر املحجوز 
لقـاء طلب الدائن ) ضياء حمزة عبود( البالغ  
25,000,000 خمسة وعرشون مليون  فعى 
الراغب بالـرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مـدة ثالثني يومـا تبدا من اليـوم التايل للنرش 
مسـتصحبا معه التامينـات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية  وان رسـم التسـجيل والداللية عى 

املشرتي
املنفذ  العدل
املواصفات :

1 ـ موقعه ورقمه / 3/27534 حي الوفاء  
2 ـ جنسه ونوعه : دار

3 ـ حدوده واوصافه / بلدية النجف
4 ـ مشـتمالته  العقـار مفـرز بصـورة غري 
رسمية الجزء االول  يتكون من ساحة امامية 
ومطبخ وغرفة نوم ومنور وصحيات وسـلم 
يـؤدي اىل الطابـق االول ويتالـف من غرفتني 
نـوم وحمـام وان االرضية مبلطـة بالكايش 
العادي واملسـقف كونكريت مسلح والجدران 
من الطابوق واالسمنت مطيل بورك اما الجزء 
الثانـي من العقار يتالف من سـاحة  امامية 
وصحيـات وغرفة تتصـل بالجـزء االول من 

العقار ومجهز ماء وكهرباء 
5 ـ مساحته 147,5 م 

6 ـ درجة  العمران / دون املتوسط
7 ـ الشـاغل / حميده حسـني جعفر ترغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر 
8 ـ  القيمـة املقـدرة / 78,000,000 ثمانية 

وسبعون مليون دينار عراقي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 405/ب/2021
التاريخ : 2021/10/7

اعالن مزايدة
تبيع هـذه املحكمة باملزايـدة العلنية العقار 
املرقـم 4781/1 مقاطعـة 3 الحصوة  فعى 
الراغبـني بالرشاء الحضـور اىل هذه املحكمة 
يف اليوم  الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن 
القانونيـة  التأمينـات  مسـتصحبني معهـم 
البالغـة 10% مـن القيمـة املقـدرة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن  
القايض

عيل حميد الحيدري 
االوصاف /

القطعة  عبارة عن عرصة فارغة مسـاحتها 
مائتـان وخمسـون مـرت مربع تقـع يف حي 

البلدية يف قضاء املناذرة 
 30,000,000 للعقـار  التقديريـة  القيمـة 

ثالثون مليون دينار عراقي

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تنظيم

نظمت مديرية التخطيط العمراني / نينوى بكتابهم 
بالعـدد )2911( يف 2019/10/17 واملتضمن تعديل 
جزء مـن التصميم  املرقـم )1998( ويحمل التنظيم 
الرقـم  )22/2019( واسـتنادا اىل املادة )45 ب( من 
قانون ادارة البلديات املرقم )165( لسنة 1964 املعدل 
تعلن الكيفيـة وعى ذوي العالقة تقديم مالديهم من 
اعرتاضات خـالل )30 يوم( ثالثـون يوما من تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سوف يكتسب الدرجة القطعية 

.. مع التقدير

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تنظيم

نظمـت مديرية التخطيط العمرانـي / نينوى بكتابهم 
بالعـدد )1586( يف 2021/6/30 واملتضمن االعالن عن 
التنظيم املرقم )2021/71( والخاص بجزء من التصميم 
املصدق 2019/24 للقطعة املرقمة 143/2 م 41 نينوى 
الشـمالية واسـتنادا اىل املادة )45 ب( من قانون ادارة 
البلديات املرقم )165( لسنة 1964 املعدل تعلن الكيفية 
وعى ذوي العالقة تقديم مالديهم من اعرتاضات خالل 
)30 يوم( ثالثون يوما من تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سوف يكتسب الدرجة القطعية .. مع التقدير

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح السماوة    
العدد : 1834/ج/2021
التاريخ : 2021/10/12

اىل املتهم الهارب / محمد رمل رفاس 
تبليغ بالقرار

اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا يف الدعوى 
وبتاريـخ  1834/ج/2021(   ( بالعـدد 
2021/10/12 والذي يقيض بحبسـك حبسا 
بسـيطا ملدة )سـنة واحدة( وفق احكام املادة  
1/456/أ  مـن قانون العقوبـات وملجهولية 
محل اقامتك فقد تقرر تبليغك بالحكم الصادر 
بحقك بصحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض 
والتمييـز خالل املـدة القانونيـة البالغة ثالثة 
اشهر وبعكسـه يعترب الحكم الغيابي الصادر 

بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي  
القايض

حيدر شاكر حميد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح السماوة    
العدد : 1627/ج/2021
التاريخ : 2021/10/12

اىل املتهم الهارب / سعود منصور عيل 
تبليغ بالقرار

اصدرت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى بالعدد 
) 1627/ج/2021( وبتاريخ 2021/10/12 
والذي يقيض بحبسك حبسا بسيطا ملدة )سنة 
واحـدة( وفق احـكام املـادة  446 من قانون 
العقوبات وملجهوليـة محل اقامتك فقد تقرر 
تبليغـك بالحكم الصـادر بحقـك بصحيفتني 
محليتني ولـك حق االعـرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية البالغة ثالثة اشـهر وبعكسـه 
يعترب الحكـم الغيابي الصـادر بحقك بمنزلة 

الحكم الوجاهي  
القايض

حيدر شاكر حميد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح السماوة    
العدد : 1492/ج/2021
التاريخ : 2021/10/6

اىل املتهمـني الهاربني / سـلطان عبد الكاظم 
حسـني ومطري شـنيف عودة وكاظم جخيور 

سلطان  
تبليغ بالقرار

اصدرت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى بالعدد 
1492/ج/2021( وبتاريـخ 2021/10/6   (
والـذي يقيض بحبسـكم حبسـا بسـيطا ملدة 
)سـنة واحدة( وفق احكام املادة  1/477 من 
قانـون العقوبـات وملجهولية محـل اقامتكم 
فقد تقـرر تبليغكم بالحكم الصـادر بحقكم 
بصحيفتـني محليتـني ولـك حـق االعـرتاض 
والتمييـز خالل املـدة القانونيـة البالغة ثالثة 
اشهر وبعكسـه يعترب الحكم الغيابي الصادر 

بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي  
القايض

حيدر شاكر حميد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح السماوة    
العدد : 1643/ج/2021
التاريخ : 2021/10/12

اىل املتهم الهارب / عيل رحيم عبد الزهرة 
تبليغ بالقرار

اصدرت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى بالعدد 
) 1643/ج/2021( وبتاريخ 2021/10/12 
والذي يقيض بحبسك حبسا بسيطا ملدة )سنة 
واحـدة( وفق احـكام املـادة  446 من قانون 
العقوبات وملجهوليـة محل اقامتك فقد تقرر 
تبليغـك بالحكم الصـادر بحقـك بصحيفتني 
محليتني ولـك حق االعـرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية البالغة ثالثة اشـهر وبعكسـه 
يعترب الحكـم الغيابي الصـادر بحقك بمنزلة 

الحكم الوجاهي  
القايض

حيدر شاكر حميد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5222/ش2021/4

التاريخ 2021/10/14
اعالن 

اىل / املدعى عليه )مثال جرب نارص( 
اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا بالدعـوى 
املرقمـة 5222/ش2021/4 يف 2021/7/26 
غيابيا بحقـك والقايض بتصديـق الزواج من 
املدعية حـال غـازي ناجـي  وملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختـار محلـة حي كنـده  / الكوفـة  قررت 
املحكمة تبليغك بالقرار بواسـطة صحيفتني 
محليتـني يوميتـني ولـك حق االعـرتاض عى 
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسـه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت

1656 قره قوش الدكاكين المرقمة 
)82و83( 1

409/22م144 كرمليس الجنوبية قطعة ارض زراعية 2

5/226و6/226و232/224و224/235م150تلول ياثه قطع اراضي زراعية 3

8/9و9/9و12/9و428/2و430/2م155طريق الخضر قطع اراضي زراعية 4

231و232و236و237و330و331و843/1م150 تلول ياثه قطع اراضي زراعية 5

المشيد على القطعة المرقمة  نوع العقار ورقمه ت
65/15 م 154 مارقرياقوس بشموني الدكان المرقم )153( 1

65/15 م 154 مارقرياقوس بشموني الدكان المرقم )155( 2

العدد : 28130
التاريخ : 2019/10/21

املهندس
رضوان امحد سليامن 

مدير بلدية املوصل

العدد : 22865
التاريخ : 2021/8/17

املهندس
عبد الستار خرض احلبو 

مدير بلدية املوصل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3163/ب2020/5 
التاريخ : 2021/10/14 

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم )زهري امني صالح وزهراء زهري امني وملياء 

زهري امني وعذراء زهري امني وشيماء زهري امني( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 3163/ب2020/4 يف 
2021/5/10 واملتضم�ن الحكم ب )ازالة ش�يوع العقار املرقم 
56993/3م4 جزيرة النجف حي النداء بيعا وتوزيع صايف الثمن 
عىل  الرشكاء  كل بنس�به حصته من�ه  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتكم حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الغدير 
/1 عيل عبد الحس�ني الدعمي  لذا تق�رر تبليغكم اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولكم ح�ق الطعن عىل 
القرار املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن القانونية 

وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات  وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
العدد 7270/ش2021/6

التاريخ 2021/10/14
اعالن

املدعي عليها  / نريان سعود جعيب 
اق�ام املدع�ي حي�در م�رزوك ج�ازي الدع�وى بالع�دد 7270/

ش2021/6 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي يطلب فيها اس�قاط 
حضانة االطف�ال كل من كرار ورقي�ة  وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطقة حي 
الرباكي�ة / الكوف�ة قررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املواف�ق يوم 2021/11/2 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك  او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1810/ب2019/3

التاريخ  :2021/10/14
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم 3/79338 حي السالم  يف النجف  عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بيع العقار  املذك�ور اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه 
فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل )ثالثون( 
يوم�ا من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق 
الم�ر  هذه املحكمة بداءة النجف وص�ادر من مرصف الرافدين  
رقم )7( يف النجف  وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف : العقار املرقم 3/79338 حي السالم يف النجف عبارة 
عن هيكل مسقف يقع عىل شارع بعرض 15 مرت مقابل ساحة 
فارغة  عبارة عن حديقة عامة مس�احة العقار االجمالية 200 
م�رت لم تتمك�ن املحكمة من دخ�ول الدار كونه مس�قف حديثا 
يحت�وي عىل اعمدة خش�ب قالب غري مش�غول وغ�ري مبلط ال 
يحت�وي عىل كهرباء وماء غري مكتمل البناء وان القيمة املقدرة 
للعق�ار مبل�غ مق�داره 190,000,000 مائة وتس�عون مليون  

دينار ال غريها
����������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الهارب ) لطيف عوده خلف الخليفي( 

احالك ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل محكم�ة جنايات  
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 2021/690  يف 2021/9/15 
غيابي�ا الجراء محاكمتك  بدعوى غري موجزه وفق احكام املادة 
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005 ولعدم 
حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك ع�ن طريق صحيفتني 
رسميتني يوميتني  وتحديد يوم 2021/11/29 موعدا للمحاكمة 
ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء  محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

اىل املتهم الهارب ) احمد شاكر عبد الرضا( 
احالك قايض محكمة تحقيق الرميثة اىل محكمة جنايات  املثنى 
بموجب قرار االحالة املرقم 2021/372  يف 2021/9/23 غيابيا 
الج�راء محاكمتك  بدعوى غري موجزه ع�ىل  وفق احكام املادة 
28/اوال  م�ن قان�ون املخ�درات رق�م 50 لس�نة 2017  ولعدم 
حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك ع�ن طريق صحيفتني 
محليتني رسميتني وتحديد يوم 2021/12/5 موعدا للمحاكمة 
ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء  محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
رئيس محكمة جنايات املثنى

����������������������������������������������������
أعالن

بن�اء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي )ع�يل غوييل زعيل( 
الذي يطلب تبديل لقب�ه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها )15( يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

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

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

اعالن
اىل املتهم الهارب ) مصطفى حامد فضيل( 

احال�ك قايض محكمة تحقيق الرميث�ة اىل محكمة جنايات  املثنى 
بموج�ب قرار االحالة املرق�م 2021/370  يف 2021/9/23 غيابيا 
الجراء محاكمتك  بدعوى غري موجزه عىل  وفق احكام املادة 28/
اوال  م�ن قانون املخ�درات رقم 50 لس�نة 2017  ولعدم حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
رسميتني يوميتني وتحديد يوم 2021/12/5 موعدا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضورك س�يتم اجراء  محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب  

االصول
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

اىل املتهم الهارب ) مصطفى حامد فضيل( 
احال�ك قايض محكمة تحقيق الرميث�ة اىل محكمة جنايات  املثنى 
بموج�ب قرار االحالة املرق�م 2021/371  يف 2021/9/23 غيابيا 
الج�راء محاكمت�ك  بدعوى غري موج�زه عىل  وفق اح�كام املادة 
1/396  م�ن قانون العقوبات  ولعدم حض�ورك اىل هذه املحكمة 
تق�رر تبليغك عن طري�ق صحيفتني محليتني رس�ميتني يوميتني 
وتحدي�د ي�وم 2021/12/5 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم 

حضورك سيتم اجراء  محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
رئيس محكمة جنايات املثنى

       ����������������������������������������������������
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 8 / 9 / 2021

تمام العقار  العقار تسلسل 1433 الرشق  
باس�م ) عيل سعدي عمران (  مجدد باعتبار حائزا له بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وف�ق اح�كام قانون التس�جيل العقاري رقم ) 43 ( لس�نة 1971 
قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب فعىل م�ن يدعي بجود عالق�ة او حقوق 
معين�ة عىل هذا العقار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل م�دة ثالثني يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم الت�ايل النتهاء مدة االع�الن وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
املالحظ 

مطرش نعيم صرب
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5634/ب2021/5

التاريخ 2021/10/14
اعالن

اىل / املدعى عليهما )هشام فخري شنشل واحمد كاظم حسني ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
 بالزامكما بتاديتكما له  بالتكافل والتضامن بينكما واملدعى عليه 
االخ�ر مبلغا ق�دره 1300 $  ع�ن القرض  امل�ؤرخ 2019/6/28  
ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي  يف محكم�ة ب�داءة مدين�ة الصدر واش�عار امني قطاع 
504 رش�يد نعمه الساعدي واش�عار امني قطاع 35 موىس عاجب 
الربيعاوي   لذا تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة 2021/10/21 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4995/ب2021/5

التاريخ 2021/10/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )ايهاب رزاق صبار( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب فيها 
CHFالحكم

 بالزام�ك بتاديتك له واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن فيما 
بينك�م مبلغ�ا ق�دره 600 $  عن الق�رض  امل�ؤرخ 2019/5/16  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  
يف محكم�ة بداءة النارصية واش�عار مختار منطقة حي البش�ائر 
ش�كر كريم ش�الل  لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/10/18 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5636/ب2021/5

التاريخ 2021/10/14
اعالن

اىل / املدعى عليهما )ابتسام طالب سلطان وفايق جعفر احمد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
 بالزامكما بتاديتكما له  بالتكافل والتضامن بينكما واملدعى عليه 
االخر مبلغا قدره 800 $  عن القرض  املؤرخ 2019/5/21  ونظرا 
لثب�وت مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ القضائي  يف 
محكم�ة ب�داءة بغداد الجديدة واش�عار مختار محل�ة 751 عمار 
ش�اكر الدنين�اوي ورشح املبلغ القضائي يف محكم�ة بداءة مدينة 
الص�در واش�عار امني قط�اع 21 عبد االم�ري حمدان ص�والغ  لذا 
تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/10/21 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضوركما 
او ارس�ال من ينوب عنكما س�وف تجري املرافعة بحقكما غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5542/ب2021/4

التاريخ 2021/10/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )عيل محمد نارص( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب فيها 
CHFالحكم

 بالزام�ك بتاديتك له واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن فيما 
بينك�م مبلغ�ا ق�دره 2000 $  عن الق�رض  امل�ؤرخ 2020/9/1  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  
يف محكمة بداءة الكوت واش�عار مختار منطق�ة الخاجية الثانية 
عب�اس عيل منع�م   لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/10/21 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 826/ج/ 2021

التاريخ 6/ 10/ 2021
إىل املتهم الهارب 

طالب حمزة فليح مجثومي 
اعالن غيابي

حيث أنك متهم بالدعوى املرقمة 826/ ج/ 2021   واملشتكي فيها 
حيدر ام�وري محمد  وفق امل�ادة 457 عقوب�ات وملجهولية محل 
إقامتك تقرر تبليغك للحضور أمام هذه املحكمة بموعد املحاكمة 
املواف�ق 7/ 11/ 2021 ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكمة 

غيابياً وفق القانون
القايض 

محمد جاسم عبيد
����������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:670 /ب/2020
التاريخ :2021/10/14

اىل املدعي عليه/ وسام عبد الرزاق عبد عيل 
اع����������الن

اقام املدعي )حيدر حس�ني حلو(  الدع�وى البدائية املرقمة 670/
ب/2020 و ق�د اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا بتاريخ 
2020/12/24 و ال�ذي يق�ي باع�ادة إىل ماكن عليه و تس�ليم 
الس�يارة املرقمة 4639 وأسط/خ هونداي سنتايف ماركتها كوري  
رمادي اللون موديل 2007  وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الخل�ود بالع�دد 12377 يف 2021/10/11 اش�عار 
مختار محلة الحسن العسكري الثانية )نصري دايش جاسم(  تقرر 
تبليغ�ك بالحكم الغيابي  بصحيفت�ني محليتني ولك حق االعرتاض 
عىل الحكم الغيابي خالل املدة القانوني البالغة عرشة ايام اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل من تاريخ النرش و يف حالة ع�دم حضورك او من 

ينوب عنك قانونيا سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض 

مح�مد ح�ران الرساي
����������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم الضبارة : 2021/84
التاريخ : 2021/10/14

إىل / املنفذ عليه /)عارف توفيق جهيد(
لق�د تحقق له�ذة املديرية م�ن جهه ذات اختص�اص انك مجهول 
مح�ل االقام�ه وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت اومخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ سدة الكوت خالل خمسة 
عرش يوماً تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف 
اوصاف املحرر:

مهر مؤجل 
����������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم الضبارة : 2021/83
التاريخ : 2021/10/14

إىل / املنفذ عليه /)عارف توفيق جهيد(
لق�د تحقق له�ذة املديرية م�ن جهه ذات اختص�اص انك مجهول 
مح�ل االقام�ه وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت اومخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ سدة الكوت خالل خمسة 
عرش يوماً تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف 
اوصاف املحرر:

قرار حكم )اثاث زوجية(
����������������������������������������������������

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )عبد الكاظم عبد الجلييل 
ون�اس( الذي يطلب تبديل لقبه من)البديري( اىل )العطيوي( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

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

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5542/ب2021/4

التاريخ 2021/10/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )عيل محمد نارص( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب فيها 
CHFالحكم

 بالزام�ك بتاديتك له واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن فيما 
بينك�م مبلغ�ا ق�دره 2000 $  عن الق�رض  امل�ؤرخ 2020/9/1  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  
يف محكمة بداءة الكوت واش�عار مختار منطق�ة الخاجية الثانية 
عب�اس عيل منع�م   لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/10/21 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 826/ج/ 2021

التاريخ 6/ 10/ 2021
إىل املتهم الهارب 

طالب حمزة فليح مجثومي 
اعالن غيابي

حيث أنك متهم بالدعوى املرقمة 826/ ج/ 2021   واملشتكي فيها 
حيدر ام�وري محمد  وفق امل�ادة 457 عقوب�ات وملجهولية محل 
إقامتك تقرر تبليغك للحضور أمام هذه املحكمة بموعد املحاكمة 
املواف�ق 7/ 11/ 2021 ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكمة 

غيابياً وفق القانون
القايض 

محمد جاسم عبيد
����������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:670 /ب/2020
التاريخ :2021/10/14

اىل املدعي عليه/ وسام عبد الرزاق عبد عيل 
اع����������الن

اقام املدعي )حيدر حس�ني حلو(  الدع�وى البدائية املرقمة 670/
ب/2020 و ق�د اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا بتاريخ 
2020/12/24 و ال�ذي يق�ي باع�ادة إىل ماكن عليه و تس�ليم 
الس�يارة املرقمة 4639 وأسط/خ هونداي سنتايف ماركتها كوري  
رمادي اللون موديل 2007  وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الخل�ود بالع�دد 12377 يف 2021/10/11 اش�عار 
مختار محلة الحسن العسكري الثانية )نصري دايش جاسم(  تقرر 
تبليغ�ك بالحكم الغيابي  بصحيفت�ني محليتني ولك حق االعرتاض 
عىل الحكم الغيابي خالل املدة القانوني البالغة عرشة ايام اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل من تاريخ النرش و يف حالة ع�دم حضورك او من 

ينوب عنك قانونيا سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض 

مح�مد ح�ران الرساي
����������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم الضبارة : 2021/84
التاريخ : 2021/10/14

إىل / املنفذ عليه /)عارف توفيق جهيد(
لق�د تحقق له�ذة املديرية م�ن جهه ذات اختص�اص انك مجهول 
مح�ل االقام�ه وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت اومخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ سدة الكوت خالل خمسة 
عرش يوماً تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف 
اوصاف املحرر:

مهر مؤجل 
����������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم الضبارة : 2021/83
التاريخ : 2021/10/14

إىل / املنفذ عليه /)عارف توفيق جهيد(
لق�د تحقق له�ذة املديرية م�ن جهه ذات اختص�اص انك مجهول 
مح�ل االقام�ه وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت اومخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ سدة الكوت خالل خمسة 
عرش يوماً تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف 
اوصاف املحرر:

قرار حكم )اثاث زوجية(
����������������������������������������������������

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )أركان غوييل زعيل( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

����������������������������������������������������
أعالن

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )حليم جبار نجم( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة 

العدد: 785/ش/2021 
التاريخ : 2021/10/13 

اعالن
اىل / املدعى عليه ) حارث وادي محمد(  مجهول محل االقامة 

يف  785/ش/2021  املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2021/9/27 وموضوعه تفريق قضائي املدعية فيها منار علوان 
عزي�ز  وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني رس�ميتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك خالل ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ ص�دور الق�رار يف 2021/9/27 ويس�قط حق 
االعرتاض عىل الحكم الغيابي وان قرار الحكم يكتسب بعد ثالثون 

يوما من تاريخ تبلغك 
القايض

باسم يوسف الزيادي
����������������������������������������������������

رشكة غاز الشمال ) رشكة عامة( / كركوك
تنويه

كن�ا قد نرشنا اع�الن لرشكة غاز الش�مال / كركوك 
يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالع�دد )2453( ليوم 
االحد املصادف 2021/9/19 الطلبيات االس�تريادية  
املرقم�ة )2327( و )2020/2329 و2021/2338( 

االعالن الثالث حيث لم تظهر الفقرة )5(  كلمة 
)CD(عبارة )وكذلك لم تظهر يف الفقرة )11 

www.ngc.oil.gov.iq
لذا اقتىض التنويه

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )صالح جالب زعيل( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بن�اء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي )ق�ي أصعب جالب( 
الذي يطل�ب تبديل لقب�ه من)املنتفكي( اىل )الخال�دي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاه�ا )15( يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

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

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )عبد الكاظم جبار نجم 
( ال�ذي يطلب تبديل لقبه من)املنتفك�ي( اىل )الخالدي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاه�ا )15( يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

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

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )حسن جالب كاظم( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )مالك غوييل زعيل( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )صباح جالب زعيل( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بن�اء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي )عيل جب�ار نجم( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي )وائ�ل جبار نجم( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )وليد غوييل زعيل( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )وسام غوييل زعيل( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )صدام غوييل زعيل( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي )نج�م جبار نجم( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدع�ي )عباس طاهر فرحان( 
الذي يطل�ب تبديل لقب�ه من)املنتفكي( اىل )الخال�دي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاه�ا )15( يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

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

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )لؤي أصعب  جالب( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

������������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )محي جالب زعيل( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)املنتفكي( اىل )الخالدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
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انتصار القيم واملبادئاالنتخابات ومتبنيات النظام 

عبد الخالق الفالحمحمد حسن الساعدي

ع�ى الرغم من التجربة االنتخابية التي جرت يوم 10/10 وما س�ادها من 
مالحظات مهمة أرشتها بعثة األمم املتحدة أو املفوضية العليا لالنتخابات، 
إال أننا م�ا زلنا نعيش حالة التخبط الس�يايس واالقتصادي، وعدم وضوح 
تجربت�ه الديمقراطية وأهدافها، حتى اآلن، وغياب الرؤية الش�املة للواقع 
العراقي، ومرحلة ما بعد خروج التواجد األجنبي منه، فإن باإلمكان وضع 
تصورات عملية ملا يمكن أن يكون طريق عراقيا نحو مرشوع جديد، يحاول 
قدر إمكانه أن يجد حلوال عملية بدل هذا االختالف الس�يايس بني مكوناته 
السياس�ية وال�ذي وص�ل إىل حد التح�ارب ب�ني مكونات�ه، يف طريق ميلء 
باألش�واك والعثرات والكوارث، ما يس�تلزم وض�ع خارطة طريق إلخراجه 
من هذا املأزق. لقد تبنت قوى سياسية كثرية ما يسمى باملرشوع الوطني 
العراقي، وادعت أنها تسري وفق برنامجه وتوجهاته، التي تؤمن بأن العراق 
ه�و بلد لكل العراقيني ال تفريق بني أبناء الش�عب وفقا ألي االعتبارات عدا 
الوالء للوطن والتفاني من أجل تقديم األفضل، وان يكون العراق البلد الذي 

يحتضن كل الكفاءات واملواهب من أجل خري العراق والعراقيني.
ان م�ن بديهي�ات خارط�ة الطري�ق العراقية الت�ي ينبغي أن يرك�ز عليها 
املرشوع الوطني العراقي هو مصداقية األطروحات الوطنية، ال أن املرشوع 
الوطني العراقي مجرد الفتة او شعارات ترفع وهو بحاجة إىل أطار نظري 
يك�ون واضحا ومفهوما م�ن قبل الجميع، عى أن يكون الهدف األس�ايس 
ه�و تصحيح مس�ارات العملية السياس�ية وان كان واض�ح املعالم إال انه 
أفضل من مرشوع بديل غامض أو تش�وبه حاالت الريب والش�ك بإمكانية 
أن الق�وى الت�ي تحاول رفعه، تريد اغتياله مرة أخ�رى وملن تحت يافطات 
تخلصها م�ن اإلحراج أمام الش�عب الذي يؤمن إيمان�اً كام�������ال بأن 
امل�رشوع الوطن�ي العراقي هو الطري�ق الصحيح لتحقيق األه�داف العليا 
للش�عب وللبلد الذي يتمنى أبن�اءه أن يكونوا بنات�ه الحقيقيون، من اجل 
رفع رايته وينهض ويودع تلك الس�نوات العجاف إىل غري رجعة. إن بإمكان 
امل�رشوع الوطني أن تتهيأ له فرص النج�اح أن وجد القوى الحريصة عى 
حمله وقد طبقت ش�عاراتها عى أرض الواقع وهيأت مس�تلزمات إنجاحه 
وفق صيغ متقدمة وميرسة ومقبولة، وتجاوز مرحلة الش�عارات الفارغة 
الت�ي لم تحقق من هذا املرشوع أال قش�وره التي ال تغني وال تس�م�ن وال 
تحقق آمال العراقيني يف أن يعيدوا مجد شعبهم الذي كان موحدا متماسكا 
متحالف�ا بني كل مكوناته بال تفرقة أو تمييز أو تعصب، وهو ما ينبغي أن 
يتم العمل عى تحقيق مضامينه العملية يف وقت ليس بعيد. أن يتم توسيع 
نطاق العمل الوطني والتحالفات التي تؤمن ببنود هذا املرشوع، الن إرشاك 
أك�ر ع�دد ممكن يف تطبيق امل�رشوع الوطني يفرتض ان تتوف�ر له النوايا 
الصادقة واملس�تلزمات من أموال وقرارات وفرص عمل وظيفية وتشغيلية 
تجعل الناس تؤمن بإمكانية التعامل االيجابي مع املرشوع الوطني لكي ال 

يفقد بريقه ولكي يتم استيعاب مضامينه الوطنية بطريقة أفضل.

كثرياً ما تكون مش�كالت الثقة هي العقبة األوىل أمام التواصل والحميمية 
وبن�اء العالق�ات الوطي�دة باآلخرين، ومن اه�م األولويات لنظ�ام الحكم 
ان يلب�ي احتياجات املواطنني ودمج مش�اركة املواطن�ني يف عملية وضع 
السياس�ات، يق�ول الكاتب النيوزيلن�دي بيرت تي مكينت�ري »ال تأتي الثقة 
بالنف�س من خ�الل كونك دوماً ع�ى حق، بل من خ�الل كونك غري خائف 
م�ن أن تك�ون عى خط�أ« وعندما تواجه مش�كالت الثق�ة يف عالقة ما ال 
يمكنك الشعور بالحرية واألمان من املقابل يدعوك للحيطة، ويعني أنك قد 
تعرضت لألذى فيجب الحذر، الن الجهاز النفيس الدفاعي يمنعك من الثقة 
يف اآلخرين، عى اعتبار أن الحذر س�يحميك من التعرض للخيانة أو اإلذالل 
أو االستغالل أو التالعب. ان بني أزمة الثقة وتعزيزها هناك مساحة فاعلة 
للح�وار، بالحساس�ية املفرطة له�ذه املفردة “الثقة” كي�ف بها اذا كانت 
تصاعدي�ة وإذا انفج�رت ال يمكن حرصه�ا بس�هولة، يف صفاتها وبائية 
ومعدية ومزمنة يف األغل�ب، وهي كارثة أخطارها محيقة بأي مجتمع أو 
مؤسسة أو بيت، فهي تسد أفق املستقبل وتشوه الحقائق وتبدل املسارات 
وتقزم األهداف وتش�تت الجهود وتضعف القوة بأي مستوى تصيبه وهي 
التي تس�تدعي النظر يف ش�أنها، ألهميتها املوضوعي�ة يف أي عالقة قائمة 
بني طرفني، فاملكس�ب والخس�ارة يف مختلف هذه العالق�ات القائمة بني 
مختلف األفراد واملؤسسات، تعيل من نتائج مكاسبها الثقة، وتضاعف من 
خسارتها الثقة، وبالتايل فمتى تعززت هذه ال� “ثقة” بني أي طرفني كتب 
ملشاريعهم املشرتكة النجاح، والتقدم، وتحقيق الطموحات واآلمال، وأهم 
ما يف هذه العالقات كلها، هي تلك الثقة القائمة بني الشعوب وحكوماتها، 
وتأتي هذه األهمية يف هذا املوضع بالذات ألنها متعلقة بمش�اريع مهمة، 
ومصريي�ة، يف حياة كل فرد يس�توطن مح�ددا جغرافيا م�ا، وهو الوطن 
وتبادل الثقة… تعني انتصار القيم واملبادئ. املواطن العراقي اليوم يواجه 
غياب الثقة يف املنظومة الحاكمة، وعدم الكفاءة عندما لم تقدم الحكومات 
املتعاقبة خدمات تلبي احتياج�ات املواطنني اوالً. ولم ُتبنى الثقة يف القيم 
عندما ُتظهر عدم النزاهة واالنفتاح ولم تمارس السلطة مسؤولياتها من 
أجل املصلحة العامة ثانياً، هناك أزمة ثقة بني املواطنني من جانب، وكافة 
املؤسسات املدنية التنفيذية والترشيعية، وغريها من املؤسسات من جهة 
أخرى، وخالل الس�نوات 18 املاضية ش�هدت تراجعاً كبرياً يف الثقة وتلعب 
األحداث الجس�يمة واملحورية كالك�وارث واألزمات دورا محوريا يف تعزيز 
الثقة أو زعزعتها وكل أزمة، يف الوطن، ترضب بطريقتها وبقوة يف صميم 
اإلرادة الوطنية، وتنمو وت�ورق وتؤرق وتقلق وتبتز وتهدد الجميع بخبث 
وتعم�ل عى تآكل الثق�ة وتدمري النس�يج االجتماعي والس�يايس، وتفقد 
املواطن�ني إيمانهم بوجوده�م الفعال وترمي بالجميع، دون اس�تثناء، يف 
عم�ق األىس، وتفقد ه�م مكانتهم وتوجهاته�م، وتفقدهم أيض�اً ثقتهم 

بالحكومات وصانعي القرار وبالجموع.

العتبة احلسينية تقرر تعيني اخلرجيني
 األوائل يف مؤسساهتا

 أعلنت جامعة وارث األنبياء التابعة للعتبة 
الحس�ينية املقدس�ة، تعي�ني الخريج�ني 
األربع�ة األوائ�ل م�ن كلياته�ا يف أقس�ام 

ومؤسسات العتبة الحسينية املقدسة.
وذك�ر بي�ان للعتبة، أن »ه�ذا القرار جاء 
بع�د حص�ول موافق�ة املت�ويل الرشع�ي 
للعتبة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عبد 
املهدي الكربالئي«.وقال املس�اعد العلمي 
لرئي�س الجامعة عباس الدعمي حس�ب 
البي�ان: إن »التعيينات تش�مل الخريجني 

وأقس�ام  كلي�ات  ع�ى  األوائ�ل  األربع�ة 
الجامعة للدراس�تني الصباحية واملسائية 
يف املؤسس�ات واألقس�ام التابع�ة للعتبة 
الحسينية املقدسة وبحسب التخصص«.

وأضاف الدعمي أن »الكليات التي ستشمل 
بتعي�ني طلبتها األوائل ه�ي كل من كلية 
الهندسة )قسم الهندس�ة املدنية، وقسم 
التكييف والتريد(، وكلية القانون، وكلية 
التمريض، وكلية اإلدارة واالقتصاد )قسم 

املحاسبة، وقسم إدارة األعمال(«.

رشكة رائدة عامليًا تعرب عن التزامها بتحقيق التحول صوب الطاقة النظيفة 
زيوريخ / خاص 

تتوس�ع ق�ادة االهتمام بالتوج�ه الفعيل الجاد ص�وب الطاقة 
النظيف�ة ح�ول العالم، وذل�ك لتقليل تاثري االنبعاث�ات الضارة 
وتاثريها ع�ى املعمورة، وأعلن�ت رشكة التكنولوجي�ا العاملية 
الرائ�دة ع�ن تطورها إىل »هيت�ايش إنرجي«. وتج�دد الرشكة، 
املعروفة سابقاً باسم »هيتايش إي بي بي باور جريدز«، هدفها 

ليصبح »تحقيق مستقبل مستدام للجميع يف مجال الطاقة«.
الرئيس التنفيذي للرشكة كالوديو فاشني قال: »ندعم الحاجة 
امللح�ة للتح�ول نح�و الطاق�ة النظيف�ة، م�ن خ�الل االبتكار 
والتع�اون. وهن�اك طرق عدي�دة للوصول إىل مس�تقبل محايد 
للكرب�ون، وم�ن أج�ل التص�دي له�ذا التح�دي العامل�ي، فإننا 
نعمل ع�ى تطوير فرق عاملية متنوعة تتمتع بش�غف حقيقي 
وتمكينه�م بقيمن�ا الراس�خة«. وأضاف »بحلول ع�ام 2050، 
س�يكون االعتماد العاملي عى اس�تخدام الطاقة الكهربائية قد 

ق�ارب ضع�ف الطلب الحايل عليها، وس�تكون الطاق�ة الكهربائية 
حينه�ا ه�ي العمود الفق�ري ملنظوم�ة الطاقة بأكمله�ا« الفتا اىل 
ابت�كار هيت�ايش إنرج�ي العديد م�ن التقني�ات الالزم�ة لتحقيق 
مستقبل مستدام للجميع يف مجال الطاقة، وتلتزم بمتابعة توسيع 
آفاق االبت�كار، ومن املؤكد أن االلتزام بوعدنا املتمثل يف الوصول إىل 
مس�تقبل محايد للكربون سيتطلب الش�غف والثقة واالبتكار، بما 
س�يعود بالنف�ع عى أجيالن�ا الحالية واملقبلة، ومع إطالق االس�م 
الجديد لرشكتنا هيتايش إنرجي، فإننا نوس�ع نطاق التزامنا لخلق 

أثر حقيقي لشعوبنا ومجتمعاتنا«.  ولفت اىل إن »منظومة الطاقة 
املحايدة للكربون س�تكون مرتابطة بش�دة، فيما تعتر تكنولوجيا 
»التي�ار املس�تمر عايل الجه�د«، HVDC، التي ابتكرناه�ا منذ أكثر 
من 60 عاماً، واحدة من املمكنات الرئيس�ية لدمج مصادر الطاقة 
املتجددة بكميات كبرية وتحقيق الربط البيني املوثوق بني مختلف 
البلدان واألقاليم والقارات، وتس�اهم الرشكة يف العديد من عمليات 
الرب�ط البيني هذه، ومن األمثلة عى ذل�ك حصولها عى عقد خط 
الربط للتيار املس�تمر عايل الجه�د بني اململكة العربية الس�عودية 
وجمهورية مرص العربية، الذي تم اإلعالن عنه مؤخراً، يف 5 أكتوبر 

الجاري، والذي يعتر أول خط ربط واس�ع النطاق عى اإلطالق 
يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال أفريقيا وبداية عملية »خط 
ربط البحر الش�مايل« يف 1 أكتوبر 2021، والذي يمتد عى طول 
720 كيلوم�رتاً، وه�و أطول خ�ط ربط تحت س�طح البحر يف 
العال�م يرب�ط ما بني النروي�ج واململكة املتح�دة، متيحاً تبادل 
الطاق�ة املتجددة بني البل�دان«. وبهدف إتم�ام عمليات الربط 
البين�ي، وتلبية االحتياجات املتنامية ملرون�ة منظومة الطاقة، 
ف�إن »هيت�ايش إنرج�ي«  تدعم أيض�اً العمالء بأح�دث حلول 
الشبكات، كالشبكات امليكروية وحلول تخزين الطاقة، ويمكن 
رؤية مثال حديث عن ذلك يف مدينة »كوردوفا« بأالس�كا، حيث 
تمكن السكان هناك من تقليل االعتماد عى الوقود األحفوري، 
مع تحقيق االستقالل يف مجال الطاقة يف ذات الوقت.  ويف إطار 
االحتف�االت بإط�الق رشكة »هيت�ايش إنرجي«، سيس�تضيف 
»كالوديو فاش�ني« اليوم، حواراً مثرياً لالهتمام  مع »س�تيفن 
تش�و«، الوزير الثاني ع�رش للطاقة يف الوالي�ات املتحدة، وهو 
عال�م وحاص�ل ع�ى جائ�زة نوب�ل يف الفيزي�اء بالرشاك�ة يف عام 
1997، كما ستش�ارك يف الحوار »لويل مي�ورا« وهي باحثة يابانية 
يف السياس�ات الدولية وعضو يف لجنة اس�رتاتيجية النمو يف مكتب 
رئيس الوزراء يف اليابان. وس�يتم بث الجلس�ة الت�ي تحمل عنوان 
»تقنيات وابتكارات الطاقة التي تس�اهم يف الوصول إىل مس�تقبل 
محاي�د للكربون«، من »منتدى هيتايش لالبتكار االجتماعي 2021 
يف اليابان«، حيث سينصب الرتكيز عى كيفية تحقيق أهداف صايف 

صفر انبعاثات الطموحة التي التزمت بها العديد من الدول.

قام علماء الفلك باكتشاف مثري يتعلق بنظام Orion GW ، الذي يبعد 1300 
سنة ضوئية فقط.

اعتق�د العلم�اء أن Orion GW ال يختل�ف كث�رًيا عن نظامنا الش�ميس ، مع 
العلم أن هذه املنظومة تتكون من ثالثة نجوم ، محاطة جزئًيا بحلقات من 

الحطام الفضائي.
أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون يف جامعة نيفادا بالواليات املتحدة أن 
هناك فجوة كبرية يف الحلقات الرتابيةأوضح عالم الفلك جرييمي س�مولوود 
 GW أن�ه ق�د يكون هناك واحد أو أكثر يف املنطقة الت�ي تفصل أقراص نظام

.Orionis Huge Plan
وأضاف سمولوود: “قد يكون الكوكب أو الكواكب غازية ، تماًما مثل كوكب 
املش�رتي ، لكن الفرق هو أن هناك 3 ش�موس حوله”. اكتشف علماء الفلك 
سابًقا كواكب يف أنظمة النجوم الثالثية ، مثل 1445Ab LTT ، التي لها ثالثة 

شموس يف السماء ولكنها تدور حول نجم واحد فقط.

اكتشاف كوكب جديد يدور
 حول الشمس

يدخل املاء يف تركيب األنسجة والخاليا يف الجسم، ويلعب دورا مهما يف جميع 
العمليات الحيوية يف الجسم مثل الهضم والتوازن ونقل األوامر باإلضافة إىل 

املساهمة يف سيولة الدم.
وذك�ر عالم املناع�ة، أندريه برودي�وس، أن هناك عدد من األش�خاص ممن 
يتوج�ب عليهم الحفاظ عى نس�بة عالي�ة من املاء يف أجس�ادهم، كما نقل 

موقع “ميديك فوريوم”.
وأوضح أندريه بروديوس أن مرىض الكى بحاجة إىل اتباع نظام محدد للرشب 
إلزالة الس�وائل بش�كل صحيح من الجس�م وحمايته من الت�ورم واالنتفاخ 
وارتف�اع ضغط ال�دم، كما نصح م�رىض ال�كى والقلب واألوعي�ة الدموية 
بطلب املش�ورة الطبية لتحديد كمية املياه الالزمة ألجسادهم وتنظيم نظام 
الرشب. ويش�كل املاء نس�بة 60% من الجس�م، حيث يحتاج اإلنسان لرشب 
كمي�ات محددة من املاء تبعا لعمره وجنس�ه، فالرجل يحتاج إىل 3 ليرت من 

املاء يوميا بينما تحتاج املرأة إىل 2.2 ليرت يوميا.

دراسة تكشف أمهية املاء
 ملرضى الكىل

أمني بغداد يعلن العالج املجاين لألطفال املصابني هبذه األمراض يف مؤسسة وارث بكربالء
 كش�ف أمني بغداد عالء معن عن 
التنس�يق م�ع العتبة الحس�ينية 
املقدس�ة النش�اء مدين�ة طبي�ة 
وفق اح�دث املواصفات العاملية يف 

العاصمة بغداد قريبا.
وأش�ار بيان لالمان�ة اىل »االتفاق 
مع مؤسسة وارث الطبية الدولية 
يف مدين�ة كربالء املقدس�ة لتقديم 
املجاني�ة  العالجي�ة  الخدم�ات 
لالطف�ال دون س�ن الثانية عرش 
م�ن ابن�اء العاصم�ة بغ�داد من 

املصابني بأمراض االورام الصلبة واورام الدم 
بضمنها كافة خدمات التش�خيص املختري 
واالشعاعي والعالج اإلش�عاعي والكيميائي 

والجراحي«.

وأضاف ان »هذه التسهيالت تعد أمالً جديداً 
يل�وح يف االف�ق لعوائ�ل االطف�ال املصاب�ني 
باالورام الصلبة واورام الدم بعد توفر العالج 
املجاني الذي س�يغنيهم عن تكاليف االدوية 
الباهض�ة وعن�اء الس�فر اىل خ�ارج العراق 

ويخفف عن كاهل االهل ومعاناة 
املرىض«.

»التنس�يق  ان  البي�ان،  وأوض�ح 
تضمن ش�مول املرىض م�ن أهايل 
بغ�داد باجراء عمليات القس�طرة 
والعالجيه  التش�خيصية  القلبي�ه 
مجان�ا بمناس�بة املول�د النب�وي 
الرشي�ف من 12 اىل 17 ربيع االول 
يف مستش�فى االمام زين العابدين 

عليه السالم«.
كما دع�ت امانة بغداد املرىض من 
اهايل العاصمة الراغبني بالعالج التقديم عر 
االس�تمارة االلكرتونية املتوف�رة يف موقعها 
االلكرتون�ي ولالس�تعالم االتص�ال عر رقم 

الهاتف }07730741192{«.

أظه�ر تقري�ر مايل ُن�رش، ي�وم الخمي�س، أن قيمة 
صن�دوق االحتي�اط يف جامع�ة هارف�ارد األمريكية 
ازدادت بنس�بة 27 % خ�الل ع�ام، ما ع�زز موقعها 

كأغنى جامعة يف العالم.
وتنت�رش صنادي�ق االحتي�اط ع�ى نطاق واس�ع يف 
مؤسس�ات التعليم العايل األمريكية، ويتم إنش�اؤها 
وتغذيته�ا بصورة رئيس�ية م�ن الهب�ات الخاصة. 

والكث�ري من ه�ذه الهبات )82 %( يخض�ع إىل قيود 
وُيخصص الستخدامات أو مشاريع محددة.

وُيس�تخدم فق�ط م�ا ب�ني 5 % إىل 5,5% م�ن أموال 
صن�دوق االحتي�اط س�نويا لتمويل انتظ�ام العمل 
يف جامع�ة هارف�ارد الواقع�ة يف كامري�دج بوالي�ة 
ماساتشوس�تس، أي 2 ملي�ار دوالر خ�الل الع�ام 

الجامعي 2021-2020.

 وق�د ارتفعت قيمة صندوق االحتي�اط يف الجامعة، 
وهو األعى أصال يف العالم، بنس�بة 27 % لتبلغ 53,2 
ملي�ار دوالر يف آخ�ر الس�نة املالي�ة الفائت�ة نهاية 

يونيو<
وقد س�جلت جامعة هارفارد مردودا بنسبة %33,6 
من أصولها خالل عام، مستفيدة من النتائج القوية 

لألسواق املالية.

هارفارد ترسخ مكانتها كأغنى جامعة يف العالـم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


