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نوع التبليغ اول 
التسلسل او رقم القطعة: ١٩ / ١٧٥ 

قاطعة: ٢٣ سبع ابكار احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دارين وشقة

رقم االبواب: ١١ / ١٣ 
مقدار الدين (١٨٫٠٠٠٫٠٠٠) دينارا ثمانية عشر مليون دينار

رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٥٢١ / مايس/ ٢٠١٣ / جلد ١٨٢ 
ب بالعقد: الشعب م / ٣١٥ ز / ٥٥ دار ٤٢ محل االقامة ا

ب بـالعقـد وانه ليس لك محل ـب اعاله وطـلب الدائن حتصـيله وبالـنظر لـعدم اقامـتك في احملل ا بناء عـلى استحـقاق الدين ا
اقامة مـعلـوم غيره فـتعتـبر بـذلك مجهـول محل االقـامة فعـليـة قررنا تـبليـغك بلـزوم دفع الدين وتوابـعه خالل ١٥ يوم اعـتبارا من

زايدة وفقا للقانون. وصوف اعاله با اليوم التالي لتاريخ نشر االعالن واال فسيباع عقارك ا
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التسلسل او رقم القطعة: ١ / ١٥٦٦٦

قاطعة: (٧ البور) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دارين مفرزة بصورة غير رسمية

النوع: ملك صرف
ساحة: ٣٠٠ م ٢ ا

شتمالت: كل دار/ غرفة وهول ومطبخ وحمام ومرافق صحية حتتاني البناء مسلح اعتيادي واالبواب والشبابيك حديد العقار ا
يقع ضمن منطقة ٧ البور منطقة ١٥٠٠٠ 

الشاغل: مستأجر
بيع: ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ خمسون مليون دينار مقدار ا

وصوف أعاله الـعائد للراهن عالء عبود حســــــــــــــن زايدة العلنـية العقار ا ستبيع دائرة التسجـيل العقاري في الكاظمـية ٢ با
ـرتهن مصرف الـرافدين البالغ ( (28331332ديـنارا فعلى الـراغب في االشتراك فيـها مراجعـة هذه الدائرة خالل لقـاء طلب الدائن ا
(٣٠)  يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا اإلعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل عن
زايـدة سـتجـري في الـســــــــــــــاعـة (١٢) ظـهرا من الـيوم ـقدرة لـلمـبـيع البـالـغة (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـارا وان ا ١٠ % من الـقـيمـة ا

األخير.
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ـستـحق بذمـتكم بـالـتكـافل والتـضامن عن (الـسلـفة) نظـرا لعـدم قيـامكم بـتسـديد مـبـلغ الدين ا
منوح للـمدين اعاله والبالغ (٦٫٥٤٧٫٧٥٠) ديـنار (ستة مالي وخـمسمائة وسـبعة واربعون ا
ادة الثالثة من لزم بدفعه الى مصرفنـا واستنادا الى ا الف وسـبعمائة وخمسون دينـار) وا
مـنوحة لي قانون حتـصيل الديـون احلكومـية رقم ٥٦  لـسنة ١٩٧٧ فـاني وحسب الصالحـية ا
ـشار اليه اعاله ـادة الثـانية من الـقانـون اعاله انذركم بوجـوب تسـديد مبـلغ الدين ا وجب ا
ترتبة عـليه خالل عشرة ايـام اعتبارا من الـيوم التالي لتـبلغكم بـاالنذار وبعكسه مع الفوائـد ا
ادة اخلامسـة الفقرة (١) من القانون فسـوف تتخذ االجراءات القـانونية الالزمة وفقـا الحكام ا
ـنـقـولة وذلك ـنـقـولـة والغـيـر ا ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجز الـتـنـفـيـذي علـى اموالـكم ا ا

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..
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ستحـق بذمتكم بـالتكـافل والتضـامن عن (تسهيالت) نـظرا لعـدم قيامكم بـتسديـد مبلغ الـدين ا
ـمـنوح لـلمـدين اعاله والـبالغ (٥٣٣٤٠٠٠) ديـنار (خـمـسة ماليـ وثالثمـائـة واربعـة وثالثون ا
ـادة الـثـالـثـة من قـانـون حتـصيل ـلـزمـ بـدفـعه الى مـصـرفـنا واسـتـنـادا الى ا الف ديـنـار) وا
ادة ـوجب ا ـمـنوحـة لي  الـديون احلـكـوميـة رقم ٥٦ لـسنـة ١٩٧٧ فـاني وحسب الـصالحـية ا
ـشار الـيه اعاله مع الـفـوائد الثـانـية مـن القـانـون اعاله انـذركم بوجـوب تـسـديد مـبـلغ الـدين ا
ترتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ ا
ذكور وذلك ادة اخلامسـة الفقرة (١) من الـقانون ا االجراءات الـقانونية الالزمـة وفقا الحكـام ا
نـقولـة وذلك لـتحـصيل مـبلغ نـقـولة والـغيـر ا بـوضع اشارة احلـجز الـتنـفـيذي عـلى اموالـكم ا

الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

نظـرا حلصول كـسر قـرار على مزايـدة تأجيـر حق التـصوير الـعائد
لكلية التمريض تعلن رئاسة جامعة كركوك عن اجراء مزايدة علنية
لــتـــأجــيـــر حق الــتـــصــويـــر في كـــلــيـــة الــتـــمــريض يـــوم االحـــــــد
ـصـــــــــادف ٢٠١٨/١٢/٣٠ السـاعة الثانـية عشر ظـهرا في رئاسة ا
ـزايـدة مـراجـعـة شـعـبة اجلـامـعـة فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
العـقود احلكـومية في رئـاسة اجلـامعة السـتالم نسخـة من الشروط
ـبلـغ قدره (١٥٠٠٠) خـمسـة عـشر الف ديـنـار فقط غـير لـقاء وصل 
ـالية ويتـحمل من تـرسو عليه قابل لـلرد تدفع في الـكليـة الشؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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ـديـرته يـتـيح نـادي أوبـرا لـلـقـراءة 
مــقــدّمــة الــبــرامج الــتــلــفــزيــونــيــة
ـعروفـة أوبـرا ونيـفري األمـريـكيـة ا
الــفـــرصــة لألمـــريــكـــيــ الـــذين لم
يــســمــعــوا من قــبل  بــالــنــتــاجــات
األدبــيـــة لـــلـــكـــاتب الـــروسي لـــيف
تـولسـتـوي ان يتـعرفـوا عـليـها اآلن
ويـــتــــعـــرفـــواعـــلى األدب الـــروسي
الـضـخم . لقـد وصـفت أوبـرا رواية
تــولــســتـوي (أنــا كــاريـنــيــنــا) قـبل
خـمس سـنـوات بأنـهـا (قـصة احلب
األكــــثــــر إثـــارة) وفـي اعـــقــــاب ذلك
أصــبــحـت هــذه الــروايــة من أكــثــر
ـتحدة الكـتب مبـيعا في الـواليات ا

األمريكية.
مــازال تــولـــســتــوي وتـــشــيــخــوف
وتـــورغــيـــنف ودوســـتـــويـــفــســـكي
وسـوجلـيـنـتسـ مـن أكـثـر الـكـتاب
الــــروس شــــعـــبــــيــــة بـــ الــــقـــراء
. إذ جتــد نــتــاجــاتــهم األمــريــكــيــ
األدبـيـة عـلى رفـوف الـكـتب بـجانب
. لقد نتاجـات الكالسيـكي العـا
حتــــدث الـــكــــتـــاب األمــــريـــكــــيـــون
ـعـروفـون الذاعـة (صـوت أمـريـكا) ا
عن ســبـب تــمــتع الــكــتــاب الــروس
بـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة كـــــبـــــيـــــرة عـــــنــــد
.وكـمـا تـب بـأن أسـماء األمـريـكـي
ــعـــروفــ يــتم الـــكــتــاب الـــروس ا
سماعها من قبل الـكثيرين منذ أيام
ـدرسـة. وغـالـبـا مـا تـكـون مـعـرفة ا
األســـمـــاء هـي الـــســـبـب الـــرئـــيس
الخـــتــــيـــار الـــكـــثـــيــــر من الـــطالب
األمــريــكـيــ لــدراسـة دورات األدب
الــروسـي. لــقـــد انـــتــشـــر الـــشــغف
واالهـتــمــام بــاألدب الـروسـي لـيس
بـ الــطالب الـذين يـدرسـون األدب
ــؤرخـ وعـلـمـاء ـا بـ ا فــقط وإ

االنتربولوجيا ورجال السياسة.
جتـــذب أســـمـــاء الـــكـــتـــاب الــروس
شـهورين الطـالب غير اخملـتص ا
بـدراسـة الـعـلـوم اإلنـسـانـيـة غـالـبـا
ــثــال أولـئـك الـذين وعـلـى سـبــيل ا
ـجال االعـمال الـدولية يـختـصون 
والـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة ,كـمـا يواصل
الــكـثــيــر من الــطـالب دراسـة األدب
الـروسي بعـد قـراءته للـمرة األولى.
يــتــحـدث الــبــروفــســور راديـسالف
البــوشـــ من جــامــعــة كــارولــيــنــا
الـــشـــمــــالـــيـــة عن جتــــربـــته قـــائالً
(يـفرحـني ويعـجـبني هـذا االهتـمام
تـصـنـعة النـشط والـطـبـيعـة غـيـر ا
إلقــبــال الــطالب األمــريــكــيـ عــلى
دراســـــــة األدب الــــــــروسـي وهـــــــذا
بالـنسـبة لي أفـضل تـأكيد إن األدب

الروسي حي وضروري).
  يــقـرأ الــطالب األمـريــكـيـون األدب
الـروسي عـادة بـالـلــغـة االنـكـلـيـزيـة
لـكن أولــئك الـذين يــدرسـون الــلـغـة

الـروسـية بـجـدية يـقـرؤونه  بالـلـغة
الروسية وهم في السنة الثالثة من
الـدراسة. وتـعـد انتـاجـات بوشـك
وجــيــخـوف ومــايــكـوفــســكي أكــثـر
. ويــسـتــمـر مـفــهـومــة لـلــمــبـتــدئـ
الــبــروفــيـســور البــوشــ بــدراسـة
األدبــــاء الـــروس األقـل شـــهــــرة في
ـتـحــدة األمـريـكـيـة مـثل الـواليـات ا
بــولـــكـــاكف وبـــونـــ وبـــابـــيل مع
ــــهـــــتـــــمــــ .ويـــــقــــول الــــطـالب ا
الــبـروفـيــسـور عن طالبه أن (األدب
الـــروسي أصـــبح بــالـــنــســبـــة لــهم
مـــتــاعـــهـم الــثـــقـــافي وجتـــربــتـــهم

الداخلية ).
وبــحــسـب كــلــمــات الــبــروفــيــسـور
األمـريـكي ريـتـشـارد تـيـمـبيـست من
جـامعـة إيليـنوي فـي مديـنة أوربان
شـامـيـغن األمـريـكـية  ,فـإن الـكـتاب
الـــروس وعــــلى وجـه اخلـــصـــوص
تــولـســتـوي ودوســتـيــوفــسـكي هم
رسـل نــوايـــا حـــســنـــة من روســـيــا
ألمــريـكــا .يـبــتـدع الــكـتــاب الـروس
أبــطــاالً يــعـــكــســون في كـــثــيــر من
األحيـان أنواعًا مخـتلفـة من الناس
ـــكن أن نــــشـــاهـــدهـــا في والــــتي 
روســيــا وأمــريـــكــا وقــد وصف كِال
ـــذكـــورين  األوضــاع الـــكـــاتــبـــ ا
واقف الفلسـفية التي لها صدى وا
مع حقائق الـيوم في أمريـكا وهكذا
فـــإن الــكـــتـــاب الــروس تـــلـــقــائـــيــاَ
ـعـرفة يـجـذبـون الـقـار األمـريـكـي 
ــزيـد عن تــاريخ وثــقــافـة روســيـا ا
وأفــضـل مــثـــال عــلى ذلـك الــروايــة

الكالسيكية "أنا كارنينا".
ويـعـدّ الـبـروفـيسـور تـيـمـبـست بأن
مـعــانــاة األطـفــال جـراء زواج غــيـر
موفق والـدرجة اخملـتلـفة لـقرب األم
واألب نحـو األطفال كل هـذا مألوف
لـــلـــقـــراء فـي روســـيـــا والـــواليـــات
تـحدة األمريكـية فمـصير كـارنينا ا
جتـده في مـخــتـلف الـثــقـافـات وفي
شـكالت نفـسها مخـتلف األزمـنة وا
في ما يـتعـلق ب الـرجال والـنساء
في روســـيـــا األرســـتــقـــراطـــيـــة في
ســنـوات الـقـرن الـتـاسع عـشـر فـهي
مطابقة للواقع في أمريكا اآلن .وزد
ـسـاحات عـلى ذلك انه بـالرغم من ا
اجلـغـرافـيـة الـضـخـمـة والـزمـن ب
تـحدة دوسـتويـفسـكي والواليـات ا
األمــريـــكــيـــة فــان أبـــطــال الـــكــاتب
يـــعـــكـــســون واقـــعـــيـــة وحــقـــيـــقــة
ــسـتــويــات اخملــتــلــفـة لــلــثــقــافـة ا
ـعـاصــرة لـلـمـجـتــمع في أمـريـكـا. ا
ــثــال يــرى طــلــبــة فــعــلى ســبــيل ا
الـبـروفـسـور تــيـمـبـست بـأن روايـة
) جتــسـد شـخــصـيـة ال (الـشــيـاطـ
نـهــايـة لــهـا من االعــتـداء الــداخـلي
ـتـأصل مـثل الـثـورة الـروسـية في ا
ــاضي وتــنــظـيم الــقــاعـدة الــقـرن ا
مـنهج للعزل في اإلرهابي والقتل ا

ـدن الــكـبـيــرة ومـتـمــردي األزمـنـة ا
اخملتـلفـة. وبحـسب قول اخملـتص
بـاألدب األمــريـكـي فـان الــكـثــيـر من
الطلبة األمـريكي يتـعلقون برواية
(احلـرب والـسالم) الـتي يـصل عـدد
صـــفــحـــاتــهـــا الى االلف صـــفــحــة.
والـكـثـيـر منـهـم عنـد انـتـهـائـهم من
قـــراءتــهـــا يــتـــمــنـــون لــو انـــهــا لم
تــنــته.وتـفــســيـر هــذه احلــالـة كــمـا
يـــعـــتـــقـــد تـــيـــمـــبـــسـت ان إبـــطــال
تـــولـــســـتـــوي قــريـــبـــون  جـــدا من
الواقعية.ويبدو هؤالء اإلبطال أكثر
واقـعيـة من النـاس الذين يـحيـطون
بـنـا. ولــكن يـســأل سـائل هـل يـفـهم
الــقـار األمــريــكي إبــطــال  األدبـاء

الروس مثل القار الروسي?
وبحسب قـول البروفـسور البوش
فـــإن الــطالب الـــروس مــرتـــبــطــون
بــبــوشــكن وغـوغــول وتــشــيــخـوف
وتولـستوي مـنذ طفـولتهم الـباكرة.
بـــيـــنـــمــــا تـــأتي مـــعـــرفـــة الـــطالب
األمـريـكـيـ بـاألدب الـروسي بـعـمر
مـتـأخر. ويـقـول الـبروفـسـور روب
ميلير من جامعة برينداس "كان من
الــصــعب إن يــفـــهم الــطالب الــذين
اذا يـقرؤون  روايـة انـا كاريـنـينـا  
ان الـطـالق كـان أمـر مـسـتـحـيال في
روســـــيـــــا في الــــــقـــــرن الـــــتـــــاسع

عـشـر).وأيـضـا يــنـشـأ لـدى الـطالب
عند قـراءتهم اعمال دوسـتويفسكي
الــكــثــيــر من األســئــلــة عن مــصــيـر
اذا النـظام الـقضـائي في روسـيا و
. ـؤلف مـحـكـمـة احملـلـف يـشـجـب ا
وهذا هـو التـفاوت الرئـيس للـكتاب
الروس فأبـطال رواياتهم يـتطرقون
الـى الـعــالم الـداخــلي لإلنــسـان من
ثــقـافـات مـخــتـلـفـة  ,وهم يـظـهـرون
ـكن إن تـؤثر في كـيف إن الـقـصـة 
حــــــيــــــاة الـــــنــــــاس.وهـم أيــــــضـــــا
يــســتــطــيــعــون إن يــصــمــدوا امـام

ضربات القدر.
ان روايـة (دكــتـور جـيــفـاكــو) مـثـال
حـي عـــــلى اخـــــتـالف إدراك وفـــــهم
الـــقــــراء فـي روســـيــــا والــــواليـــات
ـــتـــحــدة األمـــريـــكــيـــة ويـــعــتـــقــد ا
الـبروفـسور ريـشـارد تيـمبـست بان
روايـة دكــتـور جــيـفـاكــو بـالـنــسـبـة
للقار األمريكي توصف قصة حب
وهـوب الذي قسم رائعـة للدكـتور ا
. ولـذلك ايتـمتع حـياته بـ امرأتـ
لـقـار بـالشـعـور االنـفعـالي لـلـبطل
الرئيس بدال من احلديث السياسي
الــتـاريــخي لــلــروايـة. وعــلى نــحـو
ــــاثل وبــــالــــرغم مـن ان اعــــمـــال
ســوجلــيــنــتــســـ تــعــكس حــقــبــة
سـتـالـ الـصـعبـة ومـرحـلـة احلرب

الـبـاردة فــإن هـذه الـقــصص تـلـفت
ـحـون من االنـتـبـاه الى ابـطـال ال 

الذاكرة.
وتعتقد البروفسورة ليزا كناب من
جامعـة كولومـبيا بأن صـعوبة فهم
وتــفـســيـر االعــمـال الــعـقالنــيـة في
الـثقـافـة الروسـية تـقف عـائقـا امام
الـطـالب األمـريـكـيـ ,وانه إذا كـان
كل شي يجب ان يـكون مـنطـقياً في
الـــــغــــــرب فــــــان تــــــولــــــســــــتـــــوي
ودســتــويــفـــســكي يُــعـــدان الــعــالم
االنفعـالي لإلنسـان أهم من سلوكه
ـثـال فإن الـعـقالني. وعـلى سبـيل ا
طالب الـبـروفـسـورة كـنـاب يـجدون
صـعـوبـة  في تـفــسـيـر انـتـحـار انـا
كـاريـنـينـا في نـهـاية الـروايـة.  وقد
اعـــتــاد الـــشــبـــاب األمــريـــكي عــلى
الـتــصـرف بـالــعـقالنــيـة لـكن األدب
الـــروسي يـــطــلــعـــهم عــلـى ابــطــال
ـــشــاعـــرهم أكـــثــر من يــؤمـــنــون 
الــعـقل. وفـي بـعض األحـيــان يـجـد
طالب آخـرون صـعـوبة في تـفـسـير
وجود مفـهوم التـعايش الـروحي ا
ا ان مـفـهوم الـفـردية في روسـيـا 
يـــســــود الـــغــــرب. وبــــحـــسب رأي
الــبـــروفــســور البــوشــ فــإن هــذه
فـهـومـة هي التي الـلـحـظات غـيـر ا
جتـــــذب الـــــطالب األمـــــريــــكـــــيــــ

وتـــســاعــدهـم عــلى اكـــتــشــاف شي
جـــــديـــــد في أنــــــفـــــســـــهم. ويـــــرى
الــبـروفــســور مـيــلـيــر بــأن الـطالب
األمريـكي يـحضرون دروس األدب
الــروسي بــتــصــور مــسـبـق تـشــكل
لديـهم عن الـروح الروسـية. ويـشير
الى ان الــرقــابــة دائــمــا تــوجــد في
روسـيـا خالفـا ألوربـا حـيث تـمـتـلك
الـكـلـمـات واألفكـار مـعـنى بـخـاصة
فـي األدب الــــــــروسـي ألن األدبــــــــاء

الروس يسـتخدمون اجملـاز اللغوي
عـاني اخملتفية لألفكار. لكي يب ا
وألجل إدراك هـــــذه الـــــلــــغـــــة دعــــا
البروفـسور ميلـير طالبه لقراءة اي
مــقـطع من روايــة غـوغـول (األرواح

يتة). ا
يتافـيزية والفلسفية  ان القضايا ا
الــعـظـيــمـة الــتي يـطــرحـهــا ابـطـال
األدب الـــروسـي غــالـــبـــا مـــا تـــذكــر
الــــــطـالب عــــــلـى نــــــحــــــو خــــــاص

ـثـال بـاالنــفـعـاالت. فــعـلى سـبــيل ا
أشــارت الــبــروفــســورة كــنــاب بـأن
ة والـعـقاب) لـلـكاتب روايـة (اجلـر
دوستويفسكي تـقترن بحياة بعض
الــــطالب مـن عـــائـالت مـــحــــرومـــة.
وتــضـيف كـنــاب (انـا ال أحتـدث عن
ـشابهة ـا عن احلوادث ا القتل وإ
حلــيـاة عــائــلــة مــارمـيـالدوف فـهي
الـتي دفــعت الـطالب الى الــتـفــكـيـر

بالقضايا الواسعة لإلنسانية). 

ليف تولستوي  دوستويفسكي  تشيخوف 


