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محافظة ميسان
مديرية بلدية ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٩٧
التاريخ: ٣/ ٣ / ٢٠١٩  ÊöŽ«

ـرقم ٢٦ في ١٥ / ١ / ٢٠١٩ ولـعـدم حـصـول راغب تـعـلن احلـاقـا بـاعالنـنـا ا
جلنـة الـبـيع وااليـجار في مـديـريـة بلـديـات مـيسـان عن تـأجـير (سـاحـة لـبيع
ـزاد الـعـلـني اسـتـنـادا لـقـانـون بـيع ـدرجـة اوصـافه ادنـاه بـا الـسـيـرامـيك) ا
ــعـدل فــعـلـى من يـرغب ــرقم (٢١) لـســنـة ٢٠١٣ .ا وايــجـار امــوال الـدولــة ا
ـزايدة العـلنيـة مراجعـة مديريـة بلديـة قلعـة صالح او سكـرتير باالشـتراك با
الـلـجـنة خـالل مدة ١٥ يـومـا تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن
قـدرة لبدل مـستـصحـبا معه تـأميـنات قـانونـية ال تقل عن ٢٠%  من الـقيمـة ا
ـزايـدة في الــيـوم الـتـالي من مـدة االعالن االيـجـار لـكـامل مــدته وسـتـجـرى ا
الـسـاعـة الــعـاشـرة والـنـصف صــبـاحـا خالل الـدوام الـرســمي ويـكـون مـكـان
ـزاد الـعلـني عطـلة اجـراءها في مـقر مـديريـة قـلعـة صالح واذا صـادف يوم ا
رسمـيـة فـيؤجل الى الـيـوم الـذي يلـيه من ايـام الـعـمل الرسـمي ويـتـحمل من
ـزايدة اجـور النشـر واالعالن واجور الـلجـنة البـالغة ٢%  واية ترسـو عليه ا

اجور قانونية اخرى.
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فـقدت مني الهـوية الصادرة
من نـــقــابـــة الـــصــحـــفـــيــ

الــعــراقــيــ رقــمــهـا 1004
(s Š rO?¼«d?Ð« ‚«“—) باسم
ن يـعــثـر عـلــيـهـا الــرجـاء 

صدرها. تسليمها 
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بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨ حضر مركزنا اخملبر (مجيد فياض احمد) مخبرا
لـصـقـة صورته أعاله ?UO÷© وا  b?O?−  b?M?N? ـدعو ® عن فـقدان ولـده ا
دونت اقواله وعرضت الكيفية على السيد قاضي حتقيق ابي غريب وقرر
فـقود في جـريدتـ محـليـت راج الـتفـضل باالطالع تعـميم اوصـاف ا
واتخـاذ الالزم من قبـلكم خدمـة للـصالح الـعام وذلك المور حتـقيـقية.. مع

التقدير.

مديرية شرطة محافظة بغداد
مديرية شرطة بغداد/ الكرخ
مديرية شرطة ابي غريب
مركز شرطة الذهب األبيض

العدد: ٢٠/٢٦٨٧
التاريخ: ٦ / ٣ / ٢٠١٩
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جــامـع احلــبـــيب الـــعـــجـــمي ذكــره
الـعالمـة مـحــمـود شـكـري االلـوسي
فـي كـــــتــــــاب تـــــاريـخ مـــــســــــاجـــــد
بـغداد(ص (124وذكـر ان توفي في
حــــدود ســـنـــةاربــــعـــ ومــــئـــة من
الــهـجـرةفـهـو اذن قـد تـوفي قـبل ان
تـــنــشـــا مـــديــنـــة الـــسالم عـــلى يــد

ــنــصـور الــعــبـاسي وقــال صــفـاء ا
الـدين عـيـسى الـبدنـيـجي في كـتاب
جـامع االنوارفـي منـاقب االخـيار:((
ومـــنــــهم قـــدوة االولـــيــــاء حـــبـــيب
الـعـجمـي ولم نظـفـر بـتاريخ والدته
وزمـن وفـــاته ومـــكــــان تـــربـــته  في
كـتـاب من الـكتـب التي اتـفق الـنـظر
الـيـهـا ولـكن اشتـهـر بـ الـناس ان

مــــرقــــده في بـــــغــــداد في اجلــــانب
الـغـربي عــلى شـاطئ دجــلـة مـقـابل
قصـر االمارة وذلك قـريب من جامع
الـقــمــريــة يــتــبــرك ويــزار))ويــقـول
مــــصـــــطــــفـى جــــواد رحـــــمه الـــــله
والــصــحـيـح ان حـبــيــبـا الــعــجـمي
تـوفـي في الـبــصــرة وقـد زار قــبـره
ابن بـــطـــوطـــة ســـنــة 727هـــجــري

ويــكـون قــبـر حــبـيـب الـعــجـمي في
خــطط بــغــداد  اقـرب الـى قـبــر ابي
القائم عـمر بن مسعـود البزاز الذي
كان من اعيان اصـحاب الشيخ عبد
القـادر اجللـيلي  والـذي توفـي سنة
ثـمـان وسـتـمائـة بـزاويـته بـاجلانب
الـغـربي عـنـد جـامع الـعـقـبـةانـتـهى
كالم الـدكـتـور والـعـقـبة هي االرض

رتـفعة الـتي ترهق صاحـبها حال ا
الــصـعـود الـيـهـا وخـيـر من دفن في
الـعقـبة الـشـيخ صنـدل وهو صـندل
بن عبـد الله عـماد الدين أبـو اليمن
ــقــتــفـــوي نــســبــة إلى احلــبــشـي ا
ـقـتـفي بـالـله وكـان إمـام الدارين ا
وعـمـيـد اجلـيـوش فـي بـغـداد ولـقد
تــوفي ســنـة 593هـ/1196م ودفن
في تـربــة أعـدهــا لـنـفــسه وكـان من
الزهـاد وكان قبـره ظاهرا ثم أدخل
إلى اجلــدران في احلــائط الــقــبــلي
ـسجـد ومـوضعه اآلن بـعـد اعمـار ا
عـلى ربـوة تـطل عــلى شـارع حـيـفـا
حـلة الـشيخ ومـحلـته اآلن تعـرف 
صـــنــدل وهـي من أقـــدم احملــال في
بغـداد ان مسـجد احلـبيب الـعجمي
اذن لـيس في مـحـلـة الـعـقـبـة وبذلك
ـسجـد لـيس هـو عـمر بن ان دفـ ا
مسعـود كما ذكـر الدكتـور مصطفى
ـسجد كـانت تسمى بل ان منـطقة ا
ـربـعـة قـال ابن جــبـيـر في رحـلـته ا
:هي كـمـا ذكــرنـاه جـانــبـان: شـرقي
وغــربـي ودجــلــة بـــيــنــهـــمــا فــأمــا
اجلــانب الـغـربي فـقـد عـمه اخلـراب
. عمور أوالً واستولى علـيه وكان ا
وعـمـارة اجلــانب الـشـرقـي مـحـدثـة
لـكــنه مع اسـتــيالء اخلـراب عــلـيه-

يـعـني جانب الـكـرخ- يحـتـوي على
سـبع عـشرة مـحلـة كل مـحلـة منـها
مـديــنـة مــسـتــقـلــة وفي كل واحـدة
منها احلـمامان والثالثة والـثمانية
منها بجوامع يصلى فيها اجلمعة
فأكـبـرهـا الـقـرية وهـو الـتي نـزلـنا
ربـعة فـيـها بـربض مـنهـا يعـرف بـا
قربة من اجلسر . على شط دجلة 
ذكور وهو أبصرنـا هذا اخلليـفة ا
أبـو الـعـبـاس أحـمـد الـنـاصـر لـدين
ستضيء بنور الله محمد الله بن ا
ـــســـتــنـــجـــد بـــالـــله احلـــسن بـن ا
رضـــوان الــلـه عـــلــيـــهـم بــاجلـــانب
الغربي أمام منـظرته به وقد انحدر
عنها صاعداً في الزورق الى قصره
بأعلى اجلانب الـشرقي على الشط
وهـــو في فـــتـــاء مـن ســـنه اشـــقـــر
اللـحـية صـغـيـرها كـمـا اجتـمع بـها
نظر وجهه حسن الشكل جميل ا
أبيـض اللـون معتـدل القـامة رائق
الـــــرواء ســـــنـه نـــــحــــــو اخلـــــمس
وعـشـرين سنـة البـساً ثـوبـاً أبيض
شــبه الـــقـــبــاء بـــرســوم ذهـب فــيه
وعلى رأسه قلنسـوة مذهبة مطوقة
بــوبــر أســود من األوبــار الــغــالــيـة
ـا هـو ـتـخــذة لـلـبــاس  الــقـيـمــة ا
كـالـفنك وأشـرف مـتعـمـداً بذلك ذي

األتراك تـعميـة لشأنه لـكن الشمس
التـخـفى وأن ســتـرت وذلك عــشـيـة
يـوم الـسـبت الـسـادس لـصـفـر سـنة
ثمان وأبصرناه أيضاً عشي يوم
االحـد بـعـده مـتــطـلـعـاً من مـنـظـرته
ــذكـــورة بــالــشط الــغــربي وكــنــا ا

قربة منه.  نسكن 
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ا ذكـره ابن جبيـر يتـضح لنا انه
قـد سـكن في مـحـلـة تـسـمى الـقـريـة
ـربــعـة وفي ربض مــنــهـا تــسـمـى ا
عــلى قــرب من مـــنــظــرة اخلــلــيــفــة
الـنـاصر سـنـة خمـسمـائـة وثمـانون
هــجـري فـمن الــنـاحــيـة اخلـطــطـيـة
لــبــغــداد فـان ابـن جـبــيــر قــد سـكن
بـالـقـرب من اعـداديـة الكـرخ لـلـبـناة
احلـــالـــيـــةفي الـــشـــيخ بـــشـــار وان
منـضرة اخللـيفة كانـت الى الشمال
قـلــيال من اعــداديـة الـكــرخ لـلــبـنـ
لـتمـك االتـصال  الـنظـري ب ابن
جـبـيـر واخللـيـفـة الذي كـان يـنـحدر
الى شـــاطئ دجـــلــة راكـــبــا الــزورق
ـــســمى دار صـــاعــدا الى قـــصــره ا
ـــســـنـــاة الـــذي قـــال عــنـه كـــتــاب ا
مــضــمـار احلــقــائق وســر اخلالئق
حملـــمـــد بـن تـــقي الـــديـن عـــمـــر بن
شــــاهـــنـــشــــاه االيـــوبي 617-567

هـجـــري الـصـفـحـة  86من حتـقـيق
الـدكتـور حسن حـبشي الـصادر عن
عالم الـكتب في القـاهرة عام 1968
يقـول :((وفيهـا كان الفـراغ من بناء
سنـاة التي على شـاطئ دجلة دار ا
ــتـولـي عـمــارتـهــا احلـاجب وكـان ا
االعـز وهي اول دار شـرع اخلـلـيـفـة
في عـمارتـها لـلتـنزه والفـرجة وهي
اول دار فـــرشت طــوابـــيق مـــلــونــة
ازرق واحـمـر وسـائـر االلـوان وكـان
ـالزمـــة لـــهــا اخلـــلـــيـــفـــة كــثـــيـــر ا
واحلــضــور فــيــهــا وهي من الــدور
ــســتــحــســنــة بــنــيت عــلى طــرف ا
ا يلي دجلة قد غرم عليها السور 
ــا  عــمــلــهـا نــقل امــواال جــمــة و
الـيـها فـرشـا كـثيـرة وانـية من ذهب
وفـــضــة ورتب فــيــهـــا جــمــاعــة من
ــــمــــالــــيك واخلــــدم حلــــفــــظــــهـــا ا
وحـراستـهـا يالزمون اخلـدمـة فيـها
دائـما والـى االن فأن كـان راكـبا في
دجـلـة  او على ظـهـر واراد الـدخول
الـيـهـا تـكـون مـهـيـاة لـلـقـعـود فـيـها
والـسـكــنى بـهـا وجــعل لـهـذه الـدار
حرمة قاطعة كحرمة التاج الشريف
بـحــيث اليـقـدر احــد يـقـعــد حتـتـهـا
واليـدنــو مـنه اال ان كـان سـائـرا في

سفينة فحسب.


