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العدد 2094 :

االحد

«التكشيرة» وسيلة رفض طفلك لفراقك

أشياء ال تفعليها أبدًا من أجل الرجل!
هناك بعض األش���ياء التي نقوم بها في حياتنا من أجل الرجل ،ولكن ففي بعض األحيان تتجاوز تلك األش���ياء حدود المساعدة إلى
كنت في عالقة ،فإليك بعض األشياء التي يحذر القيام بها من أجل الرجل ،حيث أنه من الضروري
كونها غير سليمة وصحية .وإذا ِ
أن تكون هناك حدود الينبغي اجتيازها كي تحافظ المرأة على كرامتها وال تسمح للرجل باإلستفادة منها.

ففي بعض األحيان تكون هذه األشياء واضحة
ال محالة ،ولكن هناك أشياء أخرى التي عليك
اإلهتمام به����ا عن كثب ،وفيم����ا يلي البعض
منها...

المخدرات ،س����رقة البنوك ،وربما القيادة في
حالة ُس����كر ،فأي رجل يحترم����ك ،يجد لديه
رغبة ش����ديدة في حمايت����ك وتجنيبك من تلك
األشياء.

 -غسل مالبسه:

 -أن تكوني له خادمة  /سائقة /أو فتاة ليل:

ما ل����م تكوني متزوجة ،فيحذر عليك غس����ل
مالبس����ه ،أنا أعلم أنه يبدو ش����يئا بسيطا وال
يتطلب المزيد من الجهد ،ولكن س����يدفعك إلى
دور الخادمة الذي سيستمر منذ تلك النقطة.
فالرجل عليه غس����ل مالبس����ه بمف����رده ،بل
وكوي قمصانه الخاصة ،فهو ببس����اطة عمل
شخصي.
 واجباته المنزلية:ال ينبغي أن تقومي بساعدته في عمل واجباته
المنزلية عندم����ا يقوم بجلبها معه من العمل،
لس����ببين :األول هو أنه لن يقوم بتعلم شيء
بمفرده ،والثاني س����وف يش����عر بالغيرة عنه
معرفته فيما بعد بأنك أكثر منه ذكاء.
 غسل سيارته:أعلم أن المرأة التي تقرر غسل سيارة الرجل
كي تظه����ر له مدى كفائتها ه����ي قادرة على
رعايت����ه ،ولكن����ه في نهاية المطاف س����وف
يس����تخدمها في القي����ام بكل أش����يائه وأخيرا
يتركها لشخص آخر!
واعلمي أيتها المرأة أن الس����يارة هي مهمة
الرج����ل على أي حال ،ومن ثم فدعيه يغس����ل
سيارته ،وربما سيارتك أنت ،وال تغسليها أبدا
من أجله.
 تغيير خططك من أجله:س����أخبرك بصراحة ،ففي اإلس����بوع الماضي

طلب مني الخروج مع����ه ،ورفضت ألن لدي
بع����ض الخط����ط بالفع����ل ،ولكن����ه أصر على
الخ����روج زاعما بأنه ال يتحم����ل عدم رؤيتي
لمدة يومين.
وعلى الفور قمت بإلغاء تلك الخطط وارتديت
مالبس����ي للذهاب معه ،ولكن هل تعرفين ماذا
فعل؟ أيمكنك التخمين؟ قام بإلغاء ميعادنا في
الدقيقة األخيرة!
وما نتعلمه هنا هو ع����دم إلغاء أي خطة من
أجل الرج����ل ،فهذا يملكه الكثي����ر من النفوذ
ويجعلك بالنسبة له امرأة يستفيد منها فقط.
 السماح له بإقامة الحفالت في بيتك:فال تس����محي له بدعوة أصدقائه إلقامة حفلة
في منزلك ،وال تخبري����ه بأنك ال تمانعين في
إقامة ذلك اإلحتفال.
فواحد من األش����ياء التي يحذر القيام بها من
أجل الرجل هو الس����ماح له بإقتحام وإفس����اد

مملكت����ك الخاصة ،في حين يمكنه ببس����اطة
الذهاب خارجا واإلس����تمتاع مع أصدقائه كما
يشاء.
 -إعطاؤه النقود:

 أي شيء قد يؤدي بك إلى السجن!احذري فعل أي ش����يء من أجل الرجل ينتهي
بالقب����ض عليك ،تل����ك التي تتضم����ن تجارة

يش���ير الخبراء أن االمتناع عن تناول
الحلويات أو النش���ويات أو البروتينات
ال ي���ؤدي إلى إنقاص ال���وزن كما هو
متوق���ع باإلضافة إلى ان���ه يؤدي إلى
تدهور الصحة العامة.
ويعود الس���بب في ذلك إلى أن التغذية
الصحيحة المتوازنة تعني تناول جميع
أنواع األطعم���ة وال تعني االمتناع عن
أحداه���ا بما في ذل���ك الحلويات  ،لذلك
بإمكان���ك اإلقالل من تن���اول الحلويات
نظراً لم���ا تحتوي عليه من س���عرات
حرارية عالية لكن بدون االمتناع عنها
أو عن غيرها.
لك استش���اري التغذية وعالج
ويق���دم ِ
الس���منة د.بهاء ناج���ي مجموعة من
األنظمة الغذائية تبعاً للهرم الغذائي
رجيم 11
وجبة االفطار
كوب شاي أو نسكافيه بلبن خالي الدسم
أو عصير بدون سكر  3 +مالعق فول
أو  2طعمية  1 +خبز سن.
وجبة الغداء
اليوم األول  :وجبة مفتوحة.
اليوم الثاني  :ربع فرخة  10 +محشي
ورق عنب  +سلطة خضراء.
الي���وم الثالث  :علبة تونة  6+مالعق
مكرونة  +سلطة خضراء .
اليوم الراب���ع  2 :بيضة أومليت 2 +
توست سن  +سلطة خضراء.
اليوم الخامس  :نصف كيلو س���مك +
سلطة خضراء.
اليوم السادس  6 :مالعق فاصوليا أو
لوبيا  +سلطة خضراء.
اليوم الس���ابع  1 :حمامة محش���ية +
سلطة خضراء.
وجبة العشاء
 2ثمرة فاكهة  +علبة زبادي.

رجيم 12
وجبة اإلفطار
ك���وب ش���اي أو نس���كافيه بلبن خالي
الدس���م أو عصير بدون سكر  +ملعقة
عسل نحل أو مربى دايت.
وجبة الغداء
اليوم األول  :وجبة مفتوحة
اليوم الثاني  8 :مالعق مس���قعة دايت
 1+خبز دايت  +سلطة خضراء.
اليوم الثالث  :ربع فرخة  +خضروات
 +سلطة خضراء.
الي���وم الرابع  8 :مالعق بصارة 1 +
خبز سن  +سلطة خضراء.
الي���وم الخامس  :رب���ع كيلو لحمة +
خضروات  +سلطة خضراء.
اليوم الس���ادس  8 :مالعق فول 1 +
خبز سن  +سلطة خضراء.
اليوم الس���ابع  :علب���ة تونة  1 +خبز
سن  +سلطة خضراء.
وجبة الغداء
 2ثمرة فاكهة  +علبة زبادي
رجيم 13
وجبة اإلفطار
ك���وب ش���اي أو نس���كافيه بلبن خالي
الدس���م أو عصير بدون سكر  +ملعقة
عسل نحل أو مربى دايت  +قطعة جبن
بيض���اء أو  4مالعق ف���ول  1 +خبز
سن.
وجبة الغداء

اليوم الثالث  8 :مالعق فول  1 +خبز
سن  +سلطة خضراء.
اليوم الرابع  :علبة تونة  1 +خبز سن
 +سلطة خضراء.
الي���وم الخامس  :قطع���ة مكرونة فرن
دايت  +سلطة خضراء.
اليوم الس���ادس  :نصف كيلو س���مك
مشوي أو بالفرن  +سلطة خضراء.
اليوم السابع  4 :قطع شيش طاووك +
ربع كيلو بطاطس  +سلطة خضراء.
وجبة العشاء
 2ثمرة فاكهة  1 +علبة زبادي.
رجيم 14
وجبة اإلفطار  :كوب شاي أو نسكافيه
بلبن خالي الدسم أو عصير بدون سكر
 +طبق أرز بلبن أو بليلة دايت.
وجبة الغداء
اليوم األول  :وجبة مفتوحة.
اليوم الثاني  2 :هامبرجر  2 +توست
سن  +سلطة خضراء.
اليوم الثالث  8 :محش���ي كوس���ة أو
باذنجان  +سلطة خضراء.
اليوم الرابع  4 :قطع شيش طاووق +
 1خبز سن  +سلطة خضراء.
اليوم الخامس  2 :قطعة بيتزا  +سلطة
خضراء.
اليوم الس���ادس  3 :مغارف ش���وربة
ع���دس  1 +خب���ز س���ن  +س���لطة
خضراء
الي���وم الس���ابع  8/1 :كيل���و لحم +
خضروات  1 +خبز س���ن  +س���لطة
خضراء.

اليوم األول  :وجبة مفتوحة.

وجبة العشاء

اليوم الثاني  :نصف كيلو س���مك 4 +
مالعق أرز  +سلطة خضراء.

ك���وب زباي  2 +ثمرة فاكهة أو قطعة
جبن قريش بالخضروات.

ال ينبغي أبدا أن تفعلي ش����يئا يوقعك في فئة
غير زوج����ة أو خطيبة أو حبيب����ة ،وبعبارة
أخرى ال يجب أن تكوني له سائقة أو خادمة،
فالرجل إذا طلب منك الحضور إليك لرؤيتك أو
لجبه ه����و وأصدقائه من النادي ،فاعلمي أنك
لست بالسائقة الخاصة له.
وإذا جلست الليل بأكمله كي تنظفين من أجله،
فأنت هنا أصبحت ال ش����يء سوى خادمة في
المنزل ،وإذا تحدث هو إليك في الثالثة صباحا
بعد رجوعه من س����هرة م����ع أصدقائه ،فلقد
أصبحت هنا فتاة ليل ال أكثر!!
 -ممارسة الجنس معه عندما ال ترغبين :

ال أستطيع بحثق إخبارك عن كم النساء التي
تقع في ذلك الخطأ ،فواحد من أكثر األش����ياء
التي تقع فيها المرأة هي إعطاء الرجل المال
(ألي ش����يء يريده) أو مس����اعدته في شراء
سيارة أو شقة.
فال حاجة لي أن أذكرم بأنه يستخدم كل أموالك
وراتبك ألنه ببساطة ليس بالرجل القادر على
تولي مسئولية نفسه ،ومن ثم فعليك التوقف
عن معرفته على الفور.

تخلصي من وزنك
برجيم ال يحرمـــك
من أطعمتك المفضلة
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أخيرا ،واحد من األش����ياء الهامة التي عليك
تجنب فعله����ا من أجل الرجل هي ممارس����ة
وأنت
الجنس مع����ه عندما يرغب هو في ذلك ِ
ال تش����ائين ،فهذه ليست فقط واحدة من أكثر
األشياء المهينة للنفس فحسب ،بل أيضا فهي
تضعك في فئة فتاة الليل (ولكن بالزواج).
فأنت
فال تبيعي نفسك أبدا بهذا الثمن البخسِ ،
تستحق أكثر من ذلك بكثير ،فالرجل الحقيقي
هو من يحترم مشاعرك واحتياجاتك.
واآلن ،هال أخبرتينا بأكثر األشياء التي ترين
أنه ال يجوز فعلها من أجل الرجل؟؟

محكمة األحوال الشخصية في السماوة
العدد / 558ش2014/
اعالن
الى المدعى عليه حسن جهيد محمد
اقامت المدعي���ة فضيلة حمزة جف���ات الدعوى المرقمة
أع�ل�اه والتي تطل���ب فيه���ا المطالبة بتنصيبه���ا وصية
ولمجهولية محل اقامتكم حس���ب ش���رح مخت���ار المنطقة
وكتاب مركز ش���رطة الس���وير المرقم  2228في 3/ 24
 2014/والمتضمن مجهولية محل اقامتكم وحسب شرح
القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتين محليتين
يوميتين بوجوب حضوركم امام ه���ذه المحكم صباح يوم
المرافع���ة المواف���ق  2014 /4/ 13او م���ن يونب عنكم
قانونيا وبعكسه سوف تجري المرافعة بحقكم غيابيا وعلنا
وحسب األصول ووفقا للقانون
القاضي
محسن عبد ثامر
************
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية
محكمة بداءة العمارة
العدد/ 1658/ب2014/
اعالن
الى المدعى عليهم /ادناه
بتاري���خ  2 014/ 3/ 20اق���ام المدعون(عب���د اهلل فرج
عبودي حنا الش���يخ وكيله المحاميان ياس���ر عامر واياد
العواد دعوى امام هذه المحكمة بالعدد / 1366ب2014/
يطلبون فيه���ا وكونك مجهول محل االقامة حس���ب كتاب
مرك ش���رطة وحدةالتبليغات القضائية المرقم في 3 /12
 2014/وكتاب المجلس المحل���ي لحي القادرية المرقم
/ /في  2014/ 3/ 12عليه تقرتبليغكم بطريق النش���ر
في صحيفتين محليتين بالحضور امام هذه المحكمة بموعد
المرافع���ة الموافق  2 014 /4/ 13وبعكس���ه س���تجرى
المرافعة بحقكم غيابيا .
القاضي
سعد جلوب مهاوي
-1جوزي���ف رفول���ي حنا الش���يخ -2.س���مير رفولي حنا
الشيخ-3باس���م رفولي حنا الش���يخ-4.موفق رفولي حنا
الشيخ-5.س���عاد رفولي حنا الش���يخ-6.نهاد رفولي حنا
الش���يخ -7.نجاة رفولي حنا الش���يخ 8-.فائزة رفولي حنا
الشيخ -9.اكرم جبوري حنا الشيخ -10.شكري جبوري
 -11.صباح جبوري حنا الشيخ  -12.جانيت جبوري حنا
الشيخ-13.ابتسام جبوري حنا الشيخ-14.سهام جبوري
حنا الشيخ-15.نسيرين جبوري حنا الشيخ.
-16نض1ال جبوري حنا الشيخ -17.ديزي جبوري حنا
الشيخ -18.اس���عد ميخائل حنا الشيخ-19.عادل ميخائل
حنا الش���يخ -20ش���وقي ميخائل حنا الش���يخ-21.ناظم
ميخائل حنا الش���يخ -22.نادرة ميخائل حنا الش���يخ-23.
سميرة ميخائل حنا الشيخ.
**************
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية
محكمة بداءة العمارة
العدد/ 8365/ب2014/
اعالن
الى المدعى عليهم /ادناه
بتاريخ  2 014/3/20اقام المدعون(عبد اهلل فرج عبودي
حنا الش���يخ وكيله المحاميان ياس���ر عام���ر واياد العواد
دعوى ام���ام هذه المحكم���ة بالع���دد / 1365ب2014/
يطلبون فيه���ا وكونك مجهول محل االقامة حس���ب كتاب
مرك ش���رطة وحدةالتبليغات القضائية المرقم في 3/ 12
 2014/وكتاب المجلس المحلي لحي القادرية المرقم / /
في  2014/ 3/ 12عليه تقرتبليغكم بطريق النش���ر في
صحيفتين محليتين بالحضور ام���ام هذه المحكمة بموعد
المرافع���ة الموافق  2 014/ 4/ 13وبعكس���ه س���تجرى
المرافعة بحقكم غيابيا .
القاضي
سعد جلوب مهاوي
-1جوزي���ف رفول���ي حنا الش���يخ -2.س���مير رفولي حنا
الشيخ-3باس���م رفولي حنا الش���يخ-4.موفق رفولي حنا
الشيخ-5.س���عاد رفولي حنا الش���يخ-6.نهاد رفولي حنا
الش���يخ -7.نجاة رفولي حنا الش���يخ 8-.فائزة رفولي حنا
الشيخ -9.اكرم جبوري حنا الشيخ -10.شكري جبوري
 -11.صباح جبوري حنا الشيخ  -12.جانيت جبوري حنا
الشيخ-13.ابتسام جبوري حنا الشيخ-14.سهام جبوري
حنا الشيخ-15.نسيرين جبوري حنا الشيخ.
-16نض1ال جبوري حنا الشيخ -17.ديزي جبوري حنا
الشيخ -18.اس���عد ميخائل حنا الشيخ-19.عادل ميخائل
حنا الش���يخ -20ش���وقي ميخائل حنا الش���يخ-21.ناظم
ميخائل حنا الش���يخ -22.نادرة ميخائل حنا الش���يخ-23.
سميرة ميخائل حنا الشيخ

فى الش���هور األولى للطفل من
الممكن أن اليدرك أحساس���ه
بف���راق أمه جي���داً ،ولكن منذ
بداية الشهر الثامن يصعب جدا
على الطفل احساسه بفراق أمه
ألنه في هذه السن يحتاج دائما
إلى وجوده���ا بقربه .ففي هذه
المرحلة ينتقل من طور الطفل
النائم ط���وال الوقت إلى طور
الطفل الذي يريد أن يكتش���ف
العالم المحيط به ،ويستطيع أن
يدرك فراق أمه عنه.
وعندم���ا يبلغ الطفل من العمر
ثمانية عشر شهرا يستطيع أن
يتقب���ل فكرة ف���راق أمه ،لذلك
من األفضل أن ترسله إلى أحد
اقربائ���ه المفضلين مثل الجدة
أو الخال���ة أو العم���ة ليتمتع
بحنانهن.
ففي هذه السن يستطيع الطفل
أن يس���تغني عن أم���ه ويتخذ
بدي�ل�ا عنها ،خاص���ة إذا كان

يع���رف البدي���ل جي���دا .ولكن
يجب على األم إال تتركه لفترة
طويل���ة ،وأن تتصل به من آن
إل���ى آخر .فحتى لو كان الطفل
لم يتكلم بعد ،يكفيه أن يس���مع
ص���وت أم���ه كذلك أن يش���م
رائحتها من مالبسهاحيث أنه
يكون أكثر أرتباطاً بها .

ورج���وع الطفل إل���ى والديه
أيضا يعتبر فترة مهمة ،فعندما
يرى الطفل والدي���ه بعد فترة
غي���اب عنهما ال يس���ارع إلى
احتضانهم���ا ،ولكن���ه ينتظر
حتى يس���رعا إليه ويحتضناه
ويدل�ل�اه ،لذلك يقاب���ل الطفل
والديه بتكشيرة.

مايكروسوفت» تعتزم إطالق نظامها التشغيلي
«ويندوز فون  »8,1الشهر الجاري
زعم تقرير حديث أن ش����ركة
“مايكروس����وفت” األمريكية
س����تطلق إص����دارة نظامه����ا
التش����غيلي الخاص بالهواتف
المحمول����ة “وين����دوز ف����ون
 ”8,1في  23أبريل الجاري.
ونق����ل موقع “وين����دوز فون
س����نترال” التقني عن مصادر
مختلفة قولها أن نظام تشغيل
الهوات����ف المحمول����ة الجديد

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية في المعقل
العدد  /213 /ش2012 /
اعالن
الى المدعى عليه  /قاسم صكبان شمران  /مجهول محل
اقامته حاليا
اقامت المدعية صبيحة كاظم صالح الدعوى الش���رعية
المرقم���ة  /213ش 2012 /لدى هذه المحكمة تطالبك
فيه���ا بالتفريق للهجر وقد صدر فيها قرارا غيابيا بحقك
ولمجهولية محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ وتأييد
المجل���س البلدي انتقالك الى جه���ة مجهولة قرر تبليغك
بصحيفتين محليتين يوميتين وفي حالة عدم تقديمك طعنا
بالقرار فأنه سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القاضي
*************
تنويه
سقط س���هوا اسم محكمة االحوال الشخصية في البصرة
ف���ي جريدة الع���راق اليوم بالع���دد  2090في /3 /31
 2014اع�ل�ان رق���م  /245ش 2014 /ل���ذا اقتضى
التنويه .
************
اعالن
م���ن  /محكمة قوى االم���ن الداخلي للمنطقة الخامس���ة
بالبصرة
رقم االخطار 2014 /65 /
ال���ى  /المتهم الغائب  /الش���رطي ان���ور نجم عبد علي
المنسوب الى شرطة البصرة
لم���ا كنت متهم���ا وف���ق الم���ادة  5 /ق .ع .د رقم 14
لس���نة  2008لغياب���ك عن مقر عملك م���ن تاريخ /18
 2008 /12ولح���د االن وبما ان محل اختفائك مجهول
اقتضى تبليغك بهذا االعالن على ان تحضر امام محكمة
قوى االم���ن الداخلي للمنطقة الخامس���ة بالبصرة خالل
مدة ثالث���ون يوما م���ن تاريخ تعليق ه���ذا االعالن في
مح���ل اقامتك وتجيب عن التهم���ة الموجهة ضدك وعند
عدم حضورك س���وف تجري محاكمت���ك غيابيا وتحجز
اموالك المنقول���ة والغير المنقولة ويطلب من الموظفين
العموميين القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك الى
اقرب سلطة حكومية والزام االهليين الذين يعلمون بمحل
اختفائك باخبار الجهات المختصة اس���تنادا للمادة /69
اوال وثاني���ا وثالثا ورابعا من قان���ون اصول المحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم  17لسنة . 2008
رئيس المحكمة
************
اعالن
م���ن  /محكمة قوى االم���ن الداخلي للمنطقة الخامس���ة
بالبصرة
رقم االخطار 2014 /123 /
ال���ى  /المتهم الغائب  /الش���رطي س���مير جاس���م كريم
المنسوب الى مديرية شرطة البصرة
لم���ا كنت متهما وف���ق المادة  35 /م���ن ق .ع .د رقم
 14لس���نة  2008الختالس���ك سلفة المش���تكي من كل
الشرطي مش���عل عطية عبيد والش���رطي اسامة عباس
حات���م من المص���رف الزراعي وبما ان مح���ل اختفائك
مجهول اقتضى تبليغك بهذا االعالن على ان تحضر امام
محكمة قوى االمن الداخلي للمنطقة الخامس���ة بالبصرة
خ�ل�ال مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن في
مح���ل اقامتك وتجيب عن التهم���ة الموجهة ضدك وعند
عدم حضورك س���وف تجري محاكمت���ك غيابيا وتحجز
اموالك المنقول���ة والغير المنقولة ويطلب من الموظفين
العموميين القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك الى
اقرب سلطة حكومية والزام االهليين الذين يعلمون بمحل
اختفائك باخبار الجهات المختصة اس���تنادا للمادة /69
اوال وثاني���ا وثالثا ورابعا من قان���ون اصول المحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم  17لسنة . 2008
رئيس المحكمة
************
تنويه
سقط سهوا في اعالن محافظة ميسان /العقود الحكومية
رقم  161لس���نة  2014المنش���ور في جريدة العراق
الي���وم بالعدد( ) 2090بتاري���خ 2 014 /3/ 31الكلفة
التخميني���ة ه���ي (  ) 1, 564, 000خطا .والصحيح
ه���ي () 1, 459 , 564, 000لذا اقتضى البتنويه مع
التقدير .

وص����ل بالفع����ل إل����ى صناع
الهواتف الذكي����ة قبيل إطالقه
رسمياً هذا الشهر.
ولم يكش����ف التقرير على أي
تفاصيل تخص أجهزة “ويندوز
فون” محمول����ة جديدة ،لكن
من المتوقع أن يكون من بين
األجهزة الجديدة هاتف “نوكيا
لوميا  ”630الذكي ،وفقاً لما
نش����رته وكالة “أنباء الشرق

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة بداءة البصرؤة
العدد  /977 :ب2014 /
اعالن
المدعي  /ماجد خليل ابراهيم
المدعى عليه  /اسيل عامر ثامر
تبي���ع محكمة ب���داءة البصرة العقار تسلس���ل 2 /429
المش���راق مس���احته  224.12م 2وهو عبارة عن دار
س���كن تقع في منطقة المشراق الجديد بالقرب من جامع
علي بن موس���ى الرضا وعلى شارع رئيسي فرعي غير
مبلط يحت���وي غرفتين وهول وغرفة اس���تقبال ومطبح
وحم���ام ومرفق صحي في الطابق االرضي وغرفتين في
الطابق االول ومرفق صحي وحمام مش���ترك البناء من
الطابوق ومسقفة بالكونكريت ومبلطة بالكاشي وان الدار
بمس���توى الشارع درجة عمرانها متوسطة مشغولة من
قب���ل المدعي وافراد عائلته وكذلك يوجد بناء في مقدمة
ال���دار مبني في واجهة العقار وانه مبني بالطابوق وانه
قيد االنشاء فمن له رغبة بالشراء مراجعة هذه المحكمة
ودفع التأمينات القانونية بنسبة  %10من القيمة المقدرة
للعقار والبالغة ثالثمائة وسبعة وثالثون مليون وستمائة
وعش���رون الف دينار وبصك مصدق المر هذه المحكمة
وس���تجري المزايدة الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم
الثالثين التالي للنشر واجور المناداة على المشتري .
القاضي
*************
تنويه
نش���ر في صحيفة العراق اليوم الثالثاء 2014 /2 /18
اع�ل�ان محكمة قوى االم���ن الداخل���ي م 5 /بصرة ذكر
رقم االخط���ار  2014 /453خطأ والصحيح بصرة ذكر
االخطار  2012 /435لذا اقتضى التنويه .
**************
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة بداءة المعقل
العدد  /372 :ب2013 /
اعالن
تبي���ع محكمة بداءة المعق���ل العقار تسلس���ل 5 /280
مقاطعة  36الداودي���ة بالمزايدة العلنية وهو عبارة عن
دار سكن مس���احتها  170.85م تقع في منطقة الكندي
وهي من دور الش���ركة العامة لموانئ العراق مقسومة
الى قس���مين االول مش���غول من المدعية س���هام حزمي
علي والقس���م الثاني مش���غول من قب���ل المدعى عليهم
الش���ركاء كا من امل فارس ومحمد وعلي وعباس ابناء
المرحوم عبد الحس���ين جويد ومؤل���ف من غرفتي منام
واسقبال وحمام ومطبخ ومشتمالتها الصحية وان الدار
مش���يدة من الطابوق ومسقفة بالشيلمان وهي من البناء
القديم وان الش���ركاء يرغبون بالبقاء بصفة مستأجرين
 ،فم���ن له الرغبة بالش���راء الحضور امام هذه المحكمة
في قصر العدالة في تمام الس���اعة الثانية عشر من ظهر
يوم الثالثين التالي لنشر هذا االعالن مستصحبين معهم
التأمينات القانونية البالغة  %10من قيمة العقار البالغة
ستة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون الف
دينار .
القاضي
**************
محكمة بداءة المجر الكبير
اعالن
ق���ررت محكمة ب���داءة المجر الكبير االع�ل�ان عن بيع
العقار المرقم  3/ 459السراي المجر الكبير عن طريق
المزاي���دة العلنية ولمدة ثالثون يوم���ا اعتبارا من اليوم
التالي للنش���ر فعلى الراغبين بالش���راء مراجعة محكمة
ب���داءة المج���ر الكبير في تمام الس���اعة الثانية عش���ر
م���ن ظهر يوم الثالثون مس���تصحبين معه���م التامينات
الثانوني���ة البالغ���ة  %10م���ن القيمة المق���درة البالغة
( )350,000,000ثلثمائة وخمسون مليون دينار على
ان يتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور النشر والداللية
واذا صادف ي���وم المزايدة عطلة رس���مية فتكون اليوم
التالي نوعدا للمزايدة
المواصفات
مساحة العقار  3:اولك 98, 48م2درجة العمران :قديمالش���اغل للعقار :قيس مكي وحبيب مكي وهما يرغبانبالبقاء بعد ازالة ش���يوعه -العقار عبارة عن دار مبنية
علي مس���احة 200م 2مؤلفة من غرفة استقبال وصالة
كبي���رة واربع غرف نوم وصحي���ات وبجانب الدار ثالثة
مح�ل�ات ومش���تل ارضي مك���ون من غرفتي���ن ومطبخ
وصحي���ات ان ال���دار مبنية م���ن الطابوق واالس���منت
ومسقفة بالكونكريت
القاضي
قيس حميد احمد

األوسط”.
وكان قد ظه����ر مؤخراً مقطع
فيدي����و على ش����بكة اإلنترنت
حول التحديث الجديد “ويندوز
فون  ”8,1والذي من المتوقع
أن يجلب للهاتف شاشة بداية
محدثة ،وخ����واص تخصيص
جديدة لميزة البالطات الحية.
وأشارت تقارير س����ابقة إلى
أن الجي����ل الق����ادم م����ن نظام
التشغيل سوف يتضمن مركزا
لإلش����عارات ،باإلضاف����ة إلى
مس����اعد رقمي يحمل االس����م
“كورتانا” مش����ابه للمساعد
“س����يري” الخاص بهواتف
“آي فون” الذكية.
وم����ن المتوق����ع أن تمي����ط
“مايكروس����وفت” اللثام عن
النظام الجدي����د “ويندوز فون
 ”8,1خالل فعاليات مؤتمرها
التطوي����ري “بيل����د” ه����ذا
األسبوع.

دائرة التسجيل العقاري في قلعة سكر
اعالن
قرار تثبيت العائدية العقار المجدد
بناء على ص���دور تثبيت العائدية تمام العقار
تسلسل  3015محلة السراي بتثبيت الملكية
الى عقيل حاضر نعم���ه بموجب قرار تثبيت
العائدية الم���ؤرخ  2013 /10 /25الصادر
م���ن لجنة تثبي���ت الملكية واس���تنادا الحكام
المادة  48من القانون التس���جيل العقاري .
يعلن هذا القرار م���دة ثالثين يوما وعلى كل
من لديه اعتراض على القرار المذكور الطعن
فيه لدى رئاس���ة محكمة االس���تئناف اعتبارا
م���ن اليوم التالي لنش���ر ه���ذا االعالن وعند
انتهاء المدة وعدم ورود اش���عار من رئاسة
االس���تئناف بوقوع الطعن على القرار لديها
خ�ل�ال المدة المذكورة ستباش���ر هذه الدائرة
بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية .
القاضي
سمير ناصر محيسن
**************
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ذ ي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية في الناصرية
العدد  /1432 :ش2014 /
الى  /المدعى عليه  /حسن فهد شرشاب
م /تبليغ بقرار حكم غيابيا
بتاري���خ  2014 /3 /30وبع���دد اضب���ارة
 /1423ش 2013 /اص���درت هذه المحكمة
حكما غيابيا قضى بالتفريق للهجر الجس���دي
بين���ك وبي���ن ضحى عل���ي ناص���ر وبالنظر
لمجهولي���ة محل اقامتك ف���ي الوقت الحاضر
حسب ش���رح المبلغ القضائي ناجي مرتضى
عليه تق���رر تبليغك ف���ي صحيفتين محليتين
يوميتين بالحك���م المذكور اع�ل�اه وبامكانك
االعتراض خالل مدة عش���رة اي���ام تبدأ من
اليوم التالي لتاريخ نشر االعالن .
القاضي
*************
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية في الناصرية
العدد  /1555 :ش2014 /
الى  /المدعى عليه شكرية محمود شاكر
م /تبليغ باالعالن
اقام���ت المدعي علي نعي���م عليوي الدعوى
الش���رعية المرقمة اعاله وتطلب فيها الحكم
لي بالشاهدة البنتي وبالنظر لمجهولية محل
اقامتك في الحاضر وحس���ب اش���عار مختار
منطقة قرب مستش���فى االمل وش���رح القائم
بالتبلي���غ المبلغ القضائ���ي ناجي مرتضى لذا
تقرر تبليغك بواس���طة صحيفتي���ن محليتين
يوميتين بالحض���ور امم هذه المحكمة صباح
ي���وم االحد المواف���ق  2014 /4 /13وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري المرافعة بحقك غيابيا .
القاضي
**************
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح الناصرية
العدد  /2942 /ج2012 /
الى المتهم الهارب  /سعود عبيد نهار
اص���درت هذه المحكمة حكم���ا غيابيا يقضي
بتجريمك وفق احكام المادة  292من قانون
العقوب���ات بالعدد  /2942ج 2012 /بتاريخ
 2012 /11 /14وحك���م علي���ك بالحب���س
البسيط لمدة س���نة وستة اشهر واصدار امر
القب���ض والتحري بحقك لتنفيذ الحكم الصادر
علي���ك وبامكان���ك االعت���راض عل���ى الحكم
خالل ثالثة اش���هر من تاريخ النشر بواسطة
صحفتين محليتين يوميتين وبعكس���ه يصبح
الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي .
القاضي

