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البيان  يف  جاء  ما  على  ال�ضوء  اإلقاء  جدًا  املفيد  من  اإن 
املا�ضي  اجلمعة  يوم  النقابات  اجتماع  اأ�ضدره  الذي 
25 ايلول 2020 يف مقر نقابة املحامني العراقيني تبعاً 
احلالية،  للحكومة  اال�ضا�ضية  املهام  تاأ�ضريه  يف  الأهميته 
وجمابهة املخاطر املحيطة بالعراق، حا�ضرًا وم�ضتقباًل، 

و�ضمانات العمل النقابي .
تلك  احلكومة،  امام  عاجلة  مهمات  البيان  �ضّخ�ص  لقد 
اىل  بالعراق  لالنتقال  ا�ضا�ضية  مقدمات  ت�ضكل  التي 
))ا�ضتثمار  منها  املقدمة  ويف  الر�ضيدة،  االدارة  مرحلة 
الطاقات وتقليل الهدر، وجتفيف منابع الف�ضاد وتطويق 
ومنع  والنظام،  القانون  �ضيادة  وحتقيق  التوتر،  بوؤر 
العراق  مب�ضالح  واالإ�ضرار  اخلارجية  التدخالت 
متتابعة  جبارة  وطنية  جهودًا  يتطلب  وهذا  العليا((، 
من  واال�ضعدة،  املجاالت  جميع  ويف  ومتوا�ضلة، 
البيان  يف  املوؤ�ضرة  االهداف  اىل  الو�ضول  �ضمانات 
من  واالإفادة  املهنية،  والطاقات  باخلربات  واال�ضتعانة 
اخت�ضا�ضاتها  بح�ضب  العاملة  النقابية  املنظمات  دور 

ووظائفها املهنية املتنوعة واملتعددة.
على  املحافظة  وبغية  ظل،  وزارات  تعد  النقابات  والأن 
يحول  الذي  دائما،  به  تتمتع  التي  اال�ضتقاليل  الطابع 
او  حزبية  بجهات  ربطها  او  بت�ضيي�ضها  اخرتاقها  دون 
حكومية، ف�ضاًل عن ذلك فهي ت�ضكل بيوت خربة متطورة 
ومتقدمة .. وبهذا ال�ضدد فاإن النقابات قد اكدت رف�ضها 
ملحاوالت ت�ضيي�ضها، وتطالب ب�ضمان ا�ضتقاللها ورف�ضها 
املطلق للتدخل يف ال�ضوؤون النقابية، او اثارة ما من �ضاأنه 
ي�ضتدعي  ما  وهذا  والوطني،  املهني  دورها  يعطل  ان 
اأدائها  وتع�ضيد  ا�ضتقاللها،  وتعزيز  النقابات  دعم 
ووقف  احلكومية،  ال�ضلطات  من  ملطالبها  باال�ضتجابة 
يتعر�ص  الذي  للقانون  واملخالف  الالم�ضروع  التعر�ص 
اليه املهنيون يف الوقت احلا�ضر من م�ضايقات وعقبات 
وانزال  القانونية  امل�ضاءلة  ينبغي  مما  م�ضوؤولة،  ال 

العاملني  املوظفني  من  مبقرتفيها  العادلة  العقوبات 
امل�ضيئني يف الوزارات واالجهزة احلكومية . 

لذلك فاإن القاعدة العريقة من املهنيني يف كل نقابة تطالب 
دائما، وعلى امتداد احلكومات ال�ضابقة التي توالت على  
العراق، باأهمية و�ضرورة حتقيق حالة من اال�ضالحات 
بدءًا من تطهري اجهزة الدولة واحلكومة من الفا�ضدين 
حرية  واحرتام  واملرت�ضني،  العام  املال  و�ضراق 
ابرز  كاأحد  الراأي  عن  والتعبري  ال�ضلمي  التظاهر 
االداء  ت�ضحيح  باجتاه  ال�ضعبية  الرقابة  مقومات 

احلكومي، ومواجهة االنحراف بالقانون.
ال�ضرعية  قيادتها  خالل  ومن  النقابات،  فاإن  وعليه 
والرقابة  اال�ضراف  وحتت  باالنتخابات،  جاءت  التي 
من  دورها  تعطيل  او  اإنهائها  حماوالت  برغم  الق�ضائية 
قبل جمموعات م�ضخ�ضة خارج وداخل كل تنظيم نقابي، 

فاإنها توؤكد جملة من املطالب اال�ضا�ضية، من ابرزها :
الوقت  يف  النواب  ملجل�ص  العامة  االنتخابات  اجراء    -
الد�ضتورية والقانونية  لها، وتوفري م�ضتلزماتها  املحدد 
النقابات  وبقية  املحامني  نقابة  مراقبة  وتاأمني  كافة، 
املهنية االخرى من خالل مراكز قانونية وطنية ودولية .
للقوانني  وطبقاً  والعاجلة،  العادلة  املحا�ضبة    -
النافذة، ملرتكبي جرائم الف�ضاد االداري واملايل، 
هذا(،  لك  اين  )من  قانون  تنفيذ  يف  واجلدية 

يطبق على اجلميع دون ا�ضتثناء .
-  اجراء حماكمات علنية ملرتكبي جرائم قتل املتظاهرين 

والقوات االمنية وح�ضر ال�ضالح بيد الدولة .
-  تاأكيد التوجه وال�ضعي احلثيث لتعديل د�ضتور 2005 
مبا يلبي وحدة العراق ار�ضاً و�ضعباً وا�ضتقالاًل، ويلبي 

مطالب ال�ضعب العراقي ويحقق اإرادته .
-  اعتماد املعايري املو�ضوعية واملوؤهلة يف بناء اإدارات 
املكان  يف  املنا�ضب  ال�ضخ�ص  و�ضع  قاعدة  على  الدولة 
املنا�ضب بعيدًا عن املحا�ض�ضة ومبداأ الوالء ال�ضخ�ضي 

او احلزبي على ح�ضاب الكفاءة والقدرة.  
ولعل من اأبرز ما توج فيه اجتماع النقابات هو اال�ضتمرار 
يف عقد اجتماعات دورية تخ�ض�ص للبحث والدرا�ضة 
النقابي  والعمل  بالنقابات  يتعلق  ما  كل  يف 
و�ضمان  دورها  يعزز  مبا  بالدولة  وعالقته 
لتاأدية  املنا�ضبة  االجواء  وخلق  ا�ضتقاللها، 

دورها، و�ضمان حقوق املهنيني العراقيني.

مجلس القضاء األعلى العراقي يوجه بمنع حراس القضاة من التدخل في عمل المحامين 
وقفات احتجاجية للتنديد باالعتداء على محاٍم والسعدي يطالب الجميع بإنصاف المحامين

علياء احل�ضني 
�ضهدت عدد من غرف املحامني يف بغداد 
للتنديد  ا�ضتنكارية  وقفات  واملحافظات  
من  الزمالء  اأحد  طال  الذي  باالإعتداء 
احد  قبل  من  ال�ضدر  مدينة  حمامي 

عنا�ضر حماية املحكمة.
العراقيني،  املحامني  نقيب  وا�ضتنكر 
االعتداءات  ال�ضعدي،  �ضياء 
والتجاوزات التي يتعر�ص لها املحامون، 
اأن  و�ضرورة  لها،  حد  بو�ضع  وطالب 
وخ�ضو�ضية  املحامني  اجلميع  يحرتم 
على  معهم  التعامل  يتم  واأن  عملهم، 

اأ�ضا�ص اللياقة وقد�ضية مهنة املحاماة.
و�ضارك ال�ضعدي يف وقفة احتجاجية مع 
العبيدي،  رزاق  اال�ضتاذ  النقابة،  وكيل 
االأ�ضتاذة  النقابة:  جمل�ص  واع�ضاء 
الدليمي،  �ضهد  واالأ�ضتاذة  املوىل،  �ضارة 
واالأ�ضتاذ ابراهيم ر�ضيد، ف�ضاًل عن ح�ضد 
كبري من حمامي مدينة ال�ضدر والغرف 

االأخرى يف بغداد .
اجلهات  املحامني  نقيب  وطالب 
القانونية  االإجراءات  باتخاذ  الق�ضائية 
الذي  ال�ضرطي  بحق  العاجلة  واالدارية 

ليكون  النار  واطالق  باالعتداء،  قام 
عربة للمتجاوزين وامل�ضتهرتين .

اأمام  النقابة  جمل�ص  اأع�ضاء  وح�ضر 
االإجراءات  ملتابعة  التحقيق  قا�ضي 
اإلقاء  اأمر  القا�ضي  تال  فيما  القانونية، 

القب�ص اأمامهم .
من جانبه، ا�ضتنكر رئي�ص جممع املحاكم 
يف مدينة ال�ضدر هذا االإعتداء، ووعد باأن 
ينال املعتدي جزاءه العادل، موؤكدًا على 
اأهمية معاملة املحامي باحرتام وتقدير، 
امل�ضرع  امتيازه  وتطبيق  وا�ضتيعاب 

على وفق القانون .
املحامني  نقابة  اأن  بالذكر  اجلدير 
جمل�ص  رئي�ص  �ضكرت  العراقيني 
زيدان،  فائق  القا�ضي  االأعلى،  الق�ضاء 
الق�ضائي،  االإ�ضراف  هيئة  ورئي�ص 
لرئي�ص  باالإ�ضافة  العمريي،  جا�ضم 
رحيم  الق�ضائية،  احلرا�ضات  دائرة 
مع  اجلاد  لتعاملهم  احل�ضن،  عبد 
احلازمة  وقراراتهم  املو�ضوع، 
امل�ضاند،  املعتدي، وموقفهم  بحق 
العالقة  دميومة  على  وحر�ضهم 

التكاملية بني املحامني والق�ضاء.

علي الفاطمي 
ال�ضادة  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ص  وّجه 
الق�ضاة ودائرة احلرا�ضات الق�ضائية مبنع 
من  الق�ضاة  لل�ضادة  ال�ضخ�ضيني  احلرا�ص 
وجتاوزهم  املحامني،  اأعمال  يف  التدخل 

حدود واجباتهم الوظيفية . 
حيث  للمجل�ص،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
ناق�ص الظاهرة ال�ضلبية املتكررة من بع�ص 
بحماية  املكلفني  ال�ضخ�ضيني  احلرا�ص 
ال�ضادة الق�ضاة، وقيامهم بتجاوز 
يف  بالتدخل  الوظيفية  واجباتهم 

عمل ال�ضادة املحامني . 

"اإن دور احلار�ص  واأكد املجل�ص، يف بيان: 
ال�ضخ�ضي هو اأمن القا�ضي فقط، وال يجوز 
اأي  بخ�ضو�ص  راأي  اإعطاء  اأو  تدقيق  له 
طلب يقدم �ضواء من املحامي اأو املواطن ". 
من  كل  حما�ضبة  على  املجل�ص  و�ضدد 
نقله  اأو  عقده  باإنهاء  التوجيه  هذا  يخالف 
بعمل  م�ضا�ص  لها  لي�ص  اأخرى  واجبات  اإىل 

املحاكم . 
يذكر اأن نقيب املحامني العراقيني، االأ�ضتاذ 
باأن  اأيام،  قبل  طالب،  ال�ضعدي،  �ضياء 
دون  فقط،  بواجبهم  احلرا�ص  يلتزم 

التدخل يف اأعمال املحامني وطلباتهم .

مجلس القضاء األعلى يوجه 
بمنع حراس القضاة من 

التدخل في عمل المحامين 
الق�ضاء الواقف_خا�ص

الوزراء  رئي�ص  مكتب  اأكد 
االإعمام  م�ضمون  العراقي 
العامة  االأمانة  عن  ال�ضادر 
بالعدد  الوزراء،  ملجل�ص 
ق/2/1/27/576 35 واملوؤرخ 

يف 13/10/2010. 
اإعمامها  االأمانة  ووجهت 
االأعلى  الق�ضاء  جمل�ص  اإىل 
غري  واجلهات  والوزارات  

جاء  حيث  بوزارة،  املرتبطة 
من  املحامني  �ضريحة  "اإن  فيه: 
التي  املجتمع  يف  املهمة  ال�ضرائح 
مبداأ  لرت�ضيخ  تعمل  اأن  ينبغي 
دولة  وبناء  القانون  �ضيادة 
التوجيه  نرجو  لذا  القانون، 
على  ال�ضريحة  هذه  مع  بالتعامل 
اأ�ضا�ص احرتام �ضخ�ص املحامي، 
واإ�ضفاء طابع اللياقة يف التعامل 
ال  جزءًا  تعد  التي  املهنة  لهذه 

يتجزاأ من مهنة الق�ضاء". 
"اإن  على  االإعمام  و�ضدد 
بخ�ضو�ص  ال�ضادرة  التوجيهات 
منع املراجعة املبا�ضرة للموظفني 
اأن  ميكن  املعامالت،  الإجناز 
�ضباك  اأو  مكان  بتحديد  تقرتن 
منف�ضل للمحامني ليتم من 
معامالتهم  اجناز  خالله 
مبركزهم  يليق  ب�ضكل 

املهني واالجتماعي ".

مكتب رئيس الوزراء يؤكد على 
احترام التعامل مع المحامين وإضفاء 

طابع اللياقة في التعامل المهني 

تنويه
نقابة المحامين العراقيين تطلق موقعها 

اإللكتروني الجديد بعد تطويره
 لزيارة الموقع الدخول على الرابط :

www.lawyers.gov.iq

الق�ضاء الواقف_خا�ص
املحامني  نقيب  اأجرى 
ال�ضعدي،  �ضياء  العراقيني، 
العدل  بوزير  هاتفياً  اإت�ضاال 
ال�ضتار،  عبد  �ضاالر  العراقي، 
�ضكوى  خلفية  على 
انتداب  هيئة  بها  تقدمت 

حمامي حمافظة نينوى.

حول  ال�ضكوى  فحوى  وجاءت 
الت�ضجيل  مديرية  اإجراءات 
ب�ضحب  املو�ضل  يف  العقاري 
وعرقلة  املحامني  هواتف 
لهم  ال�ضماح  وعدم  اأعمالهم، 

باإدخال الهواتف اإىل الدائرة.
النقيب  اأو�ضح  ات�ضاله،  وخالل 
للمحامني،  القانوين  االإمتياز 

موؤكدًا �ضرورة ت�ضهيل اعمالهم، 
اأو  التعليمات  اإ�ضدار  وعدم 

االإجراءات التع�ضفية بحقهم.
العدل  وزير  �ضدد  جانبه،  من 
على: اأن هذه االإجراءات خمالفة 
موعزًا  �ضحيحة.  وغري  للقانون 
باإ�ضدار كتاب ر�ضمي �ضي�ضل 

اىل النقابة خالل يومني.

نقيب المحامين يتصل بوزير 
العدل لحل مشكلة

الق�ضاء الواقف_خا�ص
فيه �ضرورة  اأكدت  بيانا  ايلول 2020(،  العراق، اجلمعة )25  نقابات  اأ�ضدرت 
حتقيق اال�ضالح احلكومي يف جو من اال�ضتقرار االمني مع احرتام حرية التظاهر 
اجل  البلد ومن  به  ملا مير  االداء احلكومي، وذلك  ف�ضال عن ت�ضحيح  ال�ضلمي، 
اخلروج من اأزماته، وو�ضعه على طريق التقدم واال�ضتقرار باال�ضتعانة بكفاءاته 

وخرباته.
وجاء يف البيان: "اجتمعت النقابات املوقعة ادناه يف مقر نقابة املحامني يف يوم 

اجلمعة املوافق 25 ايلول 2020 ، وا�ضدرت البيان االآتي:
 ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 

 بيان �ضادر عن نقابات العراق 
 يقف العراق اليوم على اأعتاب مرحلة جديدة خمتلفة عما �ضبق من مراحل، وهي 
مرحلة يفرت�ص ان يتم فيها ت�ضحيح االخطاء اجل�ضيمة التي وقعت فيها القوى 
ال�ضيا�ضية اثناء مرحلة بناء عراق ما بعد الديكتاتورية، وهذه املرحلة حتمل يف 
طياتها الكثري من املخاطر والتي قد توؤدي بالبلد اىل ما ال يحمد عقباه -ال قدر 
اجليد  واال�ضتعداد  املرحلة،  هذه  ح�ضا�ضية  اىل  االلتفات  توجب  هنا  ومن  اهلل-، 
لالنتقال بالعراق اىل مرحلة االدارة الر�ضيدة وا�ضتثمار الطاقات، وتقليل الهدر 
وجتفيف منابع الف�ضاد وتطويق بوؤر التوتر، وحتقيق �ضيادة القانون والنظام، 

ومنع التدخالت اخلارجية ال�ضارة مب�ضالح البلد.

من  واالفادة  املهنية  والطاقات  باخلربات  اال�ضتعانة  اال�ضتعداد  هذا  ويتطلب 
طيلة  مغيبا  بقي  الذي  الدور  ذلك  الغر�ص،  لهذا  النقابية  املهنية  املنظمات  دور 
مفا�ضل  ادارة  يف  النقابات  بخربة  اال�ضتعانة  اهملت  التي  ال�ضابقة  احلكومات 
ملحقة  توابع  لتكون  عليها  ال�ضيطرة  او  حتييدها  وحاولت  بكفاءة،  الدولة 
باملكاتب املهنية احلزبية، وهذا ما ادى اىل تراجع العمل النقابي، وتعطيل دوره 

الفعال والتنموي. 
اإن نقابات العراق اليوم توؤكد ما ا�ضارت اليه يف منا�ضبات عدة �ضابقة من اهمية 
حرية  احرتام  مع  االمني  اال�ضتقرار  من  جو  يف  احلكومي  اال�ضالح  حتقيق 
التظاهر ال�ضلمي، والتعبري عن الراأي باعتبارها فعاليات �ضرورية الإدامة الرقابة 
ال�ضعبية، ولت�ضحيح االداء احلكومي، كما نوؤكد �ضرورة حتقيق النقاط االآتية: 

1.  �ضمان اإجراء انتخابات نزيهة بقانون انتخابي عادل.
2.  حما�ضبة امل�ضوؤولني املتهمني بالف�ضاد فورا، وت�ضريع قانون )من اأين لك هذا(.

3.  حما�ضبة قتلة املتظاهرين والقوات االأمنية، وح�ضر ال�ضالح بيد الدولة.
 ٤.  ال�ضعي اإىل تعديل الد�ضتور مبا يلبي طموح ال�ضعب بد�ضتور يوحد العراقيني.

معايري  وفق  على  وامل�ضوؤولني  العامني  واملدراء  اخلا�ضة  الدرجات  تعيني    .5
املنا�ضب  املكان  يف  املنا�ضب  ال�ضخ�ص  و�ضع  ي�ضمن  مبا  م�ضبقا  تو�ضع  خا�ضة 

بعيدا عن املحا�ض�ضه ومبداأ الوالء على ح�ضاب الكفاءة.
ورف�ص  ا�ضتقاللها  �ضمان  وتوؤكد  ت�ضيي�ضها،  حماوالت  النقابات  ترف�ص    .6

حماوالت التدخل يف �ضوؤونها واإثارة الفنت فيها .
لكل  ايجابية  اإ�ضارات  بتقدمي  وذلك  جماهريها،  اأمام  النقابات  دور  تعزيز    .7
جتاه  ال�ضيا�ضية  والقوى  احلكومة  نوايا  ح�ضن  فيها  توؤكد  نقابية،  �ضريحة 
منها  تعاين  مل�ضاكل  حلول  االإ�ضارات  وهذه  انتخابية،  وعودا  ولي�ضت  النقابات، 

ال�ضرائح النقابية.
٨.  ترف�ص النقابات تكرار االعتداءات على ال�ضرائح املهنية من اأع�ضاء النقابات، 
هذه  الإيقاف  احلازمة  والقانونية  االأمنية  االإجراءات  اتخاذ  �ضرورة  وتوؤكد 

الظاهرة اخلطرية.
٩.  و�ضع اآلية معينة للتوا�ضل الدائم مع النقابات واالحتادات. 

بيوتا  كونها  الراأي  هيئات  يف  النقابات  واإ�ضراك  ظل،  وزارات  النقابات    .10
للخربة.

واإننا اإذ ن�ضع هذه النقاط بني يدي ال�ضيد رئي�ص جمل�ص الوزراء، ناأمل ان ت�ضتثمر 
على  وو�ضعه  اأزماته،  من  بالعراق  اخلروج  يف  الفر�ضة  هذه  احلالية  احلكومة 

طريق التقدم واال�ضتقرار، م�ضتعينة بكفاءات البلد وخرباته".
املحامني،  نقابة  هي:  نقابات  ع�ضر  �ضم  االجتماع  ان  يذكر 
نقابة  اجليولوجيني،  نقابة  املهند�ضني،  نقابة  االأطباء،  نقابة 
اأطباء  نقابة  االأكادمييني،  نقابة  ال�ضيادلة،  نقابة  املعلمني، 
االأ�ضنان، نقابة االأطباء البيطريني، نقابة ذوي املهن ال�ضحية.

نقابات العراق تصدر بيانا تؤكد فيه ضرورة تحقيق 
اإلصالح وتصحيح المسار الحكومي 
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ان�شطة واخبار

نقيب المحامين يؤكد: تراكم أعداد 
الدعاوى قد يسبب أزمة في المستقبل

  اسرة التحرير                    سكرتير التحرير                 االشراف اللغوي             المصحح اللغوي                           المصورون                                                
                                                          علي الفاطمي                احمد مجيد الحسن          مصطفى العتابي                صالح الربيعي  / مازن سالم                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                     مصطفى احمد 

الق�شاء الواقف_خا�ص
�شياء  العراقيني،  املحامني  نقيب  هاتف 
ال�شعدي، رئي�ص هيئة الإ�شراف الق�شائي، 
الدعاوى  اأعداد  حول  العمريي،  جا�شم 
املحاكم  تنظرها  التي  واملدنية  ال�شرعية 
الق�شاء  الوباء وتعليمات جمل�ص  يف ظرف 

الأعلى، يف ظل انت�شار جائحة كورونا.
حول  العمريي،  مع  ال�شعدي  وتباحث 
ي�شمن  مبا  الدعاوى  اأعداد  لزيادة  ال�شعي 
الظرف  ومراعاة  الدعاوى  اإجناز  �شرعة 

ال�شحي.
اأعداد  تراكم  اأن  ال�شعدي:  واأو�شح 
امل�شتقبل،  يف  ازمة  ي�شبب  قد  الدعاوى 
بني  م�شاكل  ي�شبب  قد  اأنه  اإىل  بالإ�شافة 

املحامي وموكله.
الإ�شراف  هيئة  رئي�ص  اأبدى  جانبه،  من 
لدرا�شة  �شعيه  موؤكدًا  تعاونه،  الق�شائي 
الو�شع، وتنظيم اأعداد الدعاوى وحماولة 

زيادة اأعدادها.
يذكر اأن املحامني يعانون قلة عدد الدعاوى 
احلايل،  الوقت  يف  املحاكم،  تنظرها  التي 
العمل،  تراكم  وي�شبب  اإجنازها،  يوؤخر  ما 

ويبطء من حركة ح�شم الدعاوى.

الق�شاء الواقف_خا�ص
نظمت نقابة املحامني العراقيني جل�شة 
مقرها،  يف  اجلماعية  اليمني  لأداء 
ظل  يف  ال�شحية  بالتعليمات  التزاماً 

انت�شار جائحة كورونا.
وردد اليمني، املن�شو�ص عليه يف املادة 
)١١( من قانون املحاماة العراقي، اأمام 
الكرخ،  ا�شتئناف  حمكمة  رئي�ص  نائب 
وبح�شور  ال�شمري،  اأمري  القا�شي 
نقيب املحامني �شياء ال�شعدي، ووكيل 
من  وعدد  العبيدي،  رزاق  النقابة 

اأع�شاء املجل�ص.
ال�شعدي  حتّدث  كلمته،  وخالل 
واأهم  املحامي،  عمل  اخالقيات  عن 
قانون  كفلها  التي  واحلقوق  الواجبات 
يتحلى  اأن  اأهمية  اإىل  م�شريًا  املحاماة. 
و�شرورة  املهنية  باأخالقه  املحامي 
واأن  املحاماة،  مهنة  بتقاليد  التقيد 

يراعي اآدابها واأعرافها.
وّبني نقيب املحامني: اأن مهنة املحاماة 
تدفع ثمن الو�شع الإقت�شادي املرتدي 
تعطل  البطيئة  املال  فحركة  البلد،  يف 

متثيل  لأجل  املحامني  توكيل  حركة 
الآخرين، وتنظيم دعاواهم واأعمالهم.

مهتمة  النقابة  اأن  ال�شعدي:  واأكد 
العلمي، وت�شعى لأن يح�شل  باجلانب 
العلمية  املعلومة  على  املحامي 
مردفاً:  عمله.  ملمار�شة  ال�شرورية 
اإقامة  �شتوا�شل  النقابة  جلان  اأن 

الدورات التطويرية للمحامني.
املحامي  واجبات  اإىل  ال�شعدي  وتطرق 
ح�شا�شية  ذاكرًا  موكله،  جتاه 
النا�ص  ق�شايا  وخ�شو�شية  املعلومات 
التي توكل اإليه. م�شددًا يف الوقت نف�شه 
النظم  وفق  التعامل  �شرورة  على 

الأخالقية بني املحامني والق�شاء.

السعدي: مهنة المحاماة تدفع ثمن 
الوضع اإلقتصادي المتردي في البلد

الق�شاء الواقف_خا�ص
العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�شتقبل 
�شياء ال�شعدي، وفدا من غرفة حمامي 
الغرفة،  منتدب  تراأ�شهم  ال�شركات، 
اأهم  لبحث  البلداوي،  ثائر  الدكتور 
اأمام  العقبات  بتذليل  الكفيلة  ال�شبل 

اأعمالهم وت�شهيل معامالتهم.

الغرفة،  مبحامي  النقيب  ورحب 
حيث  ت�شخي�شه،  مت  ما  لأهم  م�شتمعاً 
حتدث املحامون عن م�شاكل مراجعاتهم 
وغرمات ال�شركات املتعلقة بعدم توكيل 
حماٍم، بالإ�شافة اإىل مو�شوع انتخابات 

اأع�شاء لهيئة الإنتداب.
من  بالعمل  ال�شعدي  وعد  جانبه،  من 

ودرا�شة  امل�شاكل،  كل  معاجلة  اأجل 
املحامون،  بها  تقدم  التي  الطلبات  كل 
�شوء  يف  املنا�شبة  القرارات  واإ�شدار 

ذلك.
موؤكدا �شرورة ال�شعي الدائم من اأجل 
القانوين  بالإمتياز  املحامي  يحظى  اأن 

املقرر له طبقا لن�شو�ص القانون.

نقيب المحامين يبحث مع محامّي الشركات 
سبل تذليل الصعوبات المعرقلة ألعمالهم

الأيام الق�شاء الواقف_خا�ص
اأ�شدر نقيب املحامني العراقيني، 
اإدارياً  اأمرًا  ال�شعدي،  �شياء 
ب�شاأن تنظيم مراجعة املحامني، 
خالل الظرف الذي مير به البلد.

النقيب:  ال�شيد  اأمر  يف  وجاء 
املراجعات  تنظيم  "لغر�ص 
الزخم  وتفادي  النقابة  مقر  اىل 
اأعداد  كرثة  ب�شبب  احلا�شل 
املراجعني، وا�شتناداأ لل�شالحية 

املخولة لنا قررنا ما يلي:

اول: تتم اإنابة مبا�شري الغرف 
املحامني  اأحد  ولي�ص  ح�شراأ 
للح�شور اىل مقر النقابة لغر�ص 
ال�شرتاك،  جتديد  ر�شوم  دفع 
اخلا�شة  املعامالت  ومت�شية 
تزويده  بعد  املحامني  بال�شادة 
يف  النتداب  هيئة  من  بكتاب 

الغرفة يخولهم بذلك.
ثانيا: تكون مراجعة مبا�شري 
املحافظات  يف  املحامني  غرف 
وفق  على  النقابة  مقر  اإىل 

ول  اأدناه،  املواعيد  جدول 
هذه  خارج  املراجعة  تقبل 

املواعيد:
 - )نينوى  الأحد  يوم   -١
 - الدين  �شالح   - كركوك 

الب�شرة - كربالء(.
)بابل  الإثنني  يوم   -٢
 - النجف   - ال�شماوة   -

الديوانية - مي�شان(.
 - )دياىل  الثالثاء  يوم   -٣

النبار - ذي قار - وا�شط(.

الق�شاء الواقف_خا�ص
مديرية  يف  واحلقوقيني  املحامني  غرفة  افتتحت 
الت�شجيل العقاري بالب�شرة، بعد ان متت املوافقة 
على افتتاح هذه الغرفة من قبل مديري الدائرتني 
من  وم�شرتكة  مميزة  وبجهود  والثانية،  الوىل 
العامة  العالقات  جلنة  قبل  من  ومتابعة  اجلميع 
�شامر  املحامي  الب�شرة،  يف  وممثلها  املركزية، 
الفتتاح كل من: احلقوقي  الغراوي، وقد ح�شر 
يف  العقاري  الت�شجيل  مدير  املو�شوي،  احمد 
مدير  �شامي،  دريد  واحلقوقي  الثانية،  الب�شرة 
واملحامي  الوىل،  الب�شرة  يف  العقاري  الت�شجيل 

حمامّي  غرفة  منتدب  الغراوي،  عدنان  �شامر 
املركزية،  العامة  العالقات  جلنة  ع�شو  الع�شار، 
لحتاد  املايل  المني  اجلا�شم،  علي  واملحامي 
املياحي،  دريد  واملحامي  الب�شرة،  احلقوقيني 
واملحامي  القانونية،  العداله  بوابة  �شركة  مدير 
علي حم�شن الزبيدي، ع�شو غرفة انتداب حمامّي 
املحاميني  من  عدد  الفتتاح  ح�شر  كما  الع�شار. 

واحلقوقيني يف الب�شرة.
املحامني  غرفة  اول  هي  الغرفة  هذه  وتعد 
يف  احلكومية  الدوائر  يف  ُتفتتح  واحلقوقيني 

الب�شرة ودوائر الت�شجيل العقاري يف العراق.

لجنة العالقات العامة في البصرة 
تفتتح أول غرفة للمحامين في 

مديرية التسجيل العقاري 

نقابة المحامين تصدر أمرا إداريا 
بمراجعة المحامين حسب األيام

الق�شاء الواقف_خا�ص 
اأ�شدر نقيب املحامني العراقيني، �شياء 
الإنتداب  هيئات  اإىل  اإعماما  ال�شعدي، 
يف بغداد واملحافظات كافة، بخ�شو�ص 

بع�ص التوجيهات املهمة.
جمل�ص  من  "حر�شا  الإعمام:  يف  وجاء 
مع  التوا�شل  دميومة  على  النقابة 
الزمالء املحامني يف غرف املحامني كافة، 
القرارات والتوجيهات  واإطالعهم على 
ملبداأ  تطبيقا  املجل�ص  من  ال�شادرة 

ال�شفافية يف العمل، اقت�شى ما ياأتي:

- و�شع لوحة اعالنات يف كل غرفة من 
القرارات  فيها  تن�شر  املحامني  غرف 
من  ال�شادرة  والتوجيهات  والكتب 
عليها  ال�شراف  ويتم  النقابة،  جمل�ص 

من قبل هيئة النتداب.
املحافظات  يف  الإنتداب  هيئات  على   -
هواتفهم  باأرقام  النقابة  تزويد 
غرف  منتدبي  ال�شادة  وهواتف 
الأق�شية والنواحي لغر�ص حتديث 
املعلومات يف ال�شجالت واحلا�شوب 

يف مقر النقابة، وبال�شرعة املمكنة.

نقيب المحامين يصدر إعماما إلى 
هيئات اإلنتداب
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وجهة نظر

املحامي/ حيدر اأحمد النعيمي
اجلنائي  ال�ضبط  رجل  �ض�ؤال  امل�ضاءلة:  ان  هي  واال�ضتج�اب  امل�ضاءلة  بني  الفرق  اإن 
اأي نقا�ش  التدخل يف  ال�ض�ؤال على ا�ضتي�ضاح ما ن�ضب اىل املتهم دون  للمتهم، ويقت�ضر 

تف�ضيلي او م�اجهة باالدلة القائمة �ضده. 
باثبات  ويق�م  املحقق،  به  يق�م  التحقيق  اجراءات  من  اجراء  فه�:  اال�ضتج�اب  اأما 

�ضخ�ضية املتهم وم�اجهته باالدلة املقامة �ضده. 
 اأما التحقيق فه�: اتخاذ جميع االجراءات وال��ضائل امل�ضروعة التي ت��ضل اىل ك�ضف 

احلقيقة وظه�رها. 
اجلنائية  احل�ادث  يف  احلقيقة  بتحري  القان�ن  اليه  عهد  من  كل  فه�  املحقق:  اما 
وحتقيقها، و�ضاهم بدور يف ك�ضف غ�ام�ضها و�ض�ال اىل معرفة حقيقة احلادث وظروف 

ومالب�ضات و�ضبب ارتكابه، والت��ضل اىل اجلاين وجمع االدلة �ضده متهيدا ملحاكمته.

      المحامي طالل حمد طه

يف  وخ�ض��ضا  االخرية،  االونة  يف  ارتفعت 
العن��ضة  معدالت  االخرية،  �ضن�ات  الع�ضر 
ازدياد  ذلك  اإىل  اأ�ضف  كبرية،  معدالت  اىل 
حاالت الطالق التي انعك�ضت �ضلبا على ال�اقع 
فاإن  لذلك  العراقي،  املجتمع  يف  االجتماعي 
اأ�ضباب  العن��ضة هي  ارتفاع معدالت  اأ�ضباب 
العمل  فر�ش  وقلة  البطالة  منها  اقت�ضادية، 
واي�ضا  الزواج،  وتكاليف  امله�ر  وارتفاع 
بالتغري  تتمثل  ونف�ضية  اجتماعية  اأ�ضباب 
الذي ح�ضل يف عقلية ال�ضباب، فالبع�ش يفكر 
بتحمل  يرغب  ال  االآخر  والبع�ش  بالهجرة 

امل�ض�ؤولية.
االقت�ضادية  االأ�ضباب  و�ضحنا  لقد   
يف  يتمثل  قان�ين  �ضبب  وهناك  واالجتماعية، 
بالزواج  اإذن  حجة  على  احل�ض�ل  اإجراءات 
االإجراءات  تخفيف  فاإن  ثانية،  زوجة  من 
زوجة  من  الزواج  على  االإقبال  يف  �ضي�ضهم 
املاده  ن�ش  يعدل  باأن  اقرتح  فاإين  لذلك  ثانية، 
3 فقرة 7، وان ي�ضاف اإليه ي�ضتثنى من اأحكام 

منها  الزواج  املراد  كان  اذا  4و5  الفقرتني 
مطلقة او عزباء واأكملت الثالثني من العمر، 
لل�ضيغة  وفقا   7 الفقرة  ن�ش  يك�ن  بحيث 
 )4( الفقرتني  احكام  من  »ا�ضتثناء  االآتية 
باأكرث  الزواج  يج�ز  املادة  هذه  من  و)5( 
من واحدة اذا كان املراد الزواج بها ارملة.

او مطلقة او عزباء، وقد اأكملت الثالثني من 
العمر«.
املادة 3

له  حتل  وامراأة  رجل  بني  عقد  الزواج   -  1
امل�ضرتكة  للحياة  رابطة  ان�ضاء  غايته  �ضرعا 

والن�ضل.
الطرفان  لزم  الزوجية  انعقاد  اذا حتقق   -2

احكامها املرتتبة عليه حني انعقاده.
3- ال�عد بالزواج وقراءة الفاحتة واخلطبة 

ال تعد عقدا.
اإال  واحدة  من  باأكرث  الزواج  يج�ز  ال   -4
باإذن القا�ضي، وي�ضرتط الإعطاء االذن حتقق 

ال�ضرطني االآتيني:
اأ - ان تك�ن للزوج كفاية مالية الإعالة اكرث من 

زوجة واحدة.
ب - ان تك�ن هناك م�ضلحة م�ضروعة.

فال  الزوجات  بني  العدل  عدم  خيف  اذا   -5
يج�ز التعدد ويرتك تقدير ذلك للقا�ضي.

من  باأكرث  بالزواج  عقدا  اجرى  من  كل   -6
واحدة خالفا ملا ذكر يف الفقرتني 4و5 يعاقب 
بالغرامة  او  �ضنة  على  تزيد  ال  مدة  باحلب�ش 

مبا ال يزيد على مائة دينار او بهما.
7 – ا�ضتثناء من احكام الفقرتني )4( و)5( من 
هذه املادة يج�ز الزواج باأكرث من واحدة 
اذا كان املراد الزواج بها ارملة.

الفقرة 7 بعد التعديل
الفقرتني  احكام  من  ا�ضتثناء 
املادة  هذه  من  و)5(   )4(
من  باأكرث  الزواج  يج�ز 
واحدة اإذا كان املراد الزواج 
بها ارملة او مطلقة او عزباء 
وقد اكملت الثالثني من العمر.

تعدد الزوجات

الجزائر/ المحامي نور الدين طيري

والهادفة  �ضفحتي،  يف  اأن�ضرها  التي  املقاالت  اإطار  يف 
ي�ضعدين  املحاماة،  مبهنة  النه��ش  �ضبل  يف  للتفكري 
وزميالتي  االأفا�ضل  زمالئي  عليكم  اأعر�ش  اأن  الي�م 
الف�ضليات، مقاال مهما ميكن اأن يجعل املحاماة �ضريكا 
فاعال يف ت�ضيري قطاع العدالة يف اجلزائر والعامل، وه� 
بعن�ان دع�ة خللق جلنة لتفتي�ش ال�ضج�ن والهيئات 
يف  اأخل�ضه  والذي  حمامني،  منظمة  بكل  الق�ضائية 

االآتي:
يف  العدالة  جلهاز  التنفيذية  ال�ضلطة  اإدارة  عهد  اإن 
الكثري من دول العامل الثالث، ومن بينها اجلزائر، من 
دون ح�ضيب اأو رقيب يجب اأن ينتهي، وذلك من خالل 
ن�ضالنا كمحامني لنك�ن �ضركاء حقيقيني يف ت�ضيري هذا 
القان�ن  لتعديل  ال�ضعي  خالل  من  احل�ضا�ش  القطاع 

ملنظمات  ت�ضمح  جديدة  م�اد  الإدخال  للمهنة  املنظم 
ت�ضيري  على  �ضعبية  كهيئة  رقابتنا  بب�ضط  املحامني 
الربملان  كرقابة  متاما  الق�ضائية  والهيئات  ال�ضج�ن 

ال�ضعبي الأعمال احلك�مة.
اإنتباهي  لفت  امل��ض�ع احل�ضا�ش،  اأبحث يف هذا  واأنا 
عن  يتكلم  والذي  ال�ضقيقة  لبنان  دولة  من  ملهم  خرب 
لبناين  حمام   500 اللبنانيني  املحامني  اإحتاد  تكليف 
ليدخل�ا ل�ضج�ن اجلمه�رية ويق�م�ا بعملية تفتي�ش 
ليطلع�ا على ملفات  الثالث  العامل  ا�ضتثنائية يف دول 
ميلك�ن  ال  الذين  امل�ضاجني  ويعرف�ا  امل�ضاجني 
ومازال�ا  عق�بتهم  انتهت  الذين  وامل�ضاجني  حماميا، 
كفالة  ملبلغ  يحتاج�ن  الذين  وامل�ضاجني  ال�ضجن،  يف 
اخلرب  هذا  األهمني  وقد  ال�ضجن،  من  للخروج  ب�ضيط 

لت��ضيع فكرتي التي اأرغب يف ال��ض�ل اإليها.
ال�ضج�ن  لتفتي�ش  ال�طنية  املحامني  جلنة   •1

والهيئات الق�ضائية:
املحامني  ال�طني ملنظمات  االإحتاد  - ين�ضب جمل�ش 
الق�ضائية  والهيئات  ال�ضج�ن  لتفتي�ش  وطنية  جلنة 
لكل  ممثل  اجله�ية  التفتي�ش  جلان  روؤ�ضاء  ت�ضم 

منظمة.
ال�ضج�ن  لتفتي�ش  اجله�ية  املحامني  جلنة   •2

والهيئات الق�ضائية:
لتفتي�ش  للمحامني جلنة  ين�ضب كل جمل�ش منظمة   -
ال�ضج�ن وامل�ؤ�ض�ضات الق�ضائية، وميكن اإنتخابها من 

طرف املحامني يف حدود ع�ضرة حمامني.
3• مهام اللجنة ال�طنية لتفتي�ش ال�ضج�ن والهيئات 

الق�ضائية:
- مهمة هذه اللجنة ال�طنية هي ر�ضم �ضيا�ضة وطنية 
لتفتي�ش جلان املحامني لل�ضج�ن والهيئات الق�ضائية، 
للتفتي�ش،  اجله�ية  اللجان  اأعمال  وت�جيه  وتن�ضيق 
اأية  وت�ض�ية  التفتي�ش،  عمليات  تقارير  وتلقي 
وزير  مع  التفتي�ش  عمليات  مبنا�ضبة  تظهر  اإ�ضكاليات 
عن  �ضن�ي  تقرير  ورفع  احلك�مة،  ورئي�ش  العدل 
رئي�ش  ال�ضيد  اإىل  الق�ضائية  والهيئات  ال�ضج�ن  حالة 
لت�ضحيح  تراها  التي  االإقرتاحات  مع  اجلمه�رية 
عمليات  يف  امل�ضجلة  النقائ�ش  وتدارك  االأخطاء 

التفتي�ش لكل �ضنة ق�ضائية.
4• مهام اللجنة اجله�ية لتفتي�ش ال�ضج�ن والهيئات 

الق�ضائية:
- تتمثل مهام هذه اللجنة اجله�ية، فيما يلي:

 تفتي�ش ال�ضج�ن مرة كل �ضهر.
االإطالع على ملفات امل�ضاجني ومراقبة مدى قان�نية 

وج�د اأي �ضجني بهذا ال�ضجن مع كل تفتي�ش.
ال�جبات  ن�عية  على  لالإطالع  ال�ضجن  مطعم  زيارة   
ق�انني  مع  ت�افقها  ومدى  للم�ضاجني،  املقدمة 

اجلمه�رية وامل�اثيق الدولية حلق�ق االإن�ضان.
الغذائية  امل�اد  على  لالإطالع  ال�ضجن  خمزن  زيارة   
امل�ضتعملة يف تغذية امل�ضاجني، والتاأكد من عدم انتهاء 

مدة �ضالحيتها.
بهم  واالإنفراد  زنزاناتهم  يف  امل�ضاجني  كل  زيارة   
قد  يك�ن�ا  معاملة  �ض�ء  اأي  من  �ضكاويهم  وتدوين 
تعر�ض�ا له وتدوينها يف �ضجل خا�ش بالتفتي�ش مرقم 

وخمت�م.
ال�ضجن  نظافة  من  والتاأكد  ال�ضجن  مرافق  كل  تفقد 
عليها  تن�ش  التي  االإن�ضانية  الظروف  على  وت�فره 
ق�انني اجلمه�رية وامل�اثيق الدولية. التاأكد من عدم 

وج�د اأي �ضجني انتهت مدة �ضجنه.

االإطالع على ملفات امل�ضاجني املر�ضى ومراقبة تط�ر 
حالتهم و�ضماعهم على انفراد ح�ل مدى تلقيهم العالج 

الالزم.
للم�ضاجني،  املحامني  �ضماع  غرف  حالة  على  االإطالع 
لراحة  الالزمة  ال�ضروط  على  ت�افرها  من  والتاأكد 

املحامي وال�ضجني.
وجمال�ش  حماكم  من  الق�ضائية  الهيئات  تفتي�ش   
امل�ارد  على  ت�افرها  مدى  على  واالإطالع  ق�ضائية، 
جيدة  عم�مية  خدمة  لتقدمي  والب�ضرية  املادية 

للم�اطنني.
 تفتي�ش اأماكن احلب�ش بكل حمكمة اأو جمل�ش، ومراقبة 
مدى احرتامها لق�انني اجلمه�رية وامل�اثيق الدولية.
ال�ضتقبال  �ضالحيتها  ومدى  اجلل�ضات  قاعات  تفتي�ش 
مريحة  عمل  ظروف  على  وت�فرها  امل�اطنني، 

للمحامني والق�ضاة واأمناء ال�ضبط.
تفتي�ش خمتلف الغرف واالأق�ضام، والتاأكد من ت�فرها 

على امل�ارد الب�ضرية واملادية خلدمة املحامني.
 التاأكد من ت�فر اجلناح املخ�ض�ش للمحامني على كل 

الظروف املريحة لعمل املحامني.

الق�ضائية  الهيئات  خمتلف  ت�فر  مدى  من  التاأكد   
وال�ضج�ن حل�ضرية حمرو�ضة للمحامني.

ال�ضج�ن  القيام بزيارة تفقدية دورية ل�ر�ضات بناء   
ملعاينة  االإجناز  فرتة  يف  الق�ضائية  والهيئات 
مادة  واإ�ضافة  للمحامني،  املخ�ض�ضة  الف�ضاءات 
املحامني  لنقابة  امل�ضبقة  امل�ضادقة  تفر�ش  قان�نية 
هذه  ت�ضليم  اإجراءات  الإمتام  ك�ضرط  االأ�ضغال  على 

امل�ؤ�ض�ضات.
 تبليغ وزير العدل ورئي�ش االإحتاد ال�طني ملنظمات 
الق�ضائي  املجل�ش  رئي�ش  العام   والنائب  املحامني 
بتقرير مف�ضل عن كل عملية تفتي�ش يت�ضمن ت��ضيات 

ومالحظات جلنة التفتي�ش.
لتفتي�ش  للمحامني  املجال  فتح  اأن  جازما  واأعتقد 
اإر�ضاء  يف  �ضي�ضاهم  والعقابية  الق�ضائية  امل�ؤ�ض�ضات 
العامل،  العدل والقان�ن يف اجلزائر وباقي دول  دولة 
االإن�ضانية  للمنظمات  �ضج�ننا  فتحنا  قد  كنا  اإذا  الأننا 
ل�ضمان  املحامني  لرقابة  نفتحها  اأن  فاالأوىل  الدولية، 
تقدميها  و�ضمان  االإن�ضان،  حلق�ق  احرتامها 

خلدمة عم�مية جيدة للمحامني وامل�اطنني.

الدعوة لتشكيل لجان لتفتيش السجون والهيئات القضائية 

المحامي منير الفتالوي

عانت  فقد   2003 عام  بعد  طراأ  التي  التغيري  رغم 
وطالب  وال�ضياع،  التهمي�ش  من  الق�مية  املك�نات 
الدولة،  م�ؤ�ض�ضات  يف  امل�ضاركة  بن�ضبة  بع�ضها 
لالحزاب،  تنفرد  بداأت  ال�ضاحة  ان  خ�ض��ضا 
لهذه  تفتقر  الق�مية  املك�نات  ان  جند  باملقابل 
اىل  ا�ضافة  احلزبية،  او  الع�ضكرية  �ض�ى  الق�ة 
فاأنها مل تتمكن  لهذه املجم�عات،  امل�ضاملة  الطبيعة 
بعد  حدثت  التي  املفاجئة  الظروف  مقاومة  من 
ورغم  البلد،  يف  ح�ضل  الذي  ال�ضيا�ضي  التغيري 
جمل�ش  يف  متثيل  على  ح�ضل  قد  منها  البع�ش  ان 
خطرة  مع�ضلة  ي�اجه�ن  اأخذوا  انهم  اإال  الن�اب، 
على  وخطف  وتهجري  قتل  لعمليات  تعر�ضهم  وهي 
ويعدونهم  الديني،  التع�ضب  ب�ضبب  م�ضلحني  يد 
على  الفئة  هذه  اأبناء  من  الكثري  فاأجرب  دين،  بال 
اإما  والفرار  التاريخي  ت�اجدها  اأماكن  عن  النزوح 
الرتكمان  )كنزوح  العراق  يف  اأمنا  اأكرث  مناطق  اىل 
اكرث  فيه  وجدوا  الذي  العراق  وجن�ب  و�ضط  اىل 
اأو  واالإقامة(  اال�ضتقبال  ح�ضن  فيه  والق�ا  امانا 
الدول املجاورة،  العراق واللج�ء اىل  اخلروج من 
يعار�ش  والتطرف(  )التهجري  االمر  هذا  ف�جدنا 
ما جاء به د�ضت�ر العراق لعام 2005 يف املادة 14 
القان�ن  اأمام  مت�ضاوون  )العراقي�ن  ن�ضت  حينما 
الق�مية  اأو  العرق  اأو  اجلن�ش  ب�ضبب  متييز  دون 
اأو املعتقد  اأو املذهب  اأو الدين  اأو الل�ن  اأو اال�ضل 
االجتماعي(،  اأو  االقت�ضادي  ال��ضع  اأو  الراأي  اأو 
عن  حتدثت  التي  الن�ض��ش  على  التحفظ  ورغم 
اأ�ضار  العراقي  امل�ضرع  لكن  الك�تا،  االأقليات ونظام 
يتميز  بلد  النه  املك�نات  جميع  ت�ضاوي  احرتام  اىل 
بالتن�ع العرقي والديني الذي فر�ضته االعتبارات 
التاريخية واجلغرافية، وتبقى هذه االإ�ضارة رهينة 
ذهبنا  فل�  احلكم،  دفة  تت�ضنم  التي  احلك�مات 
املك�نات،  لهذه  واجلغرايف  القان�ين  ال�ج�د  اىل 
ي�ضر  مل   1876 لعام  العثماين  الد�ضت�ر  ان  ل�جدنا 
د�ضت�ر  عمم  حني  يف  معينة،  ملة  او  ق�مية  اية  اىل 
القان�ن اال�ضا�ضي لعام 1935 نظرته للم�ضاواة بني 
العراقيني  بني  فرق  »ال  على  ن�ش  حيث  االفراد، 
الق�مية  يف  اختلف�ا  وان  القان�ن،  امام  احلق�ق  يف 
ن�ش   1958 مت�ز   27 ود�ضت�ر   ،« واللغة  والدين 
على احلق�ق الق�مية �ضمن ال�حدة ال�طنية، وعد 
االكراد على �ضبيل املثال، �ضركاء يف ال�طن، وكذلك 
احلال مع د�ضت�ر 16 مت�ز 1970 يف هذا ال�ج�د مل 

يكن هنالك ت��ضيح ملعنى املك�نات او االأقليات، فكان 
تعريفها مبهما، واأي�ضا حتدثت م�اثيق االأمم املتحدة 
العاملي  االإعالن  مثل:  الق�ميات  بحق�ق  اخلا�ضة 
واتفاقية  املتحدة،  االأمم  وميثاق  االإن�ضان،  حلق�ق 
الدولية  واالتفاقية  االجنا�ش،  اإبادة  جرمية  منع 
العن�ضري،  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  للق�ضاء 
والعهد الدويل اخلا�ش باحلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية، 
االقت�ضادية  باحلق�ق  اخلا�ش  الدويل  والعهد 
واالجتماعية والثقافية، واالإعالن ب�ضاأن الق�ضاء على 
جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ش 
الدين اأو املعتقد، واإعالن حماية االأقليات، لكن ميثاق 
 27 املادة  يف  حتدث  وال�ضيا�ضية  املدنية  احلق�ق 
او  عرقية  اقليات  فيها  تت�اجد  التي  الدول  تلك  )يف 
دينية او لغ�ية يجب اأال ينكر على اال�ضخا�ش الذين 
ينتم�ن اىل تلك االقليات احلق يف جمتمع فيه اع�ضاء 
اخرون من جمم�عتهم يف التمتع بثقافتهم، وممار�ضة 
بهم(،  لغتهم اخلا�ضة  ا�ضتخدام  و  الدينية  طق��ضهم 
وعليه عرفت االقليات او الق�ميات على انها : )هي 
جتمع انا�ش يف دولة ي�ضرتك�ن يف خا�ضية م�ضرتكة، 
وتك�ن عادة اما جن�ضية او دين او عرق او لغة او 
مفه�م  يك�ن  ان  اىل  ي�ؤدي  ذلك  كل  متماثلة(،  �ضفة 
ولعل  حق�قها،  االأقليات  منح  يف  ناق�ضا  امل�اطنة 
امل�ضكلة االأ�ضا�ش التي واجهت االأقليات او املك�نات 
امل�اطنة  ملعنى  املخط�ء  الفهم  ذلك  ه�  العراق  يف 
التمييز،  وعدم  امل�ضاواة  يف  احلق  على  يرتكز  الذي 
لي�ضا  امل�اطنة  ومعنى  االأقلية  او  الق�مية  فمعنى 
عن�ضران  هما  واإمنا  البع�ش،  بع�ضهما  عن  بديلني 
جمتمع  يف  الق�ميات  ف�ج�د  االآخر،  اأحدهما  يكمل 
ممار�ضة  من  الق�ميات  هذه  افراد  مينع  ال  عادل 
جماعي  ب�ضكل  وثقافتهم  ومعتقداتهم  طق��ضهم 
النظر  بغ�ش  وطنية  خ�ض��ضية  �ضمن  فردي  او 
الن  املجتمع  ملك�نات  االأخرى  اخل�ض��ضيات  عن 
اإليه،  املنتمني  جميع  من  اكرب  يبقى  ال�طن  مفه�م 
املجتمع  تكامل  على  يق�م  املك�نات  حق  فاإن  وعليه 
ح�ض�ر  فاإن  اجلغرايف  ال�ج�د  اأما  العك�ش.  ولي�ش 
من  كبرية  م�جات  �ضهد  العراق  يف  املك�نات 
امل�قع  يف  اجلذرية  والتغريات  والهجمات  احلمالت 
االأ�ضا�ش  بالدرجة  �ضدهم  املمار�ضة  ويف  اجلغرافية، 
اله�ية  طم�ش  حمالت  اأو  مبحاوالت  يتعلق  فيما 
الغالب  اأو االإهمال الأنهم كان�ا يف  والت�ض�يه املتعمد 
من  االأخ�ش  وعلى  البع�ش،  قبل  من  مقب�لني  غري 
مثال(،  )كاليه�د  �ضكناهم  مناطق  يف  املك�نات  بع�ش 
منذ  ت�قف  دون  البالد  لرتك  الهجرة  م�جات  حيث 
وا�ضتمرت  املا�ضي،  القرن  من  الت�ضعينات  بدايات 

وم�قعهم  وج�دهم  يف  كبريا  �ضررا  بهم  لتلحق 
بعد  وخا�ضة  ملناطقهم،  الدمي�غرايف  الطابع  وتغري 
البعد  اأما   .2003 عام  للعراق  االأمريكي  االحتالل 
االآخر يف ال�ج�د اجلغرايف فتمثل بدخ�ل )داع�ش( يف 
املك�نات  حزيران عام 2014، حيث تغريت خريطة 
والتميز  واالإق�ضاء  التهمي�ش  ف�اجه�ا  العراق،  يف 
» داع�ش«  اآب 2014 هاجم تنظيم  ففي  اأخرى،  مرة 
اأكرثية  االيزيدي�ن  فيها  ي�ضكل  التي  املنطقة  �ضنجار 
�ضكانية يف عم�م العراق، وكان الهدف الق�ضاء على 
قتلهم  مت  حيث  ب�ضرية،  كمجم�عة  االإيزيدية  وج�د 
،فقد  و�ضي�خهم  واأطفالهم  ن�ضائهم  وخطف  باالآالف 
كان ي�ضكن يف �ضنجار ح�ايل 450000 يزيدي، والي�م 
امل�ضرتكة،  باجله�د  املنطقة  حترير  من  وبالرغم 
اإىل  الع�دة  يرغب�ن  ال  االيزيديني  اأكرثية  اإن  اإال 
ال�ضامل  اخلراب  نتيجة  االأ�ضلية  �ضكناهم  مناطق 
كذلك  لهم،  حدثت  التي  الكارثة  تكرار  من  وخ�فهم 
االآالف  وتهجري  بقتل  املتطرف�ن  االإرهابي�ن  قام 
اأجزاء  يف  الكردية  املناطق  ومهاجمة  امل�ضيحيني  من 
كرد�ضتان العراق املختلفة، فقد كان عدد امل�ضيحيني 
يف العراق ح�ايل ) 1.5 ( ملي�ن قبل الغزو االأمريكي 
للعراق عام 2003 ، وكان�ا ميثل�ن 5% من جمم�ع 
العراق  يف  الدينية  املجم�عات  اأكرب  ثاين  ال�ضكان 
لالأح�ال  خا�ضا  قان�ن  لهم  اأن  كما  امل�ضلمني،  بعد 
والبع�ش  العربية  يتحدث  منهم  بع�ش  ال�ضخ�ضية، 
ومازال�ا  امل�ضيحي�ن  كان  وقد  ال�ضريانية،  يتحدث 
ال�ضابئة  اأما  العراقي.  الن�ضيج  يف  االأ�ضعف  احللقة 
املندائي�ن فبقي منهم يف العراق فقط ح�ايل )5000 
قبل   )30000  ( عن  يقل  ال  عددهم  وكان  �ضخ�ش   )
اللهجة  يتحدث�ن  فاإنهم  ال�ضبك  اأما   .2003 العام 
ويدين�ن  الك�رانية  اللهجة  من  املقاربة  ال�ضبكية 
بعمليات  داع�ش  تنظيم  قام  وقد  االإ�ضالمي،  بالدين 
واعتداء قا�ضية جدا �ضد ال�ضبك ال�ضيعة، خ�ض��ضا 
اأ�ضرحتهم،  من قتل ونهب لالأم�ال واملنازل وتفجري 
العرقية  املك�نات  ثالث  اإحدى  الرتكماين  واملك�ن 
 )  1.5  ( بح�ايل  الرتكمان  عدد  ويقدر  العراق،  يف 
تهجري  عمليات  ي�ضن  الدولة  وتنظيم  ن�ضمة،  ملي�ن 
املك�نات  من  وغريها  مناطقهم  من  للرتكمان  ق�ضرية 
امل�ضتقبلية  االآفاق  فاإن  هذا  كل  يف  العراقي  لل�ضعب 
ل�اقع املك�نات يف العراق ب�ضكل عام ال ت�ضري اإىل تقدم 
خريا  االأقليات  اأبناء  ا�ضتب�ضر  فقد  ورا�ضخ،  ملم��ش 
ب�ضق�ط النظام البائد، وان زمن التهمي�ش واالإق�ضاء 
�ضينتهي،  والدينية  الق�مية  مبادئهم  اإىل  واالإ�ضاءة 
اخذت  قد  وال�ع�د  املبادئ  تلك  اأن  اكت�ضف�ا  ولكن 
�ض�را اأخرى تتمثل يف بع�دة الكرة للمربع االأول، 

المكونات القومية بين الضياع والوجود

         الحقوقي ياسر محمد العامري

كان مهاتري حممد من اجنح روؤ�ضاء ال�زراء على 
مر التاريخ يف ادارة ماليزيا وبداأ القيادة يف مقتبل 
ي�ضبح  ان  قبل  ناجحاً  طبيباً  كان  حيث  العمر، 
املالي�  منظمة  حلزب  ان�ضمامه  عقب  �ضيا�ضياً 
ال�طنية املتحدة ثم ترقى يف املنا�ضب ال�ضيا�ضية 
لرئا�ضة  و�ض�له  حتى  بالربملان  ع�ض�  من 
 22 ط�ل  املمتدة  حكمه  فرتة  خالل  ال�زراء.. 
والدول  املالي�  �ضعب  حق�ق  اجل  من  كافح  عاماً 
على  �ضاعدت  التي  ال�ضيا�ضات  واتبع  النامية، 
جلميع  التعليم  فر�ش  واتاح  االقت�ضاد،  ازدهار 
باال�ضتثمارات  رحب  كما  املاليزي،  ال�ضعب  ابناء 
وخف�ش  ال�ضرائب  نظام  وا�ضلح  االجنبية 
التجارية، وخ�ضخ�ش عدة م�ؤ�ض�ضات  التعريفات 

تابعة للدولة.
 لقد ح�ضلت ماليزيا خالل فرتة حكمه الط�يل على 
االقت�ضاد  ب�اقع  للنه��ش  ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار 
ماليزا  االن�ضان..  بناء  من  ابتداًء  الدولة  وبناء 
انتقلت من دولة فقرية اىل م�ضاف الدول املتقدمة.
االقت�ضاد  على  العظيم  االثر  حممد  ملهاتري  وكان 
فاز  ماليزيا،  يف  احلكم  ادارة  و�ضيا�ضة  والثقافة 
اط�ل  وهي  متتالية  مرات  خم�ش  باالنتخابات 
فرتة حكم ق�ضاها رئي�ش وزراء يف تاريخ ماليزيا، 
تط�را  ماليزيا  �ضهدت  حكمه  فرتة  وخالف 
والعمراين  االقت�ضادي  منها  عدة،  ج�انب  يف 

والتعليمي... الخ، عمل ب�ضكل دوؤوب وحثيث، فقد 
ومن  للدولة،  التابعة  امل�ؤ�ض�ضات  بخ�ضخ�ضة  بداأ 
�ضمنها �ضركات الطريان واخلدمات واالت�ضاالت، 
مما زاد من دخل الدولة و�ضاهم يف حت�ضني ظروف 
�ضريعاً  طريقاً  واأن�ضاأ  امل�ظفني،  من  للكثري  العمل 
يربط مابني حدود تايلند يف ال�ضمال اىل �ضنغاف�رة 
للبنية  ُيعد اهم م�ضاريعه  البالد والذي  يف جن�ب 

التحتية. 
الدولة بخطط حمكمة   �ضيا�ضة  قد ر�ضم  اإن مهاتري 
اخلطة  وهذه   ،1996 اىل   1988 عام  من  ابتداًء 
بعن�ان امل�ضي قدماً والتي �ضاهمت ب�ضكل كبري يف 
بناء االن�ضان، م�ؤكدًا ان ماليزيا �ضت�ضبح يف عداد 

الدول املتقدمة عام 2020 .
وجعل  االن�ضان  منظ�مة  بناء  يف  �ضاهم  مهاتري  
حت�يل االعتماد االقت�ضادي يف ماليزيا من الزراعة 
والت�ضدير،  ال�ضناعة  اىل  الطبيعية  وامل�ارد 
وازدهرت  ف�ضيئا  �ضيئا  الفرد  دخل  وت�ضاعف 

معي�ضة امل�اطنني .
والعراق  ماليزيا  م�ارد  بني  نقارن  ان  اأردنا  فاإذا 
فهل �ض�ف نعاين مثل ما عانت ماليزيا؟.. االجابة 
اكيد ال، الن م�ارد العراق اكرث بكثري من ماليزيا، 
للدولة  العامة  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  اىل  نحتاج  ولكننا 

بعيدا عن املحا�ض�ضة املقيتة.
نحتاج لرئي�ش وزراء حري�ش على العراق و�ضعبه 
عجاج  عنه  وينف�ش  ينه�ش  ان  ي�ضتطيع  حتى 
ي�ضجل  و�ضعبه  والعراق  ي�ضجل  فالزمن  ال�ضنني، 
من كان معه او �ضده،  نفخر به، ولي�ش فقط لدينا 

ما�ش نذكره ون�ضتلهم منه عرب وقائعنا.
ولي�ش  دولة،  ادارة  رجل  اىل  بحاجة  الي�م  نحن 
رجل ادارة �ضيا�ضي من االحزاب فح�ضب، بل حتى 
غري  الظروف  كانت  مهما  الن  البالد  و�ضع  يدير 
م�ؤاتية ب��ضع العراق ال�ضعب فلم يكن مثل و�ضع 

ماليزيا من حيث امل�ارد الب�ضرية واملادية مثلنا.
مثل  م�ضت�ضار  او  رئي�ش  اىل  بحاجة  الي�م  نحن 
املرير،  ب�اقعنا  ينه�ش  حتى  حممد  مهاتري 
مفرتق  امام  الي�م  الننا  االمان،  بر  اىل  وي��ضلنا 

طرق، اك�ن او ال اك�ن.
ان  العراقية  الدولة  يف  امل�ض�ؤولني  على  نتمنى 
ي�ضتمع�ا اىل املثقفني واملبدعني من ا�ضحاب  الفكر 
النري  والعق�ل النا�ضجة، وا�ضتثمار الطاقات من 
ال�ضباب وا�ضحاب ال�ضهادات العليا الذين ميلك�ن 
فالعربة  العراق،  بخدمة  يجعلهم   وطنيا  وعيا 
له،  املثالية  التجربة  اعادة  هي  مبهاتري 
يلتقيان  ال  �ضتان  والعراق  ماليزا  بني  فالفرق 

اإال باملثابرة والعمل الدوؤوب ونكران الذات.

المقارنة بين ماليزيا والعراق

الثقة بالمحاماة 
واالستشارات القانونية
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القواعد  مجموعة  هو  االختصاص 
القانونية التي تعين الجهة المختصة في 
نظر القضية والفصل فيها.. وقد استقر 
اغلب الفقه والقضاء على ان االختصاصات 
هي  والنوعي  والوظيفي  الدولي  القضائي 
من النظام العام. أما االختصاص المكاني 

فهو ليس كذلك .
ولكن الصحيح ان كل قواعد االختصاص 
او  وظيفيا  او  دوليا  قضائيا  كانت  سواء 
قواعد  هي  مكانيا  او  شخصيا  او  نوعيا 
من النظام العام ويترتب على مخالفتها 
انعدام الفصل الصادر من المحكمة، وهي 
قاعدة عامة واصل موضوعي، ويستثنى 
من هذا األصل أنه في الدعاوى والطلبات 
بعدم  التمسك  يكون  المستعجل 
االختصاص المكاني من حق المتقاضيين 
 )74( المادة  لمنطوق  استنادا  فقط 
بعدم  الدفع   (( تنص  والتي  مرافعات 
كذلك  إبداؤه  يجب  المكاني  االختصاص 
وإال  الدعوى  لموضوع  التعرض  قبل 
سقط الحق فيه ((، أي إذا لم يتم الدفع 
او  الدعوى  موضوع  في  الولوج  قبل  به 
قواعد  مخالفة  فإن  المستعجل  الطلب 
صحة  في  تقدح  ال  المكاني  االختصاص 

الفصل، واألدلة على هذا القول هي :

التعييني  االخت�صا�ص  موارد  اوال/ 
امل�صرع  عبارات  من  امل�صتك�صفة 
يتعلق  ن�ص  كل  مطلع  يف  �صاقها  التي 
االخت�صا�ص  فيها  مبا  باالخت�صا�ص 
املكاين مثل كلمة ) تقام، يجب، تخت�ص 
والقوانني  املرافعات  قانون  يف   )...

اخلا�صة، ومن وا�صح م�صاديقها :
يف  العقار  حمل  حمكمة  اخت�صا�ص   .1

نظر الق�صايا العقارية :
على  مرافعات   )36( املادة  ن�صت  لقد 
)) تقام الدعوى يف حمكمة حمل العقار 
ن�صت  كما  عيني((،  بحق  تعلقت  اإذا 
املادة )10( من قانون اال�صتمالك على 
) على امل�صتملك تقدمي طلب اال�صتمالك 

اىل حمكمة بداءة موقع العقار ...(.
االحوال  حمكمة  اخت�صا�ص   .2
حجة  او  قرار  ا�صدار  يف  ال�صخ�صية 

والدة او وفاة املولود :
الفقرة )1( من املادة )16(  لقد ن�صت 
على  والوفيات  الوالدات  قانون  من 
املخت�صة  ال�صحية  ال�صلطة  )ت�صجل 
بها  التي مل ت�صدر  والوفيات  الوالدات 
�صهادة ا�صتنادا اىل حجة او قرار �صادر 
التي  ال�صخ�صية  االحوال  حمكمة  من 
اقامة  املتويف  او  املولود  ويل  يقيم  كان 

دائمة يف منطقتها(.
الن�صو�ص  يف  الواردة  والعبارات 
وجوب  على  جزما  تدل  املتقدمة 
قاعدة  الن  املكاين  باالخت�صا�ص  التقيد 
هي  اإهماله((  من  اأوىل  الكالم  ))اأعمال 
اأ�صل من االأ�صول العقالئية املتبعة يف 

املحاورات العرفية .
الق�صامات  امل�صرع  عّد  لقد  ثانيا/ 
ال�صرعية ال�صادرة من الق�صاء الوالئي 
على خالف االخت�صا�ص املكاين معدومة 
املادة )305(  )1( من  الفقرة  مبوجب 
مرافعات والتي تن�ص )تخت�ص حمكمة 
باإ�صدار  الدائمي  املتويف  اإقامة  حمل 
بالق�صامات  يعتد  وال  ال�صرعي،  الق�صام 
ال�صرعية ال�صادرة من حمكمة اأخرى(.

قواعد  كافة   ( املتقدم  القول  ان  ثالثا/ 
العام  النظام  من  هي  االخت�صا�ص 
االأ�صل  نظري  هو  بل  بعزيز،  لي�ص   )
ان  حيث  ال�صرقة،  جرائم  يف  املوجود 
اأخبار  على  بناًء  حتريكها  يف  االأ�صل 
اإال  �صكوى  هناك  تكن  مل  ولو  املخرب 
االأ�صل  هذا  من  ا�صتثنى  امل�صرع  ان 
والفروع  االأ�صول  بني  ال�صرقة  جرائم 
�صكوى  على  بناًء  اإال  حترك  ال  فاأنها 
من املت�صرر، فكذلك احلال يف مو�صوع 
االخت�صا�ص املكاين يف الدعوى والطلب 

الوالئي  الطلب  دون  امل�صتعجل ح�صرا 
الدفع  وجعل  ا�صتثناهما  امل�صرع  فاإن 
حق  من  املكاين  االخت�صا�ص  بعدم 

اخل�صم ولي�ص من حق املحكمة.
قواعد  كل  ان  جليا  يت�صح  هذا  ومن 
العام  النظام  من  هي  االخت�صا�ص 
تنظر  التي  املحكمة  حق  من  ويكون 
نف�صها بعدم  تلقاء  التم�صك من  الق�صية 
املرتتب  اجلزاء  وان  اخت�صا�صها، 
الدويل  االخت�صا�صات  خمالفة  على 
وال�صخ�صي  والنوعي  والوظيفي 
هو  ال�صرعية  الق�صامات  يف  واملكاين 
ال�صرعي  الق�صام  ان  حيث  االنعدام، 
ال�صادر من غري حمل اإقامة املتويف عّده 
القانون معدوما، وخمالفة االخت�صا�ص 
املكاين يف الدعاوى والطلبات امل�صتعجلة 

يرتتب عليه البطالن .
النظام  مفهوم  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
العام هو مفهوم وا�صع ومل يتم حتديده 
حتديدا دقيقا من قبل امل�صرع الأنه اأورد 
احل�صر  ال  املثال  �صبيل  على  م�صائله 
ندور  ونحن  مدين،   )130( املادة  يف 
االخت�صا�ص،  الت�صريع يف معرفة  مدار 
خم�صة  على  االخت�صا�ص  ان  وحيث 
انواع، وهي الق�صائي الدويل والوظيفي 
لذا  واملكاين،  وال�صخ�صي  والنوعي 
�صنق�صم هذا الفرع على خم�صة مقا�صد 

هي :
املق�صد االول / االخت�صا�ص الق�صائي 

الدويل
املق�صد الثاين / االخت�صا�ص الوظيفي
املق�صد الثالث / االخت�صا�ص النوعي

االخت�صا�ص   / الرابع  املق�صد 
ال�صخ�صي

املق�صد اخلام�ص / االخت�صا�ص املكاين
الق�صائي  االخت�صا�ص  االأول/  املق�صد 

الدويل:
التي  القانونية  القواعد  جمموعة  هو 
هو  او  الدول،  بني  املو�صوعات  توزع 
تعني  التي  القانونية  القواعد  جمموعة 
خمت�صا  ق�صاوؤها  يكون  التي  الدولة 
اأطرافها  كان  �صواء  الق�صية  نظر  يف 

مواطنني اأم اأجانب.
املدنية  املرافعات  قانون  يتطرق  ومل 
وامنا  االخت�صا�ص،  من  النوع  هذا  اىل 
 40 املرقم  املدين  القانون  اإليه  تطرق 
14و15(   ( املادتني  يف   1951 ل�صنة 
االخت�صا�ص  االأوىل  بينت  حيث  مدين، 
والثانية  للعراقيني  الق�صائي 
لالجانب،  الق�صائي  االخت�صا�ص 

ونتناولهما يف بندين:

البند االول / االختصاص القضائي 
للعراقيين :

 ( على  مدين   )14( املادة  ن�صت  لقد 
العراق  حماكم  امام  العراقي  يقا�صى 
ما  حتى  حقوق  من  ذمته  يف  ترتب  عما 

ن�صاأ منها يف اخلارج ( .
العامة  الوالية  لها  العراقية  املحاكم 
باحلقوق  املتعلقة  املنازعات  كل  على 
كان  �صواء  العراقيني  بذمة  الثابتة 
تطبيقا  خارجه  او  العراق  يف  الن�صوء 
رعاياها  على  الدولة  �صيادة  لفكرة 
العراقي  عليه  املدعى  كان  �صواء 
�صخ�صا طبيعيا او معنويا، و�صواء كان 

املدعي اجنبيا او عراقيا.
وقد اختلف الفقه بخ�صو�ص النزاعات 
املوجود  املنقول  او  بالعقار  اخلا�صة 
الدعوى  اقامة  وقت  العراق  خارج 
اىل  فيها  طرفا  العراقي  يكون  والتي 

فريقني :
من  هو  النزاع  هذا  ان  يرى   / االول 
االجنبي  للبلد  الق�صائي  االخت�صا�ص 
الذي يوجد فيه املال املنقول او العقار، 
الق�صائي  االخت�صا�ص  عن  ويخرج 
من  7/اأ(   ( للمادة  ا�صتنادا  العراقي 
املرقم  االجنبية  االحكام  تنفيذ  قانون 
تعد   ( تن�ص  والتي   1928 ل�صنة   30
اإذا  �صالحية  ذات  االأجنبية  املحكمة 
كون  اأ-   : االآتية  ال�صروط  احد  حتقق 
الدعوى متعلقة باأموال منقولة او غري 

منقولة كائنة يف البالد االجنبية( .
من  هو  النزاع  هذا  ان  يعتقد  الثاين/ 
ا�صتنادا  العراقي  الق�صاء  اخت�صا�ص 
املذكورة  املادة  يف  املوجود  للعموم 
يف  االخت�صا�ص  هذا  يختل  وال  اعاله 

احلالتني االآتيتني :
عن  العراقية  اجلن�صية  �صقوط   .1

املدعى عليه بعد اقامة الدعوى .
2. اإذا كان املدعى عليه العراقي يحمل 
عراقيا،  يعد  الأنه  جن�صية  من  اكرث 
بتطبيق  العراقية  املحاكم  وتلتزم 
القانون العراقي عليه ا�صتنادا ملنطوق 
من   )10( املادة  من  )ثانيا(  الفقرة 

 26 املرقم  العراقية  اجلن�صية  قانون 
ل�صنة 2006 والتي تن�ص على ) تطبق 
املحاكم العراقية القانون العراقي بحق 
من يحمل اجلن�صية العراقية وجن�صية 

دولة اأجنبية ( .
تنفيذ  قانون  الن  االول  هو  والراجح 
االحكام االجنبية هو ت�صريع �صادر من 
امل�صرع العراقي وهو خا�ص، والقانون 

املدين، هو عام واخلا�ص يقيد العام.

البند الثاني / االختصاص القضائي 
لالجانب:

 ( على  مدين   )15( املادة  ن�صت  لقد 
يقا�صى االجنبي اأمام حماكم العراق يف 

االحوال االآتية :
اأ . اذا وجد يف العراق .

متعلق  حق  يف  املقا�صاة  كانت  اذا  ب . 
مبنقول  او  العراق  يف  موجود  بعقار 

موجود فيه وقت اقامة الدعوى .
ت . اذا كان مو�صوع التقا�صي عقدا مت 
اإبرامه يف العراق او كان واجب التنفيذ 
فيه او كان التقا�صي عن حادثة وقعت 

يف العراق (.
العراق  حماكم  امام  االجنبي  يقا�صى 

عند حتقق احدى احلاالت االتية :
اوال/ اذا وجد يف العراق :

العراق  اأجنبي يوجد يف  اال�صل ان كل 
الق�صاء  فاإن  النزاع  يف  طرفا  وكان 
ويكفي  نظره،  يف  املخت�ص  هو  العراقي 
الدعوى  اقامة  وقت  االجنبي  وجود 
كان  �صواء  ذلك  بعد  العراق  غادر  وان 
االجنبي �صخ�صا طبيعيا له حمل �صكن 
مركز  له  معنويا  �صخ�صا  او  ال  ام  فيها 
مركزه  كان  وان  فيه،  اعمال  اإدارة 

الرئي�صي يف اخلارج .
بع�ص  املتقدم  اال�صل  من  وي�صتثنى 
اال�صخا�ص االجانب حيث ال يخ�صعون 

لوالية الق�صاء العراقي، وهم :
للدول  ال�صيا�صيون  املمثلون   .1

االجنبية وحا�صيتهم :
قانون  من  االوىل  املادة  ن�صت  لقد 
رقم  ال�صيا�صيني  املمثلني  امتيازات 
املمثلني  ان   ( على   1935 ل�صنة   4
االجنبية  للدول  ال�صيا�صيني 
حا�صيتهم  من  هم  الذين  واال�صخا�ص 
عن  م�صونون  الدويل  التعامل  وفق 
االمور  يف  املدنية  املحاكم  �صلطة 
املدنية والتجارية واجلزائية، وت�صان 
التعامل  وفق  واأموالهم  ا�صخا�صهم 
او  التوقيف  او  القب�ص  من  الدويل 
ال�صلطات  او  املحاكم  قبل  من  احلجز 

االخرى ( .
تثبت �صفة املمثل ال�صيا�صي لل�صخ�ص 
وزير  من  ت�صدر  �صهادة  مبوجب 
اإليها  ينتمي  التي  للدولة  اخلارجة 
�صاحب  ويخرج  بجن�صيته،  ال�صخ�ص 
هذه ال�صفة من �صلطان املحاكم املدنية 
يف االمور املدنية والتجارية واجلزائية 
الق�صائية..  باحل�صانة  لتمتعهم 
االأعمال  على  تقت�صر  احل�صانة  وهذه 
ممار�صتهم  حني  منهم  ال�صادرة 
الدبلوما�صي،  ون�صاطهم  لوظائفهم 
ال�صيا�صي  املمثل  من  املت�صرر  وعلى 
ملعاجلة  اخلارجية  وزارة  مراجعة 
او  الدبلوما�صية  بالطرق  املو�صوع 
اأما  دولته.  حماكم  امام  مقا�صاته 
ب�صفتهم  منهم  ال�صادرة  االعمال 

كاأعمال  الوظيفية  ال  ال�صخ�صية 
التجارة واملداينة واال�صتئجار فتكون 

خا�صعة للق�صاء العادي .
وقد اختلف الفقه يف م�صاألة قبول املمثل 
ال�صيا�صي يف اخل�صوع ل�صلطان املحاكم 

العراقية اىل قولني :
املحكمة  على  ان  يرى   / االول 
تنازل  الأنه  الق�صية  نظر  يف  اال�صتمرار 

عن ح�صانته الق�صائية .
الثاين / يرى ان املحاكم العراقية غري 
خمت�صة حتى اإن قبل املمثل ال�صيا�صي 
باملثول امامها الأنه ال يحق له التنازل 
النها  دولته  مبوافقة  اإال  ح�صانته  عن 

حق للدولة ولي�ص للممثل ال�صيا�صي.
2. القن�صل االجنبي :

قانون  من  الثانية  املادة  ن�صت  لقد 
االأجنبية  الدول  قنا�صل  امتيازات 
ما  )عدا  على   1949 ل�صنة   26 رقم 
واملعاهدات  االتفاقيات  يف  عليه  ين�ص 
االعمال  يف  القن�صل  يخ�صع  القن�صلية 
غري الر�صمية ل�صلطة املحاكم املدنية يف 
واجلزائية  والتجارية  املدنية  االمور 
وال �صيانة له، اإال يف االعمال التي يقوم 
الر�صمية،  وب�صفته  وظيفته  بحكم  بها 

وذلك على اأ�صا�ص املقابلة باملثل(.
االأجنبي  القن�صل  خ�صوع  عدم  ان 
لوالية حماكم العراق مقيد بقيدين هما 

:
بحكم  العمل  منه  ي�صدر  ان   / االول 
ويفهم  الر�صمية،  وب�صفته  وظيفته 
العادية  ب�صفته  منه  �صدوره  ان  منه 

يخ�صعه لوالية حماكم العراق .
باملثل،  املقابلة  مبداأ  وجود   / الثاين 
وان ت�صفي دولة القن�صل على القن�صل 
عند  الق�صائية  احل�صانة  العراقي 
قيامه باأعماله الر�صمية، ويفهم منه ان 
املبداأ يخ�صعه لوالية  عدم وجود هذا 
حماكم العراق حتى يف اأعماله الر�صمية

 
2. المبعوث الدبلوماسي :

اتفاقية  من   )31( املادة  ن�صت  لقد 
امل�صادق  الدبلوما�صية  للعالقات  فينا 
عليها يف العراق بالقانون رقم 20 ل�صنة 
املبعوث  يتمتع   -1(( على   1962
الدبلوما�صي باحل�صانة الق�صائية فيما 
يتعلق بالق�صاء اجلنائي للدولة املعتمد 
بق�صائها  يتعلق  فيما  وكذلك  لديها، 
املدين واالإداري اإال يف احلاالت االتية:

)ا( الدعاوى العينية املتعلقة باالأموال 
اقليم  يف  الكائنة  اخلا�صة  العقارية 
الدولة املعتمد لديها، ما مل تكن حيازته 
املعتمدة  الدولة  عن  بالنيابة  لها 

ال�صتخدامها يف اغرا�ص البعثة .
)ب( الدعاوى املتعلقة ب�صوؤون االإرث 
بو�صفه  فيها  يدخل  والتي  والرتكات 
منفذا او مديرا او وريثا او مو�صى له، 
بالنيابة  ال  نف�صه  عن  باال�صالة  وذلك 

عن الدولة املعتمدة .
ن�صاط  باأي  املتعلقة  الدعاوى  )ج( 
الدولة  يف  ميار�صه  جتاري  او  مهني 
املعتمد لديها خارج وظائفه الر�صمية .

الدبلوما�صي  املبعوث  يتمتع   -  2
باالإعفاء من اداء ال�صهادة .

اإجراءات  اأي  اتخاذ  يجوز  ال   -  3
الدبلوما�صي  املبعوث  ازاء  تنفيذية 
يف  عليها  املن�صو�ص  احلاالت  يف  اإال 
 1 الفقرة  من  و)ج(  )ا(و)ب(  البنود 

اتخاذ  امكان  وب�صرط  املادة،  هذه  من 
بحرمة  امل�صا�ص  دون  االإجراءات  تلك 

�صخ�صه او منزله .
باحل�صانة  الدبلوما�صي  املبعوث  متتع 
ال  لديها  املعتمد  الدولة  يف  الق�صائية 

يعفيه من ق�صاء الدولة املعتمدة((.
املبعوث الدبلوما�صي هو رئي�ص البعثة 
وهو  موظفيها،  احد  او  الدبلوما�صية 
كل  عن  الق�صائية  باحل�صانة  يتمتع 
ب�صفته  منه  ي�صدر  ت�صرف  او  عمل 
الوظيفية وال يخ�صع للق�صاء العراقي، 
من  متنع  ال  احل�صانة  هذه  ولكن 
املعتمدة  دولته  حماكم  امام  مقا�صاته 
تقت�صر  الق�صائية ال  لديها، واحل�صانة 
ت�صمل  بل  الدبلوما�صي  املبعوث  على 
 )37( املادة  يف  املذكورين  اال�صخا�ص 

من االتفاقية، وهم :
أ . أسرة المبعوث الدبلوماسي من 

اهل بيته .
ب . موظفو البعثة االإداريون والفنيون 
مل  ان  بيتهم  اأهل  من  ا�صرهم  وافراد 
املعتمد  الدولة  مواطني  من  يكونوا 

لديها او املقيمني فيها اقامة دائمة .
لي�صوا  الذين  البعثة  م�صتخدمو  ت . 
فيما  لديها  املعتمد  الدولة  مواطني  من 
يتعلق باالأعمال التي يقومون بها اثناء 

اأدائهم واجباتهم .
لدى  العاملون  اخلا�صون  اخلدم  ث . 
اإن مل يكونوا من موظفي  البعثة  افراد 

الدولة املعتمد لديها .

ثانيا/ اذا كان موضوع النزاع هو 
عقار موجود في العراق :

يخت�ص الق�صاء العراقي بنظر مو�صوع 
النزاع املتعلق بعقار موجود يف العراق 
اخل�صوم  جن�صية  عن  النظر  غ�ص  مع 
ام  اأجانب  كانوا  �صواء  الدعوى  يف 
مال  مو�صوعها  الدعوى  الن  مواطنني 

موجود يف العراق .
ثالثا/ إذا كان موضوع النزاع 

منقوال موجودا في العراق وقت 
اقامة الدعوى:

يخت�ص الق�صاء العراقي بنظر مو�صوع 
يف  موجود  مبنقول  املتعلق  النزاع 
غ�ص  مع  الدعوى  رفع  وقت  العراق 
النظر عن جن�صية اخل�صوم يف الدعوى 
الن  مواطنني  ام  اجانب  كانوا  �صواء 
يف  موجود  مال  مو�صوعها  الدعوى 
يختل  ال  االخت�صا�ص  وهذا  العراق، 
اإقامة  بعد  اخلارج  اىل  املنقول  بنقل 

الدعوى.
رابعا/ إذا كان موضوع النزاع هو 

عقد ابرم في العراق او كان واجب 
التنفيذ فيه :

يخت�ص الق�صاء العراقي بنظر مو�صوع 
العراق  يف  ابرم  بعقد  تعلق  اإذا  النزاع 
وبغ�ص  فيه،  التنفيذ  واجب  كان  او 
�صواء  املتعاقدين  جن�صية  عن  النظر 
كانوا اجانب او مواطنني الن الدعوى 
مو�صوعها عقد انعقد يف العراق او ينفذ 

فيه .
خامسا/ إذا كان موضوع النزاع هو 

حادثة وقعت في العراق :
يخت�ص الق�صاء العراقي بنظر مو�صوع 
يف  حادثة  وقوع  من  النا�صئ  النزاع 

احلادثة  هذه  كانت  �صواء  العراق، 
العقوبات  قانون  عليها  يطبق  جزائية 
املدين،  القانون  عليها  يطبق  مدنية  او 
اخل�صوم  جن�صية  عن  االإغما�ص  مع 
مواطنني  ام  اجانب  كانوا  �صواء  فيها 
يف  ح�صلت  حادثة  هو  املو�صوع  الن 

العراق .

سادسا/ قبول األجنبي بالقضاء 
العراقي :

االخت�صا�ص  مبداأ  دوليا  �صاع  لقد 
االرادي،  اخل�صوع  ب�صبب  الق�صائي 
املادة  يف  به  العراقي  امل�صرع  اخذ  وقد 
ال�صابعة من قانون تنفيذ احكام املحاكم 
 1928 ل�صنة   )30( باملرقم  االأجنبية 
والتي تن�ص على )... هـ: كون املحكوم 
و:  باختياره..  الدعوى  قد ح�صر  عليه 
كون املحكوم عليه قد وافق على ق�صاء 

املحكمة االأجنبية يف دعواه (.
الق�صاء العراقي يخت�ص بنظر  فاإن  لذا 
احدهما  او  اطرافه  يكون  الذي  النزاع 
اأجنبيا اإذا قبل االأجنبي الرتافع اأمامه، 
م�صاديق  له  كلي  عنوان  هو  والقبول 

كثرية منها:
اخت�صا�ص  على  العقد  يف  االتفاق   .1
الق�صاء العراقي يف نظر اأي نزاع يخ�ص 

العقد .
دفعه  وعدم  املحكمة  امام  ح�صوره   .2
اأما  بعدم اخت�صا�ص الق�صاء العراقي. 
املحكمة  على  فيتعني  يح�صر  مل  اإذا 
بعدم  نف�صها  تلقاء  من  تق�صي  ان 

االخت�صا�ص النه من النظام العام .

سابعا / ارتباط القضايا :
مفاده  مبداأ  الدويل  الفقه  تبنى  لقد 
الق�صايا  بكل  الدولة  اخت�صا�ص 
يف  الداخلة  بالق�صية  املرتبطة 
�صري  ح�صن  ل�صمان  اخت�صا�صها 
يف  االأحكام  تناق�ص  ولعدم  العدالة، 

الق�صايا املرتابطة.
اخت�ص  اإذا  العراقي  الق�صاء  فاإن  لذا 
بنظر  خمت�صا  يكون  فاإنه  ق�صية  بنظر 
الفقه هو  الق�صايا املرتبطة بها الن  كل 

م�صدر من م�صادر احلكم.
قواعد  تطبيق  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
الدويل  الق�صائي  االخت�صا�ص  تنازع 
تنازع  قواعد  تطبيق  من  ا�صبق  يكون 

القوانني، ويرتتب عليه امران هما :
الق�صائي  االخت�صا�ص  انعقاد  ان   .1
يقدح  ال  االجنبي  ملقا�صاة  العراقي 
الق�صائي  االخت�صا�ص  انعقاد  فيه 
انعقاد  يف  العربة  الن  االأخرى  للدول 
بالت�صريعات  هو  العراقي  االخت�صا�ص 
الق�صاء  على  يجب  التي  العراقية 
النظر  غ�ص  مع  تطبيقها  العراقي 
كونها  االجنبية  الت�صريعات  عن 
لي�صت بحجة على الق�صاء العراقي.
2. ان انعقاد االخت�صا�ص الق�صائي 
ال  االأجنبي  ملقا�صاة  العراقي 
القوانني  تطبيق  بال�صرورة  يعني 
االإ�صناد  قواعد  الن  العراقية 
الوطني  الت�صريعات  يف  املوجودة 
دولة  قانون  بتطبيق  تق�صي  قد 
اال�صناد  وقواعد  اأخرى، 
جزء  الأنها  االإتباع  واجبة 

من الت�صريعات الوطنية.

االختصاص .. قواعده وأنواعه القانونية
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اأ�شبحوا  العامل  معظم  من  علماء 
متفائلني بعد اأن حللوا يف الأ�شابيع 
اأكدت  اختبارات  نتائج  الأخرية 
"كورونا"  اأ�شابهم  الذين  بدماء  اأن 
امل�شتجد، وجنوا متعافني منه فيما 
بال  وطبيعيا  جاهزا  �شالحا  بعد، 
على  بالق�شاء  وكفيال  م�شاعفات، 
الفريو�س، بعد اأن يت�شلل اإىل اجل�شم 

ليتكاثر يف خالياه.
التفاوؤل  هذا  اإىل  اأ�شار  من  واأكرث 
هو  الختبارات،  لنتائج  وحتم�س 
 Anthony Fauci الدكتور 
للح�شا�شية  الوطني  املعهد  مدير 
املعروف  املعدية،  والأمرا�س 
اخت�شارا،   NIAID باأحرف 
البيت  عمل  بفريق  والع�شو 
وغريه  امل�شتجد  ملكافحة  الأبي�س 
من الفريو�شات بالوليات املتحدة.

"وول  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  من 
اأن  وملخ�شه  جورنال"  �شرتيت 

فريو�شية،  عدوى  من  املتعافى  دم 
الفريو�س  حتارب  بروتينات  ينتج 
ميكن  م�شادة"  "باأج�شام  نف�شه 
دم  يف  ل�شخها  منه  ا�شتخراجها 
املري�س لتحميه مما قد يق�شي عليه.

على  العثور  باأن  التقرير  وي�شرح 
ال�شخ�س  بدم  م�شادة  اأج�شام 
كان  اأنه  يعني  حتليله،  مت  الذي 
م�شابا ولديه الآن دفاعات جزيئية 
جعله  الذي  الفريو�س  ملحاربة 
"املناعة"  مري�شا، وهو ما ي�شمونه 
كافية  بيولوجية  بدفاعات  املزودة 
والأمرا�س  العدوى  ملكافحة 
جزيئاتها  نقل  لالأطباء  ميكن  التي 
كاأج�شام م�شادة اإىل دماء امل�شابني 
بالفريو�س نف�شه، لت�شاعد بعالجهم.

"الأج�شام  ا�شتخدام  مت  اأن  و�شبق 
�شحية  اأزمات  يف  امل�شادة" 
ملا  وفقا  كبري،  وبنجاح  اأخرى، 
 Johns كلية  يف  بروف�شور  قاله 

 Hopkins Bloomberg
 School of Public

تاأ�ش�شت يف 1916  التي   Health
وهو  الأمربكية،  مريلند  بولية 

 Arturo Casadevall
ا�شتخدامها  مت  العملية  اأن  ال�شارح 
حني تف�شت الإنفلونزا الإ�شبانية يف 

1918 وقتلت املاليني.
عملية  اأن  اأي�شا  الربوف�شور  وذكر 
دماء  من  امل�شادة  الأج�شام  نقل 
م�شابني،  اآخرين  دماء  اىل  متعافني 
تف�شى  حني  خا�س  ب�شكل  متت 
"النكاف" و�شلل الأطفال واحل�شبة 
كان  فيما  املا�شي،  القرن  باأوائل 
ظهر  اأن  بعد  لها،  ا�شتخدام  اأحدث 
فريو�س SARS يف دي�شمرب 2002 
�شهرين  بعد  وتف�شى  بال�شني، 
تنف�شية  مبتالزمة  انت�شر  بوباء 
 8096 منها  عانى  ووخيمة،  حادة 
نحبهم   724 فق�شى  دولة،   29 يف 
منها، وبعدها توارى "�شار�س" عن 
له  لقاح  اكت�شاف  دون  من  الأنظار 

لالآن، ورمبا يعود ثانية.
بنقل  العالج  على  ويطلقون 

اإىل  �شخ�س  من  امل�شادة  الأج�شام 
اآخر، ا�شم العالج بالبالزما النقاهة، 
يف  بعد  ا�شتخدامها  يتم  مل  اأنه  اإل 
اأن  اإل  بكورونا،  امل�شابني  عالج 
يف  اإجراوؤها  مت  اأولية  اختبارات 
�شجعت  نتائج،  اأظهرت  ال�شني 
الأمريكية  والدواء  الغذاء  "اإدارة 
يف  با�شتخدامها  لالأطباء  ت�شمح  "اأن 
من  للتاأكد  بالت�شخي�س  تبداأ  عملية 
حاملني  يعودوا  مل  املتعافني  اأن 
الأج�شام  عن  البحث  ثم  للفريو�س، 
امل�شادة يف بالزما دمائهم للتاأكد من 
اإنتاج كميات كافية منها ل�شخها يف 
ج�شمه  يكافح  بحيث  امل�شاب،  دم 
بيتان  خل�شها  عملية  يف  الفريو�س، 

من ال�شعر العربي يف قدمي الزمان:
َك  َوَداوؤُ ُر..  ُتب�شِ َوما  فيَك  َدواوؤَُك 

ِمنَك َوما َت�شُعُر
غري..  �شَ ُجرٌم  َك  اأََنّ اأََتزُعُم 

َوفيَك ِانَطوى العامَلُ الأَكرب

كيف يتحول دم المتعافي من كورونا إلى أفضل عالج لمصاب آخر؟

تعزيز  يف  وحمورياً  مهماً  دورًا  الأ�شرة  تلعب   
ال�شلوكيات  باتباع  الأبناء  لدى  التوعية 
واملمار�شات ال�شحية، التي يجب اأن تقرتن منذ 
ال�شغر، حتى ت�شبح ثقافة ميار�شها الأطفال يف 

�شلوكياتهم وتعامالتهم اليومية.
يعي�شها  التي  ال�شتثنائية  احلالة  �شوء  ويف 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  العامل 
»كوفيد 19«، فاإن توعية الأ�شر لأبنائهم باأهمية 
ال�شحية  وال�شلوكيات  العادات  على  املحافظة 
ال�شليمة، ومنها غ�شل وتعقيم اليدين بعد اللعب 
الأكل،  وقبل  غريب  ج�شم  اأي  مالم�شة  وعند 
من  للوقاية  نفو�شهم  يف  النظافة  ثقافة  وغر�س 
م�شوؤولية  ويزيد  �شرورياً  اأمرًا  تعد  الأمرا�س، 

الأ�شر جتاه اأبنائهم واملجتمع.
واأكدت الدكتورة، عائ�شة الب�شطي، اخت�شا�شية 
اأهمية  بدبي،  ال�شحة  هيئة  يف  الأ�شرة  طب  اأول 
تعزيز  يف  املجتمع  اأفراد  كل  على  امللقى  الدور 
الأمرا�س  من  للوقاية  ال�شحي  والتثقيف  الوعي 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  فيها  مبا  املختلفة، 

الذي تعاين منه معظم دول العام حالياً.
وقاية

الوعي  وتعزيز  الوقاية  اأهمية  اإىل  واأ�شارت 
مل  الذي  الفريو�س،  هذا  ملواجهة  املجتمعي 
رغم  له  عالج  اإىل  الآن  حتى  العامل  يتو�شل 
اجلهود الكبرية التي تبذلها خمتلف دول العامل 

يف هذا الجتاه.
بالتو�شيات  اللتزام  باأهمية  ونوهت 
والحتياطات والإر�شادات، التي حددتها منظمة 
الدولة  يف  ال�شحية  واجلهات  العاملية  ال�شحة 
للوقاية من املر�س واحلد من انت�شاره بني اأفراد 

املجتمع.
اإر�شادات

الأ�شرة  الذي تقوم به  الكبري،  الدور  واأو�شحت 
كل  لدى  ال�شحية  الإر�شادات  وتر�شيخ  لتطبيق 
اأفراد الأ�شرة مبن فيهم الأطفال، لت�شبح �شلوكاً 

ومنط حياة يومياً لتفادي خمتلف الأمرا�س مبا 
فيها فريو�س كورونا امل�شتجد. م�شددة على اأهمية 
ال�شحيحة واملوثوقة  التثقيفية  اختيار امل�شادر 
للمعلومات، التي تتعلق مبر�س فريو�س كورونا، 
بني  وتناقلها  ال�شائعات  وراء  الن�شياع  وعدم 
اأفراد الأ�شرة، والعمل على نبذ هذه ال�شائعات، 
امل�شادر  اختيار  اإىل  وتوجيههم  الأطفال  وتعليم 
يف  ال�شحيحة  املعلومة  على  للح�شول  املوثوقة 
املغلوطة،  املعلومات  عن  والبتعاد  امل�شتقبل، 
غري  واخلوف  القلق  حالت  من  تزيد  قد  التي 

املربر بني اأفراد املجتمع.
والتعرف  الأبناء  مع  اجللو�س  اأهمية  واأكدت 
على اأفكارهم ومعلوماتهم املنا�شبة حول املر�س 
املفاهيم  ت�شحيح  بهدف  العمرية  لفئتهم  وفقاً 
املغلوطة لديهم يف ظل النت�شار الوا�شع لو�شائل 
التوا�شل الجتماعي، واحلديث معهم وطماأنتهم 
والحرتازية،  الوقائية  بالإجراءات  وتعريفهم 
ال�شحية،  اجلهات  خمتلف  تتخذها  التي 
مبا  الوقائية،  اإجراءات  اتباع  على  وت�شجيعهم 
فيها غ�شل اليدين با�شتمرار باملاء وال�شابون اأو 
واأهمية  الكحول،  على  حتتوي  التي  باملطهرات 

عدم تبادل الأغرا�س ال�شخ�شية مع الآخرين.
ن�شائح

اأحد  اإ�شابة  عند  الب�شطي،  الدكتورة  ون�شحت، 
اأو  ال�شعال  مثل  الزكام  باأعرا�س  الأ�شرة  اأفراد 
مبنديل  والفم  الأنف  تغطية  باأهمية  العط�س 
وغ�شل  ال�شتخدام  بعد  فورًا  منه  والتخل�س 
اأو  والأطفال  ال�شن  كبار  خمالطة  وعدم  اليدين، 
اأفراد الأ�شرة الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة، 
العالج  لأخذ  الطبية  ال�شت�شارة  اإىل  واحل�شول 

الالزم.
احلالية  الفرتة  خالل  ال�شفر  بعدم  ن�شحت  كما 
اأخذ  اأهمية  مع  باملر�س،  املوبوءة  الدول  اإىل 
الحتياطات الالزمة يف حال ال�شفر ال�شطراري 
مثل التنظيف امل�شتمر لالأيدي باملاء وال�شابون، 

لديه  اأي �شخ�س  الل�شيقة مع  املخالطة  وجتنب 
كال�شعال  الإنفلونزا  اأو  الربد  نزلت  اأعرا�س 
احليوانات  مع  التعامل  وجتنب  والعط�س، 
الربية دون ا�شتخدام و�شائل الوقاية ال�شخ�شية، 

اإ�شافة اإىل تناول الأطعمة املطهية جيدًا.
مطالبة

وطالبت، اخت�شا�شية اأول طب الأ�شرة يف هيئة 
ال�شحة بدبي، كل اأفراد املجتمع ب�شرورة اتباع 
الوقائية،  والإر�شادات  والتعليمات  الإجراءات 
الر�شمية  ال�شحية  اجلهات  عن  ت�شدر  التي 
وال�شائعات  بالأقوال  التاأثر  ودون  الدولة،  يف 

واملعلومات املغلوطة وامل�شللة.
تعليم

بدوره، اأ�شار الدكتور، وليد الفي�شل، ا�شت�شاري 
اأهمية  اإىل  ال�شحة،  بهيئة  العامة  ال�شحة 
النظافة  حول  معهم  والتحدث  الأطفال  تعليم 
ال�شحيحة  الطريقة  على  وتدريبهم  ال�شخ�شية، 
املناديل  من  ال�شحيح  والتخل�س  اليدين  لغ�شل 
بعد ا�شتخدامها، بحيث يكون احلديث بابت�شامة 
املعلومة  تو�شيل  اأهمية  موؤكدًا  ودية،  وبطريقة 
للمرحلة  وفقاً  للطفل،  واملالئمة  ال�شحيحة 
العمرية بحيث ي�شعر بالطمئنان من الإجراءات 
من  اتخاذها  يتم  التي  والحرتازية  الوقائية 
خمتلف اجلهات املعنية. م�شريًا اإىل اأهمية توفري 
»املعلومات املالئمة للعمر يف الوقت املالئم«، لأن 

اأف�شل م�شدر يثق به الأطفال هو الوالدان.
قواعد

يف  القواعد  بع�س  الفي�شل،  الدكتور  واأّكد، 
مثل  الظروف  هذه  يف  الأطفال  مع  التعامل 
البتعاد عن التوتر اأو اإلقاء اللوم على الآخرين، 
ت�شعر  اأن  ميكن  �شلبية  تعليقات  اإ�شدار  وعدم 
و�شائل  من  الأخبار  ومتابعة  بالقلق،  الأطفال 
اإعالم موثوقة ملعرفة التطورات حول الفريو�س، 
الإجابات، واأن هناك  ادعاء معرفة جميع  وعدم 
اعتمادًا  القرارات  يتخذون  خمت�شني  اأ�شخا�شاً 

على حقائق موجودة لديهم، وحماولة املحافظة 
من  يعزز  الذي  احلياة  روتني  على  الإمكان  قدر 
غ�شل  لي�شبح  وتوجيههم  البدنية،  �شحتهم 

اليدين عادة مرت�شخة يف �شلوكهم.
جهود

امل�شتمرة  اجلهود  اإىل  الفي�شل،  الدكتور  واأ�شار، 
التي تقوم بها كل اجلهات ال�شحية لرفع الوعي 
والتثقيف ال�شحي باملر�س، الذي ل يوجد حتى 
الرعاية  تبقى  حيث  له،  لقاح  اأو  عالج  اأي  الآن 
الرئي�شة  الطريقة  هي  الأعرا�س  وعالج  املكثفة 

للتعامل معه.
الن�شائح  اتباع  اإىل  املجتمع  اأفراد  ودعا 
ال�شحية  اجلهات  عن  ال�شادرة  والإر�شادات 
للوقاية من املر�س، ومنها غ�شل اليدين با�شتمرار 
باملاء وال�شابون ملدة ل تقل عن 20 ثانية يف كل 
امل�شابني،  مع  املبا�شر  التوا�شل  وجتنب  مرة، 
بدون  الفم  اأو  الأنف  اأو  العينني  مل�س  وعدم 
امللوثة  الأ�شطح  مالم�شة  وجتنب  اليدين،  غ�شل 
وتطهريها با�شتمرار، مع اأهمية التزام ال�شخ�س 
مثل  الأعرا�س  بع�س  تظهر  بداأت  اإذا  املنزل  يف 
اأو  الر�شح  اأو  ال�شعال  اأو  ال�شداع  اأو  احلمى 

�شيق النف�س.
دور

يقع  الذي  الدور  اأهمية  الفي�شل،  الدكتور   واأكد، 
على الآباء والأمهات يف رفع م�شتوى الوعي لدى 
اأبنائهم حول فريو�س كورونا، والتثقيف ال�شحي 
من اأجل تعزيز ال�شلوكيات ال�شحية، واحلد من 
املر�س  هذا  ي�شاحب  الذي  والتهويل  ال�شائعات 
وم�شادر  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب 

املعلومات غري الر�شمية.
وقال: اإن كثريًا من الآباء يتعر�شون للعديد من 
الأ�شئلة املوجهة اإليهم من الأطفال حول املر�س 
منه؟  الوقاية  وكيفية  خطورته  ومدى  واأ�شبابه 
منطقية  اإجابات  الآباء  من  تتطلب  اأ�شئلة  وهي 
الذي  والتخويف  التهويل  عن  بعيدة  و�شحيحة 

بني  تناقله  ويتم  الإعالم،  و�شائل  بع�س  تن�شره 
ملثل  الر�شمية  امل�شادر  اإىل  الرجوع  دون  النا�س 

هذه املعلومات.
ال�شلطات  باأن  الأطفال  اإخبار  اأهمية  واأكد 
املدر�شة  يف  بيئتهم  يف  يعمل  من  وكل  ال�شحية، 
واملنزل واملجتمع، ي�شعون جميعاً اإىل حمايتهم، 
كما يجب منح الأطفال مزيدًا من الوقت لأنهم يف 
وقت الأزمات يحتاجون اأكرث لالهتمام ومناق�شة 
كل ما يريدون معرفته حول الأزمة اأو اأي �شيء 

اآخر.
بالأرقام
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 ين�شح باتباع الإر�شادات ال�شحية للوقاية من 
»كورونا«، ومنها غ�شل اليدين باملاء وال�شابون 

ملدة ل تقل عن 20 ثانية يف كل مرة.

02
امل�شابني،  مع  املبا�شر  التوا�شل  جتنب  ينبغي 
دون  من  الفم  اأو  الأنف  اأو  العينني  مل�س  وعدم 
امللوثة  الأ�شطح  مالم�شة  وجتنب  اليدين،  غ�شل 

وتطهريها با�شتمرار.
19

ينبغي البتعاد عن التوتر وعدم اإ�شدار تعليقات 
�شلبية ميكن اأن ت�شعر الأطفال بالقلق، ومتابعة 
ملعرفة  موثوقة  اإعالم  و�شائل  من  الأخبار 

تطورات »كوفيد 19«.
01

اإىل  التنف�شي  اجلهاز  قطريات  ت�شل 
ي�شعل  الذي  ال�شخ�س  من  واحد  مرت 
املخالطة  جتّنب  يجب  لذا  يعط�س،  اأو 
الوثيقة مع اأي م�شاب باحلمى وال�شعال.

»كورونا« األسرة.. دور توعوي ومحوري في التصدي لـ

مكان  اأكرث  عن  حديثة  اأمريكية  درا�شة  ك�شفت 
يختبئ فيه فريو�س “كورونا” امل�شتجد بداخل 

املنزل.
ووفقاً للدرا�شة التي ن�شرتها اجلمعية الأمريكية 
لعلم الأحياء الدقيقة، فاإن من املحتمل اأن يكون 
�شريرك هو اأبرز م�شت�شيف جلزيئات الفريو�س 
التاجي يف حال حملك للمر�س )قطرات(، خا�شة 
موقع  بح�شب  ال�شرير،  واأغطية  الو�شادة  على 

ليف”. “ب�شت 
وتظهر الأبحاث اأن ما ي�شل اإىل 45% من جميع 
مما  اأعرا�شا،  تظهر  ل  )كوفيد-19(  اإ�شابات 
يعني اأنك قد تكون م�شاب بالفريو�س، ولكن ل 
تظهر اأية عالمات، ويف تلك الأثناء قد تت�شبب يف 
اإ�شابة الآخرين باملر�س برتك قطرات يلتقطونها 

من على الأ�شطح التي تلم�شها اأو تتنف�شها.
احلديثة،  الدرا�شة  معدو  الباحثون،  وجمع 
فريو�س  ملر�شى  امل�شت�شفيات  غرف  من  عينات 
اأن  واكت�شفوا  بال�شني،  ت�شنغدو  “كورونا” يف 
كما  بـ)كوفيد-19(،  ملوثة  اأ�شطحها  من   %40
املر�شى،  غرف  يف  تلوثا  مواقع   3 اأكرث  حددوا 
والو�شائد   %54 بن�شبة  الفرا�س  اأ�شرة  فكانت 
ولفت   .)%50( الأ�شرة  ومالءات   )%50(
العلماء اإىل اأن العينات التي اختربوها ماأخوذة 
من  وتطهريها  تنظيفها  مت  م�شت�شفى  غرف  من 
بحال  بالك  فما  يوميا،  مرتني  املمر�شات  قبل 

�شرير ملوث بداخل غرفة مل تعقم تقريبا.
ُن�شرت  اأخرى نتائج مماثلة  اأظهرت درا�شة  كما 
والتي  النا�شئة،  املعدية  الأمرا�س  جملة  يف 
الأ�شخا�س  اإ�شابة  �شرعة  مدى  عن  ك�شفت 
 24 من  اأقل  يف  بفندق  غرفة  يف  بـ)كوفيد-19( 
حمولت  عن  الدرا�شة  هذه  ك�شفت  كما  �شاعة، 

“كورونا”  فريو�شية عالية من قطرات فريو�س 
امل�شتجد امللوثة على اأغطية الو�شائد والأغطية 

ب�شكل خا�س.
التي تو�شال  النتائج  اإن  الدرا�شتني  يقول موؤلفا 
وتطهري  لتنظيف  احلا�شمة  الأهمية  تظهر  اإليها 
الفرا�س ب�شكل �شحيح، بينما تو�شي الأكادميية 
بغ�شل  عموما  اجللدية  لالأمرا�س  الأمريكية 
املالءة مرة واحدة يف الأ�شبوع، وتغيري اأكيا�س 

الو�شائد مرتني اإىل ثالث مرات يف الأ�شبوع.
منزل  يف  الليلة  ق�شائك  حال  يف  باأنه  ون�شحوا 
انت�شار  و�شط  فندق  يف  اأو  الأ�شدقاء  اأحد 
حت�شر  اأن  فيف�شل  امل�شتجد،  “كورونا”  وباء 
واأغطية  كالو�شادة  معك  فرا�شك  م�شتلزمات 

ال�شرير.
يف  خريية  جمعية  ت�شعى  اخر،  جانب  من 
بريطانيا اإىل تدريب الكالب لكت�شاف الأ�شخا�س 
وتقول  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�س  امل�شابني 

اجلمعية اإن جتاربها “ت�شري ب�شكل جيد”.
ومت تدريب �شتة كالب من قبل اجلمعية اخلريية 
“كالب الفح�س الطبي” يف مدينة ميلتون كينز 

باململكة املتحدة، على وفق “بي بي �شي”.
اجلمعية  موؤ�ش�شة  غي�شت،  كلري  وقالت، 
اأ�شال  تظهر  الكالب  اإن  لها،  التنفيذية  واملديرة 

اإ�شارات على اأنها قادرة على �شم الفريو�س.
اجلمعية  تدرب  التي  الأوىل  املرة  لي�شت  وهذه 
دربت  فقد  معينة،  اأمرا�س  لكت�شاف  كالبا 
اجلمعية، �شابقا، الكالب لتعقب رائحة املالريا، 
باركين�شون.وقالت  ومر�س  وال�شرطان، 
الدكتورة غي�شت اإن “الدرا�شة ت�شري ب�شكل جيد 
بنتائج  حقيقة،  تب�شر،  كلها  والإ�شارات  جدا، 

اإيجابية”.

وعن تفا�شيل التدريب، قالت: “يف هذه اللحظة، 
التن�س،  كرة  من  �شغرية  خيوط  بقطع  نقوم 
واإخفاء  ورق  بقطعة  اخليوط  هذه  ومالم�شة 
على  قادرة  تكون  الكالب  اأن  والنتيجة  الورق، 
ب�شكل  اإنها ماهرة  العثور عليها )قطعة ورق(. 

ل ي�شدق”.
وديغبي،  نورمان  الكالب:  تدريب  و�شيتم 
روائح  لتعقب  واأ�شر،  و�شتار،  و�شتورم، 
واجلوارب  املعقمة،  اجلوارب  يف  الفريو�شات 
الن�شائية الطويلة وكمامات الوجه التي يرتديها 
يف  الوطنية  ال�شحية  اخلدمات  هيئة  موظفو 

لندن.
يف  عينة   3200 و�شول  بدء  الفريق  ويتوقع 
بتعقب  الكالب  و�شُتكلف  القادم.  الأ�شبوع 
العينات  عن  ومتييزها  الإيجابية  العينات 
اأويل  تدريب  املدربني.وبعد  وتنبيه  ال�شلبية 
ا�شتمر ثمانية اأ�شابيع، �شتنتقل الكالب الناجحة 
اإىل املرحلة الثانية لختبارها يف املواقف احلية.
امل�شروع،  نطاق  تو�شيع  يتم  اأن  املوؤمل  ومن 
 250 نحو  فح�س  على  قادرة  الكالب  وتكون 
ت�شمل عمليات  اأن  ال�شاعة، وُيحتمل  �شخ�شا يف 
وميكن  املطارات.  يف  امل�شافرين  الفح�س 

ا�شتخدام هذه الكالب اأي�شا يف مراكز الفح�س.
 500 بدعم  حتظى  التي  التجربة،  يف  وي�شارك 
احلكومي،  التمويل  من  اإ�شرتليني  جنيه  األف 
علماء من كلية لندن لل�شحة والطب ال�شتوائي 

وجامعة دورهام.
غي�شت،  الدكتورة  وبداأت، 
عن  للك�شف  الكالب  تدريب 
ال�شرطان يف عام 2002، واأن�شاأت 
جمعيتها اخلريية يف عام 2008.

أكثر مكان يختبئ فيه )كوفيد-19( في منزلك
اأجرت طبيبة اأمريكية جتربة للتاأكد من اأن م�شتويات الأوك�شجني ل تنخف�س 

عند ارتداء الكمامات.
وتقول، الدكتورة ميغان هول، وهي طبيبة اأطفال يف ولية �شاوث كارولينا: 
اإنها اأرادت اأن تنفي ال�شائعات املتداولة باأن ارتداء الكمامة غري اآمن، ويجعل 

مرتديها يتنف�س غاز ثاين اأك�شيد الكربون بدًل من الأوك�شجني.
الأوك�شجني  م�شتويات  بقيا�س  ميغان  قامت  ال�شائعات،  هذه  خطاأ  ولإثبات 
ومعدل �شربات القلب لديها قبل اأن ترتدي الكمامة، ثم قامت بارتداء قناع 

جراحي وقناع N95 دون اأن تتغري هذه القيا�شات بنحو ملحوظ.
“لقد راأيت العديد من املن�شورات  وكتبت يف من�شور على موقع في�س بوك: 
و�شمعت اأن النا�س ي�شتكون من عدم القدرة على التنف�س عند ارتداء الكمامة، 

اأو اأنهم لن يرتدوها لأنها تخف�س م�شتويات الأوك�شجني ب�شكل كبري”.
فهو  النظرية،  لهذه  املروجني  معتقدات  يف  تناق�س  اإىل  ميغان  واأ�شارت 
يعتقدون اأن الفريو�س ميكن اأن يخرتق الكمامة، ولذلك فال فائدة منها، ويف 
الوقت نف�شه يعتقدون اأن غاز ثاين اأك�شيد الكربون الذي يخرج مع الزفري يظل 

حبي�شاً داخل الكمامة.
فريو�س  وناقل  لالنت�شار،  ناقل  اإىل  حتتاج  “الفريو�شات  ميغان  واأ�شافت 
التنف�شي، وتلك القطرات ل متر ب�شهولة عرب  كوفيد 19 هو قطرات اجلهاز 

كمامة يتم ارتداوؤها ب�شكل �شحيح”.
 4 يف  القلب  �شربات  ومعدل  الأوك�شجني  كمية  قا�شت  التجربة،  وخالل 
املقيا�س  واأظهر  كمامة،  ترتدي  تكن  مل  بينما  اأوًل،  خمتلفة:  �شيناريوهات 
اأن ن�شبة ت�شبع الأوك�شجني لديها 98% ومعدل �شربات قلبها 64 نب�شة يف 

الدقيقة.
ت�شبع  وكان  جراحي،  قناع  ارتداء  اأثناء  يف  القيا�شات  اأجرت  ذلك  وبعد 
الأوك�شجني اخلا�س بها ل يزال 98%، ومعدل �شربات قلبها 68 نب�شة يف 
الدقيقة. ومع ارتداء قناع N95 كان ت�شبع الأوك�شجني لديها 99% ومعدل 
�شربات قلبها 69 نب�شة يف الدقيقة. ويف ال�شيناريو الأخري ارتدت القناعني 

معاً، وبقي ت�شبع الأوك�شجني 99% ومعدل �شربات القلب 69 يف الدقيقة.
يوؤثر  ل  الطبية  والأقنعة  الكمامات  ارتداء  اأن  اإىل  ميغان  الدكتور  وخل�شت 
على ت�شبع الأوك�شجني يف اجل�شم، وحتى لو كان ذلك لوقت طويل، بح�شب 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ديان  الغ�شيل،  خبري  �شارك  الربيطانية،  اإك�شربي�س  ل�شحيفة  حديث  ويف 
دمييرتوف، جمموعة من الن�شائح، ب�شاأن  الطريقة الأمثل لتنظيف الكمامة 
العالمات  من  العديد  طرح  بعد  وخا�شة  مرات،  عدة  ارتداوؤها  ميكن  التي 
كلما  الكمامة  لرتداء  م�شطر  اأنك  الكمامات.ومبا  من  النوع  لهذا  التجارية 

خرجت من املنزل، فمن ال�شروري اأن تكون نظيفة لتجنب التقاط العدوى 
اأو نقلها لالآخرين.

وقال ديان “اإذا ا�شرتيت اأو �شنعت كمامة من القما�س، فمن احلكمة تنظيفها 
بانتظام. وعلى الرغم من اأن الغر�س من كمامة الوجه هو حماية الآخرين من 

نف�شك، اإل اأنها ل تزال بحاجة اإىل الغ�شيل”.
اجلراثيم  برتاكم  تخاطر  فاأنت  الكمامة،  تغ�شل  مل  “اإذا  ديان  واأ�شاف 
والبكترييا عليها، مما قد يت�شبب يف اإ�شابتك بالأمرا�س اأو الت�شبب يف م�شاكل 
يرتاكم  اأن  وجهك”.وميكن  الكمامة  فيها  تالم�س  التي  املناطق  يف  لب�شرتك 
العرق حتت الكمامة، مما قد يوؤدي اإىل تراكم البقع عليها اإذا مل يتم تنظيفها 

ب�شكل �شحيح.
يف  و�شعها  هي  الكمامة  لغ�شل  طريقة  اأف�شل  اأن  الغ�شيل  خبري  واأو�شح 
الغ�شالة.  يف  ال�شطف  حجرة  اإىل  الآمنة  املطهرات  بع�س  واإ�شافة  الغ�شالة، 
ويجب اأن تفعل ذلك يف كل مرة ترتديها للحفاظ على �شالمتك، ويجب غ�شل 

الكمامة على درجة حرارة مرتفعة للتخل�س من الفريو�شات واجلراثيم.
وين�شح ديان، اي�شاً، باأن يكون لديك اأكرث من كمامة واحدة، حتى تتمكن من 

ا�شتخدام واحدة عندما تكون الأخرى يف الغ�شيل.
فيمكنك  الغ�شالة،  يف  الكمامة  لغ�شل  الوقت  لديك  يكن  مل  اإذا  قوله:  وتابع 
ال�شاخن ومنظف  باملاء  اأي�شاً يف حو�س غ�شيل مملوء  ب�شهولة  فعل ذلك 
الغ�شيل. احر�س على ت�شخني املاء ب�شكل جيد، وفرك الكمامة ملدة ل تقل 

عن 5 دقائق، ثم ا�شطفها باملاء البارد واتركها حتى جتف بنحو كامل.

هل تخفض الكمامة مستويات األوكسجين؟
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المحامي حسين محسن الزبيدي 

�شكلت   ٢٠١٨  /  ١٠  /  ١٤ بتاأريخ 
املهدي  عبد  عادل  ال�شيد  حكومة 
ملدة  وا�شتمرت  الوزارية  وكابينته 
اأ�شهر تقريبا، وبعد تكليف  �شنة و�شتة 

برئا�شة  الكاظمي  م�شطفى  ال�شيد 
مبوجب  ديوانيا  اأمرا  ا�شدر  الوزراء 
كتاب جمهورية العراق / مكتب رئي�س 
 ٥٩  / د٧   / م.ر.و   / العدد   / الوزراء 
اإحالة  / ٥ / ٢٠٢٠، ت�شمن   ٧ / ١ يف 
وكابينته  املهدي  عبد  عادل  ال�شيد 
الوزارية على التقاعد.. والت�شاوؤل هنا: 
هل ي�شتحقون الراتب التقاعدي اأم ال ؟

قانون  من  العا�شرة  املادة  ن�شت  لقد 
 ٢٠١٤ (ل�شنة   ٩) رقم  املوحد  التقاعد 
و�شمن الف�شل اخلام�س / االحالة على 

التقاعد. 
ون�س املادة ١٠ على االآتي:

يف  التقاعد  على  املوظف  اإحالة  تتحتم 
اإحدى احلالتني االتيتني :-

- اأوال / عند اإكماله 63 الثالثة وال�شتني 
من العمر، وهي ال�شن القانونية للإحالة 

مدة  عن  النظر  بغ�س  التقاعد  على 
خدمته ما مل ين�س القانون على خلف 

ذلك. 
الطبية  اللجنة  قررت  اإذا  ثانيا/   -
�شاحليته  عدم  املخت�شة  الر�شمية 

للخدمة.
 ٢٠١٩ ل�شنة   ٢6 رقم  قانون  ومبوجب 
املوحد  التقاعد  لقانون  االول  التعديل 
منها،   ١ املادة  يف   ٢٠١٤ ل�شنة   ٩ رقم 
للمادة  اإلغاء  مب�شمونها  جاء  والتي 

اأعله وحل حملها الن�س االتي : 
- املادة ١٠ : تتحتم اإحالة املوظف على 
التقاعد يف اإحدى احلالتني االتيتني :- 

- اأوال/ عند اإكماله  6٠ �شتني �شنة من 
اإىل  القانونية للإحالة  العمر وهو ال�شن 

التقاعد بغ�س النظر عن مدة خدمته. 
الطبية  اللجنة  قررت  اإذا   / ثانيا   -

�شاحليته  عدم  املخت�شة  الر�شمية 
للخدمة .

الوزراء  رئي�س  اإحالة  فاإن  وبالتايل 
الوزارية  كابينته  يف  الذين  والوزراء 
اإداري  �شياق  مبثابة  هو  التقاعد  على 
ومن  جانب،  هذا  خدماتهم،  الإنهاء  
التقاعد  ا�شتحقاق  ان  اآخر  جانب 
قانونية  و�شياقات  خدمة  مبدد  حمدد 
 ٩) رقم  املوحد  التقاعد  قانون  فر�شها 
بها  وتخت�س  املعدل   ٢٠١٤ (ل�شنة 
هي  واالخرية  الوطنية  التقاعد  هياأة 
قانونا  ا�شتحقاقهم  مدى  عن  امل�شوؤولة 

من عدمه. 
وبراأينا املتوا�شع فاإنهم يعدون مكلفون 
بخدمة عامة ا�شتنادا لن�س املادة (١٩ 
/ ٢ ( من قانون العقوبات العراقي رقم 
ولي�شوا  املعدل،   ١٩6٩ (ل�شنة   ١١١)

اخلدمة  لقانون  خا�شعني  موظفني 
املدنية.

 وزبدة القول انهم ال ي�شتحقون الراتب 
التقاعدي الن تكليف اخلدمة التي كانوا 
فيها انتهى ب�شدور االمر الديواين اأعله 
�شهريا  راتبا  يتقا�شون  �شابقا  وكانوا 
هياأة  وباإمكان  التكليف،  فرتة  طيلة 
التقاعد الوطنية اإ�شافة خدمة التكليف 
لديهم على خدمتهم التقاعدية اإن كانوا 
متقاعدين �شلفا ولهم خدمة فعلية ملدة 
�شنة   )١٥) من  واأقل  (�شنوات   ١٠)
قانونية  الأ�شباب  التقاعد  واأحيلوا على 
ومت ا�شتيفاء التوقيفات التقاعدية منهم 
الفي�شل  ويبقى  اخلدمة،  فرتة  طيلة 
من  للتقاعد  منهم  كل  ا�شتحقاق  يف 
الوطنية  التقاعد  لهيئة  مرتوكا  عدمه 

وتدقيق االوليات اخلدمية لكل منهم.

خطوات هل يستحق رئيس الوزراء والوزراء الراتب التقاعدي؟ 
تسجيل الشركات 
اخلطوة ١( يقدم املوؤ�ش�شون طلباً لت�شجيل اال�شم لدى غرفة 
يقوموا كخطوة  ان  املوؤ�ش�شني  يتوقع من  املحلية:  التجارة 

اوىل بتقدمي طلب اىل غرفة التجارة املحلية يحتوي على:
املقرتح. ال�شركة  • ا�شم 

امل�شروع. • نوع 
املوؤ�ش�شني. وجن�شيات  • ا�شماء 

تقوم غرفة التجارة عندئذ بالتاأكد من ان اال�شم املقرتح غري 
م�شجل الأية �شركة اخرى، وذلك باإ�شتخدام قاعدة معلومات 
على احلا�شبة االلكرتونية باال�شماء امل�شجلة مع تلك الغرفة 

بالذات.
من  يطلب  الت�شجيل:  ر�شوم  املوؤ�ش�شون  يدفع   )٢ اخلطوة 
 )١3٠٧٥٠( البالغ  الت�شجيل  ر�شم  دفع  بعدئذ  املوؤ�ش�شني 
ب�شك  او  نقدًا  الدفع  يتم  التجارة،  غرفة  اىل  عراقي  دينار 

معتمد.
اخلطوة 3( تقوم غرفة التجارة املحلية باإر�شال الطلب اىل 

احتاد الغرف التجارية العراقية.
كتابا  العراقية  التجارية  الغرف  احتاد  ي�شدر   )٤ اخلطوة 
اخرى  �شركة  اأية  قبل  من  م�شجل  غري  اال�شم  كون  حالة  يف 
يوؤكد  باإ�شدار كتاب  التجارية  الغرف  البلد: يقوم احتاد  يف 
اأن اال�شم املطلوب قد �شجل باإ�شم امل�شتثمر وي�شتويف ر�شماً 

مقداره )١٢٥٠٠٠( دينار عراقي.
القطاعية  اجلهة  موافقة  على  ال�شركة  حت�شل   )٥ اخلطوة 
اإ�شتح�شال  الت�شجيل  عند  ال�شركات  على  ولي�س  املخت�شة: 

موافقة اجلهة القطاعية قبل الت�شجيل باإ�شتثناء:
اأجنبي  املوؤ�ش�شني  اأحد  كان  اإذا  الداخلية  وزارة  تفاحت   -١

اجلن�شية.
اإذ عليها احل�شول على موافقة  املايل،  الن�شاط  �شركات   -٢
)م�شارف،  ال�شركة  ت�شجيل  قبل  العراقي  املركزي  البنك 

اإ�شتثمار مايل، حتويل مايل(.
3- تفاحت وزارة النقل اإذا كان ن�شاط ال�شركة النقل.

٤- تفاحت وزارة الداخلية اإذا كان ن�شاط ال�شركة االإت�شاالت.
ال�شركة خدمات نفطية واأحد املوؤ�ش�شني  اإذا كان ن�شاط   -٥

اأجنبي اجلن�شية فتفاحت وزارة النفط.
كان  اإذا  الوطني  االأمن  وجهاز  الداخلية  وزارة  تفاحت   -6

ن�شاط ال�شركة حرا�شات وخدمات اأمنية.
االألغام فتفاحت وزارة  اإزالة  ال�شركة  اإذا كان ن�شاط  اأما   -٧
االأمن  وجهاز  البيئة  ووزارة  الدفاع  ووزارة  الداخلية 
اأجنبي  املوؤ�ش�شني  اأحد  كون  حالة  ويف  العراقي،  الوطني 
اجلن�شية فيفاحت جهاز املخابرات الوطني العراقي، اإ�شافة 

اىل اجلهات االأخرى املذكورة �شابقاً .
يف  جماز  م�شرف  يف  املال  راأ�س  ال�شركة  تودع   )6 اخلطوة 
العراق: يطلب من ال�شركة ايداع راأ�س مال ال�شركة كوديعة 
بدوره  امل�شرف  يقوم  العراق،  بالعمل يف  يف م�شرف خمول 
يوؤيد  ال�شركات،  م�شجل  دائرة  اىل  بكتاب  ال�شركة  بتزويد 
باأن راأ�س املال قد اودع يف امل�شرف حتى يت�شنى اال�شتمرار 

بخطوات الت�شجيل االآتية:
مليون   ٢ املال  لراأ�س  االدنى  – احلد  امل�شاهمة  • ال�شركة 

دينار.
مليون   ١ املال  لراأ�س  االدنى  – احلد  املحدودة  • ال�شركة 

دينار.
املال  لراأ�س  االدنى  احلد   – االخرى  ال�شركات  انواع   •

٥٠٠٠٠٠ دينار.
يوجب  التاأ�شي�س:  عقد  ال�شركة  موؤ�ش�شو  يعد   )٧ اخلطوة 
القانون على موؤ�ش�شي ال�شركة اأو ممثليهم القانونيني اعداد 
كحد  يت�شمن  ان  يجب  الذي  ال�شركة  تاأ�شي�س  عقد  وتوقيع 

ادنى على التفا�شيل االآتية:
كلمة  ال�شركة  ا�شم  اىل  وي�شاف  ونوعها،  ال�شركة  ا�شم   •

خمتلط اذا كانت �شركة من القطاع املختلط.
العراق. يف  يكون  ان  على  لل�شركة  الرئي�شي  • املقر 

• الغر�س الذي ا�ش�شت ال�شركة من اجله والطبيعة العامة 
للعمل الذي �شتوؤديه.

ا�شهم. او  ح�ش�س  بني  موزعاً  ال�شركة  مال  • راأ�س 
واخل�شائر. االرباح  توزيع  كيفية  الت�شامنية:  • لل�شركات 

• ال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة: عدد االع�شاء املنتخبني يف 
جمل�س ادارة ال�شركة.

اقامتهم  وحملت  ومهنهم  وجن�شياتهم  املوؤ�ش�شني  • ا�شماء 
راأ�س  يف  م�شاهمتهم  ون�شبة  منهم  كل  ا�شهم  وعدد  الدائمة، 

مال ال�شركة.
دائرة  اىل  ومرفقاته  الطلب  املوؤ�ش�شون  يقدم   )٨ اخلطوة 
ت�شجيل ال�شركات: بعد ت�شلم كتاب احتاد الغرف التجارية 
وايداع راأ�س املال املطلوب، يقوم املوؤ�ش�شون مبلء ا�شتمارة 
ال�شركات وتقدمي  ت�شجيل  دائرة  توفرها  التي  التقدمي  طلب 
من  يطلب  كما  املذكورة.  الدائرة  اىل  اكماله  بعد  الطلب 
املوؤ�ش�شني اي�شاً ارفاق الوثائق التالية مع ا�شتمارة الطلب 

الكاملة:
اال�شم. بت�شجيل  التجارية  الغرف  احتاد  • كتاب 

املال. راأ�س  ايداع  يوؤيد  امل�شرف  من  • كتاب 
التاأ�شي�س. • عقد 

مت�شمنة  كاملة  باملوؤ�ش�شني  اخلا�شة  البيانات  ا�شتمارة   •
ا�شماءهم وعناوينهم وتواقيعهم.

موؤ�ش�شي  ذمة  برباءة  لل�شرائب  العامة  الهيئة  من  • كتاب 
ال�شركة من ال�شريبة.

والفنية  االقت�شادية  اجلدوى  ودرا�شة  اكتتاب  وثيقة   •
كانت  اذا  موؤ�ش�شني  جلنة  انتخاب  ووثيقة  للم�شروع، 

ال�شركة التي �شت�شجل �شركة م�شاهمة.
بالن�شبة  ال�شفر  جواز  يف  املعلومات  �شفحات  من  • ن�شخة 
بطاقة  او  القانوين  ال�شركة  وممثل  االأجانب  للموؤ�ش�شني 

االحوال املدنية )بالن�شبة للعراقيني(.
الر�شوم. بت�شديد  • و�شل 

دائرة  اىل  املطلوبة  الر�شوم  املوؤ�ش�شون  يدفع   )٩ اخلطوة 
الر�شوم  دفع  املوؤ�ش�شني  من  ُيطلب  ال�شركات:  ت�شجيل 
التالية عند مراجعة دائرة ت�شجيل ال�شركات، وح�شب نوع 

ال�شركة:
ال�شركة امل�شاهمة:

ت�شجيل. ر�شم  دينار  الف   )٢٠٠٠٠٠( •
• )٠،٠٠٢( اثنان بااللف من راأ�شمال ال�شركة ر�شم طابع.
تاأ�شي�س  وطلب  عقد  على  طابع  ر�شم  دينارا   )6٥٠(  •

ال�شركة.
توثيق  اجور  دينار  الف   )٢٥٠٠٠(  •

املعلومات اخلا�شة باملوؤ�ش�شني.

المحامي أحمد األسدي
من  العديد  االأخرية  ال�شنوات  �شهدت 
وان  العراق،  يف  االإلكرتونية  اجلرائم 
هذه اجلرائم خمتلفة بطبيعتها، وكذلك 
املواد العقابية التي تنطبق عليها، وان 
على  يكون  االلكرتوين  االبتزاز  ا�شا�س 
اربعة ا�شكال غالبا تكون �شحاياه من 

الن�شاء. 
يخرتق  الذي  »الهكر«  هو  االول: 
التابعة  ال�شخ�شية  احل�شابات 
كال�شيا�شيني  معروفة  ل�شخ�شيات 
العراقية  احلكومة  يف  وامل�شوؤولني 
من  وغريهم  معروفني  فنانني  اأو 
بع�س  باأخذ  الهكر  ويبداأ  امل�شهورين، 
ال�شخ�شية  بهذه  اخلا�شة  املعلومات 
هذه  ون�شر  بالف�شيحة  ويهددها 
املعلومات، ويطلب من ال�شحية مبالغ 

طائلة مقابل عدم الت�شهري.
يخرتق  الذي  »الهكر«  هو  الثاين: 
ح�شاب الفتيات ويقوم ب�شحب ال�شور 
العائلية التابعة لل�شحية التي قد تكون 
يف  املوجودة  ال�شخ�شية  املحادثات  يف 
بالتهديد  يقوم  هنا  واأي�ًشا  ح�شابها، 
ويطلب  اخلا�شة  ال�شور  هذه  بن�شر 
من ال�شحية مبلًغا من املال اأو ممار�شة 

اجلن�س مقابل عدم الت�شهري بها.
باإحدى  علقة  على  من  هناك  الثالث: 
اأر�شلت  قد  العلقة  وخلل  الن�شاء، 
مقاطع  بع�س  اأو  �شورها  ال�شحية 
الرجل  يبداأ  وهنا  اخلا�شة،  الفيديو 

بابتزازها، وعليها اأن تفعل كل ما يريد 
واإذا حاولت الرف�س يقوم بف�شحها.

فتاة،  �شخ�شية  ينتحل  ولد  الرابع: 
يح�شل  عندما  ثم  فتاة  مع  فيتوا�شل 
على مراده يقوم بابتزازها )هنا تنطبق 
قانون  وان  ع(،  ق   ٤٥6 املادة  احكام 
ل�شنة   ١١١ رقم  العراقي  العقوبات 
املو�شوع  هذا  اىل  يتطرق  مل   ١٩6٩
عالج  ولكنه  حينها،  وجوده  لعدم 

جرمية االبتزاز املايل يف املادة ٤٥٢ :
١ – يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على 
اآخر  حمل  من  باحلب�س  اأو  �شنني  �شبع 
اأو  نقود  ت�شليم  على  التهديد  بطريق 
املادة  يف  ذكر  ما  غري  اخرى  ا�شياء 

ال�شابقة.
تزيد  ال  مدة  العقوبة  وتكون   –  ٢
اجلرمية  ارتكبت  اذا  �شنني  ع�شر  على 

بالقوة اأو االكراه .
جعل  قد  العراقي  امل�شرع  اأن  وجند 
اجلاين  لن�شاط  و�شيلة  ح�شرا  التهديد 
ويف  ال�شورة،  بهذه  للجرمية  املحقق 
»من  باأنه  التمييز  حمكمة  ق�شت  ذلك 
حمل اآخر بطريق التهديد على ت�شليمه 
نقودا يعاقب وفق الفقرة ١ من املادة 
٤٥٢ عقوبات«. اأما االإكراه املادي فقد 

عده ظرفا م�شددا للعقوبة .
جرائم  كيفت  الق�شائية  والتطبيقات 
 ٤3٠ بني  املواد  يف  واالبتزاز  التهديد 
- ٤3٢ من قانون العقوبات، وعقوبتها 
ال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات 
فما  �شنوات  خم�س  من  باحلب�س  اأو 
اأو باحلب�س مدة تزيد على �شنة  دون، 

واحدة اأو بالغرامة )م ٤3٢ ق ع(.
فاملواد بني  وال�شب  القذف  اما جرائم   
العقوبات،  قانون  من   ٤36  -  ٤3٢
 -  ٤3٧ بني  املواد  ال�شر«  و«اإف�شاء 
اأقل من  ٤3٨ وعقوبتها تكون باحلب�س 
اأو  املالية،  وبالغرامة  �شنوات  خم�س 
وقع  واإذا  العقوبتني،  هاتني  باإحدى 
اأو  ال�شحف  يف  الن�شر  بطريق  ال�شب 
االإعلم  طرق  باإحدى  اأو  املطبوعات 

االأخرى عد ذلك ظرًفا م�شدًدا. 

ومن اجلرائم التي متثل الواقع العملي 
مر�شحة  على  جرى  ما  جرائم  لهذه 
لعام  االنتخابات  قبيل  االحزاب  احد 
٢٠١٨ والتي تعمل تدري�شية يف احدى 
اجلامعات العراقية ) ا.ا.ك( والتي مت 
مقطع  ت�شرب  نتيجة  عملها  من  عزلها 
و�شائل  خلل  حميمة  علقة  عن  فيديو 

التوا�شل يف احدى دول اخلليج.
 هذا وان جرمية االبتزاز االلكرتوين من 
اجلرائم ذات االأنواع وال�شور املختلفة 
بالن�شبة للمجنى عليه والهدف والدافع 
االأ�شخا�س  ي�شتهدف  فقد  اجلرمية  من 
املوؤ�ش�شات،  اأو  كال�شركات  املعنوية 
االأطفال،  من  االأحداث  ي�شتهدف  وقد 
ا�شتغللهم وتهديدهم  وذلك عن طريق 
اأو  مرئي  ت�شجيل  اأو  �شور  بن�شر 
اية  اأو  الدرد�شة  حمادثات على مواقع 
مادة اأخرى، حيث ي�شتغل اجلاين �شغر 
ال�شن وقلة اخلربة لدى االأحداث، وقد 
يكون امل�شتهدف من الن�شاء، حيث يعد 
�شهرة  االلكرتوين  االبتزاز  اأنواع  اكرث 
بن�شر  االبتزاز  طريق  عن  وانت�شارا 
خاد�شة  حمادثات  اأو  فا�شحة  �شور 
من  امل�شتهدف  يكون  قد  كما  للحياء، 
و�شائل  ا�شتغلل  طريق  عن  الرجال 
اأو  �شور  على  احل�شول  يف  االت�شال 
التهديد  ثم  ومن  فيديو،  مقاطع 
بن�شرها اذا ما كان ن�شرها يوؤدي اإىل 
ت�شويه �شمعة اأو امل�شا�س بال�شرف، 
اإما  االبتزاز  دوافع  تكون  حيث 
اأو دوافع  اأخلقية  اأو دوافع  مادية 

عاطفية.
االبتزاز  جرائم  مو�شوع  اإن 
�شائك  مو�شوع  االلكرتوين 
الواقع  خلل  ومن  ومت�شعب، 
يف  دعاوى  من  علّي  مر  وما  العملي 
هذا املو�شوع تكون اغلب �شحاياه 
مهمة  م�شاألة  وهنالك  الن�شاء،  هم 
اغلب  ان  وهي  عنها،  التنويه  يجب 
حاالت االبتزاز ال ت�شل اىل املحاكم، 
ال�شخ�شية  الردود  من  خوفا  وذلك 
او الع�شائرية او التكتم على االمر.

االبتزاز االلكتروني

�س/ هل يقع الطلق من خلل الفي�س 
بوك )املا�شنجر(؟

اجابت حمكمة التمييز ....

طريق  عن  احلا�شل  الطلق  ج/ 
الفي�س بوك )برنامج املا�شنجر(

االحوال  هياأة   /  ٨٩٢٢  -: العدد 
 / ال�شخ�شية  واملواد  ال�شخ�شية 

٢٠١6
التاريخ :- ١٥ /٢٠١٧/١

املبداأ ...
ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
خلفاً  التمييزي  طعنه  قدم  املميز 
من   )٢/٢٠٥( املادة  توجبه  ملا 

قانون املرافعات املدنية، وما ا�شتقر 
ومنه  املحكمة،  هذه  ق�شاء  عليه 
الهياأة   /  ٩٤( بعدد  ال�شادر  قرارها 
وتاريخ   )٢٠١١/ املدنية  املو�شعة 
ا�شماء  ذكر  ب�شاأن   ،٢٠١١/١٢/٢٥
اقامتهم،  اخل�شوم و�شهرتهم وحمل 
فقد ذكر )املميز عليه / قرار حمكمة 
الزهور(،  يف  ال�شخ�شية  االحوال 
الرغم  على  خ�شمه  ا�شم  يذكر  ومل 
من ان اخل�شوم يف الطعن التمييزي 
رد  قرر  لذا  الدعوى،  طرفا  هم 
وملا  �شكًل،  التمييزية  العري�شة 
باحلل  تتعلق  الدعوى  هذه  كانت 
مو�شوع  و�شعت  لذا  واحلرمة، 

ثبت  وحيث  واملداولة،  التدقيق 
كانا  الطلق  جمل�س  �شاهدي  باأن 
متواجدين مع املدعية الزوجة، ومل 
يكونا متواجدين بالقرب من الزوج، 
الطلق ح�شل عن طريق  ان  وحيث 
وحيث  )املا�شنجر(،  بوك  الفي�س 
من  هما  املتداعيني  الطرفني  كل  ان 
مقلدي الفقه اجلعفري، ففي مثل هذه 
احلالة يكون الطلق غري واقع لعدم 
توفر ال�شروط ال�شرعية والقانونية، 
وحيث ان املحكمة ق�شت بخلف ما 
الطلق بني  بت�شديق  تقدم، وق�شت 
الطرفني املتداعيني، االمر الذي اخل 
ب�شحة حكمها املميز، لذا قرر نق�شه.

الطالق عن طريق الفيس بوك )الماسنجر(

المحامية عذراء الربيعي
كثريا ما نلحظ ان هنالك اخطاء �شكلية يف 
عري�شة الدعوى وكيفية كتابتها، ونلحظ 
ان املحامي اخل�شم يقوم بالرتقب والتاأين 
لقراءة عري�شة الدعوى ليلحظ ان هنالك 
امورا لكي يتم رد الدعوى �شكل وهذا امر 
معيب للمحامي، وان هنالك اخطاء اما ان 
تكون �شكلية او جوهرية، وعليه اخرتت 
وفقا  الدعوى  كتابة  كيفية  مو�شوع  لكم 
 ٤6 املادة  رقم  املدنية  املرافعات  لقانون 

، وكما يلي : - 
الدعوى  تقام  التي  املحكمة  ا�شم   .  ١
جهة  وعلى  الورقة  اعلى  ويكون  امامها، 

اليمني. 
كامل،  الثلثي  ا�شمه  املدعي،  ا�شم   .  ٢

املحافظة، عنوان ال�شكن تف�شيل. 
الثلثي  ا�شمه  عليه،  املدعى  ا�شم   .  3
كامل، املحافظة، عنوان ال�شكن تف�شيل. 

٤ . جهة الدعوى، وت�شمل واقعة الدعوى 
وحيثياتها. 

٥. تاريخ حترير عري�شة الدعوى. 
6. ويف ا�شفل العري�شة: 

البينات  �شائر  االثبات،  و�شائل   . اأ     
اجلهة  على  وتكون  املرافعة،  اثناء  تقدم 

اليمنى. 
فلن  املدعي  وكيل  املحامي،  ا�شم   . ب    
املرقمة،  العامة  الوكالة  مبوجب  الفلين، 
العري�شة على  ا�شفل  كاتب عدل، وتكتب 
قبل  من  توقيعها  ويتم  الي�شرى،  اجلهة 
اذا  حماماة  طابع  و�شع  ويتم  املحامي، 

كان حماميا. 
اكمال  ومت  العري�شة  امتمنا  هنا  اىل 
ال�شكلية فيها وفقا للقانون ووفقا ملا ن�شته 

املادة ٤6 من قانون املرافعات املدنية. 
ملحظة مهمة: يجب ا�شتن�شاخ العري�شة 
عليهم،  املدعى  عدد  على  او  ن�شخ  ثلث 

وال�شبب يف ذلك كما يلي : 
١ . عري�شة الدعوى للمحكمة. 

املدعى عليه  لتبليغ  الدعوى  . عري�شة   ٢
اذا كان واحدا واكرث من واحد اذا تعدد 

املدعى عليهم. 
يف  حفظها  ويتم  لك  دعوى  عري�شة   .  3

اوليات الدعوى. 
وهذا ما ن�س عليه امل�شرع العراقي 

يف املادة ٤٧ مرافعات مدنية.

معلومة مهمة 
للمحامي الجديد

املحامي علي ح�شني ال�شعدي 

املادة )3٧٢ ( من قانون العقوبات العراقي  
رقم ١١١ ل�شنة ١٩6٩

ثلث  على  تزيد  ال  مدة  باحلب�س  يعاقب   *
ثلثمائة  على  تزيد  ال  بغرامة  اأو  �شنوات 

دينار:
على  العلنية  طرق  باإحدى  اعتدى  من   -
اأو حقر من  الدينية  معتقد الإحدى الطوائف 

�شعائرها.
�شعائر  اقامة  على  الت�شوي�س  تعمد  من   -
طائفية دينية اأو على حفل اأو اجتماع ديني 
اأو تعمد منع اأو تعطيل اقامة �شيء من ذلك.

بناًء  دن�س  اأو  �شوه  اأو  اتلف  اأو  - من خرب 
معدا الإقامة �شعائر طائفية دينية اأو رمزا اأو 

�شيئا اآخر له حرمة دينية.
طائفة  عند  مقتب�شا  كتابا  ون�شر  طبع  من   -

دينية اذا حرف ن�شه عمدا حتريفا يغري من 
اأو  ا�شتخف بحكم من احكامه  اذا  اأو  معناه 

�شيء من تعاليمه.
- من اهان علنا رمزا اأو �شخ�شا هو مو�شع 

طائفة  لدى  احرتام  اأو  متجيد  اأو  تقدي�س 
دينية.

- من قلد علنا نا�شكاً اأو حفل 
دينيا بق�شد ال�شخرية.

معلومات قانونية  

المحامية سماح محمود المعاضيدي
هنالك هجمة غريبة جدا وغري مفهومة على 
العراق،  يف  االأ�شري  العنف  قانون  ت�شريع 
تفكك  ي�شبب  قد  اأنه  اىل  ال�شبب  ويعزون 
القانون  هذا  بوجود  الزوجة  واإن  االأ�شرة، 
ي�شتطيع  ولن  ع�شيقها  باأح�شان  �شرتمتي 

الزوج الرف�س!.. اأمر م�شحك حتما.
كما اأننا وجدنا ان من يرف�شه ال يعلم ما هو 
اأ�شل هذا القانون، واإن من يرحب به اأي�شا ال 
هذا  لكم  اأو�شح  بنوده، وهذا جعلني  يعرف 

القانون، وباأب�شط �شيغة ممكنة.
١. العنف املق�شود به هو ما ي�شبب �شررا قد 
يكون ماديا، اأي يكون موؤذيا بدنياً ومعنوياً، 

اأي ي�شبب اأزمة نف�شية.
الزوجة  ولي�س  االأ�شرة  يخ�س  القانون   .٢
واالأوالد  واالأب  االأم  يخ�س  اأنه  اأي  فقط.. 
على  يقت�شر  فقط  ولي�س  والزوجة  واالأخوة 

الزوجة.. )يا متعلمني يا بتوع املدار�س(.

ال�شرطة  مراكز  يف  يكون  لن  املو�شوع   .3
ق�شايا،  بغري  املتهمني  التي تخ�س  واملحاكم 
ومراكز  وق�شاة  مديريات  هناك  �شتكون  بل 
خا�شة فقط بهذا االأمر، وهو )التعنيف داخل 

حدود االأ�شرة(.
الفتيات  هن  االأكرب  امل�شتفيد  اأن  بالتاأكيد   .٤
عر�شة  االكرث  الأنهن  عامة  ب�شورة  والن�شاء 
الزوج  اأن  فر�شنا  لو  لكن  طبعا،  للتعنيف 
حاله  ف�شي�شتفيد  لل�شرب  تعر�س  من  هو 
و�شيعو�س  القانون،  هذا  من  الزوجة  حال 
ال  حتى  اللزمة  احلماية  له  وتخ�ش�س 
يقراأ  من  اأن  املوؤكد  ومن  الأذى،  يتعر�س 
ويهان،  ي�شرب  الرجل  اأن  كيف  �شي�شحك، 
تهان  امراأة  كم  واحدة  ملرة  فكروا  اإذن 
يعينها  او  ين�شرها  نا�شر  من  وال  وتوؤذى، 

على )املتحيون( الذي يجور بها.
٥. يتعهد الطرف ال�شار للم�شرور به باأن ال 
على  اأو  عليه  اأحدا  يحر�س  وال  له  يتعر�س 

كما  ال�شكوى،  قدم  الذي  اأو  االأ�شرة  اأفراد 
التواجد قريبا من ال�شحية، واأن  يلزم بعدم 
يخ�شها  ما  تاأخذ  اأن  لل�شحية  املجال  يف�شح 
اأ�شويل.. وال  من ممتلكات على وفق حم�شر 
ي�شمح له بااللتقاء بال�شحية اأو االإت�شال بها 
لغر�س  اإال  ال�شحية  عمل  ملكان  الذهاب  اأو 

ال�شلح.
ال�شحية  من  وكالة  هناك  كانت  حالة  يف   .6
االإ�شعار  ويتم  بها،  العمل  فيتوقف  للمعنف، 

لدوائر الدولة بذلك. 
ال  لكي  تاأهيل  دورات  على  املعنف  يحال   .٧
القا�شي  ويحيل  جديد،  من  للتعنيف  يعود 
االجتماعي  للبحث  وال�شحية  املعنف 
جميع  وتتوقف  البني،  ذات  اإ�شلح  لغر�س 

االإجراءات بحق املعنف اإذا مت ال�شلح. 
٨. تفتتح الدولة مراكز اآمنة الإيواء ال�شحايا 
التي ال مكان لها، وقد يكونوا من ذوي االإعاقة 
اأو اأيتاما اأو كبار �شن اأو ال حول وال قوة لهم، 

تكون اإدارتها من قبل وزارة العمل وال�شوؤون 
االجتماعية.

ال�شخ�س  على  التعنيف  تهمة  ثبتت  اإذا   .٩
اأو الغرامة، كما قد يعو�س  يعاقب باحلب�س 
الذي �شببه  بال�شرر  ال�شحية تعوي�شا يليق 
العراقي  العقوبات  لقانون  ويخ�شع  لها، 
وقانون  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  وقانون 
االأحداث فيما اإذا مل يرد ن�س بقانون العنف 

االأ�شري.
١٠. باقي املواد تخ�س االإدارة يف كيفية ت�شكل 
واالإ�شراف،  املخت�شني  والق�شاة  املراكز 

وغريها من االأمور االإدارية البحتة.
اإنكم  اأم  البنود،  هذه  من  االأ�شرة  تفكك  فاأين 
تريدون اأن ت�شرب الزوجة او االأم او االأخت 
وال  الق�شوة  اأو  ال�شرب  من  متوت  وقد 

يتعر�س املجرم للم�شاءلة ؟
للحد  �شن  القانون  هذا  ان  اأبدا  نن�شى  ال 
على  والق�شاء  االأ�شري،  العنف  مظاهر  من 

وحتمل  واأفرادها،  للأ�شرة  وحماية  اأ�شبابه، 
من  املراأة  ووقاية  مل�شوؤولياتها،  الدولة 
املختلفة،  باأ�شكاله  عنفاً  ت�شكل  التي  االأفعال 
لتجرمي  احلثيث  ال�شعي  ي�شتوجب  مما 
وتوفري  مرتكبيها،  وملحقة  االأفعال  تلك 
�شد  العنف  لكون  ونظرًا  اللزمة،  اخلدمات 
املراأة يعد �شكل من ا�شكال التمييز، وانتهاكاً 
بال�شكوك  والتزاما  االن�شان،  حلقوق 
واملعاهدات واملواثيق الدولية، التي �شادق 
االأمم  ميثاق  مع  وان�شجاماً  العراق،  عليها 
على  و�شريا  االأممية،  والقرارات  املتحدة 

خطى مبادئ املجتمع الدويل.
واإن �شاء اهلل �شن�شعى كما �شي�شعى كل �شريف 
ال�شعيف  ن�شرة  قانون  ل�شن  الوطن  هذا  يف 
الظامل  يجور  وال  الظلم  ي�شتفحل  ال  حتى 
باملظلوم، ولكي نبداأ من االأ�شرة 
املجتمع  يف  االأ�شا�شية  اللبنة 

ليعم ال�شلم كل انحاء الدولة.

قانون العنف 
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مدحت  للقا�صي  كتاب  �صدر 
املحمود، رئي�س املحكمة االحتادية 
قانون  )�صرح  بعنوان  العليا، 
ل�صنة   83 رقم  املدنية  املرافعات 

1969 وتطبيقاته العلمية(.
الغاية  "ان  مقدمته  يف  وجاء 
�صمان  هي  للق�صاء  اال�صا�صية 
كافة،  للنا�س  القانونية  احلماية 
واإذا كان قانون املرافعات هو الذي 
فاإنه يجب ان تكون  التقا�صي  ينظم 
اىل  قا�صدة  ر�صمها  التي  االجراءات 
يكفي  وال  متعرثة،  غري  الغاية  تلك 
ان تكون االحجام عادلة بل يلزم اىل 
جانب ذلك ان تكون �صريعة ناجزة 
لل�صمانات  م�صتوفية  الكلفة  قليلة 
العبارة  حمكمة االجراءات، وبهذه 
االأ�صباب  بداأت  والدقيقة  املوجزة 
املدنية  املرافعات  لقانون  املوجبة 
وفيها   ،1969 ل�صنة   )  83( رقم 
على  ال�صوء  العراقي  امل�صرع  �صلط 
العدل  اقامة  وهي  الق�صاء  مهمة 
احلماية  طريق  عن  النا�س  بني 
له،  الت�صريع  كفلها  التي  القانونية 
و�صلط ال�صوء كذلك على دور قانون 
املهمة  هذه  حتقيق  يف  املرافعات 

من  لها  البد  القانونية  احلماية  الن 
القا�صي  معها  ي�صتطيع  و�صيلة 
العدالة  حتقيق  يف  دوره  ممار�صة 
لينعم  حقه  حق  ذي  كل  واإعطاء 
النا�س بالطماأنينة وي�صعروا باالأمان 
القا�صي  وو�صيلة  واال�صتقرار، 
احتواها  التي  القواعد  هي  ذلك  يف 
هي  القواعد  هذه  املراعاة،  قانون 
التقا�صي امام  اإجراءات  التي تنظم 
عري�صة  تقدمي  من  بدءا  املحكمة 
الدعوى وال�صروط الواجب توفرها 
فيها، واأين تقام، اأي يف اأي حمكمة، 
جتوز  خ�صما  ال�صخ�س  يعد  ومتى 
املرافعة  اجراء  وكيفية  مقا�صاته، 
ب�صدور  وانتهاًء  اجلل�صات  و�صبط 
الطعن  وطرق  الدعوى  يف  احلكم 
بهذا احلكم، فمهمة قانون املرافعات 
اإي�صال  كيفية  بيان  هي  اذن  املدنية 
احلق املتنازع يف مو�صوع الدعوى 
املنظورة اىل �صاحبه، ونظرا لدوره 
بالن�صبة  يعد  فاإنه  هذا،  اخلطري 
للقا�صي واملحامي واخل�صوم طريق 
الو�صول اىل احلق والعدل، وما دام 
يلزم ان يعرف كل  فاإنه  االأمر كذلك 
معرفة  والنهاية  البداية  هوؤالء  من 

وم�صالكه،  وعميقة،  و�صاملة  دقيقة 
ونقاط التوقف فيه.

املقدمة  الكتاب  فهر�صت  وت�صمن   
القانون،  �صريان  عامة،  اأحكام 
ال�صروط  الدعوى،  تعريف 
التقا�صي،  اأهلية  للدعوى،  العامة 
الدفع،  امل�صلحة،  اخل�صومة، 
دعاوى  واأنواعه،  �صروطه  تعريفه 
احليازة،  دعاوى  املعني،  الدين 
وجاء  احليازة،  دعاوى  انواع 
االول  الباب  من  االول  الف�صل  يف 
بالوظيفة،  املتعلق  االخت�صا�س 
جميع  على  املحاكم  والية  �صريان 
اعمال   - اال�صتثناءات  اال�صخا�س، 
الدبلوما�صية،  احل�صانة  ال�صيادة، 
د�صتورية  اخلا�صة،  املنازعات 
االخت�صا�س  تنازع  القوانني، 
االحتادية  املحاكم  بني  الق�صائي 
االإقليمية  املحاكم  وبني  واالإقليمية 
غري  املحافظات  حماكم  وبني 
املنتظمة باإقليم. اما يف الف�صل الثاين 
االخت�صا�س  املحمود  تناول  فقد 
املتعلق بنوع الدعوى وقيمتها، ويف 
االخت�صا�س  تناول  الثالث  الف�صل 
الثاين تناول رفع  الباب  املكاين، ويف 

والباب  قيمتها،  وتقدير  الدعوى 
اخل�صوم  ح�صور  تناول  الثالث 
تناول  الرابع  والباب  وغيابهم، 
اأما  الدعوى.  و�صماع  نظام اجلل�صة 
الدعوى  تناول  فقد  اخلام�س  الباب 
ال�صاد�س  الباب  ويف  احلادثة، 
ذلك  وغري  الدفوع،  تناول 
تناولها  التي  املوا�صيع  من 

القا�صي مدحت املحمود.

المحمود يصدر كتابا في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 

ديوانا  البدري،  هناء  وال�صاعرة،  املحامية  ا�صدرت 
الديوان:  مقدمة  يف  وجاء  القلب(،  )امري  بعنوان 
»بالرغم من م�صاعر احلب التي ن�صعر به عند الوقوع 
به وروعة اأوقاته وحلظاته، اإال انه يف معظم االأحيان 
القلب  يوؤمل  نف�صه،  الوقت  يف  وجميال  جرحا  يكون 
اأما  تعا�صة،  الدنيا  وميالأ  واحلزن  بال�صعف  وي�صعره 
وي�صعره  املوت،  حتى  او  الفراق  او  احلب  النتهاء 
غنى  ال  اأ�صخا�س  اىل  واحلاجة  واالنتماء  بال�صعادة 
عنهم واقل ما ت�صتطيع القول عنهم انهم جزء منك واأنت 

جزء منهم، وال ينف�صل عنهم ثانيا«.
منها  نذكر  الق�صائد،  من  الكثري  الكاتبة  تناولت  وقد 

ق�صيدة )اأمري القلب(التي جاء فيها: 
اأقبل ا�صمك من عمق �صوقي  

                                       وا�صم طيفك بح�صن غرامي 
غدوت جمنونا وال اأدري هكذا 

                                     احلب اأم هي خرافة اأوهامي 
تعال اق�س عليك ما اأعاين 

                                     فعالم ال تعري حلبي اأي اهتمام 
بات الورق والقلم �صاحبي 

                                      اأبث بهما معاناتي واآالمي 
وراح دمعي يوا�صيني عن اأمل 

                                        البعاد منهمال دون كالم 
وال اعرف ال�صرب ان ت�صرب الهم 

                               �صامتا وتر�صى مبا جرت به االيام
هيهات يخر�صني ال�صرب راغما 

                                بداخلي ثورة وانتفا�صة �صد اآالمي 
امري القلب قد ناجاك قلبي 

                                    بق�صائد حب باأعذب االنغام 
احبك ما انا باهلل م�صرك 

                                    وان عبدتك فهذا وحي اإلهامي 
وارى �صفاهك غادرتهما االحرف 

                                     تراودين قبال يف يقظتي ومنامي 

حتريت اأاطاوعها ويل ع�صق �صدق 
                                معه وع�صقي اكرب لديني وا�صالمي 

فاإن كان زنا الفم هو القبل
                              وانا بنهج الت�صوف ق�صيت اعوامي 

فيا حبيبي عطفا علّي بنظرة 
                                فاإين ا�صعف خلق اهلل ب�صرع االنام 

فاتق اهلل يف �صعفي وقلة حيلتي  
                                     تختال همتي يف بوح احالمي 

فيا ربي عبدك خجل منك 
                                     بتفاهتي وغلو حبي وغرامي 

)أمير القلب(.. ديوان للمحامية 
والشاعرة هناء البدري

كتابا  بدوي حنا  املحامي  اأ�صدر 
او  الدعوى  )�صقوط  بعنوان 
املحاكمة(، وذكر يف مقدمته: »ان 
املوا�صيع  من  الكتاب  مو�صوع 
اال�صا�صية ملا لها من اثار ومفاعيل 
اآن  يف  والدعاوى  احلقوق  على 
واحد، وهو يدخل يف باب ا�صدار 
من  ي�صبح  متكاملة  جمموعة 
من  كثري  يف  اليها  العودة  املفيد 

الق�صايا واملوا�صيع«. 
عديدة  موا�صيع  الكتاب  يتناول 
اجراء  خمال�صة،  اتفاقية  منها 
حق  اإ�صقاط  �صحيح،  غري 
املحاكمة  ا�صقاط  �صخ�صي، 
بدء  تبليغ،  اإ�صعار  لرتكها، 
املحاكمة،  �صقوط  مهلة  �صريان 
اال�صتح�صار  تبليغ  تاريخ 
تقدميه،  تاريخ  اال�صتئنايف، 
الدعوى،  ترك  اإجرائي،  دفع 
موعد  تعيني  املحاكمة،  ت�صيري 
�صروط  توفر  متييز،  جل�صة، 
�صقوط املحاكمة، حكم، رد طلب 
االبتدائي،  امللف  �صم  اال�صقاط، 
ال�صنتني  مهلة  بدء  ثبوت  عدم 
املهل،  تعليق  قانون  لالإ�صقاط،  
متهيدي،  قرار  املحكمة،  قرار 
الق�صائية،  االدارة  قرارات 

االإجراء  مفهوم  متدرج،  حمامي 

ال�صحيح، مهلة اال�صقاط، وجوب 
باأي  االإدالء  قبل  الطلب  ورود 

اىل  اإ�صافة  وفاة،  دفع،  او  طلب 
ن�صو�س قانونية اخرى.

المحامي بدوي حنا يصدر كتابا 
بعنوان )سقوط الدعوى أو 

المحاكمة(

)قراءة  بعنوان  كتاب  �صدر 
احلديثة  القراءات  يف  وجيزة 
لفقه املراأة( م�صاهمة يف التعر�س 
هادي  للكاتب  االأفعى،  ملوروث 

عزيز علي.
»لدينا  الكتاب:  مقدمة  يف  وجاء 
املختلفة  القراءات  ان  قناعة 
املذاهب  انتجت  القراآين  للن�س 
وامتد  املختلفة،  اال�صالمية 
املختلف من القراءات اىل املذهب 
مدار�صه  فتعددت  الواحد، 
واختلفت االآراء باختالف فقهائه، 
وبذلك ن�صل اىل نتيجة مفادها ان 
االإ�صالمي هي منتج  الفقه  احكام 
يناله اخللود  ان  ب�صري ال ميكن 
العديد  ان  بدليل  التقدي�س،  او 
اأ�صابها  اال�صالمية  املذاهب  من 
االندثار، بعد ان هجرها اتباعها 

اأحكامها  وا�صتقرت   ومريدوها، 
يف الكتب العتيقة على الرغم مما 
واقت�صر  مهمة،  اأحكام  من  فيها 
امر مراجعيها على املخت�صني من 

الباحثني واملعنيني باملوروث.
بناًء  كتبت  التفا�صري  كتب  اإن 
له  اأتيح  وما  املف�صر  ثقافة  على 
التي  للمعرفة  املرتاكم  الكم  من 
كتابتها،  وقت  �صائدة  كانت 
وح�صيلة ثقافة املف�صر اآنذاك هو 
يطلق  الذي  التوراتي  املوروث 
وال�صائع  االإ�صرائيليات،  عليه 
املنجز  يدركوا  ومل  حينئذ، 
مل  الأنه  الالحق،  لالإن�صان  الثقايف 
تلك  بعد  للوجود  ظهرت  قد  يكن 
متقدم،  مب�صتوى  معارف  الفرتة 
وما ا�صتندوا عليه هي ذخريتهم 
املعرفية، ومبوجبها متت قراءة 

الن�صو�س القراآنية، وهذا ما دفع 
الطربي اىل اعتمادها يف تف�صريه، 
التوراتية  االأ�صطورة  اعتماد  اأي 
يف تف�صري �صبب نزول ادم وحواء 
ذلك  عن  ف�صال  اجلنة،  من 
العلمي  البحث  طرق  حمدودية 
امل�صادر  و�صح  الوقت  ذلك  يف 
العلمية التي تعينه يف اأداء عمله، 
ولو  املرويات،  يعتمد  جنده  لذا 
وعندما  ال�صند،  �صعيفة  كانت 
االأحكام  الإطالق  االمر  يعيهم 
ال�صتنباط  القيا�س  يعتمدون 
امل�صادر  �صح  ومع  ال�صرعية، 
قيا�صا  املعريف  اجلانب  وفقر 
حلجم املعرفة يف الوقت احلا�صر 
و�صرب  العقل  رجاحة  جند 
الباحث الذي اأو�صل لنا املعلومة 

مب�صمونها احلايل.

عدة  الكتاب  فهر�صت  وت�صمن 
ادم  خروج  منها  نذكر  عناوين 
تف�صري  اجلنة،  من  وحواء 
اجلنة،  من  اخلروج  يف  الطربي 
لهذا  زيد  ابي  حامد  ن�صر  قراءة 
ح�صن،  رفعت  روؤية  التف�صري، 
الفقه  يف  املهر  )ال�صداق(،  املهر 
ومف�صله  علي  جواد  التقليدي، 
اال�صالم،  قبل  العرب  تاريخ  يف 
حممد  املفكر  وروؤية  احلجاب 
روؤية  حمد،  حاج  القا�صم  ابو 
جمال البنا، اآية احلجاب و�صبب 
الزينة،  الن�صاء،  ثياب  نزولها، 
�صرب الزوجة، تعدد الزوجات، 
الن�صاء،  �صهادة  القوامة، 
بيت  اخللع،  الزوج،  ن�صوز 
من  وغريها  الدرجة،  الطاعة، 
املوا�صيع التي تخ�س املراأة.

كتاب لـ هادي عزيز بعنوان 
)قراءة وجيزة في القراءات الحديثة لفقه المرأة(
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نوع احلكم: اأحوال �صخ�صية
رقم احلكم: 22/ زواج ال�صبه /2010

التمييز  حمكمة  اال�صدار:  جهة 
االحتادية

مبداأ احلكم
زوج  ذمة  على  لزوجة  )ال�صبه(  زواج 
ببطالن  يحكم  املفقود  ظهر  فاإن  مفقود، 
زواج )ال�صبه( وثبوت ن�صب الولد لزوج 
بالتفريق  احلكم  يجوز  وال  )ال�صبه(، 
يلحقه  باطل وال  )ال�صبه( عقد  الأن عقد 

التفريق.
ن�ص احلكم

الهياأة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  املدنية  املو�صعة 
املميز  احلكم  ان  وجد  االحتادية، 
ال�صرع  الأحكام  وخمالف  �صحيح  غري 
وان  املو�صوع،  حمكمة  الن  والقانون 
هذه  عن  ال�صادر  النق�ص  قرار  اتبعت 
مل�صلحة  70/طعن  بعدد  املحكمة 
القانون/2010 املوؤرخ يف 2010/10/4 
غري  نتيجة  اىل  تو�صلت  انها  اإال   ،
احلكمية  الفقرة  ان  اإذ  �صحيحة، 
�صحيحة  جاءت  وان  والثالثة،  االوىل 
ملو�صوع  ال�صرعي  واحلكم  ومن�صجمة 
الدعوى، اإال ان الفقرة احلكمية الثانية 
غري �صحيحة الن العقد الباطل ال يلحقه 
التفريق، وكان الواجب االكتفاء بتنبيه 
الطرفني باملتاركة وتنبيه املميز عليها / 
املدعية، بعدم الزواج من رجل اخر قبل 

م�صي فرتة ا�صترباء الرحم وفقا للحكم 
ان ال تقل عن 45 يوما،  ال�صرعي، على 
وان تقرير املحكمة بعدم زواج املذكورة 
انفا من املميز عليه / املدعى عليه موؤبدا 
خارج مو�صوع الدعوى وكان املقت�صى 
احلكم  اتباع  اىل  بالتنبيه  االكتفاء 
ال�صرعي يف هذه احلالة لوجود اختالف 
وجهة نظر الفقهاء فيها، لذا قرر نق�صه 

لل�صري  حمكمتها  اىل  اال�صبارة  واعادة 
فيها على وفق ما تقدم، وا�صدار حكم 
تلقائيا  وار�صاله  الدعوى  يف  جديد 
التدقيقات  الإجراء  املحكمة  هذه  اىل 
التمييزية، واال�صعار اىل رئا�صة االدعاء 
العام بذلك، و�صدر القرار باالتفاق 
هـ  االول/1432  20/ربيع  يف 

املوافق 2010/2/23م.

زواج الشبه

مبداأ احلكم
اعرتاف املتهم املعزز بك�صف الداللة 
و�صبط ق�صم من امل�صروقات يف داره 

جتعل االأدلة كافية لالإدانة.
ن�ص احلكم

قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  العامة  الهيئة 
حمكمة  ان  وجد  االحتادية، 
حكمها  اأ�صدرت  قد  وا�صط  جنايات 
710/ج/2009  املرقمة  بالدعوى 
املتهمني  باإدانة   2009/8/10 يف 
و  )ط.ف.اأ(  و  )ب.ف.اأ(  من  كل 
)خ.اأ.م(  و  )ق.د.�ص(  و  )ح.اأ.م( 

عن تهمتني، االأوىل وفق اأحكام املادة 
العقوبات  قانون  من  1/406/اأ/ح 
وبداللة مواد اال�صرتاك 47،48،49/ 
رقم  الوزراء  جمل�ص  واأمر  منه، 
بتاريخ  لقيامهم   2004 ل�صنة   3
،وباال�صرتاك  ليال   2009/6/18
الذي  )ع.ع.ح(  عليه  املجنى  بقتل 
يعمل حار�صا يف معمل غاز اجلوادين 
االأموال  ل�صرقة  متهيدا  ال�صويرة  يف 
وفق  والثانية  املعمل،  يف  املوجودة 
قانون  من  1/406/اأ/ح/31  اأحكام 
العقوبات وبداللة املواد 47،48،49/ 
واملكان  وبالتاريخ  ل�صروعهم،  منه 

)ع.اأ.ح(  امل�صاب  بقتل  نف�صهما، 
دون  الطبية  االإ�صعافات  وحالت 
وحكمت  نف�صه،  ولل�صبب  وفاته 
باالإعدام  املدانني  من  واحد  كل  على 
احت�صاب  مع  املوت  حتى  �صنقا 
كما  االأوىل،  اجلرمية  عن  موقوفيتهم 
بال�صجن  حكمت على كل واحد منهم 
الثانية، واإعطاء  املوؤبد عن اجلرمية 
ال�صخ�صي  باحلق  للمدعني  احلق 
بالتعوي�ص،  باملطالبة  وامل�صتكي 
اأظهرته  وكما  احلادث،  وقائع  وان 
قد  املتهمني  باأن  وحماكمة،  حتقيقا 
ع�صو  وبح�صور  حتقيقا  اعرتفوا 

املنتدب  واملحامي  العام  االدعاء 
املجنى  بقتل  وا�صرتاكهم  باتفاقهم 
)ع.ح(  واإ�صابة  )ع.ع.ح(  عليه 
معمل  حرا�صة  يف  يعمالن  اللذين 
 2009/6/18 ليلة  اجلوادين  غاز 
حديد  وبوري  الع�صي  وبوا�صطة 
و�صي�ص حديد )تايلرب( بق�صد �صرقة 
املعمل، وفعال متكنوا من �صرقة مبلغ 
اإحدى  يف  كانت  دينار  ماليني  ثالثة 
حيث  اخلزانة،  خارج  املعمل  غرف 
تعززت  وقد  فتحها،  من  يتمكنوا  مل 
امل�صاب  باأقوال  املتهمني  اعرتافات 
اأثناء  باأنه  فيها  افاد  التي  )ع.ح( 

مناوبته مع املجنى عليه يف احلرا�صة 
االإدارة  غرفة  �صطح  على  نائما  كان 
الباب  من  قريبا  كان  عليه  واملجنى 
ا�صتيقظ على  للمعمل، وقد  الرئي�صي 
اثر عدة �صربات على راأ�صه واأجزاء 
من ج�صمه من قبل اأ�صخا�ص ملثمني، 
وفقد الوعي على اثر تلك ال�صربات، 
واخذ  وعيه  ا�صتعاد  فرتة  وبعد 
وح�صر  النجدة  لغر�ص  بال�صياح 
�صمنهم  ومن  املنطقة  من  اأ�صخا�ص 
املعمل،  �صاحب  ابن  )�ص.�ص.ح( 
وتعززت  امل�صت�صفى  اإىل  نقله  ومت 
الداللة،  بك�صف  االعرتافات  تلك 

األف  اأربعمائة  مبلغ  �صبط  وكذلك 
دار  يف  امل�صروقة  املبالغ  من  دينار 
القرارات  كل  وان  )ط.ف(،  املتهم 
كانت  املحكمة  اأ�صدرتها  التي 
فيها  مبا  للقانون  وموافقة  �صحيحة 
جاءت  التي  االإعدام  عقوبة  فر�ص 
وظروف  اجلرمية  لوقائع  منا�صبة 
ت�صديقها  وباالتفاق  قرر  ارتكابها، 
الأحكام  ا�صتنادا  القرار  و�صدر 
املادة 1/259/اأ من قانون 
اأ�صول املحاكمات اجلزائية 
12/رجب/1432هـ  يف 

املوافق2011/6/13م .

أدلة كافية لإلدانة

ح�صانة  ا�صقاط  يجوز  ))ال  املبداأ: 
اللجنة  تقرير  على  اعتمادا  االأم 
ا�ص�ص  اذا  اال�صتئنافية  الطبية 
االب  ح�صانة  تف�صيل  التقرير 
ت�صرر  على  ال  املايل  اقتداره  على 
الن  له،  امه  ح�صانة  من  ال�صغري 
ال�صغري  على  باالنفاق  مكلف  االب 
من حالته املالية مع بقائه لدى امه 

حتى بلوغه العا�صرة من عمره((.
القرار

ان  التدقيق واملداولة، وجد  لدى 
احلكم املميز غري �صحيح وخمالف 
الأحكام ال�صرع والقانون، ذلك ان 
ال�صابعة  املادة  من   )1( الفقرة 
االحوال  قانون  من  واخلم�صني 
عّدت  قد  املعدل  ال�صخ�صية 
بح�صانة  االب  من  احق  االم 
يت�صرر  مل  ما  وتربيته  الولد 
اللجنة  تقرير  وان  املح�صون، 
يت�صمن  مل  اال�صتئنافية  الطبية 
)ن(  ال�صغري  املح�صون  ت�صرر 
من ح�صانة امه له، وامنا ت�صمن 
ال�صغري  ح�صانة  االب،  تف�صيل 
للحالة  نظرا  انه  على  املذكور 
االجتماعية  والظروف  املادية 
االب  يي�صرها  ان  ميكن  التي 
لل�صغري املذكور، وهذا ال ي�صلح 
ح�صانة  ال�صقاط  �صببا  يكون  ان 

باحل�صانة  احق  هي  التي  االم 
من االب بان يتم ال�صغري املذكور 
االب  الن  العمر  من  العا�صرة 
حالته  ح�صب  باالانفاق  مكلف 
املادية على ال�صغري املذكور. كما 
ان لالب النظر يف �صوؤون ال�صغري 
�صواء  وتعليمه  وتربيته  املذكور 
عند  اأو  عنده  ال�صغري  كان 
االب  حلالة  تاأثري  فال  احلا�صنة، 
اأحقية  على  واالجتماعية  املادية 

يثبت  مل  ما  احل�صانة  يف  االم 
ونف�صيا  �صحيا  ال�صغري  ت�صرر 
لذا  اأمه،  بحا�صنة  وجوده  من 
واأعادة  املميز،  نق�ص احلكم  قرر 
حمكمتها  اىل  الدعوى  اأوراق 
املتقدم،  الوجه  على  فيها  لل�صري 
التمييز تابعا  اأن يبقى ر�صم  على 
باالتفاق  القرار  و�صدر  للنتيجة، 
يف 2 ربيع الثاين �صنة 1400 

هـ املوافق 18-2-1980م. 

ال يجوز اسقاط حضانة األم

مبداأ احلكم
املادة  احكام  وفق  على  االوىل  جرميتني،  املتهم  ارتكاب 
 ( املادة  وفق  على  الثانية  واجلرمية  )1/406/اأ(، 
احالته على حمكمة  يتحتم، واحلالة هذه،  ز(   /1/406
اجلنايات بدعويني، وبخالفه على حمكمة التمييز التدخل 

متييزًا بقرار االحالة ونق�صه.

ن�ص احلكم
ملحكمة  العامة  الهياأة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
القاد�صية  جنايات  حمكمة  ان  وجد  االحتادية،  التمييز 
املرقمة  وبالدعوى   2009/5/11 بتاريخ   قررت 
احكام  وفق   ) ع   ( املتهم  ادانة  202/ج/2009 
املواد  وبداللة  العقوبات  قانون  من  1/406/ز  املادة 
49/48/47 منه، واملعدلة باأمر جمل�ص الوزراء 3 ل�صنة 
 2008/10/7 املوافق  احلادث  بتاريخ  لقيامه   2004
بقتل  ق�صيتهم  مفرقة  متهمني  مع  واال�صرتاك  وباالتفاق 
املجني عليهم )�ص( و )اأ( و)�ص( وا�صابة كل من ) م( 
و )ز(، وحكمت عليه باالعدام �صنقاً حتى املوت، وهذه 
تطبيقاً  القانون  تطبيق  يف  خطاأ  على  بنيت  القرارات 
�صحيحاً، ذلك ان املحكمة قد وجهت تهمة واحدة للمتهم 
املواد  وبداللة  ز   /1/406 املادة  احكام  وفق  املذكور 
جمل�ص  باأمر  املعدلة  العقوبات  قانون  من   49/48/47
الوزراء 3 ل�صنة 2004 ، ولدى الرجوع اىل وقائع الق�صية 
قد  باأنه  واملحاكمة  التحقيق  دوري  يف  املتهم  وباعرتاف 
اتفق مع املتهم املفرقة ق�صيته )�ص.ج( وهو ابن عمه على 
قتل املجنى عليهما )�ص( و)اأ(، وقد خططا و�صمما على 
قتلهما لوجود خالفات قدمية، وب�صبب قتل �صقيق املتهم 

املذكورين  عليهم  املجني  من  بالثاأر  واالخذ  )�ص.ج( 
اىل  وال�صعود  الدار  �صياج  بت�صلق  قاما  احلادث  وليلة 
ادى  ب�صكل كثيف، وقد  النار  باإطالق  الدار وقاما  �صطح 
اىل  ا�صافة  املذكورين  عليهما  املجني  مقتل  اىل  احلادث 
و)ز(،  )م(  من  كل  وا�صابة  )�ص(  عليها  املجني  قتل 
ارتكب  قد  املتهم  ان  املحكمة  تقدم جتد هذه  وعليه وملا 
فعلني كل واحد منهما ينطبق واحكام املادة 1/406/اأ 
جمل�ص  وامر  منه،   49/48/47 املواد  وبداللة  عقوبات 
الوزراء ل�صنة 2004 عن قتل املجني عليهما )�ص( و)اأ(، 
وفعل ثالث وفق احكام املادة 1/406/ز/49/48/47 
 3 الوزراء  جمل�ص  باأمر  املعدلة  العقوبات  قانون  من 

وا�صابة  )�ص(  عليها  املجني  قتل  عن   2004 ل�صنة 
املتهم  احالة  املقت�صى  كان  وبالتايل  و)ز(،  )م(  من  كل 
بدعويني، وحيث ان حمكمة اجلنايات قد �صارت خالف 
فتكون  تقدم،  ما  تراعي  ان  الدعوى دون  ذلك وح�صمت 
قد جانبت ال�صواب، عليه قرر نق�ص القرارات ال�صادرة 
كافة بالدعوى والتدخل متييزًا بقرار االحالة، ونق�صه 
لغر�ص  الديوانية  حتقيق  حمكمة  اىل  الدعوى  واعادة 
القرار  و�صدر  تقدم،  ما  ووفق  بدعويني،  املتهم  احالة 
باالتفاق ا�صتنادًا الأحكام املادة 259/اأ/7 من قانون 
ا�صول املحاكمات اجلزائية يف 10/رجب/1432 

هـ املوافق 2011/6/12 م.

نوع احلكم: جزائي
مبداأ احلكم

واملحكمة  التحقيق  قا�صي  امام  املتهم  اإدعاء  اإن 
باأنه مري�ص نف�صياً، وعزز ذلك بتقرير طبي يوؤيد 
ذلك، يتطلب من املحكمة احالة املتهم على اللجنة 
الن  لفح�صه  املخت�صة  العدلية  الر�صمية  الطبية 
ذلك �صمانة من �صمانات املتهم للدفاع عن نف�صه.

ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة العامة ملحكمة 
ان حمكمة اجلنايات يف  االحتادية وجد  التمييز 
االنبار قررت بتاريخ 2010/10/28 وبالدعوى 
املتهم )ز.ع.ح(  ادانة  املرقمة 571/ج2010/1 
وفق احكام املادة 1/406/ز من قانون العقوبات 
لقيامه باإطالق النار على املجني عليهما )ع واأ( 
بحوزته  كانت  التي  البندقية  من  )هـ.م(  اوالد 
مبا�صرة  اإ�صابات  واإ�صابتهم  كال�صنكوف  نوع 
اآنية  م�صاجرة  اثر  احلال  يف  وفاتهما  اىل  اأدت 
�صنقاً  باالعدام  عليه  وحكمت  بينهما  ح�صلت 
حتى املوت.. ولدى النظر يف وقائع الق�صية وجد 
وان   ،2009/12/22 بتاريخ  وقع  احلادث  ان 
اليه  امل�صندة  اجلرمية  بارتكابه  اعرتف  املتهم 
ع�صو  بح�صور  التحقيق  وقا�صي  املحقق  امام 
االدعاء العام واملحامي املنتدب وامام املحكمة، 
باحلق  املدعيني  باأقوال  االعرتاف  وتعزز 
املخرب  واقوال  ال�صهود  و�صهادة  ال�صخ�صي 
امل�صتعملة  البندقية  �صبط  وحم�صر  )ث.هـ( 

يوؤيد  الذي  اجلنائية  االدلة  وتقرير  احلادث  يف 
اطالق الظروف الفارغة التي عرث عليها يف حمل 
احلادث من البندقية امل�صبوطة العائدة للمتهم، 
مما تكون االدلة املتوفرة كافية ومقنعة لالدانة 
امام  افاد  املتهم  ان  لوحظ  انه  غري  واحلكم، 
نف�صيا  مري�ص  باأنه  واملحكمة  التحقيق  قا�صي 
تقرير  ولديه  النف�صية،  الكاآبة  مبر�ص  وم�صاب 
طبي يوؤيد ذلك، كما اثار ذلك وكيله اثناء دفاعه 
احالة  يتطلب  كان  مما  اجلنايات،  حمكمة  امام 
العدلية  الر�صمية  الطبية  اللجنة  على  املتهم 
املخت�صة لفح�صه لبيان مدى �صحة قواه العقلية 

مبر�ص  م�صابا  فعاًل  كان  اذا  وفيما  والنف�صية، 
وهل  اجلرمية،  ارتكاب  اثناء  عدمه  من  عقلي 
م�صوؤوليته،  ويقدر  نف�صه  عن  الدفاع  ي�صتطيع 
القرارات  فاإن  ذلك،  املحكمة  تراع  مل  وحيث 
وخمالفة  �صحيحة  غري  الدعوى  يف  ال�صادرة 
اىل  الدعوى  واعادة  نق�صها  قرر  عليه  للقانون، 
حمكمتها الإجراء املحاكمة جمددًا وفق ما تقدم، 
10/�صوال/  يف  باالتفاق  القرار  و�صدر 
1433 هـ املوافق 2008/8/28 
وفق املادة 259/اأ/7 من قانون 

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

إدعاء المتهم بالمرض النفسيارتكاب المتهم جريمتين

مبداأ احلكم
املتهم  فعل  يف  ال�صريف  الباعث  وجود  من  التحقق 
من عدمه و�صوال للقرار العادل والعقوبة، لغر�ص 

فر�ص العقوبة املنا�صبة.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة العامة يف حمكمة 
التمييز االحتادية، وجد اأن حمكمة جنايات الكرخ 
املرقمة  باالإ�صبارة   2011/2/23 بتاريخ  ق�صت 
ا �ص ط( عن ثالث  )ع  املتهم  ادانة  68/ج/2011 
تهم، االوىل والثانية وفقا الأحكام املادة 1/406/د 
عقوبات عن قتل والده )ا �ص ط (، ووالدته )ر �ص(، 
والثالثة وفقا الأحكام املادة 1/406/اأ عقوبات عن 
اأ(، وحكمت عليه عن كل واحدة  �صقيقته )ب  قتل 
باأحكام  ا�صتدالال  املوت  حتى  �صنقا  باالإعدام  منها 
العقوبات  هذه  وتنفيذ   ،1994 ل�صنة   86 القرار 
على  بنيت  القرارات  هذه  ان  وجد  وقد  بالتعاقب، 

اخطاء ا�صولية جوهرية رافقة �صدورها، ذلك ان 
 1094 املرقم  االحالة  بقرار  الكرخ  حتقيق  قا�صي 
�ص(  ا  )عبد  املتهم  احالة  قرر   2010/11/29 يف 
قتل  هي  جرائم  اأربع  عن  اجلنايات  حمكمة  على 
يف  وال�صروع  �صقيقته  وقتل  والدته  وقتل  والده 
من  132/اأ/4  املادة  لن�ص  خالفا  )ع(  �صقيقه  قتل 
حماكمة  اجرت  املحكمة  وان  اجلزائية،  اال�صول 
املتهم )ع ا( عن اجلرائم الثالث االوىل، واأ�صدرت 
قراراتها بها دون التطرق اىل اجلرمية الرابعة وهي 
ال�صروع يف قتل �صقيق املتهم )ع ا( املحال عنها ال 
�صلبا وال ايجابا، حيث ال مينع ذلك من فرد دعوى 
م�صتقلة )عن جرمية ال�صروع( طاملا ان املتهم احيل 
جانبت  قد  تلك  املحكمة  قرارات  جعل  مما  عنها، 
ال�صواب، هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان املتهم 
الباعث  ان  التحقيق  دور  يف  املدونة  باأقواله  افاد 
ب�صبب  كان  )املطلقة(  و�صقيقته  والدته  قتل  على 

)ابو  جارهم  دار  اىل  وذهابهما  ال�صيء  �صلوكهما 
كبرية،  نقدية  مبالغ  وجلب  العمل  بحجة  معتز( 
ابناء  �صاعت بني  وان ت�صرفات والدته و�صقيقته 
التحقق من ذلك  لذلك كان على املحكمة  املنطقة، 
وتدوين اقوال اقارب املتهم وبع�ص ابناء املنطقة 
واملختار ب�صفة �صهود، وحيث ان املحكمة ذهبت 
اخل  مما  ذلك،  مالحظة  قبل  الدعوى  ح�صم  اىل 
املادة  الأحكام  وا�صتنادا  عليه  قراراتها،  ب�صحة 
نق�ص  قرر  اجلزائية  اال�صول  من  )259/اأ-7( 
بحق  اعاله  الدعوى  يف  ال�صادرة  القرارات  كافة 
املتهم )ع ا �ص ط( والتدخل متييزا بقرار االحالة، 
للتاأ�صري  حمكمتها  اىل  اال�صبارة  واعادة  ونق�ص 
لربطها  املخت�ص  التحقيق  قا�صي  اىل  وايداعها 
بقرار احالة جديد ومن ثم اجراء حماكمة املتهم 
على وفق ما تقدم، و�صدر القرار باالتفاق يف 11/
حمرم/1434هــ املوافق 2012/11/26م.

وجود الباعث الشريف في فعل
مبداأ احلكم المتهم من عدمه

هي  املتهمني  اىل  املن�صوبة  اجلرمية  كانت  اإذا 
جرمية اإرهابية، وت�صكل م�صروعا اجراميا واحدا 

فال داعي لال�صتدالل مبواد اال�صرتاك.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة وجد ان حمكمة اجلنايات 
يف الب�صرة ق�صت مبوجب قرارها ال�صادر بالعدد 
باإدانة   2010/10/26 يف  355/ج/2010 
و)غ(  و)ع(  و)�ص(  و)م(  )اأ(  من  كل  املتهمني 
املادة  وبداللة  )الرابعة/1(  املادة  احكام  وفق 
)الثانية/8( من قانون مكافحة االرهاب، وبداللة 
مواد اال�صرتاك، وذلك لقيامهم بخطف الطفل )ل( 
يف  ن�صران  نهر  قرب  املدر�صة  اىل  ذهابه  اثناء 
ق�صاء ابي اخل�صيب، وم�صاومة ذويه على دفع 
بال�صجن  منهم  واحد  كل  على  وحكمت  الفدية، 
من   )1/132( باملادة  ا�صتدالاًل  �صنة   15 ملدة 
مو�صع  الدعوى  و�صع  ولدى  العقوبات،  قانون 
توؤثر  نواق�ص  هناك  ان  وجد  والتاأمل  التدقيق 
حيث  الدعوى،  يف  ال�صادرة  القرارات  �صحة  يف 
)اأ(  للمتهمني  التهمة  وجهت  املحكمة  ان  لوحظ 

ا�صماء  تدرج  ان  دون  فيها  ا�صميهما  ودرج  و)ع( 
وجود  لوحظ  كما  معهم،  االخرين  املتهمني  بقية 
�صطب وا�صافة بحرب من لون اخر مل يجر التوقيع 
عليه من قبل رئي�ص املحكمة، وحيث ان اجلرمية 
املن�صوبة اىل املتهمني هي جرمية ارهابية وت�صكل 

م�صروعا اإجراميا واحدا فال داعي لال�صتدالل مبواد 
اال�صرتاك، عليه وملا تقدم قرر نق�ص القرارات كافة 
ال�صادرة يف الدعوى واعادتها اىل حمكمتها الإتباع 
 /6 يف  باالتفاق  القرار  و�صدر  بيانه،  تقدم  ما 

�صفر /1432 هــ املوافق 10/ 2011/1 م.

جريمة إرهابية 
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�صيغ ولوائح

عريضة استدعاء نفقة الزوجة 
على زوجها

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف..................... املحرتم 

منذ  �صرعي  منفق  وبال  نفقة  بال  تركني  وقد  �صرعاً،  بي  الداخل  زوجي  عليه  املدعى  اإن 
تاريخ / / 20     وحلد االآن.. عليه اطلب دعوته للمرافعة واحلكم عليه بنفقة ما�صية 
وم�صتمرة باأنواعها الثالثة، كما اأطلب فر�ص نفقة موؤقتة لنتيجة الدعوى ا�صتنادًا لن�ص 

املادة /31 من قانون االأحوال ال�صخ�صية احلايل وحتميله امل�صاريف .
                                                          وتقبلوا فائق ال�صكر واالحرتام

                                                                                                     املدعية:
                                                                                                   وكيلها املحامي:

التاريخ :
االأ�صباب الثبوتية:

1. عقد الزواج
2. �صائر البيانات الثبوتية

مالحظة : النفقات الثالث هي املاأكل وامللب�ص وامل�صكن.

عريضة استدعاء دعوى 
زيادة نفقة للزوجة وأوالدها

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف...... املحرتم

املرقمة  الدعوى  يف  قرارها  ا�صدرت  ان  املحرتمة  ملحكمتكم  �صبق 
يل  م�صتمرة  بنفقة  عليه  املدعى  باإلزام  القا�صي       20  / بتاريخ/ 
يف  زيادة  حل�صول  ونظرًا  دينار،   )  ( مقدارها  القا�صرين  والأوالدي 
املورد ال�صهري للمدعى عليه، وحاجة اوالدي القا�صرين الذين كربت 
دعوة  اطلب  عليه  املعي�صة..  تكاليف  ارتفاع  ب�صبب  لالنفاق  اعمارهم 
املدعى عليه للمرافعة واحلكم بزيادة النفقة املفرو�صة يل والأوالدي 

القا�صرين .
             وتقبلوا فائق ال�صكر والتقدير 

                                                                          املدعية :
                                                                         وكيلها املحامي:

التاريخ:
االأ�صباب الثبوثية:

1. قرار حكم �صابق.
2. �صائر البيانات القانونية وال�صرعية االخرى.

عريضة دعوى حجتي 
زواج ووالدة

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف...... املحرتم

ان املدعى عليه زوج موكلتي الداخل بها �صرعاً، وقد مت عقد زواجهما 
بتاريخ / /     خارج املحكمة لدى رجل الدين على مهر معجله دينار 
وموؤجله دينار غري مقبو�ص ي�صتحق عند اقرب االجلني او عند املطالبة 
واملي�صرة، وقد رزقا من فرا�ص الزوجية بولدين االول ا�صمه من مواليد   
حمكمتكم  من  اطلب  عليه   ..     /  / مواليد  من  ا�صمه  والثاين   ،    /  /
الزواج  بت�صديق  واحلكم  للمرافعة  عليه  املدعى  دعوة  املحرتمة 
املذكورين،  الأوالدها  والدة  وحجة  زواج  حجة  وا�صدار  اخلارجي 

وحتميله امل�صاريف واتعاب املحاماة .
وتقبلوا فائق ال�صكر والتقدير

                                                                                              املدعية: 
                                                                                       وكيلها املحامي: 

اال�صباب الثبوتية:
- عقد الزواج اخلارجي.

- �صائر البيانات القانونية.

عريضة دعوى نفقة أب
 على ابنه

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف..... املحرتم
 

اإن املدعى عليه ولدي، واين فقري احلال وعاجز عن الك�صب ولي�ص يل مال او مورد اعي�ص 
منه، ومبا ان ولدي مي�صور احلال، وانه موظف ويتقا�صى راتباً �صهرياً قدره )( دينار.. 

عليه اطلب دعوته للمرافعة واحلكم عليه بنفقة كافية يل، وحتميله امل�صاريف .

                                                       وتقبلوا فائق ال�صكر والتقدير

                                                                                                                 املدعي:
                                                                                                                التاريخ /    /

مالحظة : ميكن اقامة هذه الدعوى يف حمل اقامة االب او الولد، واخليار مرتوك لالأب 
الأنه هو طالب النفقة، والدعوى معفاة من الر�صوم.

عريضة لطلب المهر المسمى 
بعد الخلوة الصحيحة

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف..... املحرتم

مهر  على  و�صرعي  �صحيح  زواج  بعقد  موكلتي  زوج  هو  عليه  املدعى  اإن 
معجله دينار مقبو�ص ومعجله دينار ي�صتحق عند اقرب االأجلني، وانه خال 
مبوكلتي خلوة �صحيحة ال ثالث معهما وال مانع �صرعي او طبيعي او ح�صي 
مينع االت�صال بها، وحيث انه طلق موكلتي مبوجب حجة الطالق املرقمة 
يف / /   ال�صادرة من حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف.... . لذا اطلب دعوة 
املدعى عليه للمرافعة واحلكم باإلزامه باملهر امل�صمى املوؤجل البالغ )( دينار 

وحتميله امل�صاريف واتعاب املحاماة .
                                          وتقبلوا فائق ال�صكر واالحرتام 

                                                                                                     املدعية:
                                                                                                وكيلها املحامي:
                                                                                                   التاريخ /    /

اال�صباب الثبوتية:
- عقد زواج.

- حجة الطالق.
- �صائر البيانات القانونية.

عريضة استدعاء دعوى 
مؤخر الصداق

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف..... املحرتم

يل بذمة املدعى عليه مهري املوؤجل )( دينار مبوجب عقد الزواج 
ال�صخ�صية  االحوال  حمكمة  من  ال�صادر      /  / واملوؤرخ  املرقم 
قد طلق موكلتي مبوجب حجة  عليه  املدعى  ان  ، وحيث  يف.... 
الطالق املرقمة واملوؤرخة / /     ال�صادرة من حمكمة..... عليه 
اطلب دعوة املدعى عليه للمرافعة واحلكم باإلزامه باملهر املوؤجل 

البالغ )( دينار، وحتميله امل�صاريف واتعاب املحاماة .
                                          وتقبلوا فائق ال�صكر واالحرتام
                                                                                املدعية:

                                                                              وكيلها املحامي:
                                                                                  التاريخ /   /

اال�صباب الثبوتية:
- عقد الزواج.
- حكم الطالق.

- �صائر البيانات القانونية.

أنموذج دعوى المطاوعة

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف............. املحرتم

ان املدعى عليها هي زوجتي الداخل بها �صرعاً مبوجب عقد الزواج املرقم  / /  
ال�صادر من حمكمة..... وقد تركت دار الزوجية منذ )( وبدون علمي وبال عذر 
�صرعي، وبالرغم من مطالبتي لها بالعودة اىل دار الزوجية، اإال انها ممتنعة، 
بالن�صوز،  عليها  واحلكم  للمرافعة  دعوتها  املحرتمة  حمكمتكم  من  اطلب  لذا 

وحتميلها امل�صاريف واتعاب املحاماة .

                                          وتقبلوا فائق ال�صكر واالحرتام 
                                                                                                           املدعي:

                                                                                               التاريخ /    /

اال�صباب الثبوتية:
- عقد الزواج.

- �صائر البيانات ال�صرعية والقانونية.

أنموذج الئحة تمييز

ال�صيد رئي�ص حمكمة التمييز املحرتم
بوا�صطة ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف ..... املحرتم

املميز :
املميز عليه : 

رقم دعوى التظلم:
يل  االأذن  رف�ص  قرار  تاأييد  يف.....  ال�صخ�صية  االحوال  حمكمة  قررت   )( بتاريخ 
بالزواج بزوجة ثانية املوؤرخ يف ..... ورد التظلم الواقع امامها، وملا كان القرار 
املذكور جمحفاً بحقي وخمالفاً للقانون، لذا بادرت اىل متييزه �صمن املدة القانونية 

لالأ�صباب االآتية:
لقد بينت يف طلب االذن اال�صباب املوجبة لزواجي بزوجة ثانية، وبينت مقدرتي 
جميع  وان  املالية،  وقدرتي  البدنية  قابليتي  على  املحكمة  اطلعت  وقد  املالية، 
االحوال  قانون  من  الثالثة  املادة  من   5 و   4 الفقرتني  ن�ص  يف  الواردة  ال�صروط 
القانون،  له من  الطلب ال م�صوغ  فاإن رف�ص  ال�صخ�صية متوفرة يف طلبي، وعليه 
لذا اطلب جلب ا�صبارة التظلم واجراء التدقيقات التمييزية عليها، ونق�ص قرار 

املحكمة لالأ�صباب التي ذكرتها يف هذه الالئحة والئحة طلب االذن .
املميز:

استدعاء دعوى المهر المؤجل 
مع طلب وضع الحجز االحتياطي

الذمة مبهرها  املدعى عليه هو مطلق موكلتي وال يزال م�صغول  اإن 
املوؤجل البالغ )( دينار، ورغم املطالبة فهو ممتنع عن التاأدية.. لذا 
اطلب من حمكمتكم املحرتمة دعوة املدعى عليه للمرافعة واحلكم 
باإلزامه باملهر املوؤجل البالغ )( دينار وحتميله امل�صاريف واتعاب 
املحاماة، و�صماناً حلقوق موكلتي اطلب و�صع احلجز االحتياطي 
طياً  واقدم   ،)( موديل   )( نوع   )( املرقمة  اخلا�صة  �صيارته  على 
الأغرا�ص  به  املطالب  املبلغ  من   %  10 بن�صبة  احلجزيـــــة  الكفالة 

و�صع احلجز االحتياطي .
                                          وتقبلوا فائق ال�صكر والتقدير 

                                                                                   املدعية:
                                                                                  وكيلها املحامي:

االأ�صباب الثبوتية:
- حكم الطالق.

- �صائر البيانات القانونية.

أنموذج دعوى نشوز الزوجة

ال�صيد قا�صي حمكمة االأحوال ال�صخ�صية يف......... املحرتم

اأ�صدرت حمكمتكم  اأن  �صبق  وقد  �صرعاً،  بها  الداخل  عليها زوجتي  املدعى  ان 
عليها  املدعى  باإلزام  القا�صي   )( فـــي  واملوؤرخ   )( املرقم  قرارها  املوقرة 
مبطاوعتي، ونظرًا المتناعها عن املطاوعة رغم تنفيذ قرار احلكـم املذكور يف 
فهي  بذلك،  وتنبيهها  احلكم  بتنفيذ  وتبليغها   )( املرقمة  التنفيذية  اال�صبارة 
عليه    ،)  ( يف  واملوؤرخ   )( املرقم  اال�صت�صهاد  مبوجب  املطاوعة  عن  ممتنعة 
اطلب دعوة املدعى عليها واحلكم عليها بالن�صوز وحتميلها امل�صاريف واتعاب 

املحاماة .
                                                                                     وتقبلوا فائق التقدير
                                                                                                           املدعي:

اال�صباب الثبوتية:
- احلكم باملطاوعة.

- كتاب التنفيذ بعدم املطاوعة.
- �صائر البيانات القانونية االخرى.

أنموذج دعوى الطالق الرجعي

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف... املحرتم

 )( املرقم  الزواج  �صرعاً مبوجب عقد  بها  الداخل  املدعى عليها زوجة موكلي  ان 
واملوؤرخ )( ال�صادر من حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف.... وله من فرا�ص الزوجية 
االوالد كل من ------، ونظرًا لعدم ح�صن املعا�صرة الزوجية وكرثة امل�صاكل 
حمكمتكم  من  اطلب  عليه  تطاق..  ال  الزوجية  احلياة  ا�صبحت  بحيث  بينهما 
بينهما،  الرجعي  الطالق  باإيقاع  واحلكم  للمرافعة  عليها  املدعى  دعوة  املحرتمة 

وحتميلها امل�صاريف واتعاب املحاماة .
                                            وتقبلوا فائق ال�صكر والتقدير

                                                                                                                    املدعي:
                                                                                                              وكيله املحامي:

اال�صباب الثبوتية:
- عقد الزواج.

- �صائر البيانات القانونية.

أنموذج دعوى تفريق للضرر

ال�صيد قا�صي حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف...... املحرتم

الزواج  عقد  مبوجب  �صرعاً  بي  الداخل  زوجي  عليه  املدعى  ان 
املرقم بتاريخ / /   ال�صادر من حمكمة االحوال ال�صخ�صية يف ..... 
والإ�صراره بـــي يتعذر معه ا�صتمرار احلياة الزوجية العتدائه علّي 
بال�صب وال�صتم و�صربه يل وا�صتعمال الكلمات اجلارحة )او خليانته 
والأ�صباب  الزوجية،  فرا�ص  على  امني  غري  ولكونه  الزوجية(، 
اطلب  عليه  املرافعة..  يوم  املوقرة  املحكمة  امام  �صاأبينها  اخرى 
دعوته للمرافعة واحلكم عليه بالتفريق لل�صرر مع حتميله الر�صوم 

وامل�صاريف .
                                                     وتفبلوا فائق ال�صكر واالحرتام

                                                                                         املدعية:
اال�صباب الثبوتية:

- عقد الزواج.
- �صائر البيانات الثبوتية.
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جاسم عاصي
والدار�سني  الباحثني  باهتمام  "الر�سيد"  �سارع  حظي 
يف  واملتمّيزة  املهمة  ال�سوارع  �ساأن  �ساأنه  واملثقفني، 
العامل العربي والعامل الأوروبي. فكان للأدباء موئل له، 
غائب  ومنهم:  والروائية،  الق�س�سية  كتاباتهم  ت�سمنته 
طعمة فرمان وفوؤاد التكريل وعبد الرحمن جميد الربيعي 
وناطق خلو�سي وغريهم؛ لذا وجدنا اأنف�سنا اأمام �سارع 
والدار�سني  الباحثني  اأقلم  اأن�سنته  على  عملت  موؤن�سن، 
بهجة  من  يحتويه  وما  هذا  املكان  يهمهم  كان  الذين 
على  املمتد  املكان  اجلمعية..  والذاكرة  التاريخ  �سّجلها 
بالعجائب  الداّلة والزاخرة  بفروعه  طول مدينة بغداد، 
بنيته  خلود  من  ال�سارع  فخلود  النادرة..  والنفائ�س 
عبد  )با�سم  الباحثان  اإليه  كما ذهب  وال�سعبية،  الفكرية 
احلميد حمودي، يا�سني الن�سري( اللذان تعمقا يف دللته 

التي اأ�سارت اإليها العلمات ال�سغرية والكبرية.
كليات

اأن  غرابة  ول  الكلّيات،  اإىل  توؤدي  ال�سارع  يف  فالأجزاء 
والحتجاجات  التظاهر  طقو�س  �سهد  قد  ال�سارع  يكون 
يف  وبارزة  مهمة  علمة  كانون  ووثبة  الأزمنة،  مر  على 
ال�سارع ويف تاريخ العراق احلديث.. وقد اقرتنت وثبة 
ال�سارع وو�سيطا  روافد  رافدًا من  لكونه  باجل�سر  كانون 
اإليه  بالأ�سياء  ياأتي  بغداد،  يف  حيويتني  �سفتني  بني 
اأنهاره  له  فال�سارع  الآخر.  بغداد  جانب  اإىل  منه  وياأخذ 
وم�سباته، تبداأ من راأ�س باب املعظم، كما ق�ّسم الباحث 
 / الر�سيد  )�سارع  املعنّون  كتابه  يف  الن�سري(  )يا�سني 
واأنهاره  اأذرعه  فلل�سارع  لذا  الن�س(  املدينة وناظم  عني 
ومغذي ثروته املادية واملعنوية. فالعلقة والبناء الذي 
الأنرثوبولوجيا  بالبنية  يتعلق  )الن�سري(  عليه  اأتى 
مقّوماتها  اأ�س�ست  اجتماعية،  وعلقات  كتاأريخ  لل�سارع 
اأنه  على بناء متني �سّجلته الذاكرة اجلمعية.. اأي 
متوزعة  فكرية  ملنظومات  يوؤ�س�س  كمكان  اتخذه 
بني تقا�سيم البنى العامة لواقع املدينة. لذا نراه 
البنية  تغرّي  خلل  من  الفكري  املتغرّي  ت�سّقط  قد 
الواقع،  والنازلة يف حراك  ال�ساعدة  الجتماعية 
نهر  مياه  بحركة  حمكوم  ال�سارع-  -اأي  وهو 
اأثر  خا�س،  مزاج  له  ككيان  الأزمنة،  عرب  دجلة 
الأخرى،  البنى  على  مبا�سر  وغري  مبا�سر  ب�سكل 
�سواء كانت اإن�سانية اأو مكانية.. فالثقافة الفوقية 
املثقفني  حراك  خلل  من  املكان  بتاريخ  حتكمت 
دور  )مقاٍه،  من  ال�سارع  مرافق  توزع  طول  على 
للفنون،  عر�س  قاعات  م�سرح،  �سينمائي،  عر�س 
ت�سنيف  وح�سب  فلل�سارع،  متاحف...الخ(، 

)الن�سري(، ثمة )راأ�س، اأطراف، خوا�سر(.
اأ�سواق

يختلف  حمودي(  احلميد  عبد  )با�سم  الباحث  ر�سيد  يف 
البنية  هي  خا�سة،  ببنية  متعلق  اأي�ساً  لكنه  الأمر، 
ال�سعبية. ولعل  بالثقافة  املتعلقة  ال�سعبية،  الجتماعية 
خلا�سية  �ساملة  علمة  تاأريخه  عرب  اليومية  الطق�سية 
اجلوامع،  ال�سعبية،  )الأ�سواق  بـ  املتعلقة  ال�سارع 
مرجان،  خان  يف  العراقي  املقام  دار  البغدادي،  املتحف 
�سارع  امليدان،  املتنبي،  �سارع  ال�سنك،  ال�سفافري،  �سوق 
للوعي  كم�سادر  ذلك  وغري  اأر�ساك(  �ستوديو  النهر، 
واملمار�سات ذات النكهة ال�سعبية، �سواء البغدادية منها، 
اأو ما هو متعلق بالطق�سية العراقية ال�سعبية عموماً. وقد 
الفردية واجلمعية، ومن  الذاكرة  ا�ستفاد )حمودي( من 
تاريخه يف البحث املّركز يف هذا ال�سرب من الثقافة. فهو 
الأ�سواق  توؤ�س�سه  مبا  الكتاب،  يف  بحثه  خلل  من  معني 
وما  والأزقة،  )الدرابني(  واملنعطفات  وال�ساحات 
حتتويه من ور�س ومعامل، تنتمي لل�سناعة ال�سعبية كما 
مرافق  فهي  النحا�سية(،  والأواين  )الأحذية  هي �سناعة 
للعر�س  وفقاً  �سناعاتها  طبيعة  تتغرّي  بحتة،  اإنتاجية 

والطلب.
تاأ�سي�سات

من  �سواء  املرافق،  تلك  و�سمتها  التي  التاأ�سي�سات  اإن 
خلل اإنتاجها املادي، اأو اإنتاجها املعنوي الأخلقي التي 
ال�سغرية..  واملعامل  والور�س  الأ�سواق  هذه  اأفرزتها 
ارتبطت  اأ�سا�ساً  لأنها  اأخلقية،  لبنى  اأ�س�ست  فتلك 
بالبنية  كثريًا  يهتم  الباحث  جند  لذا  املادي.  بالإنتاج 
املوؤ�َس�سة منها وفيها، وتناولها على اأنها نتاج موؤثر ببنية 

ال�سارع، من خلل تاريخه الطويل هذا.
من  العلقات،  هذه  اأ�س�س  على  املبنية  بالرموز  اهتم  انه  كما 
اأنتج  وبهذا  الأمكنة.  هذه  عليها  التي  الطق�سية  تناول  خلل 
مزدوجاً بحثياً تكلل بال�سمولية يف ر�سد ما اأنتجه ال�سارع عرب 
تاريخه من جهة، وما اأ�سافته البنى الأخرى لتاريخ ال�سارع، 

باعتبارها موؤثرات فكرية ذات اأمناط �سعبية خال�سة.
اأنتج  وبالتايل  طبيعته،  ال�سارع  يف  خا�سرة  اأو  نهر  فلكل 
الب�سر،  بني  بني  اخلا�س  التعامل  يف  العتبارية  منظومته 
اأو اخلا�سرة  اأ�س�ست لهوية امل�سب  وباخلا�سية العاّمة التي 

يف ال�سراع. وكالآتي:
امليدان: بو�سفها تعر�س ب�ساعته ذات الخا�سيات  ــ �سوق 
اأو معّينة، بل تتبدل  املختلفة، فهو ل متتلك هوية ثابتة 
تو�سمها  خمتلفة،  هويات  من  اخلليط  خلل  من  هويته 

الب�ساعة املعرو�سة. فهي �سوق ذو ذاكرة جامعة.
بائعي  مناذجها،  وبائعي  ال�ساعات  م�سّلحي  فيها:  جتد 

الأحذية  من  مناذج  املو�سيقية،  والآلت  الأ�سطوانات 
والأخفاف امل�ستعملة واملعّدة بعناية فائقة يف العر�س، 
اأ�ساعت  التي  املفاتيح  جمموعة  يرافقه،  وما  الّكرامفون 
الأغلفة،  عنها  املنزوع  ومنا  القدمية  الكتب  اأبوابها، 
املجلت القدمية العربية والأجنبية، الفواكه واخل�سار، 
والدجاج  الطيور  بيع  واملقاهي،  ال�ساي  بيع  بوؤر 
�سوق  اأو  ميدان  فهي  بائعيها ومقتنيها  بنظر  النموذجية 

للخردة. وهو تو�سيف اأ�سار اإليه �سمناً كل الباحثني.
مكاناً  الباحث من زاوية كونه  يتناوله  املتنبي:  �سارع  ــ 
والرتاثي، عرب  الثقايف  بتاريخه  فيبحر  تراثياً،  �سوقاً  اأو 

الرموز املوؤ�س�سة ملثل هذه الروؤى.
ال�سعبية،  لل�سناعات  منتجاً  وبعده  ال�سفارين:  �سوق  ــ 
من  ال�سعبي  العقل  اأفرزها  التي  والتقنية  املهارة  ذات 
الفني.  واإعدادها  طرقها  ومهارة  قطعه،  منمنمات  خلل 
ال�ستفادة  حقل  يف  تدخل  كانت  �سواء  تنوعها،  كذلك 
كقطع  جمالية  اأو  الأخرى،  والأمكنة  املنازل  يف  اليومية 

الُتحف التي اأعّدتها ذهنية �سعبية متتلك خياًل عريقاً.
ال�سوق،  هذه  عراقة  الباحث  اأكد  وقد  ال�سورجة:  �سوق 
وطبيعته. اأي منظومته العتبارية املاأخوذة من طبيعتها 
يتعلق  منها  كبري  ق�سم  يف  التي  املعرو�سة،  ب�ساعتها 
فلب�ساعتها  اليومية.  املنزلية  واحلاجة  بال�ستعمال 

روائح مثلما لهه خّوا�س ذاتية وتاريخية.
مرجان

الغنائي  بالطق�س  هذا  املكان  ارتبط  مرجان:  خان  ـــ 
فعاليات؛  من  فيه  تقام  ما  وطبيعة  والفولكلوري 
فيها  يت�سّيد  ة  خا�سّ لطقو�س  حافظ  �سعبي  كمكان  فهو 
ياأخذه  فالباحث  البغدادي،  واملربع  العراقي  املقام 

التاأ�سي�س  منذ  اخلال�س  ال�سعبي  تاريخه  اعتبارات  من 
والت�سييد ثم التطور عرب الأزمنة.

الأ�سواق  بقية  يف  ي�سبهه  ما  له  ولي�س  ال�سنك:  �سوق 
الوافدون  يدخله  مكان  فهو  الر�سيد،  �سارع  من  املتفرعة 
من املحافظات لل�سوؤال عن ب�ساعتهم التي ترتبط بو�سائل 
واإنتاجها  الأر�س  تخ�س  وور�س(  )معامل  اإنتاجهم 
وال�سناعة بتنوعها، بل هي �سوق لكل ما يتعلق بحاجات 
احلياة  مرافق  تغذية  على  له  واملُعينة  املادية  الإن�سان 

من اإنتاج وب�ساعة.
امل�ستن�سرية

يف  عريق  تاريخ  من  لها  وما  امل�ستن�سرية:  املدر�سة  ــ 
من  ا�سمها  اأ�س�ست  مرافق  من  جاورها  ما  كذلك  الِقَدم. 

اخت�سا�سها، ك�سوق املرادّية مثًل.
ابتداأها  وقد  وتاريخ،  خا�سّية  مقهى  ولكل  املقاهي: 
كلثوم والزهاوي وح�سن عجمي  اأم  بالت�سل�سل:  الباحث 
وعارف اآغا والربملان وال�سهبندر والربازيلية، ومل يغفل 
مقاهي الفروع والأزقة كاخلّيام مقابل �سينما اخلّيام، يف 

ال�سارع ال�سهري الذي حمل ا�سمه.
النهر

�سارع النهر: وخلا�سيته ا�ستثناء، فلي�س من املمكن لإن�سان زائر 
اأو مقيم يف بغداد ل يدخل اإىل ال�سوق؛ فبالإ�سافة لب�ساعتها من 
الب�سرية،  النف�س  واإراحة  للتجّوال  موئل  فاإنها  والف�سة،  الذهب 
واحلاجات  اجلوانب  كل  يف  ممتع  هو  مبا  الوقت  و�سرف 
الإن�سانية، فهي �سوق مكلل بالف�سول الفردي، فب�ساعتها 
واملت�سوقون  للنظر،  ملفتة  الزجاجية  العار�سات  عرب 
من الن�ساء ال�سابات جالب لف�سول ال�سباب.. اإنها �سوق 

جتمع كل فئات ال�سعب، للت�سّوق اأو النظر الع�سوائي.

بهجــــة الشارع.. الرشيد أنموذجا

غرام يموت

عبد الله عارف

يا مركبا في جلة األحزان 
النسيان  دنوت لشاطئ          هال 

هال بعدت عن الغرام وأهله 
األبدان  آفة            وتركت خلفك 

وتركت آهات وسهر لياليا 
       وبقيت وحدك مدمع األجفان 

تبكي على األيام ما فعلت بنا 
احلدثان من  دهر          تبكي على 

وحتيل أيام السعادة مأمتا 
أزمان  من  كان  ما  لنا          تنعى 
غربت شموس غرامنا وتوشحت   

أكواني  الضياء سوداها         بعد 
فكأننا لم يحي ودنا ساعة 

بجنان  غرامنا  يستقر             أو 
سبحان من وهب الرجال تصبرا               
القرآن  بجملة  الوعيد           لوال 

جلزعت حزنا دائما متجددا 
أدماني          ورأيت عندي خنجرا 

وطلبت منها من ثياب زفافها 
     بيضا جعلت جميعها أكفاني 

ورأيت قبري في املقابر أسودا    
ينعاني  حينها  في  ناعيا         ال 

ا�ستاأنف )منتدى ال�سيد الثقايف( ن�ساطاته 
كورونا،  جائحة  نتيجة  املتوقفة  الثقافية 
عبداهلل  )كمال  احلاج  الباحث  با�ست�سافة 
عرب  الثقايف(  البياع  )بيت  مدير  العامري( 
 3 عراقيات  املو�سومة  املوؤجلة  حما�سرته 
باإدارة الباحث )حامد م�سطفى القي�سي(، 
وهي اجلزء الثالث من جمموعة �سخ�سيات 
ال�سعد  على  مهمة  عراقية  ن�سائية 
التوقف  الباحث  اعتاد  كافة،  البداعية 
يف  ال�سنوية  املراأة  اعياد  مبنا�سبة  عندها 
�سهر اآذار الربيعي، ولن موعد املحا�سرة 
ارتاأى  نوروز،  عيد  يف   ٢١/3 يوم  وافق 
"العامري" ان يختار ا�سماء كردية، فتوقف 
- برفقة انتاجه لفيلم وثائقي - بعد الية 
الكرمية والهداء واملقدمة عند �ست، منها 
 ( النقيب  حف�سة  الجتماعية  ))النا�سطة 
١٨٩١- ١٩٥3( - املنا�سلة ال�سهيدة ليلى 
قا�سم ح�سن "عرو�س كرد�ستان" ) ١٩٥٢- 
١٩٧٤( - الرائدة النه�سوية اآ�سيا توفيق 
وهبي ) ١٩٠١- ١٩٨٠( - القا�سية الوىل 
اإ�سماعيل حقي ) نهاية الثلثينات -    زكية 
؟  ( - ال�سقيقتان، ال�ساعرة فطينة ح�سني 
 ،)  ١٩٩3  -١٩١٧  ( النائب  عبدالوهاب 
 -١٩٢٩  ( النق�سبندي  ماهرة  والقا�سة 
١٩٩٨ ( - والباحثة باكزة رفيق حلمي ) 
ملحدودية  ونظرا   ،))  ..)  ٢٠٠٤  -  ١٩٢٤
الباحث  ا�ستعر�س  املحا�سرة،  وقت 
امل�سيئة  والنقاط  اهمية،  الكرث  املحطات 
العمق،  الدوار  عند  متوقفا  �سريتهن،  يف 
جمالها  �سمن  كل  البرز،  واحللقات 

مدير  افتتح،  ثم  وتاأثريها،  ون�ساطها 
فيها  �سارك  التي  املناق�سة  باب  اجلل�سة، 
)الدبلوما�سي  منهم  نذكر  احل�سور  بع�س 
العطية،  د.فوزية   ، حمود  احلاج  د.حممد 
والعلمي  ال�سحفي  العبيدي،  د.ابراهيم 
البياتي  ح�سني  العلمي  الحمد،  طالب 
ملحظات  عرب  جا�سم(،  لطيف  والذاعي 
املحا�سر  عنها  اجاب  وت�ساوؤلت، 
با�سرتخاء ومو�سوعية.. اختتمها القي�سي 

يف  وتوا�سله  الباحث  داأب  على  بالثناء 
الكثري،  قّدمن  عراقيات،  ن�ساء  عن  البحث 
ت�سليط  من  ا�ستحقاقهن  ينلن  ان  دون  من 

ال�سواء.
اهدى  باملحا�سرة،  اعجابه  عن  وتعبريا   
حمود(  )احلاج  العريق  الدبلوما�سي 
الوزير  اخيه  عن  تاأليفه  من  كتابا 
)هديب(، مقرونا بالر�سا واملودة، وتلقى 

من الباحث عبارات ال�سكر والمتنان .

�سعيد(  لفتة  )علي  العراقي  الروائي  حقق 
املركز الثاين يف م�سابقة الرواية العربية التي 
اقيمت يف دولة تون�س ال�سقيقة والتي اأقامتها 
وزارة  من  بدعم  التون�سية  الق  جمعية 
الثقافة والتي حتمل عنوان م�سابقة “توفيق 
وجاء   ..“ العربية  للرواية  التون�سية  بكار 
هذا التتويج خلل مهرجان اأقيم يف العا�سمة 
التون�سية قبل ايام عن روايته “حب عتيق”.
من بني ٥٢ رواية عربية �ساركت يف امل�سابقة 
من خمتلف الدول العربية، بينهم  3٨ روائيا 
امل�سري  الروائي  وحت�سل  روائية،  و١٤ 
حممد حممد م�ستجاب من م�سر على اجلائزة 
الأوىل عن روايته “قمر تعابثه بنات احلور” 
، فيما فاز ثلثة روائيني من تون�س وهم كل 

مهملة” على  “ر�سائل  روايته  زّيود  املنوبي 
“رجل  املركز الثالث و�سفية قم عن روايتها 
الرابع، وح�سل على  املركز  ال�سّفتني” على 
روايته  عن  ال�ساملي  ح�سان  اخلام�س  املركز 
وعددا  اجلائزة  درع  ت�سلم  وقد  “الّطيف”. 
قبل  من  طبعها  مت  التي  الرواية  ن�سخ  من 
تون�س  يف  العراقي  القن�سل  امل�سابقة  ادارة 
اىل  ال�سفر  من  العرب  الفائزين  متكن  لعدم 
ب�سبب  املهرجان  فعاليات  وح�سور  تون�س 
التحكيم،  بررت جلنة  وقد  كورونا..  جائحة 
القا�سي  حممد  الدكاترة  من  تاألفت  التي 
طريطر  وجليلة  ع�سوا  خلبو  وحممد  رئي�سا 
على  عتيق(  )حب  رواية  ح�سول  ع�سوا، 
وبنائها  املتينة  حلبكتها  الثانية  اجلائزة 

ال�سردي املحكم ال�سبك، وا�ستثمارها ملرحلة 
تاريخية من املراحل التي عا�سها العراق هي 
خم�سينيات القرن الع�سرين، وطرافة الّتناول 
اّتخاذ علقة حب يف  من خلل العتماد على 
مناذج  لعر�س  مطّية  وتعّرجاتها  تفا�سيلها 
راعات  ال�سّ حجم  ولإبراز  ال�ّسخ�سيات،  من 
�ساحبها  و�سعي  اآنذاك،  الدائرة  ال�ّسيا�سية 
املعهودة،  ال�سردية  القوالب  يف  التجديد  اإىل 
ومتتني ال�سلة بني الرواية والتاريخ، وقدرة 
الّتاريخية  الأحداث  اإخراج  على  �ساحبها 
ومتعة  ال�ّسرد  رحابة  اإىل  التاأريخ  بوتقة  من 
احلكي، بلغة ر�سيقة غالبا، وقدرة على بناء 
املواقف، وجمل تدغدغ امل�ساعر الإن�سانية، 

وتن�سب فخاخ الّت�سويق املتينة.

)علي لفتة سعيد( يفوز بجائزة الرواية العربية في تونس

الباحث كمال العامري يتناول شخصيات 
عالية طالبنسائية في منتدى الصيد الثقافي

�ساحات  تتواجد  العربية  البلدان  اأغلب  يف 
وميادين حتمل ا�سم »التحرير«، بعد اأن عانت 
تلك ال�سعوب من ال�ستعمار الأجنبي ل�سنوات 
طوال، وجاء ال�سم متزامنا مع  انطلق ثورات 
العربية  املنطقة  �سهدتها  التي  العربي  التحرر 
ولي�ست  عقود،  من  تلها  وما  الأربعينيات  يف 
موقع  احلا�سدة  اجلموع  تختار  اأن  م�سادفة 
احلرية  ن�سب  حتت  لتتظاهر  التحرير  �ساحة 
للراحل جواد �سليم، واأن ت�سهد ال�ساحة نف�سها 
املعا�سر  العراق  بتاريخ  مرت  مهمة  اأحداثا 
الثورية  املنطلقات  من  العديد  ت�سكيل  لتعيد 
ا�سمها  ال�ساحة  ا�ستمدت منها  التي  والتحررية 

بعد اأن تخل�س الوطن من الحتلل الربيطاين.
الن�سب  يف  قطعة  اأول  �سليم  جواد  و�سع  ومنذ 
وحتى  احلرية  �سم�س  متثل  وهي   ١٩6١ عام 
ثيمة  اإىل  ال�سهرية  ال�ساحة  حتولت  اليوم،  هذا 
والكتاب،  ال�سعراء  من  العديد  لدى  اإبداعية 
ومعها  وق�س�سية،  روائية  ن�سو�س  يف  ودخلت 
التماثلت الرباعية التي اأجنزها عمالقة النحت 
)الأم(  متثال  يف  ب�سماتهم  تركوا  حني  العراقي 
الذي اأجنزه الفنان خالد الرحال يف �ساحة الأمة 
)جدارية  وخلفها  احلرية،  ن�سب  يتقدمها  التي 
١٤ متوز( يف �ساحة الطريان للفنان فائق ح�سن، 
وعلى الرغم من كل ما تعر�ست له هذه الن�سب 
اأن  اإهمال مق�سود بعد  العراق من  لرواد  املهمة 
احتواه  ما  بكل  رائعا  مكانا  الأمة  حديقة  كانت 
من بحرية ومقاٍه واأزهار ومظلت، وبعد اأن نقل 
الأمة،  �ساحة  من  )الأم(  متثال  ال�سابق  النظام 
وبعد اأن اأهمل ن�سب التحرير وت�ساقطت اأجزاء 
هذه  اأهمية  من  ياأخذ  مل  الإهمال  هذا  كل  منه.. 
الأعمال ورمزيتها العظيمة التي ا�ستدعت خميلة 

يف  معانيها  وي�ستخدموا  عنها  ليكتبوا  الأدباء 
�سور اإبداعية ل تنتهي، ومنها ا�ستمدت الثورات 
وطنية  مدلولت  والتظاهرات  والنتفا�سات 
و�سيا�سية  اجتماعية  متغريات  منها  انبثقت 

واإ�سلحية مهمة.
املثقف  الن�سب،  هذا  حتت  يتجمع  اليوم 
والفنان،  والعامل  الب�سيط  واملواطن  والأديب 
ب�سيغ  جديد  من  احلياة  ت�سكيل  ليعيدوا 
الإيجابي  التغيري  مفهوم  من  الكثري  حتقق 
وعادت  قوة،  بكل  املجتمع  اإليه  ي�سعى  الذي 
الأيام لت�ستعيد هذه ال�ساحة بريقها الذي �سهد 
من  اأ�سوات  قوتها  لترتجم  مق�سودا  انح�سارا 
ويتداخل  وحا�سره،  وتاريخه  للعراق  يهتفون 
�سوت جواد �سليم يف حركة اجلموع املنتف�سة 
التي احتواها الن�سب ال�سهري حني رمز الفنان 
على  ال�سعب  مترد  اإىل  النحتية  حركته  يف 
الطغيان يف الع�سور ال�سالفة، وكذلك يف ثورات 

التي  احلديث،  تاأريخه  يف  العراق  وانتفا�سات 
ا�سرتك فيها الرجال والن�ساء على حد �سواء.

الأدبية  الإ�سدارات  نراجع  اأن  اأردنا  ما  واإذا 
مع  التحرير  ن�سب  ا�سم  فيها  تداخل  التي 
والبحثي  وامللحمي  وال�سعري  ال�سردي  العمل 
تلك  من  الكثري  �سنجد  فاإننا  والأكادميي، 
املوؤكدة  الإبداعية  كلمتها  تقول  التي  املوؤلفات 
انطلق  بوؤرة  تبقى  العظيمة  الأعمال  اأن  على 
لأفعال توثق لتاريخ ال�سعوب وما مير بها من 

اأحداث مهمة.
يف  التحرير  �ساحة  ت�سهده  ما  اأن  املوؤكد  من 
اليوم من جتمعات وتظاهرات �ستكون  العراق 
اإبداعية مهمة ت�سكيلية ونحتية  منطلقا لأعمال 
التاريخية  ب�سمتها  ترتك  وق�س�سية  وروائية 
�سياأتي  الذي  املنتظر  التغيري  يف 
عن  الباحث  ال�سعب  حلركة  مرافقا 

حقوقه وثرواته وم�ستقبل اأجياله.

ثقافة ساحة التحرير



11 واحةالعدد) 128 (   الثالثاء       29 / 9    / 2020 

تلعُب الطاقة التي يح�سل عليها اجل�سم دورًا اأ�سا�سياً يف اأداء خمتلف 
الأع�ساء لعملها على النحو الأمثل، وي�ساعد اختيار الأطعمة املنا�سبة 
على تعزيز الطاقة الإيجابية و�سحب الطاقة ال�سلبية من املنزل.. وفيما 

يلي جمموعة من الأطعمة التي متت�ص الطاقة ال�سلبية من املنزل:
الليمون

ليمون  حبات   3 حفظ  اأن  القدمية  الهندية  الثقافة  يف  العتقاد  ي�سود 
الطاقة  اأنواع  جميع  يزيل  اأن  ميكن  باملاء،  مملوءة  زجاجية  عبوة  يف 
ال�سلبية من م�ساحة عملك، ويجذب الطاقة الإيجابية اإىل املكان، وميكن 

اأن جترب هذه الطريقة اإذا كنت تعاين من اأوقات ع�سيبة يف العمل.
امللح

ل�ستخدام  طرق  عدة  وهناك  ال�سلبية،  الطاقة  ميت�ص  امللح  اأن  ُيعتقد 
تنظيف  ماء  اإىل  امللح  اإ�سافة  ت�ساعد  حيث  الطاقة،  هذه  لإبعاد  امللح 
املنزل يف امت�سا�ص التاأثري ال�سلبي للطاقة ال�سريرة. ويعتقد اأي�ساً اأن 
الحتفاظ بوعاء من امللح يف الركن ال�سرقي من املنزل يجلب الإيجابية 
ميكنك  املنزل،  يف  اأطفال  لديك  كان  واإذا  للعائلة.  والزدهار  والرتكيز 

و�سع وعاء من امللح يف غرفة الدرا�سة لتح�سني تركيزهم.
القرفة ت�ستخدم القرفة يف العديد من الثقافات ال�سرقية لدرء الطاقات 

فيه  حتتفظ  الذي  املكان  يف  القرفة  اأعواد  و�سع  اأن  وُيعتقد  ال�سلبية، 
املالية،  �سلبي على حياتك  تاأثر  اأي  اإزالة  يف  ي�ساعد  اأن  باأموالك ميكن 
ويعتقد خرباء العالج بالطب البديل اأن القرفة ميكن اأن ت�ساعد اأي�ساً يف 
عالج بع�ص امل�ساكل ال�سحية مثل الأرق من خالل و�سع بع�ص اأعواد 
القرفة حتت الو�سادة، وميكن اأن ي�ساعد هذا يف جتنب الأحالم ال�سيئة 

اأو الكوابي�ص وميكن اأن ي�ساعد يف حتقيق الإيجابية والزدهار.
اأوراق الغار

ال�سلبية،  الطاقة  لدرء  غالباً  ي�ستخدم  الهندية  التوابل  من  اآخر  نوع 
ووفقاً خلرباء العالج يف البلدان الغربية، ُيعتقد اأن اأوراق الغار ميكن 
اأن ت�ساعد يف حتقيق الرخاء والإيجابية للعائلة. وميكن اأن يوؤدي حرق 
اإزالة الطاقة ال�سلبية، ويجلب  اإىل  اأوراق الغار يف وعاء  عدد قليل من 

دخان اأوراق الغار موجة من ال�سالم يف املنزل.
بذور اخلردل

حول  ع�سوائي  ب�سكل  اخلردل  بذور  ن�سر  ي�ساعد 
ال�سلبية  الطاقة  من  نوع  اأي  تتجنب  على  املنزل 
من املنزل. ويقال اأي�ساً اأن هذه اخلدعة التقليدية 

ت�ساعد يف حماية الأ�سرة من امل�ساكل الكربى.

أطعمة تمتص 
الطاقة السلبية

ب�سكل  راأ�سه  األ يرفع  الأنف يجب عليه  ال�سخ�ُص امل�ساب بنزيف  ــ 
مبالغ فيه، وعليه اأن يجعل راأ�سه مائال قليال لالأمام مع ال�سغط على 

الأنف ليتوقف النزيف.
ــ عند التعر�ص حلروق ب�سيطة يجب و�سع احلرق حتت املاء املعتدل 

من 10 اإىل 15 دقيقة، وعدم و�سع الثلج على احلرق مبا�سرة.
ــ عند فقد الأ�سنان يجب و�سع اجلزء املك�سور يف احلليب، والذهاب 

اإىل طبيب الأ�سنان لإعادته يف مكانه.
العينني  فرك  يجب  ل  الكيميائية،  املواد  برذاذ  العني  اإ�سابة  عند  ــ 

بقوة ويجب غ�سلهما باملاء ملدة 20 دقيقة والتوجه للطوارئ.
ــ عند ت�سميد اجلروح ل تقم باإزالة الأجزاء العالقة بها، وقم فقط 

بتعقيمها وبعدها توجه مبا�سرة اإىل الطوارئ.
ــ عند التعر�ص لك�سر يجب الت�سال بالإ�سعاف، وعدم حتريك اجلزء 

املك�سور.
ــ يف حالة ال�سعقة الكهربائية ل تلم�ص ال�سخ�ص امل�ساب وقم باإيقاف 

م�سدر الكهرباء اإن اأمكن والت�سال فورا بالإ�سعاف.
لل�سرب  �سيء  اأي  املري�ص  تعطي  ل  ال�سامة  املواد  �سرب  عند  ــ 
كاحلليب اأو املاء، واإمنا عليك اإزالة الأ�سياء املتبقية يف فمه وقراءة 

مل�سق احلاوية واتباع التعليمات والت�سال على الإ�سعاف.
النهو�ص ب�سرعة  بالدوار ل يجب  ال�سعور  ــ عند 

كبرية، وعلى امل�ساب ال�ستلقاء اأو اجللو�ص.

أخطاء شهيرة في 
اإلسعافات األولية.. تجنبها

حماولتهم  اأثناء  يف  م�ساكل  الأهايل  اأكرث  يواجُه 
فر�ساة  ا�ستخدام  كيفية  ال�سغار  اأطفالهم  لتعليم 
من  مثاًل  الأمهات  �سكوى  تتكرر  حيث  الأ�سنان؛ 
بكاء الأطفال، وعالمات اخلوف التي تظهر عليهم، 

وحماولتهم اإبعاد الفر�ساة عند تقريبها اإىل الفم.
نقدم فيما يلي بع�ص اخلطوات والإجراءات التي 
القيام  الطفل  رف�ص  عند  باتباعها  الأهل  ين�سح 

بعملية التفري�ص:
اأن  وحاول  احلمام،  اإىل  طفلك  باإح�سار  قم   -
خلق  على  واعمل  اأمامه،  اأ�سنانك  بتفري�ص  تقوم 
جو منا�سب لرتغيبه بالتفري�ص؛ ذلك اأنه �سيقوم 

بتقليدك يف اليوم التايل ويف الوقت املنا�سب.
 - اجعل فر�ساة الأ�سنان لعبة، وحاول اأن حتث 
يوجد  ذلك،  لتحقيق  معها؛  اللعب  على  طفلك 
الأ�سنان  لفرا�سي  املختلفة  الأ�سكال  من  الكثري 
والألوان  الت�ساميم  ومبختلف  ال�سيدليات  يف 
اأن  حاول  املثال،  �سبيل  على  والنكهات، 
مل�ساعدته  اأ�سنانك؛  بتفري�ص  له  ت�سمح 
كون  حول  اإيجابي  انطباع  اأخذ  على 

فر�ساة الأ�سنان ممتعة وغري خميفة.

ملاذا  له،  تو�سح  لكي  طفلك؛  تخدع  اأن  حاول   -
اأ�سياء  هناك  باأن  له  قل  مهمة،  الأ�سنان  فر�ساة 
لفرتة  موجودة  بقيت  اإذا  اأ�سنانك،  على  �سيئة 
الأ�سنان،  باأكل  �ستقوم  فاإنها  الأ�سنان؛  على 
و�سوف ي�سبح منظرها �سيئاً، ولونها غري اأبي�ص.

اأن  وحاول  الطفل،  اأ�سنان  على  اأ�سابعك  �سع   -
بعدها  التفري�ص،  لعملية  مماثلة  بحركة  تقوم 

حاول اأن ت�سع الفر�ساة يف فم الطفل.
لالأطفال  معجون  باختيار  الأهل  اأن�سح   -
حبة  »بحجم  جدًا  قليلة  بكمية  لكن  بالفلورايد، 
قاعدياً؛  حملوًل  الفلورايد  ولكون  البازلء«، 
الأحما�ص  فرز  من  البكترييا  مبنع  يقوم  فاإنه 
على ال�سن؛ مما يعيد احليوية اإليه، ويحميه من 

الت�سو�ص.
- حاول تعليم الطفل كيفية امل�سم�سة، وطريقة 
ب�سق املعجون وعدم بلعه؛ ذلك اأنه يحتوي على 
الفلورايد، الذي �سوف يوؤدي اإىل تغيري يف طبيعة 

الأ�سنان.
كمكافاأة  لطفلك  هدية  اإعطاء  حاول  واأخريًا،   -

على ح�سن �سلوكه وجناحه يف تفري�ص اأ�سنانه.

  خطوات لتعليم طفلك 
استخدام فرشاة األسنان

تخفي�ص  يف  �سعوبة  الكثريون  يجُد 
الآخر  البع�ص  يالقي  ل  ولكن  اأوزانهم، 
م�سكلة يف تناول مايحلو لهم من طعام من 

دون اكت�ساب اأي وزن زائد.
وعن هذه الظاهرة حتدثت اأ�ستاذة التغذية 
وعلوم الغذاء يف جامعة رود اآيالند كاثلني 
واحدة  اإجابة  توجد  ل  اإنه  ميالن�سون، 
عوامل  هناك  بل  ال�سوؤال،  هذا  عن  ب�سيطة 
وراثية وغذائية وحتى �سلوكية، مع مدى 
تاأثري كل من هذه العوامل يف اأي فرد بعينه.

هوؤلء  من  الكثري  اإن  ميالن�سون:  وقالت 
وعلى  منا،  اأكرث  ياأكلون  ل  الأ�سخا�ص 
�سبيل املثال، �سديقك الذي يتناول الآي�ص 
كرمي ب�سكل يومي قد يعو�ص ب�سكل طبيعي 
تلك ال�سعرات احلرارية الزائدة عن طريق 
تناول كمية اأقل يف وجبة اأخرى، اأو تناول 
اأو  اليوم.  بقية  طوال  اأقل  خفيفة  وجبة 
يتناولونها  البيتزا،  ياأكلون  عندما  رمبا، 
يتوقفون  ثم  بال�سبع،  وي�سعرون  ببطء، 

بعد ب�سع �سرائح فقط.
النا�ص  “بع�ص  ميالن�سون:  واأ�سافت 
يكونوا  مل  لو  حتى  اأكرث،  يتحركون 
�سبيل  وعلى  ريا�سيني”.  بال�سرورة 
اأو  ي�سارعون،  اأو  يتململون  قد  املثال، 
لديهم وظيفة ن�سطة، اأو يق�سون اليوم كله 

يف مطاردة اأطفالهم.
غرينواي،  فرانك  الدكتور  قال  بدوره، 
كبري الأطباء يف مركز بينينغتون لالأبحاث 
بقيا�ص  قمت  “اإذا  احليوية:  الطبية 

الأ�سخا�ص،  لهوؤلء  احلرارية  ال�سعرات 
فقد ل ياأكلون بقدر ما تعتقد.

كثيفة  اأطعمة  فقط  ياأكلون  اإنهم  واأ�ساف: 

اأن  وميكن  احلرارية”،  ال�سعرات 
يحدث الن�ساط البدين فرقا اأي�سا، ولكن 

ل ينبغي اأن يكون مترينا ريا�سيا.

أشخاص يأكلون كثيًرا وال 
يسمنون.. لماذا؟

الأّول  الدفاع  خط  هو  املناعة  جهاُز 
ويف  الأمرا�ص..  جتاه  اجل�سم  عن 
ال�سروري  الفرتة، قد يكون من  هذه 
اجلهاز،  هذا  متانة  اإىل  التنّبه 
فريو�ص  انت�سار  ظل  يف  خ�سو�ساً 
تقوية  كيفية  على  لالطالع  كورونا.. 
يف  الر�سادات  تابع  طبيعياً،  املناعة 

ال�سطور الآتية:
النوم لوقٍت كاٍف

من  فرتة  على  باحل�سول  اأن�سحك 
الراحة والنوم ليلياً بني 7-9 �ساعات. 
فوفقاً لدرا�سات علمية عديدة تبنّي اأنَّ 

قّلة النوم ُت�سعف اجلهاز املناعي.
حماربة التوتر

ال�سلبية  العوامل  من  التوتر  يعترب 

لذلك  املناعة،  جهاز  ُت�سعف  التي 
اأن�سحك بالبتعاد عن جميع م�سادر 
التي  الن�ساطات  وممار�سة  التوتر، 
مثل  ال�سرتخاء،  على  ت�ساعدك 
ممار�سة  املو�سيقى،  اىل  ال�ستماع 

اليوغا، القراءة، الرق�ص وغريها.
ممار�سة التمارين الريا�سية

تعّد الريا�سة مهمة جّدًا للحفاظ على 
تاأثريها  عن  ناهيك  جيدة.  �سحة 
لذلك  املناعة.  جهاز  على  الإيجابي 
بانتظام  الريا�سية  التمارين  مار�سي 
اأقوى  مناعة  على  للح�سول  يومياً 

ومكافحة الأمرا�ص.
الرتكيز على املاأكولت ال�سحية

ن�سيحتي لك حماولة اإدراج املاأكولت 

مثل  واملعادن،  بالفيتامينات  الغنية 
املختلفة،  والفواكه  اخل�سروات 
البتعاد  وحماولة  والربوتينات. 
املقايل واملاأكولت  امل�ستطاع عن  قدر 
ال�ساّرة  بالدهون  والغنية  الفارغة 

وال�سكريات.
الإقالع عن التدخني بكافة اأ�سكاله

م�سرٌّ  التدخني  اأّن  يف  �سك  ل 
عوامل  اأبرز  من  وهو  بال�سحة، 
اخلطرية،  بالأمرا�ص  الإ�سابة 
القلب  واأمرا�ص  ال�سرطانات  مثل 
وال�سرايني. كما وللتدخني اأثر �سلبي 
اأن�سحك  لذلك  املناعة،  جهاز  على 
قدر  التبغ  ا�ستهالك  من  بالتخفيف 
امل�ستطاع، متهيدًا لالإقالع عنه نهائياً.

كيف تقوي مناعتك 
طبيعيًا؟

م�سرتيني  من  جزء  يقع  الأحيان  من  كثري  يف 
القليلة  اخلربة  اأ�سحاب  امل�ستعملة  ال�سيارات 
بعداد  البع�ص  لتالعب  �سحية  املجال  هذا  يف 
بحالة  لإظهارها  وذلك  ال�سيارة،  يف  الكيلومرتات 
جيدة من اأجل اإمتام عملية ال�سراء ب�سكل �سريع، 
لكن ب�سهولة ميكنك اأن تعرف اأو ت�ست�سعر بوجود 
اخلطوات  اإتباع  طريق  عن  العداد  يف  تالعب  اأي 

الآتية:
بعمر  وقارنها  بالعداد،  الأرقام  تفح�ص   -1
يف  �سيارة  اأي  �سري  متو�سط  يبلغ  حيث  ال�سيارة، 
العام الواحد 19 األف كيلومرت تقريبا، وعلى �سبيل 
املثال اإذا كنت �ست�سرتي �سيارة عمرها 5 �سنوات 
ووجدت اأنها قطعت اأقل من 95 األف كيلومرت )19 
X 5 �سنوات( بفارق وا�سح وملحوظ، فاأنه يوجد 

احتمال كبري اأنه مت التالعب بعداد ال�سيارة.
الأوراق  روؤية  ال�سيارة  �ساحب  من  اطلب   -2
يف  حيث  منها،  ن�سخة  ولي�ص  لل�سيارة،  الأ�سلية 
بع�ص احلالت يلجاأ البع�ص لتزوير هذه الأوراق 
وجدت  فاإذا  خاطئة،  معلمات  على  لتحتوي 
عمر  مع  تتنا�سب  ل  بدرجة  جديدة  الأوراق  هذه 

ال�سيارة اأ ووجدت اأي عالمات م�سح اأو طم�ص لأي 
�سطر اأو معلومة بهذه الأوراق فيجب اأن ت�سك يف 

الأمر وتتخذ حذرك قبل ال�سراء.
اأوراق  روؤية  ال�سيارة  �ساحب  من  اطلب   -3
مثل  املا�سية،  ال�سنوات  يف  ال�سيارة  �سيانة 
وحتى  الزيت  وتغيري  ال�سيانة  و�سولت 
هذه  من  لأي  ميكن  حيث  املرورية،  املخالفات 
اأن حتمل رقم الكيلومرتات التي قطعتها  الأوراق 
الأرقام  هذه  بني  وقارن  الوقت،  ذلك  يف  ال�سيارة 

وبني الأرقام املوجودة على عداد ال�سيارة.
4- تفح�ص تابلوه ال�سيارة بعناية، خا�سة اجلزء 
غري  وجدته  فاإذا  القيادة،  عجلة  اأ�سفل  املوجود 
مربوط بعناية اأو �ساهدت اأحد م�سامريه مفكوكة، 
عداد  يف  التالعب  ليتم  فكه  مت  اأنه  احتمال  فيوجد 

ال�سيارة قبل بيعها.
وجدتها  فاإذا  القيادة،  دوا�سات  افح�ص   -5
عدد  مع  تتنا�سب  ل  كبرية  بدرجة  مم�سوحة 
اأنه  كبري  احتمال  فيوجد  بال�سيارة،  الكيلومرتات 

مت التالعب باأرقامه.
يف  تثق  �سيارات  فنيني  عند  ال�سيارة  افح�ص   -6

التي  القطع  ومعرفة  فح�ص  منهم  واأطلب  راأيهم، 
مت ا�ستبدالها يف ال�سيارة خالل ال�سنوات املا�سية، 
ا�ستبدالها بعد قطع  القطع يجب  فبع�ص من هذه 
الذي  الأمر  حمدد،  كيلومرتات  لعدد  ال�سيارة 
التي قطعتها  لهذه امل�سافة  �سيمنحك رقما تقريبيا 
يف  املوجودة  بالأرقام  مقارنتها  وميكنك  ال�سيارة 

العداد.
املوجودة  الربوزات  بني  العمق  بقيا�ص  قم   -7
باإطارات ال�سيارة، والتي تدل يف كثري من الأحيان 
لل�سيارة، فعلى �سبيل املثال  على العمر احلقيقي 
 40 م�سافة  لقطعها  ي�سري  ال�سيارة  عداد  كان  اإذا 
األف كيلومرت تقريبا، فيجب اأن حتمل هذه ال�سيارة 
اإطاراتها الأ�سلية، بعمق بني الفراغات ل يتعدى 
اأكرث من 1،59 مليمرت تقريبا، وميكنك قيا�ص هذا 
املعدنية كما يف  النقود  بقطع من  بنف�سك  العمق 
ال�سورة، حيث اإذا وجدت العملة تنزل 
يف هذه الفراغات لدرجة تغطي جزءا من 
باملنت�سف،  املوجودة  الذهبية  القطعة 
فهذا اأمر يدل على قطع ال�سيارة مل�سافة 

اأكرب بكثري من 40 األف كيلومرت.

كيفية معرفة التالعب 
بالكيلومترات في السيارة 
المستعملة عند الشراء؟
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الحقوق المالية 
لموظفي الخدمة المدنية

يعد قانون اخلدمة املدنية رقم )24( ل�شنة 1960 املعدل ال�شريعة 
العامة التي تتناول اأحكام الوظيفة العامة بالتنظيم، بالإ�شافة اإىل 
وجود قوانني اأخرى يف هذا املجال، منها، قانون ان�شباط موظفي 
وقانون  املعدل،   1991 ل�شنة   )14( رقم  العام  والقطاع  الدولة 
اخلدمة اجلامعية رقم )23( ل�شنة 2008 املعدل، وقانون اخلدمة 
التقاعد املوحد رقم  اخلارجية رقم )45( ل�شنة 2008 ، وقانون 
)27( ل�شنة 2006 املعدل، وغريها من القوانني، ف�شاًل عن وجود 
القانوين  املركز  تعالج  التي  والتعليمات  الأنظمة  من  جمموعة 
العاملني  الأ�شخا�ص  جمموع  على  ويطلق  العراق،  يف  للموظف 
وهوؤلء  العموميون(،  )املوظفون  م�شطلح  ودوائرها  الدولة  يف 

حتكمهم ن�شو�ص قانونية عديدة تختلف من دولة لأخرى.   
وميكن تعريف املوظف العام باأنه كل �شخ�ص عهدت اإليه وظيفة 
دائمة داخل مالك الوزارة اأو اجلهة غري املرتبطة بوزارة، ومن 
امل�شّرع على  اأوردها  التي  اأن هناك جملة من اللتزامات  املعلوم 
بانتظام  العام  املرفق  ا�شتمرار  دوام  لتحقيق  املوظف  عاتق 
للموظف جمموعة من احلقوق  اأن توجد  يقت�شي  واطراد، وهذا 
التي توازن اللتزامات املفرو�شة على املوظف، وهي ما �شنورده 

يف الآتي:  
�شهرياً  املوظف  يتقا�شاه  املال  من  مبلغ  وهو   : الراتـــب  اأوًل/ 
وب�شورة دورية م�شتمرة لقاء انقطاعه للعمل يف خدمة الوظيفة 
التي ي�شغلها، وي�شتحق املوظف هذا الراتب من تاريخ مبا�شرته 
ملهام وظيفته، ولي�ص من تاريخ �شدور قرار تعيينه فيها، ويبنى 
اأ�شا�شني مهمني،  لقانون اخلدمة املدنية على  راتب املوظف وفقاً 
وهما ال�شهادة الدرا�شية ومدة خدمة املوظف يف وظيفته.. ويجب 
الذي  الأ�شا�ص  الراتب  هو  هنا  به  املق�شود  الراتب  باأن  التنبيه 
الدرجات  �شلم  يف  وظيفية  لدرجة  �شغله  نتيجة  للموظف  ي�شرف 
قانون  يف  عليها  واملن�شو�ص  درجات،  ع�شر  من  املكون  الوظيفية 
وي�شتحق   ،2008 عام  ال�شادر   22 رقم  الدولة  موظفي  رواتب 
من  ل  الوظيفي  بعمله  مبا�شرته  تاريخ  من  الراتب  هذا  املوظف 

تاريخ تعيينه.  
يتقا�شاها  مالية  مبالغ  جمموعة  وهي   : املخ�ش�شـــات  ثانياً/ 
املوظف �شهرياً اأو خالل مدة معينة يحددها القانون، ومتنح اإما 
على �شكل مبالغ �شهرية مقطوعة اأو على �شكل ن�شبة حمددة من 
الراتب الأ�شا�شي للموظف، واملخ�ش�شات متنح للموظف لتحقيق 

غايات معينة، منهـا :
1. لتمكني املوظف من مواجهة املتطلبات القت�شادية للحياة مبا 

يكفل عي�شه مب�شتوى مقبول اجتماعياً .
عمله  طبيعة  لأن  املوظفي،،  من  غريه  عن  املوظف  لتمييز   .2
حتتاج اإىل كفاءة علمية اأو فنية غري مطلوبة يف الوظائف الإدارية 

الأخرى.  
وميكن اأن نذكر اأهم املخ�ش�شات بالآتي :

املخ�ش�شات العائلية :
اإ�شافية،  مالية  اأعباًء  الذي يتحمل  للموظف  1. وهي مبلغ مينح 
وتتمثل مبخ�ش�شات الزوجية والأولد، وت�شرف لأحد الزوجني 

اإذا كان كالهما موظفاً.
  2. خم�ش�شات ال�شهادة العلمية: وهي مبلغ مايل مينح للموظف 
املبلغ يتدرج �شعودًا  احلا�شل على �شهادة علمية معينة، وهذا 
على  احلا�شل  للموظف  بالن�شبة  الأ�شا�شي  الراتب  من  بن�شبة 
ال�شهادة البتدائية، وحتى �شهادة الدكتوراه يف اخت�شا�ص معني.
التفرغ اجلامعي والعلمي: ومتنح عادًة لبع�ص    3.خم�ش�شات 
اأو  العلمي  للعمل  تفرغهم  لقاء  النادرة  الخت�شا�شات  ذوي 
اأو  واملعاهد  اجلامعات  يف  التدري�شية  الهيئات  كاأع�شاء  البحثي 

الباحثني العلميني .
4. خم�ش�شات منع مزاولة املهنة: ومتنح للبع�ص من املوظفني 
عندما  وذلك  معينة،  جامعية  علمية  �شهادات  يحملون  الذي 
مينعهم القانون من ممار�شة مهنهم خارج اأوقات الدوام الر�شمي 
والأطباء  وال�شيادلة  كاملهند�شني  الوظيفي  للعمل  كلياً  ليتفرغوا 

الخت�شا�شيني .
الذين  للموظفني  متنح  وهي  اجلغرايف:  املوقع  خم�ش�شات    .5
يكون مقر عملهم الدائم يف الوحدات الإدارية اأو القرى اأو الأرياف 

اأو املناطق النائية .
تكليفه  عند  للموظف  ومتنح  الإ�شافية:  الأعمال  خم�ش�شات   .6
الر�شمي  الدوام  لأوقات  املقررة  ال�شاعات  من  اأكرث  بالعمل 
اأوقات  يف  املوظف  يبذله  الذي  الإ�شايف  اجلهد  عن  كتعوي�ص 
العام  والقطاع  الدولة  موظفي  رواتب  قانون  حدد  وقد  راحته.. 
ب�شرورة اأن ل تزيد عدد هذه ال�شاعات عن الثالث، ويتم �شرفها 

بتعليمات ي�شدرها وزير املالية .
القانون  7. خم�ش�شات اخلطورة : ومتنح للموظف عندما يقرر 
الذي  للموظف  متنح  لذا  معينة،  خطورة  ترافقها  ما  وظيفًة  اأن 

ي�شغل هذه الوظيفة .
املوظف  يكون  : ومتنح عندما  الوظيفي  املن�شب  8. خم�ش�شات 
مكلفاً باإ�شغال من�شب وظيفي معني كـ )رئي�ص ق�شم، مدير دائرة، 
معاون عميد، عميد... الخ(، وهي حتت�شب بن�شبة مئوية معينة 

من الراتب الأ�شا�شي للموظف .
ثالثاً/ العالوة ال�شنوية والرتفيع والرتقية : و�شنو�شح كل منها 

يف فقرة م�شتقلة :
1. العالوة ال�شنوية : وهي عبارة عن مبلغ مقطوع من املال مينح 
اإذا ق�شى �شنة خدمة يف وظيفته،  الأ�شا�شي  للموظف على راتبه 
اإىل املرتبة الآتية يف داخل درجته الوظيفية.. ولكل  ينتقل بعدها 
درجة وظيفية حدد القانون اإزاءها مبلغاً مالياً كزيادة اأو عالوة 
وي�شتمر  اأعاله،  يف  ذكر  ما  حتقق  عند  للموظف  �شنوياً  متنح 
املوظف باأخذ العالوة حتى ي�شل راتبه اإىل احلد الأعلى للراتب 

املقرر لدرجته الوظيفية .
 2. الرتفيع : هو انتقال املوظف من الدرجة الوظيفية التي كان 
كاأن  تليها،  التي  الدرجة  اإىل  الوظيفية  الدرجات  �شلم  يف  ي�شغلها 
ال�شاد�شة  ال�شاد�شة ومن  اإىل  ال�شابعة  الدرجة  ينتقل املوظف من 
اإىل اخلام�شة وهكذا.. ويرتتب على هذا النتقال زيادة 
ملحوظة يف راتب املوظف، ول اأثر للرتفيع على املركز 
ل  اأن  كما  املوظف،  به  املتمتع  الوظيفي  العنوان  اأو 
عالقة للرتفيع باملهام الإدارية التي يبا�شرها املوظف .

الق�شاء الواقف_خا�ص
ا�شتقبل نقيب املحامني العراقيني، �شياء ال�شعدي، 
لوزارة  العليا  امل�شرتكة  اللجنة  اع�شاء  مكتبه،  يف 
رزاق  املحامني،  نقابة  وكيل  بح�شور  الداخلية، 
وذلك  العليا،  اللجنة  يف  النقابة  ممثل  العبيدي/ 
مع  عقده  املزمع  املوؤمتر  حت�شريات  ملناق�شة 
مع  بالعمل  املعنية  الداخلية  وزارة  وكالت 

املحامني.
احلقوقي  اللواء  يرتاأ�شها  التي  اللجنة،  وناق�شت 
القادمة،  الفرتة  خالل  املوؤمتر  عقد  بردي،  حممد 
الغامني،  عثمان  ال�شيد  الداخلية  وزير  بح�شور 
ي�شم ممثلني عن وكالت وزارة الداخلية واأع�شاء 
بغداد  يف  الإنتداب  وهيئات  النقابة  جمل�ص 
العمل  ملناق�شة  املحامني،  من  وعددا  واملحافظات، 
املهني يف هذه املوؤ�ش�شات، وتقييم العراقيل واإيجاد 

احللول الالزمة لها.
بجهود  املحامني  نقيب  اأ�شاد  الإجتماع،  وخالل 
التعامل  جمابهة  يف  واأع�شائها،  العليا  اللجنة 
وردعها  للقانون،  خالفاً  املحامني  مع  القانوين  غري 
بعقوبات م�شلكية، اإ�شافة اإىل اإقامة ال�شكاوى اأمام 

الق�شاء.
اىل  امل�شتكني  ح�شور  ب�شرورة  ال�شعدي  ووجه 
املحددين  وال�شاعة  اليوم  يف  التحقيق،  جل�شات 
بالوقت  احل�شور  عدم  اأن  اىل:  م�شريًا  بالتبليغ. 
معنى  يت�شمن  نهائياً  احل�شور  اإغفال  اأو  املحدد 

املحامي  جدية  وعدم  ال�شكوى،  عن  النظر  �شرف 
للجنة  اإلهاًء  ي�شكل  هذا  اأن  موؤكدًا:  امل�شتكي. 

امل�شرتكة والنقابة.
على  املحامني  النقابة  وكيل  حّث  جانبه،  من 
العليا  امل�شرتكة  اللجنة  اأمام  �شكاواهم  ت�شجيل 
ومكتبها يف مقر النقابة، اإذا ما تعر�شوا لأي عائق 
اأعمالهم. مو�شحا: ان اللجنة م�شكورة، فقد  خالل 
�شهلت الكثري من العراقيل و�شعت حلل الكثري من 
الق�شايا، وما زالت حتقق يف �شكاوى اأخرى مقدمة 

اأمامها.
نقابة  جمل�ص  ع�شو  �شدد  مت�شل،  �شياق  ويف 

على  ال�شبالوي،  الفقار  ذو  الأ�شتاذ  املحامني، 
ال�شرطة  مراكز  اإىل  املحامي  يح�شر  اأن  �شرورة 
بوجود  خ�شو�شا  الر�شمي،  الدوام  اأوقات  خارج 
�شباط  يتعاطى  اأن  اأهمية  مع  اخلفر،  القا�شي 

املراكز معهم.
هم:  العليا  امل�شرتكة  اللجنة  اأع�شاء  اأن  يذكر 
يف  القانونية  الدائرة  عن  ممثل  حقوقي  لواء 
ال�شرطة  الداخلية، عميد حقوقي ممثل عن  وزارة 
وكالة  عن  ممثل  حقوقي  عميد  الحتادية، 
ال�شتخبارات و التحقيقات الإحتادية، ف�شاًل 

عن رئي�ص اللجنة وممثل نقابة املحامني.
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نقابة المحامين تناقش مع اللجنة المشتركة 
العليا عقد مؤتمر مع دوائر وزارة الداخلية قريبًا

الق�شاء الواقف_خا�ص
العراقيني،  املحامني  نقيب  حتدث 
اآليات  عن  ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ 
واأخالقيات  ال�شحيح،  املهني  العمل 
املهنة واأ�شولها، وذلك خالل اجلل�شة 
نقابة  مقر  يف  اليمني  لأداء  اجلماعية 

املحامني . 
اليمني  اجلدد  املحامون  واأدى 
حمكمة  رئي�ص  نائب  اأمام  القانونية 
اأمري  القا�شي  الكرخ،  ا�شتئناف 
النقيب  ال�شيد  وبح�شور  ال�شمري، 
رزاق  الأ�شتاذ  النقابة  وكيل  وال�شيد 
اأع�شاء  ال�شادة  من  وعدد  العبيدي، 

جمل�ص النقابة . 
على  حديثه،  خالل  ال�شعدي،  واأكد 
ب�شرف  املهنة  ممار�شة  وجوب 
يطور  اأن  املحامي  وعلى  ونزاهة، 
عن  والدفاع  ين�شجم  مبا  نف�شه 

احلقوق امل�شروعة . 

ل  اأن  اىل:  النقيب  ال�شيد  واأ�شار 
املحامي  يكن  مل  ما  عادلة  حماكمة 
الدعوى.  اطراف  عن  للدفاع  حا�شرا 
وفقا  يتم  اأن  يجب  ذلك  اأن  منوها: 

لتطبيق العدالة و�شيادة القانون . 
مهنة  اأن  املحامني:  نقيب  واأو�شح 
كونها  املهن  ا�شرف  من  هي  املحاماة 
العليا  واملثل  الأمانة  على  تقوم 
احرتام  اأهمية  مو�شحا  والخالق. 

مع  املهني،  ال�شلوك  قواعد  وتطبيق 
خللق  الق�شاء  احرتام  على  الرتكيز 
معادلة �شحيحة بينه وبني املحامني 
يف حتقيق العدالة وحماية احلقوق . 
النقابة  املحامون  �شكر  جانبهم،  من 
املبا�شر  ودعمها  لتوجيهاتها 
اأنهم  موؤكدين  ال�شباب،  للمحامني 
طبقا  باأمانة  املهنة  �شيمار�شون 

للق�شم املهني الذي اأق�شموا عليه.

السعدي: على المحامي فهم واجبه 
ومن المخالف أن يعد بنتيجة الدعوى 

الق�شاء الواقف_خا�ص
اأ�شدرت هيئة التقاعد الوطنية، بتاريخ 
اأق�شامها  اإىل  اإعماماً   ،2020  /  9/  14
الكافية  العناية  بتقدمي  وفروعها كافة، 

والإهتمام وت�شهيل اأعمال املحامني.
النقابة  خماطبة  خلفية  على  ذلك  ياأتي 
للهيئة بكتابها املرقم 4237 واملوؤرخ يف 
وزيارة ع�شو جمل�ص   ،  2020  /9/ 1
املحاميات  جلنتي  رئي�ص  النقابة/ 

وحقوق الإن�شان، �شارة املوىل.
الهيئة  فروع  توجيه  الإعمام  وت�شمن 
التامة  العناية  باإبداء  واق�شامها 
التي  الت�شهيالت  وتقدمي  والإهتمام 

متكن املحامي من القيام بواجبه.
نوافذ  بتخ�شي�ص  الإعمام  ووجه 
الأق�شام  يف  املحامني  مراجعة  لغر�ص 
يف  ورد  مبا  التقيد  مع  كافة،  وال�شعب 

منطوق الإعمام.
تعاون  املوىل  �شكرت  جانبها،  من 
�شكرها  مقدمة  النقابة،  مع  الدائرة 

هيئة  واأع�شاء  جلنتها  لأع�شاء 
خالل  رافقوها  الذين  الإنتداب 

زيارتها ال�شابقة.
�شل�شلة  �شمن  جاء  هذا  اأن  يذكر 
املوىل  بها  تقوم  واتفاقات  زيارات 
وتذليل  املهنة،  بواقع  لالرتقاء 

العقبات اأمام الزمالء املحامني.

هيئة التقاعد الوطنية تصدر 
أمرًا بتسهيل أعمال المحامين 

في دوائرها كافة
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املحامني  نقابة  وكيل  عقد 
العبيدي،  رزاق  العراقيني، 
اإجتماعاً م�شرتكاً مع هيئة انتداب 
وبح�شور  الأعظمية،  حمامي 
حممد  املحامي  الهيئة،  رئي�ص 
بعد  وذلك  ال�شعيدي،  ق�شي 
عن  ف�شال   ، الهيئة  رئي�ص  تغيري 
ذو  الأ�شتاذ  املايل  الأمني  ح�شور 
تداول  حيث  ال�شبالوي،  الفقار 
املهني  العمل  تنظيم  احلا�شرون 
خدمة  يحقق  مبا  الغرفة،  واإدارة 
جميع  حلل  وال�شعي  الزمالء، 

م�شاكلهم . 
العبيدي:  رزاق  الوكيل  وبنّي 
اأن  اىل  ت�شعى  النقابة  اأن 
وتبداأ  الغرفة،  اأو�شاع  ت�شتقر 
خمتلفة،  باإدارة  جديدة  �شفحة 

عن  بعيدًا  الزمالء  تخدم  وروؤى 
الإختالفات. موؤكدًا �شرورة توحيد 

ال�شف بني املحامني . 
اآلية  حول  املجتمعون  وتباحث 
وتفعيل  النقابية،  اللجان  ت�شكيل 
الدعم  وتوفري  فعلي،  ب�شكل  عملها 
مثاًل  الأعظمية  غرفة  لتكون  املمكن 

مهنياً متميزًا بني الغرف . 

واأع�شاء  رئي�ص  �شكر  جانبهم،  من 
لإ�شرافها  املحامني  نقابة  الهيئة 
حمامي  �شوؤون  على  املبا�شر 
يبذلوا  باأن  وعدوا  فيما  الأعظمية، 
اأق�شى ما ي�شتطيعون لتطوير العمل 
تعود  واأن  الغرفة،  داخل  النقابي 
وب�شورة  املهني،  عهدها  �شابق  اإىل 

اأف�شل من و�شعها املن�شرم.

وكيل النقابة يناقش تنظيم الشؤون 
المهنية لمحامي األعظمية 

عن  العراقيني  املحامني  نقابة  تعلن 
بعد  الإلكرتوين اجلديد  اإطالق موقعها 
تطويره و ا�شتحداث نوافذ و واجهات 

خمتلفة . 
لطالبي  التقدمي   ا�شتمارة  املت�شمن 

النتماء 
لطالبي  التقدمي  اإ�شتمارة  �شتفتح  و 
الإنتماء اإبتداًء من يوم الأحد القادم 4 
/10 / 2020 يف اأوقات الدوام الر�شمي 

 .
هذا و يحتوي  املوقع اجلديد ما يلي : 

اأول - النوافذ : 
-  النافذة الخبارية ن�شو�ص و�شور 

وفيديوهات .
-  نافذة البيانات والأعمامات والأوامر 

الإدارية ال�شدارة من النقابة .
يف  املحامني  غرف  الأخبار  نافذة   -

بغداد واملحافظات . 
- نافذة للبحوث والدرا�شات اخلا�شة 

باملحامني .
- نافذة خا�شة للمقالت

الر�شائل  نافذة خا�شة لالأطاريح و    -
القانونية  املحامني  للزمالء  اجلامعية 

ح�شرا.
- الكتب واملوؤلفات للمحامني ح�شرا .

و �شت�شتقبل النقابة املقالت و الر�شائل 
و الأطاريح و الكتب و املوؤلفات لغر�ص 
رفعها على املوقع ، من خالل مرا�شلة 
النقابة على اإمييلها الر�شمي و اإر�شالها 
ب�شيغة ) pdf (  اأو تقدميها مبا�شرة 

 ) CD ( اإىل املكتب الإعالمي بقر�ص
- مكتبة ال�شور.

اللجان  باأخبار  خا�شة  نافذة   -
ون�شاطاتها والدورات ومواعيدها .

ثانيا - الواجهات :
مت   : للنقابة  الإنتماء  ا�شتمارة    -

للنقابة   النتماء  ا�شتمارة  حتديث 
ال�شابقة و اإدخال نظام حماية اأعلى و 

�شهلة يف اإمالئها . 
وهي   : العراقيني  املحامني  �شجل   -
واجهة بحث متطورة ذكية ا�شتخدمت 
الإدارية  التقنيات  احدث  فيها 
العراقيني  للمحامني  بيانات  كقاعدة 
الر�شمية  الهويات  مبلفات  بال�شتعانة 
بحث  مربع  تت�شمن  حيث   ، للنقابة 

و  عنه  البحث  و  املحامي  اأ�شم  لكتابة 
تكون نتيجة البحث )  غرفة الت�شجيل 
للمحامي - �شالحيته ( و هذا اجلدول 
قابل للتحديث كل ثالث اأ�شهر ، و قابل 
للتطوير و اإدخال بيانات اكرث واو�شع 

م�شتقبال . 
- جريدة الق�شاء الواقف الإلكرتونية 
اجلريدة  لأعداد  اأر�شفة  تت�شمن    :
العداد  ون�شر   ، النقابة  عن  ال�شادرة 

املحامني  اطالع  يوؤمن  مبا  مبوعدها 
عليها .

اأر�شفة  تت�شمن   : الق�شاء  جملة   -
كونها  الق�شاء  جملة  اأعداد  جلميع 
اعداد نادرة و لتوجد �شوى يف مكتبة 

النقابة . 
�شوري  عر�ص  تت�شمن   : النقباء   -
العراق  لنقباء  )�شاليدر(  متحرك 

وعر�ص ال�شرية الذاتية.

- املحامون ال�شهداء : تت�شمن �شفحة 
و  ال�شهداء  املحامني  اأ�شماء  حتمل 
الغتيال  وموقع  الغتيال  تاريخ 
�شورة  ،وتعلوها  ال�شت�شهاد  وتاريخ 

من لوحة �شهداءنا .
وجميع حقوق املوقع حمفوظة للمكتب 

العالمي لنقابة املحامني العراقيني . 
لزيارة املوقع الدخول على الرابط :

www.lawyers.gov.iq

نقابة المحامين العراقيين تطلق موقعها اإللكتروني الجديد بعد تطويره 


