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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ م الصدر

رقم االضبارة:٥١٦ / ٢٠١٥
التاريخ: ٢٣ / ٧ / ٢٠١٨

ؤيد من قبل ام محلة بلغ في مركز شرطة القدس وا ديرية من شرح ا لقد حتقق لهذه ا
ـكن اجـراء ٣٤١ انك مـجـهـول مـحل االقــامـة ولـيس لك مـوطن دائم او مـؤقت او مـخـتـار 
التبلـيغ عليه واستنـاداً للمادة (٢٧) من قانـون التنفيـذ تقرر تبليـغك اعالنا باحلضور في
ـباشرة مـديريـة التـنفـيذ م الـصدر خالل خمـسة عـشر يـوماً تـبدأ من الـيوم الـتالي لـلنـشر 
ديـرية باجراءات عامالت التـنفيـذية بحضـورك وفي حالة عدم حـضورك ستبـاشر هذه ا ا

التنفيذ اجلبري وفق القانون:
‰bF « cHM*«

اوصاف احملرر:
ـتـضـمن قـرار مـحـكـمـة بـداءة الـشـعب بـالـعـدد ٧٦٥ / ب / ٢٠٠١ في  ٢٠ / ١١ / ٢٠١١ وا
ـدين لينـا محمـد حس بتـأديتكـما بالـتكافل والـتضامن الى الـدائن مدير عام الزامك مع ا
مـصـرف الـرافـدين/ اضـافـة لـوظيـفـته مـبـلغ (٩٠٠٠٠٠٠) تـسـعـة ماليـ ديـنـار مـاعدا رسم
الـتـحـصـيل والــفـائـدة االتـفـاقـيـة الـبـالـغـة ١٥% سـنـويـا من ٢ / ٩ / ٢٠٠٨ وحلـ الـتـأدية
صاريف واتـعاب محاماة وكيـلي الدائن مبلغ مقداره الـفعلية وحتمـيلكما كافـة الرسوم وا

(١٥٠٫٠٠٠)مائة وخمسون الف دينار.
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هل نَـصِـفَ كـرة الـقـدم بــالـلـعـبـة
ا يـجدر بـنا إعادة اجلمـيلـة? ر
تــسـمــيـتــهـا لــتــصـبح "الــلـعــبـة
ــقـدســة". فـقــبل كلٍ شيء تـلك ا
هي الـطـريقـة الـتي يُـجِـلُـهـا بـها
الــــــبــــــشــــــر أولـــــئـك الــــــذين ال
يـسـتـطـيــعـون في الـوقت نـفـسه
االتـفــاق عــلى أيٍ شيءٍ آخـر في
الـــــــعـــــــالـم.وبـــــــرأي الـــــــنـــــــجم
األرجـنـتـيـني ديـيـغـو مـارادونـا
الـذي اعــتـبـر ذات مـرةٍ أن هـدفه
ثـير للجدل فـي مرمى إجنلترا ا
عــام  1986أُحْـــرِزَ بــيــدٍ إلــهــيــةً
وليست يده هـو فإن "كرة القدم
لــيـست لـعــبـة أو ريـاضــة. إنـهـا
دين". ويــشــاطــره هــذا الــرأي -
الذي يـبـدو وكـأنه اعتـقـاد ديني
راسخ - النجم البرازيلي بيليه
خصمه اللدود على لقب الالعب
األعــظم في تـاريخ الــلـعـبـة عـلى
مر العصور إذ قال ذات مرةٍ إن
ـــثــابـــة دينٍ "كـــرة الـــقـــدم هي 
بـالـنسـبـة لي.. أنا اتـعـبد لـلـكرة
وأعـاملـها كـإله".وال يقـتصر ذلك
الــتــفــاني واإلخالص لــلــهــوايـة
ـــــقـــــدســــة عـــــلـى مـــــارادونــــا ا
وبيـلـيه.فكل أربـعـة أعوام تـلهم
بـطـولـة كـأس الـعـالم الـتي تـعد
ــثـابـة طـقـس ديـني الالعـبـ

لـتـقـد عـروضٍ فـائـقـة الـروعة.
ـفرطة وبالـنظـر إلى احلمـاسة ا
ـقدس" التي تـغـمر هـذا "الـسر ا
- الــذي يـــســتــمـــر شــهــراً - بل
وتـظـل بـاقيـةً بـعـد انـتـهـائه من
العسير أن نُـفاجأ بوجود ملمحٍ
وعـبـقٍ ديـنـيــيْن في الـكــثـيـر من
الــصـــور الــتـي الــتُـــقِــطتْ خالل

كأس العالم.
sH « a¹—Uð

في السـطور التاليـة نستعرض
عـددا من الــصـور األخـاذة الـتي
التُقِطتْ خالل بطولة هذا العام
جـــنــبـــاً إلى جـــنب مع لـــوحــاتٍ
رائـعةٍ من تـاريخ الفـن. العـنصر
ــــشـــتـــرك بـــ هـــذه الـــصـــور ا
واللوحات أنها تـتشاطر جميعاً
روحــــاً واحــــدةً.في الــــدقـــيــــقـــة
األربـعـ مـن مـبـاراة مـنــتـخـبيْ
كـولـومـبـيـا وبـولـنـدا في الـرابع
والـعشرين من يـونيـو/ حزيران
ــــــــــــاضـي ارتـــــــــــقـى الـالعـب ا
الــكــولـــومــبي يــاري مـــيــنــا في

الـهـواء لـكي يـسـدد بـرأسه كـرةً
عـــرضــيـــةً لــعــبـــهــا زمـــيــله في
الفـريق خـاميس رودريـغـيز في
ؤكد قلب منطقة اجلزاء. ومن ا
أن رفــــاق مــــيـــــنــــا - العب خط
ـدافع - قــد رأوا هـذا الــوسط ا
ــشــهـــد عــلى أنـه حلــظــة دفعٍ ا
بــقــوةٍ إلــهــيــةٍ جنم عــنــهــا في
ــطــاف أول األهــداف نــهــايـــة ا
الـــــثـالثـــــة الـــــتـي فـــــاز بـــــهـــــا

باراة. الكولومبيون بهذه ا
وقــد أظــهــرت الـــصــورة الــتي
التـقطـها ألـيكس لـيفـزي حلظة
تــســديــد مــيــنــا الــكــرة بــرأسه
وجــســـده يــســبـح في الــهــواء
بــيـــنــمـــا جتــمـــد كل الالعـــبــ
ـشاعر احملـيطـ به مُفعـم 
الـرهـبة وفـاغري األفـواه وعلى
سـيـماهـم مالمح عـدم تـصديق
وكـأنـهم شـهـدوا لـلـتـو مـعـجـزةً

جتسدت أمام أعينهم.
`O *« bO−Lð

واســــتــــدعـت الــــصـــــورة بــــكل
تــفــاصـــيــلــهــا هــذه إلى الــذهن
تــقـلـيــداً درج عـلـيه الــرسـامـون
ـسيح. من ب هؤالء لتـمجيد ا
الـفنان األنـغلو - أمـريكي جون
سـيـنـغـلـتـون كـوبلـي الذي رسم
لـوحــةً ال تــتـمــتع - بــالــقـطع -
ستوى فنيٍ رفيعٍ صوّرَ فيها
مـا ورد في اإلصـحـاح األول من
سفر "أعمال الرسل" في الكتاب
قـدس - العهد اجلـديد بشأن ا
ــســيح إلـى الــســمـاء صـعــود ا

أمام حوارييه.
ونــرى في ذلـك الــعـــمل الـــفــني
ــســـيح وهــو يـــرتــقي جـــســد ا
ـتـكـاثـفـة التي صـوب الـغـيـوم ا
جتــمــعت فــوقه. وال تــكــاد هـذه
اللوحة تـتفوق سواء من حيث
الـروعـة فـي الـتعـبـيـر الـفـني أو
الـــطــابـعٍ الــدرامـــاتــيـــكي الــذي
يــكــسـوهــا عن الــصــورة الـتي
الـتــقـطــهـا لــيـفــزي.يـجـازف أي
شخصٍ يـشـعر بـالتـشكك حـيال
ـتــديـنـون أمـرٍ مـا بــأن يـلـقــبه ا
ـتـشكك" ـسيـحـيون بـ"تـوما ا ا
في إشـارة إلى تـوما وهـو أحد
سيح. على أي حال حواريي ا
تذكـر البـعض ذلك خالل مباراة
كسيك التي أقيمت البرازيل وا
في الـثــاني من يــولـيــو/ تـمـوز
اجلاري.حدث هذا عندما التحم

ه الـنجم الـبرازيلي نـيمـار بغر
كسيكي مـيغيل اليون. فعندما ا
ســـقط نــيـــمــار - الــذي يـــصــمه
الـبعض بـأنه يـبـالغ في تعـبـيره
عن األلم عندمـا يرتكب خصومه
خــطـأً ضــده أو يـوشــكــون عـلى
فـــعل ذلـك - عــلـى األرض وهــو
ـاً مـبـرحـاً بـعـد ـا بـدا أ يـجـأر 
هـذا االلتـحـام سـاورت منـتـقدو
ــهــاجم الــبــرازيــلي الــشــكــوك ا
بــشـأن درجــة إصـابــته وإذا مـا

كان قد أصيب من األصل.
وســـرعــان مـــا احــتــشـــد بــعض
أفـراد طـاقم الــتـحــكـيم ومـدربي
الـفريقـ بل والالعب أنـفسهم
- كــتـفــاً لــكـتـف - حـول نــيــمـار
الــــذي يــــتـــلــــوى عــــلى األرض
ه متلـهف لتـحديد ما إذا كان أ

حقيـقيـاً أم مُفتـعالً. وبدا مـشهد
هـذا اجلـمـع تـذكـيـراً عــلى نـحـوٍ
فني بلوحةٍ تُظهر حشداً جتمهر
نبعث من رقاده سيح ا حول ا
حينما أصر توما على أن يُدخل
أحـــــد أصــــابـــــعه فـي اجلــــروح
ـوجــودة بـجـسـده لــلـتـأكـد من ا
أنـهـا حـقـيــقـيـة.ورغم أن الـعـالم
ـــعـــتم الـــذي رســـمـــته ريـــشــة ا
كـــارافــاجـــيـــو في حتــفـــته "شك

ـا يبـدو أبعد الـقديس تـوما" ر
ستـطيل األخضر ما يـكون عن ا
الــذي تـغــمــره األضــواء بــشــكلٍ
ـلعب الـذي احـتضن مفـرطٍ في ا
ــكــسـيك مـواجــهــة الـبــرازيل وا
ـديــنـة سـمـارا الــروسـيـة فـإن
الــتـجــاعــيـد الــتي كــلـلت جــبـ
ـرتاب تـشكـك وا الواقفـ ا

ُخَـلِص الكروي ن أحـاطوا بـا
لـــلـــبــرازيـل في الـــصــورة الـــتي
الـتـقـطـهـا بـودا مـيـنديـس كانت
تالئم تــلك الـلــحــظـة تــمــامـاً من
جـهـة وتـتجـاوز الـزمن لـتـصبح
خـــالـــدةً وســـرمـــديــةً مـن جـــهــة

أخرى.
ــنــتــخب وجــد حــارس مــرمـى ا
الياباني إيـجي كاواشيما نفسه
يُـــقْـــدِمُ عـــلى بـــعض احلـــركـــات

الــبـهـلــوانـيـة الــرائـعـة من أجل
ــدافع احلــيــلــولــة دون إحــراز ا
الـبـلجـيـكي فـيـنـسـنت كـومـباني
الــقـــافــز فـي الــهـــواء هـــدفــاً في

شباكه.
Íbł l{Ë

وفـي صـورةٍ نــابــضــةٍ بــاحلــيـاة
الـتــقـطــهـا بـيــتـر دافــيـد يـوسك
ُحـلق يـبـدو الـوضع اجلـسـدي ا
في الـهواء لـكاواشـيـما مُـشابـهاً
لـرسمٍ من نوع الـ"بـورتريه" نادرٍ
بـعض الـشيء لـ"مسـيحٍ مُـجنح"
يُـحـلق مـثل الـطيـر الـطـنـان فوق
الـقـديس فـرانـسـيس نـاقالً إلـيه
اجلروح نفسها التي أصيب بها
سيح خالل صلبه.ففي اللوحة ا
الـشهيرة الـتي قدم فيـها الرسام
جــوتّـــو رؤيــته لـــهــذا احلــدث -
الـــذي رســمـه فــنـــانـــون آخــرون
أيـضــاً -  تــصــويـر االنــتــقـال
اإلعجازي - لتلك العذابات التي
ــسـيـح - مـنه إلى ابــتُـلي بــهـا ا
الـقــديس فـرانــســيس في شـكل
حـــزمٍ من خــيــوطٍ غـــيــر مــرئــيــةٍ
تـــقــريـــبـــاً تــشـــبه في شـــكــلـــهــا
اخلـــــارجـي هـــــيـــــئــــــة "الـــــرجل
الـعــنـكـبـوت" وتــنـبـثق من يـديّ
ــسـيح وقــدمـيه.وفـي الـصـورة ا
بـاراة قد الـتي الـتُقِـطتْ خالل ا
ـــرمى يُـــعـــزىٍ إلـى عـــارضـــتي ا
ـعـدنيـتـ اللـتـ تقـعـان خلف ا
الالعــــبـــيْـن بـــعــــيـــداً عـن بـــؤرة

ـشــهـد الـفـضل في اإلحـسـاس ا
تـباعدة بفكـرة شبـكة اخليـوط ا
ـنـبـثـقـة من جـسـد كـاواشـيـما ا
التي تـعرقل احملاولة الـهجومية
لــكـومـبــاني الـقـافــز في الـهـواء
وتــوقـفـهـا في نـهـايـة األمـرخالل
نـتخـب بـاراة التـي جمـعت ا ا
اإلجنــلــيــزي والــكــولــومــبي في
الـثـالث من يـولــيـو/ تـمـوز عـلى
مـلـعب سـبــارتـاك في الـعـاصـمـة
الــروســـيـــة مــوســـكـــو حتــولت
ـواجهـات ب الالعـب إلى ما ا
قد يشبه مصادماتٍ عنيفةً أكثر

من مرة.
وفي إحـــدى حلــــظـــات الـــلـــقـــاء
التُـقِطتْ صـورة مُفـعمـة بالـتوتر
لـالعـــــبـي الــــــفـــــريــــــقــــــ وهم
يــــتـــــزاحــــمـــــون حــــول احلـــــكم

األمـــــريـــــكـي مـــــارك غـــــيـــــغـــــر
ويـحـشـرونه في مـا بـيـنـهم بـعـد
ـثــيـرة سـلــسـلــة من الـقــرارات ا
للجدل.وتصطبغ هذه الصورة -
الـــــتي الــــــتـــــقـــــطـــــهـــــا يـــــوري

كــوشـيــتـكـوف -
بــــــكل ســــــمـــــات
توترة الدراما ا
الـتي حتـفل بـهـا
حتــفـة فـنــيـة من
عـصــر الـبـاروك.
وأظــــــــــــهـــــــــــرت
الـصــورة احلـكم
ُــحــاصــر وهــو ا
يــحــاول جــاهــداً
احلفاظ على قدرٍ
مـن الــــــتــــــوازن
بـيـنمـا يـحيط به
الـالعـــــــــــبــــــــــون
مــــــــتـــــــوعـــــــدين
ومُــــــــــهــــــــــددين
وتــــتـــــلــــمس في
هـــذه الــــلـــقـــطـــة
إحـــســاســـاً بــأن
ثـمة إمـكانـيةً ألن
"يُـصـلب" احلـكام
عـلى يــد وسـائل
اإلعالم بـــســبب

ثيرة للجدل. قراراتهم ا
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وإذا ركــزنــا عــلى نــظـرة احلــكم
تـوترة التـي تظهـر في عيـنيه ا
وهــــو يـــــقف وسـط حــــشـــــدٍ من
ـهـتـاجـة والـنـظـرات الـسـواعـد ا
ُـتَهِمـة فسنـجد أنهـا تعيد إلى ا
ـعــتــمـة األذهــان تــلك األجــواء ا
شهد ذي فـعمة بالـقلق وذاك ا ا
ـــســـرحي الـــغـــامض الـــطـــابع ا
لـــلـــوحـــة قـــمـــاشـــيـــة أبـــدعـــهــا
كـارافــاجـيــو في الـقــرن الـسـابع
عــشــر وحــمــلـت اسم "الــقــبض
سيح". فـفي اللوحة نرى على ا
ـسيح ـعـبد يـطـوقون ا حراس ا
ويـضيقون اخلـناق علـيه بعدما
قبـله يـهوذا كـاشفـاً - على نـحوٍ
خـــفـي - الــنـــقـــاب عن هـــويـــته.
وتعـتمـد الصـورة واللوحـة على
مــا يــكــمـن فــيــهــمـــا من تــأثــيــرٍ
مـتـصاعـدٍ ذي طابع سـردي نابعٍ
من وجــــــــود جــــــــمــــــــهــــــــرةٍ من
الشخصيات حليقة الرؤوس في
مـــقـــدمـــة كـلٍ مـــنـــهـــمـــا.وكـــانت
النتيجة في كلتا احلالت بعث

شـعـورٍ بـ"رهـاب االحـتجـاز" في
ن ــشـهــد  قــلــوب من يــرون ا
يُـعـطـون اإلحـسـاس بـأنهـم جزء
مـن هـــــــــــــــــذا الــــــــــــــــعــــــــــــــــراك
الـصاخب.ويـحـتـفي مشـهـد هذه
ـــتــصــادمـــة بــرؤيــةٍ الــوجــوه ا
ــا غـــريــبــةٍ ومــتـــنــافــرةٍ بل ور
وحشـية تمـاثل كل ما كان يؤرّق
مــنــام الــرســام هــيــرونــيــمــيش
بـوش. فـلـم نـعـهـد كـثـيـراً وجود
مــثل هــذا احلــشــد من الــوجـوه
المح في لــقــطــةٍ أو مُــتَــلَــويــة ا
لوحةٍ واحـدة ما يكسبـها طابعاً
قـلـقاً ومُـزعـجـاً منـذ أن قـام هذا
الـفـنـان الــهـولـنـدي الـرائـد - أو
ـا أحد مـريـديه - بـجـمع تلك ر
اجملـموعـة من الوجـوه العـابسة
ـتــجــهـمــة الـتـي غـصت بــهـا وا
لـوحــته الــزيـتــيــة الـتـي حتـمل
ـســيح حـامالً الـصـلـيب" اسم "ا
والــتي تــعـود لــلــقـرن الــسـادس
عــــشـــر إذ رُسِـــمـتْ بـــ عـــاميْ
 1510و1535. فـي صــــــــــــــورة
ـــبـــاراة يـــبـــدو من الـــصـــعب ا
الــتـعــرف عـلى هــويـة الالعــبـ

الـظـاهـرين فيـهـا من فـرط تـلوي
مالمح وجـوهــهم. ونـرى وجـوه
العـــبـيْ إجنـــلـــتــــرا هـــاري كـــ
وديـلي آلي والـكرواتـييْن مـاريو
مــانــدزوكـيــتش وديــان لــوفـرين
وهـي تــصــطــبغ بــســمتٍ أخــرق
وغـــريب األطـــوار ومـــشـــوقٍ في
الـوقت نـفــسه بـيــنـمـا يــنـخـرط
أصــحـابــهـا في الــتـصــرف عـلى

هذه الشاكلة الكوميدية.
WO²¹“ WŠu

وإذا وضـعـنـا الـلـوحـة الـزيـتـيـة
ـة بـجـوار هـذه الـصـورة الـقـد
المح فـستُـذكرنا الـوجوه ذات ا
شـوهة الظاهرة فـيها بأنه من ا
الـنـادر أن تـكـون هـنـاك مـسـاحة
ألكثـر من بـطلٍ مُـكللٍ بـالـغار في
أي درامـا مــلـحــمـيــة حـتى وإن
كـانت تـتـقد بـالـعاطـفـة الديـنـية.
وهـو مـا ال يـخـتـلف كـثـيـراً عـما
حـــدث فـي كـــأس الـــعـــالم إذ لم
نقذ أو اخمللص لفريقه يتحدد ا
في بـطولـة هذا الـعام سوى مع
انطالق الصافرة األخيرة حلـكم

باراة النهائية. ا

العدد: ٤٠٣٨ / ب / ٢٠١٧
التاريخ: ٣٠/ ٧ / ٢٠١٨

ـرقـمة اعـاله بتـاريخ ١١ / ٦ / ٢٠١٨حـكمـاً غـيـابيـاً يـقضي أصـدرت هـذه احملكـمـة في الـدعوى ا
ـدير ـدعي عـليـهمـا (عادل فـالح داغـر وعلي عـبد احملـسن اوشال) بـتأديـتـهمـا للـمدعى ا بـإلزام ا
طـالب به والبـالغ مقداره بـلغ ا ـصرف الـرافدين اضافـة لوظـيفـته بالـتكافل والـتضـامن ا الـعام 
(٥٫٦٥٩٫٠٠٠) دينار خمسة مالي وستمائة وتسعة وخمسون الف دينار) عن مبلغ القرض مع
طالبـة القضائية في ١٤ / ١١ / ٢٠١٧ وحل التأدية الفائـدة القانونيـة بنسبة ٢%  من تاريخ ا
دعي اضافة لوظيفة صاريف القـضائية بضمنـها اتعاب احملاماة لوكـيال ا الفعية وحتميـلهما ا
وظـف احلقـوقي كل من كوثـر مزهر مـجيد واالء عبـد احلس خـزعل وايناس عدنـان السعد ا
مـبلغ مقداره (٥٠٠٫٠٠٠) ينار توزع وفق الـنسب القانونية وجملهـولية محل اقامتك حسب شرح
القـائم بالـتبـليـغ وتأيـيد اجملـلس البـلدي وانـتـقالك الى جـهة مـجهـولـة علـيه قررت هـذه احملكـمة
ـدة الـقانـونـيـة وبعـكـسه سوف تـبـلـيغك بـصـحـيفـتـ مـحلـيـت ولـك حق االعتـراض من خالل ا

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول. 
w{UI «
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تـــــــهـــــــنـــــــئـــــــة مـن االهل
واالصدقـاء للـطالـبة (نور
نـاسبة عـامر الـعامـلي) 
جنـــاحــــهـــا بـــتـــفـــوق من
الــســادس االعـدادي. الف
الف مـبروك ونـحـو تـمـيز

مـــــســــــتــــــمــــــر في
ـــــــــســـــــــيــــــــرة ا

العلمية.
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تعـلن عمـادة الكـلـية الـتقـنـية الـهنـدسيـة/ بـغداد الـكائـنة في
الـزعـفــرانـيـة عـن اجـراء مـزايــدة عـلــنـيـة الســتـثـمــار الـنـادي
الطالبي والتصـوير الفوتوغرافي وكافـتيريا القسم الداخلي
ن ومـكتبة اسـتنسـاخ وكافتـيريا الـصيفـية فعلـى الراغب 
ـالـية تـتـوفر لـديه الـرغـبـة مراجـعـة عـمـادة الكـلـيـة الوحـدة ا
الســتـالم الــشـروط اخلــاصــة بــذلك مــقــابل مــبــلغ (٢٥٫٠٠٠)
زايدة خمسة وعـشرون الف دينار غير قابل للرد وستجري ا
بـعـد عـشرة ايـام من تـاريخ الـنشـر ويـتـحمل من تـرسـو عـليه
زايـدة اجـور الـنشـر واالعالن وسـتراعي طـبـيعـة اخلـدمات ا

قدمة كأساس للمفاضلة. ا
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ه نيمار بغر

ايجي كاواشيما

دييغو ماردونا


