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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٢٧٤
»ÊöŽالتاريخ: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩

رقم ٩٣٧٣ في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ و ٩٣٩٥في بـناء على مـا جاء بكـتابي مديـرية بلديـات ميسـان/ شعبـة االمالك ا
٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ تـعلن جلنـة البيع وااليجـار في مديرية بـلديات مـيسان عن تأجـير(٦) امالك العائـدة الى مديرية
عدل فعلى من رقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ ا زاد العـلني استنادا لقـانون بيع وايجار امـوال الدولة ا ـشرح با بلدية ا
شرح او سكرتير اللجنة خالل مدة ٣٠  يوما تبدأ من زايدة العلـنية مراجعة مديرية بلدية ا يرغب باالشتراك با
قدرة ئـة من القـيمـة ا الـيوم الـتالي من تـاريخ نشـر االعالن مسـتصحـبا مـعه تأمـينـات قانـونيـة ال تقل عن٢٠ بـا
زايدة في الـيوم التالي من مدة االعالن الساعـة العاشرة والنصف صباحا لبدل االيجار لـكامل مدته وستجرى ا
ـزاد العلـني عطلة ـشرح واذا صادف يوم ا خالل الدوام الـرسمي ويكـون مكان اجـراءها في مقر مـديرية بـلدية ا
ـزايدة اجـور الـنـشر رسـمـية فـيـؤجل الى الـيـوم الذي يـلـيه من ايـام الـعمـل الرسـمي ويـتـحـمل من ترسـو عـلـيه ا

واالعالن واية اجور قانونية اخرى.
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شــركــة زيـن الــعــراق هي إحــدى
وأكـــثــر الـــشـــركــات تـــقـــدمــاً من
الــنــاحــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة في
العـراق وهي تـبـحث باسـتـمرار
عن كـــيــفـــيـــة اســتـــقـــدام أحــدث
ها احلـلول التـكنولـوجية وتـقد
لــلــمــسـتــهــلك الــعــراقي وتــعـمل
بالـشـراكة مع الـقـطاع احلـكومي
في تـطـويـر قـطـاع الـتـكـنـولوجي
والـتـوجه نـحو الـتـحـول الـرقمي
من خالل مـبادراتهـا ونشاطـاتها
ــوجـب هـذه في هــذا اجملــال و
الشراكة سـتعمل زين العراق عن
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة كـثب مع ا
ـــــســـــتـــــوى الـــــوطـــــني عـــــلى ا
لـلــمـسـاهـمـة فـي احـداث تـغـيـيـر

إيجابي باجملتمع.

مـــذكـــرة الــــتـــعـــاون ســــتـــشـــمل
االســتــشــارات والــدعم الــعــلــمي
والـفـني والـتـقـني بـاإلضـافة الى
الـــتــدريب والـــتــطــويـــر لــكــوادر
الــــوزارة مـن قــــبـل شــــركــــة زين
الـعـراق في مـجــال تـكـنـولـوجـيـا
عـلومات وتطـبيقاتـها وتشكيل ا
فـرق عمل مشـتركة و كـذلك اقامة
شـتركة الدورات وورش الـعمل ا
وصـــــــوال الى بـــــــلـــــــورة رؤيــــــة
اسـتراتيـجية فـيما يـخص آليات
ــشــاريع الــعــمل ومــتــطــلــبــات ا
ستقبليـة من اللغات البرمجية ا
ــــتـــطــــورة والـــتــــطــــبـــيــــقـــات ا
اإللـكــتـرونـيـة واألنـظــمـة الـذكـيـة
والـتي تـخـدم مـؤسـسـات الـدولـة
وكافة قطاعات اجملتمع. يذكر أن

رحلة مع زين العراق هي بداية 
جـديـدة مـن مـراحل دعم الـتـطـور
الـتــكـنـولــوجي في الـبــلـد والـتي
تـعــمل عـلــيـهـا الــوزارة لـتــوفـيـر
احلـلـول الـرقـمـيـة والـتـطـبـيـقـات
اإللـكــتـرونـيـة لــتـقـد اخلـدمـات
الــتي مـن شــأنــهــا دعم عــمــلــيــة
الــتــحـول االلــكــتــروني وأتــمــتـة
األعمال والتطبيقات الذكية التي
تساهم بـشكل أساسي في تقد
اخلدمات اجملتمعية حيث تعمل
كـــوادر دائـــرة تـــكــــنـــولـــوجـــيـــا
ـــعـــلــومـــات فـي الــوزارة عـــلى ا
تـطوير الـتطبيـقات والبـرمجيات
الــتي تـــدعم عــمـــلــيــة الـــتــحــول
ــــــؤســــــســـــات الــــــرقــــــمي فـي ا
احلـكــومــيـة). جتــدر اإلشـارة أن

ذكرة تعد علي الزاهد ان (هـذه ا
بـوابـة إلطالق بـرامج عـديـدة في
ـعـلـومـات مـجـال تــكـنـولـوجـيـا ا
والــــبــــرامج الــــرقــــمــــيــــة الــــتي
سـتساهم بـشكل كبـير في تغـيير
إيـــجـــابي فـي اجملـــتـــمع حـــسب
حـاجـاته". ويـضـيف الـزاهـد بـان
ـشـتـرك بـ الـقـطاع (الـتـعـاون ا
احلـــكـــومي واخلـــاص ضــروري
إلحـــــــداث ثـــــــورة فـي مـــــــجــــــال
ــضي نــحـو الــتــكـنــولــوجـيــا وا
الــتــحـول الــرقــمي فـي مــخـتــلف
الـــقـــطـــاعـــات وخـــصـــوصـــاً في
اجلـانـب الـعــلــمي). ومن جــانـبه
ذكر الوكيل الـفني لوزارة العلوم
ــدمـجـة فـؤاد والــتـكـنــولـوجـيـا ا
ـذكرة ـوسـوي ان (هـذه ا كاظم ا

اإللــكـتــرونــيـة وإحــداث تــغـيــيـر
إيـــجــابي في حـــيــاة الــنــاس من
خالل هـذا الـتـعـاون. وقـال بـيـان
ذكرة تـلقـته (الزمـان) امس ان (ا
تــهــدف الـى الــتــعــاون الــعــلــمي
والــفـني بــ الـطــرفـ من خالل
توظـيف تـطـبيـقـات تـكنـولـوجـيا
ـــعــلــومــات لـــتــطــويـــر الــعــمل ا
الـــتــــكــــنـــولــــوجي واالنــــظــــمـــة
والـتـطـبيـقـات اإللـكتـرونـيـة التي
تـهتم بـها شـركة زين لالتـصاالت
عـلـومات و دائـرة تكـنـولوجـيـا ا
في وزارة الـعلوم والـتكنـولوجيا
ـــــؤســــســــات والــــتـي تــــخــــدم ا
احلــكـومــيـة والــتي عـلى تــمـاس
مــبــاشــر من شــرائح اجملــتــمع).
ويذكر الرئيس التنفيذي للشركة
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انـطالقـاً من الــتـزامـهـا بـتـطـويـر
ـعـلـومـات قــطـاع تـكـنـولـوجــيـا ا
والــتـحـول الـرقــمي واالرتـقـاء به
يـة أبرمت سـتويـات العـا الى ا
شركة زين العراق إحدى شركات
مــــجــــمـــوعــــة زيـن الـــرائــــدة في
خـدمـات االتـصــاالت والـبـيـانـات
ــتـــنــقـــلــة في الـــشــرق األوسط ا
وشمال أفريقيا مذكرة تعاون مع
وزارة الــعـلــوم والـتـكــنـولــوجـيـا
كـجزء مـن مشـاركـتهـا في تـوفـير
احلـلـول الـرقـمـيـة والـتـطـبـيـقـات
الـعـصــريـة لـلــمـجـتــمع الـعـراقي
والتـعاون مع الـقـطاع احلـكومي
في دعم جـهود الوطـنية لـلتحول
نـحـو تـقـد اخلـدمـات واحلـلول
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سـماة قهـاوي اعگيل وكـان االشهر ا
شايـخ سليمـان الغنام. فيـهم شيخ ا
الـــذي لم يـــزل اجلــامـع الــذي بـــنــاه
شامخاً في الكرخ ولقد أمتهن اعگيل
 الـتجـاره مع ايران وتـركيـا وسوريا
ومـــصـــر ودول اخلــــلـــيج الــــعـــربي
وملـكوا االالف من اجلمـال وجتمعت
لـكونهـا في الكرخ بـاخلانات الـتي 
والـتي تـسمى خـانـات االباعـر  جمع
بعـيـر حـيث تـسمى أبـاعـر أو بـعران
وكـان مـحــلـهـا في مــحـلـة الــعـنـازيـة
اجملــالــة لــلـــمــقــاهي وقــد تــســتــمــر
جتـارتهم سـنـوات لـتـصـريف الـسلع
ثم يـــعــودون وكــانــوا عـــلى مــعــرفه
ـيـاه في الـطـرق بـالـطـرق ومـسـالك ا
الـــصــحـــراويـــة أو اجلــبـــال وكــانت
أبـاعـرهم تـتولى نـقل احلـجـاج حيث
يــركب حــاجــان عـــلى كل بــعــيــر مع
اء لوازمهم وتـرافقهم أبـاعر حتمل ا
فــــقط وعـــنـــدمــــا يـــعـــود احلـــجـــاج
يسـتقبلـهم الناس عنـد جامع الشيخ
مـعروف حيـث تقام الـوالئم واالفراح
وقـد أصـابـهم الـضــــــــــــرر الـكــبـيـر
ســنـة  1924حـيـث أصـابــهم الــثـلج
عـنـدما كـانت قـوافلـهم عـلى جبل في
كرمنشاه اذ مـاتت الكثير من االباعر
وتـركت بـضـائـعـهم لـلـسلـب والنـهب
واالخـرى حـصــــــــــــلت سـنـة 1927
حـيث هــاجـمــهـتـهـم احـدى الـقــبـائل

وقتل جمـيع الرجال
في الــقــافـلـه وبـذلك
أنـتــهى أمـر اعــگـيل
وشــبـابــهم عـاد الى
الــســـعــوديه وقــسم
تـخـرج من اجلـامعه
ومن بقـاياهم بعض
عــوائـل اعــگـــيل في
الـــكـــاظــــمـــيه حتت
خــيــمــة بــني تــمــيم
خـاصـة وقـد أزدادت
الــســيــارات لــلــنــقل
وقد عرف عن اعگيل
كــــثــــرة الــــزوجـــات
بــســـبب الــســفــر اذ

جتـد له اوالد في االردن والسـعـودية
ومــصــر ودول اخلــلـيـج وعـمـل قـسم
مـنـهم في جتـارة اخلـيل وتصـديـرها
الى الـدول االخـرى كــالـهـنـد ولـبـنـان
حـيث جتـد آل اعـگـيل فـي تلـك الدول
وكان مـنهم من أصبح خـبيراً لـلخيل
في دول اخلــلـيج الــعـربي وقــد عـمل
ــلـحق الـصــحـفي الـســعـودي عـلى ا
ذهـــاب أل اعــگـــيل الى الـــســـعــوديه

وخاصة الشباب
. وأشـتهـر منـهم فرسـان السـباق أب
مـا يــسـمـى (جـاكي) مع مـالحـظـة ان
ـوجودة اعـگـيل هؤالء لـيس اعـگيل ا
جـــنــوب الــكــوت بــاجتــاه الــعــمــارة

والناصريه. 
وتــعـتــبـر وقــفـيــة الـشــيخ سـلــيـمـان
الـغا لـدى محـكمـة بغـداد الشـرعية
سـنة  1842م  لـدى الـقـاضي مـحـمد
أمـ أفـندي بن الـسيـد أحـمد أفـندي
الـنــائب قـاضي بـغــداد حـيث حـضـر
شيخ مشـايخ اعگيل كمـا يصفه قرار
احلـكم وهــو سـلـيـمـان الـغـنـام الـذي
أوقف امـواال كـثـيره لـصـالح اجلامع
الـذي بنـاه اذ أوقف سبع دكـاك في
سوق بزازه بن نفـيسه وجميع علوة
اخلـشب والثـمـانـيـة دكـاكـ ونصف
الـعلـوة الـتي اشـتـراهـا من عـلي أغا
ــصــطــفى اخلــلــيل وغــيــر ذلك من ا

االمالك التي أوقفها.
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بغداد

تـتــحـكم قـبـيــلـة اعـگـيل الــقـبـيـلـة في
الـكــرخ في الـنـصـف االول من الـقـرن
التـاسع عشر حتـى ان اجلزء الغربي
من بـغــداد أي الـكـرخ يــسـمى صـوب
إعــگــيل بــسـبـب قـوة هــذه الــقـبــيــلـة
وبــأسـهـا وســيـطــرتـهــا عـلـى الـكـرخ
ـثل ( إعـگـيلي بأجـمـعه حـتى جرى ا
يـتبـختـر في الدهـدوانة) والـدهدوانة
هي أعــلى مــحـلــة في الـكــرخ وكـانت
هذه القـبيلة تتـحكم في جتارة بغداد
وكـانت عـلى وفاق وصـداقه مع والي
بـغـداد داود بـاشـا الـذي حـكم بـغـداد
مـن ســـنــةِ  1816الـى ســـنــة 1831م
وبـعـد االطـاحـه بـهـذا الـوالي نـاصب
والة بـغـداد الـذين جـاءوا بـعـده هـذه
الـقبـيلـة العـداء اذ أشتد الـوالي علي
رضا باشا الـذي جاء بعد داود باشا
مـــوارد هــذه الــعـــشــيـــرة من جتــارة
اجلــــمــــال وقــــيــــادة الــــقــــوافل ومن
اخلـدمات الـعسكـريه التي يـقدمـونها
لــوالة بـغــداد الى قـبــيـلــة أخـرى هي
قـبـيـلـة شـمـر جـربـا التـي لم تـستـطع
ـهـمـات فـأعـيـدت الى الـقــيـام بـهـذه ا
الـعـگـيل فـتـمـردوا عـلى الـوالي الـذي
جـهـز حــمـلـة كـبـيـرة أســتـعـان فـيـهـا
بـسـفيـنـة إنگـلـيـزية لـنـقل جـنوده من
الـرصــافـة الى الــكـرخ وبــأسـتــخـدام
دفعيه واشتـراك عشائر زبيد دارت ا
مـعـارك دمـويـة وانـهـارت مـقـاومـتـهم
فدخل جـند الوالي بـيوتهم ونـهبوها
و القضاء عـلى قوتهم وعلى الرغم
من قـيام شـيخ مـشـايخـهم بـالـتوسط
لـدى آل سـعود في اجلـزيـرة العـربـية
ـصريـة التي لـلـوقوف أمـام القـوات ا
دخــلت اجلــزيـرة الــتي كــانت تــابـعه

للـدولـة  العـثـمانـيـة فأن والي بـغداد
اجلــديـد مــحـمــد جنـيب بــاشـا أعـدم
الشيخ سليمـان الغنام وبذلك انتهت
سطوة ومكانة العگيل. وكانت عائلة
الــغــنـام الــذي كــان عـمــيــدهــا شـيخ
سـليمـان الغـنام مقـدمه على بـيوتات
أخرى من اعـگـيل مـثل بـيت جـمـهور
الــذين أســتــقــروا في مــحــلــة ســوق
اجلـــديــد ومـــنـــهم حــامـــد اجلـــهــور
وسـلـيـمان اجلـهـور وعـلى بيت الحم
الــتي من الــعـگــيل والــذين نـاســبـهم
الشيخ ضاري شيخ زوبع الذي حكم
عــلــيـه بــســبب مــقــتـل الــكــولــونــيل
االنـگلـيزي ( لـچمان) وأصـل أسرتهم
من جند فـي اجلزيـرة الـعـربـيـة تمت
ـشـهـورة بـكـثـرة الـى قـبـيـلـة عـقـيل ا
تنـقالتهـا وترحـالهـا بقـصد الـتجاره
وبعد سكن اشـيخ في الكرخ أتسعت
جتـارته بـاالبل واالغـنـامِ لـذلك سـمي
بـالـغنـام وشـيـد مسـجـدا جـامـعاً في
مــحـلـة الـشـيخ بــشـار بـالـكـرخ وكـان
موضع احترام اجلميع وبعد اعدامه
 دفـنه في مـقـبـرة الـشـيخ مـعـروف
الــكــرخـي والــعــگــيـل في الــكــرخ من
هـــضــبــة جنــد الــتـي كــانت مــصــدر
ـوجـات الـبــشـريـة الـتي قـدمت الى ا
الـعراق كون نـهر الـفرات كـان يجذب
سكـان الصـحـراء ومنـهم من يـستـقر
كـمـا استـقـر اعـگـيل في الـكـرخ وكان
الوالة الـعثـمانـيون يسـتعـينـون بهم
لـلقضـاء على تمـرد اجلنود وسـكنوا
مـــحـالت جـــانب الــــكـــرخ من ســـوق
حـــمــاده وجــامع عــطــا والــعــنــازيــة
والــــدهــــدوانـــة واحملـالت اجملـــاورة
وجتـمعـوا في أربعـة مقـاه متـجاورة
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