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جوجل تطور جهازا مناف�سا ل�سماعة �أمازون
يش�به سيري ويس�مى "ألكس�ا"
والت�ي ت�م الكش�ف عنه�ا يف ترشين
األول  2014يف عملي�ة إطالق محدود
ً
متاحة بص�ورة كبرية
له�ا ،أصبحت
يف الس�نة املاضي�ة يف حزيران .2015
بش�كل إس�طواني يبلغ طوله 23.5
ٌ
سماعة تس�تطيع إخبارك
سم وهي
بحال�ة امل�رور أو املن�اخ يف الوق�ت
الحقيق�ي ،العم�ل كمنب�ه ،إع�دادت
قائم�ة الواجب�ات ،تش�غيل ملف�ات

بغداد ـ العالم
ل�م يكن هنالك أي ش�ك ب�أن جوجل
تتوس�ع يف مج�ال إنرتن�ت األش�ياء
( .)IOTيف ه�ذا الوق�ت تث�ار ضج�ة
ح�ول قي�ام جوج�ل بتطوي�ر جهاز
سينافس سماعة أمازون إيكو.
س�ماعة إيكو الذكي�ة والتي تحتوي
عىل نظام مس�اعدة وأوام�ر صوتية

صوتية ،االس�تماع للرادي�و ،والقيام
ّ
تبس�ط
بالعدي�د م�ن امله�ام الت�ي
حيات�ك .لكن إيك�و ليس�ت الوحيدة
يف ه�ذا املج�ال .فهنالك تن�وع حيث
تس�مح أم�ازون للمس�تخدمني
بتجمي�ع الس�ماعة الخاصة به لكن
ب�دون املس�اعد الصوتي .لك�ن يبدو
اآلن أن أخرين ق�د دخلوا هذا املجال.
وفقا ً لبع�ض املعلومات ،فإن جوجل
تعم�ل عىل مشروع رسي يعتقد أنه

جهاز سينافس إيكو .لكن حتى اآلن
فإن جوجل نجحت يف إبقاء األمر طي
الكتمان حيث لم يتم الكشف عن أي
تفاصي�ل بخصوص املنت�ج أو موعد
إطالقه .وتكهن محللون تقنيون بأن
هذا املرشوع هو ج�زء من (Google
 ،)Nowالغريب يف األمر بأن مختربات
نيس�ت التابع�ة لجوجل لم تشترك
باألمر.
اشترت جوج�ل مختربات نيس�ت يف

سنة – 2014وهي رشكة قام مخرتع
اآليبود طون�ي فاضل بتمويلها .كتب
ديفيد مرييف م�ن مجلة " pcتراجعت
مختبرات نيس�ت م�ن العم�ل على
ه�ذا املرشوع بس�بب مخ�اوف حول
خصوصي�ة األف�راد املتعلق�ة به�ذا
الجه�از ".ولك�ن عىل الرغ�م من أنه
ال توج�د تفاصيل واضحة حتى اآلن،
فإن�ه قد يطلق يف وقت قريب .ربما يف
مؤتمر جوجل يف ايار.

«�أوزو» ..كامريا تر�صد الواقع االفرتا�ضي

ّ
ستش�كل الفيصل الحقيقي يف التبني
الواس�ع للواق�ع االفترايض ّ -
توف�ر
املحتوى .امتالك جهاز واقع افرتايض
لل�رأس أم� ٌر جي�د ولكن�ه يحت�اج إىل
التج�ارب والص�ور املذهل�ة الت�ي
س�تتفاعل معها لتجعله ذا قيمة  -أي
كل األش�ياء الظريفة الت�ي وعدنا بها
كل تنبؤ للواقع االفرتايض يف األفالم.
تدخ�ل إىل كاميرا الواق�ع االفرتايض
الجديدة من نوكيا ،أوزو .تبدو وكأنها
م�ن فيلم س�تار ورز  -جس� ٌم كروي
أملس ،تتضمن س�تة عرش حساس�ا ً
صوتي�ا ً وفيديوي�ا ً (ثماني�ة م�ن كل
بوزن أق�ل من 4.5
منه�ا) ،وكل ذل�ك
ٍ
كيلوغ�رام ،ويمكن حتى تركيبها عىل
طائ�رة بدون طيار .ت�م تصميم أوزو
لتلتق�ط  °360من الفيدي�و الكروي،
و 360×360م�ن الص�وت املحيطي -
أي ل�ن يفوت رؤيتها الكلية الش�املة
أي يشء ،وس�يتم تس�جيل األص�وات
بطريق� ٍة أكث�ر واقعي�ة .ول�ن يكون
هن�اك أي�ة مش�اكل برصي�ة ،عثرات
أو انقطاع�ات الت�ي غالبا ً م�ا نجدها

بغداد ـ العالم
س�نة  2016كان�ت س�نة مفصلي�ة
للواق�ع االفترايض ،ويث�ق العديدون
أنه�ا الس�نة الت�ي ستتأس�س به�ا
ً
صناع�ة الواق�ع االفترايض ،مُ
حفزة
لث�ورة س�تغري م�ن عال�م األلع�اب،
الصحاف�ة ،الرياض�ة ،األفلام وغالبا ً
كل يشء يتعلق بالتس�لية واس�تخدام
الوس�ائط .رك�زت معظ�م التطورات
يف تكنولوجي�ا الواقع االفرتايض حتى
اآلن على األجه�زة التي س�تمكنا من
تجربته�ا كمس�تخدمني  -أجه�زة
ال�رأس ،حساس�ات تعق�ب الحركة،
الواجهات الرسومية ،حيث سنتعرف
ه�ذه الس�نة بعد ط�ول انتظ�ار عىل
أجهزة مثل أوكيول�وس ريفت ،إيتش
تي يس فايف ،سامس�ونج جري يف آر،
ومن الطبيعي أن تحصل هذه األجهزة
على كل االنتباه فيما يتعل�ق بالواقع
االفرتايض.
ولك�ن يت�م التغ�ايض ع�ن مش�كل ٍة

بغداد ـ العالم
ٌ
طريقة وحيدة
عندم�ا يكون هن�اك
لعالج هشاش�ة العظ�ام الناتج عن
التقدم يف الس�ن ،يصبح البحث عن
طريق�ة أفض�ل وأكثر فعالي�ة أمرا ً
ً
رضوري�ا .ويب�دو أن العال�م وج�د
أخريا ً حالً لهذه الحالة املس�تعصية،
والفضل يعود لهذه الدراسة الجديدة
التي تتعلق بالخاليا الجذعية .هناك
الكثري الذي يمكن أن يحققه العالج
بالخالي�ا الجذعي�ة  -وفق�ا ً ألحدث
هذه الدراسات يتضمن ذلك استعادة
صح�ة العظام يف األش�خاص الذين
يعانون من هشاشة العظام.
يعاني أكثر من  200مليون شخص
ح�ول العالم من هشاش�ة العظام،
وه�ي حال�ة تتعل�ق بالتق�دم يف

الس�ن حيث تصبح العظام رقيقة،
تفق�د كثافته�ا ويف النهاي�ة تفق�د
وظيفته�ا ،كم�ا أنها مس�ؤولة عن
كسر يف العظم
 8.9ملي�ون حال�ة
ٍ
ً
متضمنة كسور الورك التي
سنوياً،
تتس�بب فقدان الحرك�ة ويف حاالت
أكثر شدة ،املوت .ويكشف اآلن هذا
البح�ث الجديد أن حقنة من الخاليا
الجذعي�ة تس�تطيع عك�س آث�ار
التقدم يف السن يف العظام.
اكتش�ف الفري�ق خل�ف العم�ل يف
ه�ذه الدراس�ة ،أن هن�اك ارتباط�ا ً
مب�ارشا ً بين الفئران الت�ي تعاني
م�ن هشاش�ة العظ�ام الناتج�ة
ع�ن التق�دم بالس�ن وانخف�اض
تع�داد الخاليا الجذعية املتوس�طية
( )MSCأو وج�ود خل�ل بهاّ .
رصح
األستاذ ويليام س�تانفورد ،الباحث
الرئيسي يف الدراس�ة يف مؤتم�ر

س�قط س�هوا يف جري�دة النه�ار
بالع�دد ١4٧٩وجري�دة العال�م بالعدد
 ١٦٤٥لي�وم  ٢٠١٧ /١ /١١بالدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة  /٣٧٣١ب ٢٠١٦ /
طالب اعادة املحاكم�ة ( محمد محمد
هاش�م محمد علي ) والحكم املطعون
فيه ( يف الدع�وى املرقمة  /١٣٧١ب /
لذا اقتىض التنويه

بغداد ـ العالم
أعلن�ت رشكة ف�وف ،وهي الرشك�ة املُصنعة لس�ماعات رأس
م�زودة بعين مدمج�ة داخلها تتمي�ز بق�درات تتب�ع ،مؤخرا ً
أنه�ا حصلت عىل  11ملي�ون دوالر كتموي ٍل من خالل سلس�لة
اس�تثمارات ( )Series Aم�ن كوالب�ل يف أر فن�د (Colopl VR
 ،)Fundبمش�اركة كل م�ن ه�ون هاي يف يس فن�د (Hon Hai
 2020 )VC Fundو سامس�ونغ فينترشي�س (Samsung
.)Ventures
ستستخدم فوف التمويل الجديد لتعزيز جهود البحث والتطوير
وكذلك اإلرساع يف إنتاج كميات كبرية من س�ماعات الرأس .أما
اإلطار الزمني املس�تهدف س�يكون بحلول خري�ف عام .2016
يف عام  ،2015س�عت ف�وف للحصول عىل التمويل باس�تخدام
مب�ادرة كيكس�تارتر( )Kickstarterإلنت�اج مجموع ٍة مطورة
من س�ماعات الرأس .حيث حصلت على  480,0000دوالر من
مبادرة تمويل جماعي ،كما حصلت عىل تمويل لم ُيكش�ف عن
مقداره من سامسونغ فينترشيس يف نفس الوقت تقريباً.
ترتقب فوف ربيع  2016كموعد أويل لألصدار ،ولكنهم أوضحوا
يف بي�ان ُنشر عىل صفح�ة كيكس�تارتر الخاصة به�م" ،أثناء
انتقالن�ا من مرحلة النم�وذج األويل إىل مرحل�ة اإلنتاج الضخم
واجهتن�ا بعض املش�اكل الصعب�ة للغاية والتي يعم�ل الفريق
عىل حله�ا .وكما يعل�م الجميع فإن ع�ام  2016هو عام مثري
بالنس�بة للواقع االفترايض .وهذا يجعلنا متحمس�ون لتمويل
ف�وف بأكرب رسعة ممكنة" .لنض�ع الحماس املفرط جانباً ،إن
أهم تحدي تواجهه فوف هو توفري مصادر للمكونات البرصية
مثل املصابيح الحمراء ،والعدس�ات ،وشاش�ات ( )OLEDوهي
أنظمة حاسمة لرشكة تعمل عىل تقنية العني املمتبعة.

�إمكانية تخزين الطاقة
من ال�شم�س
بغداد ـ العالم
أحد مشاكل اس�تخدام مصادر الطاقة املتجددة هو أنها تعتمد
بش�كل كبري عىل الطقس املتقلب .أخذ الطاقة من الشمس هو
أم�ر جيد ،ولكن ماذا يحدث عندما يك�ون الجو ملبدا ً بالغيوم؟
أو ،إذا كن�ا نس�تخدم طاق�ة الرياح ،م�اذا نفع�ل عندما تكون
النسائم ساكنة بشكل غري عادي؟
ً
خاصة
ولكن إذا كان بإمكاننا تخزي�ن الطاقة الزائدة الناتجة،
خالل األيام املشمسة ،أو يف يوم عاصف جداً ،يمكننا االستفادة
من هذه املصادر كلما كان هناك حاجة فعلية لها – مما يمحو
امليزة التي تحتفظ بها مصادر الطاقة املنتجة تحت الطلب مثل
الطاقة النووية وغريها من مصادر الطاقة غري املتجددة .هناك
ٌ
طريقة بارعة إلنجاز تخزين هذه الطاقة  -اس�تخدام الكهرباء
املنتجة من الطاقة الشمس�ية أو طاقة الرياح لتأجيج "تفاعل
إلكرتوليت�ي" ،م�ا يعني يف األس�اس "تفكيك" املي�اه إىل الذرات
املكونة لها من االوكس�جني والهيدروجين .الهيدروجني يمكن
تخزينه كمصدر احتياطي للوقود.
اآلن ،ق�ام فريق من العلماء من مختبر املرسع الوطني SLAC
وجامع�ة تورونت�و بأخذ خطوة كبرية نحو جع�ل هذه العملية
أس�هل وأكث�ر كف�اءة .باس�تخدام أجه�زة كمبيوت�ر SLACC
القوية ،صمم�وا ّ
حفازا ً للتفاعلات اإلليكرتولينية أكثر فعالية
بثالث مرات من سابقيه.

درا�سة جديدة تبتكر عالجا له�شا�شة العظام

تنويه

 ٢٠٠٤الصادر يف )٢٠٠٧ /٢ /١١

يف كاميرات الواق�ع االفترايض األقل
تعقيدا ً  -حيث تس�تخدم أوزو الوصل
األوتوماتيكي لدم�ج الصور املختلفة
معا ً بسالسة.
واأله�م م�ن ذل�ك ،تق�دم أوزو إعادة
تش�غيل حية وآنية من خالل شاش�ة
واق�ع افترايض تس�مح للمخرجين
بمعاين�ة م�ادة الواق�ع االفترايض
الخاص�ة به�م خلال التصوي�ر -
ُ
إضافة حيوي�ة لصانعي األفالم الذين
كان�وا يضط�رون إىل االنتظ�ار ملا بعد
اإلنتاج لرؤي�ة املنت�ج النهائي .ولكن
يمتل�ك مخرج�و الواق�ع االفترايض
اآلن الحري�ة ملراقب�ة وتعديل أفالمهم
بشك ٍل حي ،بطريقة مشابهة لوسائل
اإلعلام األخ�رى ،والت�ي ق�د تك�ون
م�ا يحتاج�ه إنت�اج محت�وى الواقع
ً
تمام�ا .وعندم�ا يك�ون
االفترايض
س�عر األوزو من نوكي�ا ()$60،000
فهي حرصا ً للمحرتفين وأداة ال غنى
عنه�ا لصانعي األفالم ،م�ن يقومون
ببث النرشات ،واالس�توديوهات التي
تس�عى لتق�ود الطري�ق إىل مج�االت

إبداعي�ة جديدة تنتظر س�وق الواقع
االفترايض .وهذا ه�و األم�ر املثري يف
األوزو  -إن اإلمكاني�ات الت�ي تحي�ط
باملس�اعي اإلبداعي�ة غري مح�دودة؛
وبمق�درات ألول م�رة تخ�ص الب�ث
الح�ي ،تس�تطيع كاميرا أوزو م�ن
تس�جيل كل أن�واع املحت�وى املبارش،
مم�ا يس�مح "للمش�اهد" أن يصبح
جزء من األح�داث والقصص بطريقة
لم تكن ممكنة من قبل.
س�يفتح ه�ذا األم�ر عاملا ً جدي�دا ً من
الصحاف�ة ،اإلعالن ،نشرات الرياضة
وربم�ا حت�ى السياس�ة والتعلي�م.
س�تتمكن املنظم�ات اإلخباري�ة م�ن
صياغ�ة قصصه�ا بحي�ث ُتشرك
املش�اهدين  -عوض�ا ً ع�ن تلقيمه�م
ً
رسدا ً
خطي�ا لألح�داث ،س�يصبحون
قادرين عىل دعوة مشاهديهم إىل البث
اإلخباري ،للنظر من حولهم والتعامل
مع ما يجري بطريقة أكثر تعاطفية.
بينم�ا س�يتمكن مذيع�و النشرات
الرياضي�ة م�ن تقديم الحل�م األزيل -
وضعك يف وسط الحماسة.

ٌ
مناس�بة بش�كل خاص
يبدو أن أوزو
للس�وق األوروبي�ة ،حي�ث تنطل�ق
ثورة الواقع االفرتايض بش�ك ٍل هادئ
مقارن�ة مع الس�وق األمريكي�ة التي
ً
كمي�ة أكبر من االهتم�ام من
تلق�ت
اإلعلام .ت�م إطلاق املنت�ج يف أوروبا
مس�اء البارح�ة ،وم�ن املتوق�ع أن
تستويل عىل الس�وق يف أوجه .رسمت
غريناليت يف آر الس�نة املاضية املشهد
يف أوروبا  150 -رشكة واقع افرتايض
يف  20بل�د عرب  18فئة مختلفة .أما يف
الواليات املتح�دة ،تبقى األلعاب جزءا ً
كبيرا ً م�ن قص�ة الواق�ع االفرتايض،
بوج�ود رشكات مثلسوبرماس�يف
غيم�ز وريبيلي�ون يف اململك�ة املتحدة
منش�غلة يف تجهي�ز عناوي�ن أللعاب
البلاي ستيش�ن الخاص�ة بالواق�ع
االفترايض .ولك�ن االتح�اد األوروبي
تطبيقات
مهت� ٌم ويس�تثمر أيض�ا ً يف
ٍ
واس�عة وأكث�ر طموح�اً ،حي�ث ت�م
افتت�اح أول س�ينما للواقع االفرتايض
يف أمستردام يف  ،20155وقدم�ت
الس�توديوهات الواق�ع االفترايض
الخاص�ة باملنطق�ة صن�دوق رم�ل
ع�ايل التقني�ة لتلعب به .وعبر البحر
الشمايل ،افتتحت اململكة املتحدة The
( Visualization Laboratoryمخترب
ٌ
مرشوع بدعم من
التمثيل البرصي)،
الحكوم�ة البتكار وس�ائل نقل عامة
م�ن خلال الواقع االفترايض .وتكثر
األمثلة يف املجال األكاديمي ،الرتفيهي،
البح�ث العلم�ي والتصني�ع  -والت�ي
تعترب جميعها مجاالت هامة للفرص
بالنسبة إلنجاز نوكيا الطموح.
نستطيع من خالل محتوى ديناميكي،
متنوع ومثير لالهتمام ،التطلع قدما ً
إىل وق�ت تمتد في�ه تكنولوجيا الواقع
االفرتايض إىل ما بع�د هويتها كمجرد
أداة للعب ،وحيث يصبح االنغماس يف
املشاهدة الطريقة الوحيدة الحقيقية
لالس�تمتاع بفيلم ،والتعرض لألخبار،
أو متابع�ة لعبة ما .وبفضل أوزو ،قد
نك�ون وصلن�ا إىل ه�ذه النقطة ،ومن
خاللها س�تصبح كلم�ات مثل اجلس
وشاهد غري منطقية لنا بعد اآلن.

فوف� :سماعات لتتبع العني
فـي الواقع االفرتا�ضي

صحفي" ،وجدن�ا أنه يف حال كانت
ً
ّ
مسؤولة عن
املش�وهة
خاليا MSC
هشاش�ة العظ�ام ،فإن نق�ل خاليا
 MSCسليمة يجب أن يمنع حصول
الحالة أو معالجتها".
وللتحق�ق م�ن نظريته�م ،قام�وا
بحقن فئران تعاني من هشاش�ة
العظ�ام بخالي�ا  MSCمأخوذة من
فئران س�ليمة .بع�د مرورة س�تة
ّ
تحسنت
أش�هر عىل عملية الحقن،
حال�ة العظ�م املصاب بهالشاش�ة
وعاد إىل حالته الس�ليمة الوظيفية.
يق�ول ج�ون ديفي�س ،األس�تاذ يف
معه�د امل�واد الحيوي�ة والهندس�ة
الطبي�ة ( )IBBMEوكلي�ة ط�ب
األسنان يف جامعة تورنتو ،والباحث
املس�اعد يف الدراس�ة" ،كن�ا نأم�ل
لرفع الحالة الصحية للعظم بشكل
عام ،ولك�ن املفاجأة كانت أن البنى

محكمة االحوال الشخصية يف الكرادة
العدد  /٢٨٣٥ /ش ٢٠١٦ /

اعالن
اىل املدعى عليها  /تغريد احمد حسني
اق�ام املدع�ي ( طال�ب محم�ود حسين
) الدع�وى املرقم�ة اعلاه ض�دك يطل�ب
الحك�م فيها بالنش�وز وتحميلك الرس�وم
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
للحضور عىل موع�د املرافعة يوم /١ /٢٥
 ٢٠١٧ويف ح�ال عدم حضورك او من ينوب
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا وفق االصول .

القايض
ايهاب عبد الرضا هاشم

اعالن
اىل السيد  /وصفي كريم ابراهيم

الداخلي�ة الفريدة م�ن نوعها والتي
تش�به املرج�ان للعظ�ام املصابة -
والتي كانت قد ترضرت بشكل كبري
بس�بب الهشاش�ة  -ق�د ع�ادت إىل
حالتها السليمة".
يمك�ن نقل خاليا  MSCsهذه والتي
تمتلك القدرة على التمايز إىل خاليا
عظمي�ة من ش�خص آلخ�ر ،بغض
النظ�ر إذا كان املتلق�ي واملتبرع
يحققون تطابقا ً أم ال ،ودون وجود
احتمالي�ة رف�ض له�ذه الخاليا .قد
ن�رى قريب�ا ً عالجا ً أفض�ل ،أو ربما
نوق�ف هشاش�ة العظ�ام يف بدايته
بشكل كامل .إن هذا أم ٌر رائع ،حيث
يتم عالج هشاش�ة العظ�ام الناتج
ع�ن التقدم بالس�ن فقط من خالل
عق�ار يحافظ عىل فعالي�ة العظام
ٍ
ملدة سنتني.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الديوانية
العدد 119 /
التاريخ 2017/1/10 /
اعالن
اىل  /حيدر رمزي عبد عباس
قدم املس�تدعي رمزي عب�د عباس طلبا اىل
هذة املحكم�ة تروم فيه اعتب�ارك مفقودا
ل�ذا اقتضى حض�ورك امام ه�ذة املحكمة
واال نف�ذ االجراء بحقك وعلى من لديه اي
معلوم�ات عن م�كان تواج�ده او عمله او
حيات�ه او ممات�ه مراجع�ة ه�ذة املحكمة
وتقديمه�ا خلال ثالثون يوما م�ن تاريخ
النرش وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
االصول
				
القايض
حسن الجبوري

لكون�ك اح�د الورث�ه الرشعيين للمتفرغ
الزراعي املتويف سليم كريم ابراهيم املتعاقد
وفق القرار  350لسنة  1985ضمن القطعة
املرقم�ه  19/25مقاطع�ة  /6املراديه لذا
تطل�ب حض�ورك يف الش�عبة القانوني�ة /
مديري�ة زراع�ة بابل وخالل فترة  90يوم
من التيل لنرش العالن يف الصحف الرس�مية
لغ�رض نق�ل حق�وق والتزام�ات العق�د
وبخالفه س�يتم اتخاذ االجراءات االصولية
وف�ق القانون اس�تنادا لقان�ون املرافعات
الدنية رقم  83لسنة 1969

صالح مهدي عبيد
مدير زراعة بابل

		
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل			
رئاسة محكمة استئناف القادسية
االتحادية محكمة االحوال الشخصية يف
الديوانية
العدد 123 /
التاريخ 2017/1/11 /
اىل املدعى عليه  /حسني تكليف محمد
م  /تبليغ
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الديوانية الق�رار املرقم /3968ش2016/
بتاري�خ  2016/12/22واملتضم�ن
تصدي�ق زواج�ك من املدعي�ة نادية عباس
عجم�ي الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاريخ
 2016/6/11وثب�وت نس�ب الطفل احمد
من�ك ،وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتين يح�ق ل�ك
االعرتاض على الحكم الغياب�ي خالل املدة
القانونية من ثاني يوم لتاريخ تبليغ القرار
وبعكس�ه يصبح الحك�م الغياب�ي بمنزلة
الحكم الوجاهي
القايض
عكله حسني يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية
االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد /2430 /ج2016 /
التاريخ2017 /1 /8 /
(إعالن)
إىل املتهم الهارب  /اوس عيل سلمان
التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة / 2430ج/
 2016املش�تكي فيها فاضل مناجر ديوان
س�لطان وف�ق اح�كام امل�ادة  1/456من
قان�ون العقوب�ات واملقام�ة ام�ام ه�ذة
املحكمة ولهروبك ومجهولية محل اقامتك
تبليغ�ك بصحفتين محليتين واس�عتي
االنتشار وعني  2017/2/14موعدا الجراء
محاكمتك ويف ح�ال عدم حضورك باملوعد
املح�دد س�تجري املحكم�ة بحق�ك غيابيا ً
وعلنا وفق القانون.
القايض
عيل كاظم عبود
قايض محكمة جنح الديوانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة الديوانية
العدد/1980 /ب2016 /
التاريخ2017 /1 /11 /
املدعني  /1 /ابراهيم اليم خلخال
 /2رعد اليم خلخال
املدع�ى عليه�م  /1 /احم�د اليم خلخ�ال /2
س�يادة اليم خلخال  /3سعادة اليم خلخال /4
حديثة اليم خلخال  /5اكرام اليم خلخال
اصدرت محكم�ة بداءة الديواني�ة القرار املرقم
/1980ب 2016/وامل�ؤرخ يف 2016/12/18
واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 15 15
 151/م ام الخي�ل وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة
الجزائ�ر واش�عار املجل�س املحلي ملنطق�ة
ح�ي الجزائ�ر تق�رر تبليغك�م اعالنا بواس�طة
صحيفتين يوميتين محليتني بالق�رار الصادر
اعلاه ولكم حق االعرتاض على الحكم الغيابي
خلال امل�دة القانونية وبعكس�ه يصبح الحكم
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض
حسام خليل عبد الرضا

