
علي الفاطمي
لعام  العراقيني  املحامني  لنقابة  العامة  الإنتخابات  جرْت 
٢٠٢٢، لنتخاب نقيب واأع�شاء جمل�س النقابة، و�شط م�شاركة 

وا�شعة من اأع�شاء الهيئة العامة.
طبًقا  الغر�س،  لهذا  امل�شّكلة  الق�شائية  اللجنة  واأ�شرفت 
الإنتخابية  العملية  �شري  على  املحاماة،  قانون  لن�شو�س 
الق�شاء  جمل�س  وموظفي  الق�شاة،  ال�شادة  من  عدد  بح�شور 
يف  بغداد  مبحافظة  اخلا�شة  الإنتخابات  اأقيمت  حيث  الأعلى، 
حماكم  على  املحافظات  اقرتاع  مراكز  وتوزعت  النقابة،  مقر 

الإ�شتئناف كافة. 
و)١٦٧(   مر�شًحا،   )٢٣( النقيب  ملن�شب  املر�شحني  عدد  وبلَغ 
املر�شحني  عدد  بلغ  فيما  اأ�شلي،   - النقابة  جمل�س  لع�شوية 

لع�شوية املجل�س - اإحتياط )٥٧( مر�شًحا. 
التا�شعة �شباًحا  ال�شاعة  الإقرتاع يف متام  وافتتحت �شناديق 
واأغلقت عند ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء، بداأت بعدها عمليات العّد 
والفرز والتي ا�شتمرت ب�شكل متوا�شل من م�شاء اخلمي�س حتى 

م�شاء يوم اجلمعة. 
ح�شل  التي  الأ�شوات  اأعداد  الق�شائية  اللجنة  وَجمعت  هذا 
حماكم  يف  الإنتخابات  حما�شر  و�شول  بعد  املر�شحون  عليها 

الإ�شتئناف ويف مقر النقابة، واأعلنت النتائج الآتية: 
نقيب  مبن�شب  املهنا  �شالح  حممد  الدكتور  املحامي  فوز   -
بني  من   )٦٥٩٨( بلغت  اأ�شوات  وبعدد  العراقيني،  املحامني 

)٢٣( مر�شًحا. 
- اأع�شاء جمل�س النقابة - اأ�شلي 

١ - املحامي �شرغام الزيادي .
٢ - املحامي ولء كرمي العامري .
٣ - املحامي اأحمد جنم الزيدي .

٤ - املحامي عقيل املظفر .
٥ - املحامي اأمين الكوه .

٦ - املحامية عبري املهداوي .

٧ - املحامي ب�شري ال�شاعدي .
٨ - املحامي �شيف م�شلم اخلالدي .

٩ - املحامي اأو�س الطائي .
١٠ - املحامي زياد خلف الالمي .
اأع�شاء جمل�س النقابة - اإحتياط 

١ - املحامية مي�شاء ال�شكر .
٢ - املحامي اأجمد طارق اجلبوري .

٣ - املحامي اأ�شامة غازي .
٤ - املحامي اأمد طاهر النا�شري .

٥ - املحامي �شجاد املفرجي .
ب�شكره  توجه  قد  املهنا،  الدكتور  املنتخب  النقيب  اأن  اإىل  ي�شار 
جمل�س  رئي�س  ال�شيد  اإىل  العراق،  حمامي  وبا�شم  اخلا�س 
الق�شاء الأعلى القا�شي الدكتور فائق زيدان لإ�شرافه املبا�شر 
اإىل  الوافر  �شكره  مردًفا  ومتابعته،  الإنتخابية  العملية  على 

جمل�س  ومالك  الق�شاة  ال�شادة  امل�شرفة،  الق�شائية  اللجنة 
الق�شاء الأعلى، على جهودهم الكبرية خالل الأ�شبوع الأخري، 

ف�شاًل عن يوم الإنتخابات وتوا�شلهم يف عمليات العّد والفرز.
جمل�س  واختيار  اإرادتهم  تغليب  العراق  ملحامي  بارك  فيما 
نقابتهم اجلديد، موؤكًدا على امل�شي من اأجل حفظ كرامة املهنة 
موؤ�ش�شة  بناء  على  والعمل  نقابتهم،  ورفعة  املحامني  وحقوق 
مهنية لكل املحامني دون ا�شتثناء، والنظر لهم مب�شافة واحدة.

المحامي الدكتور  
محمد صالح المهنا 

إلى محامي العراق أعضاء 
الهيئة العامة 

املحامني  لنقابة  العامة  الهيئة  اأع�شاء  ال�شادة  واأخواتي  اإخوتي  الأكارم..  زمالئي 
التي عّبمت من خاللها  الفريدة،  الدميقراطّية  املمار�شَة  لكم هذه  نبارُك  العراقيني.. 
الكلمُة  املحامني هي  قواعد  كلمة  واأن  الإرادُة احلاكمة،  املحامني هي  اإرادة  اأن  عن 
العليا، فبورَك م�شعاكم وجزيتم األف خري عن مهنتكم واأبنائها وعن نقابتكم العريقة 

العظيمة.
اإننا اإذ نفتح �شفحًة جديدًة من تاريِخ هذه النقابة الغراء، فاإننا نوؤكد على اأن مرحلتنا 
القادمة �شتقوم على الإعتباراِت املهنية وتغليِب امل�شلحة العامة يف كل ت�شرفاتنا، 
فاملنهُج الذي يجب اأن يرت�ّشخ يف قادم الأيام هو منهج امل�شاواة ووحدة املحامني، 
متييَز  ل  املهني،  ال�شمرِي  واأمام  ونقابتهم،  القانون  اأمام  �شوا�شيٌة  هم  املحامني  كل 
بني املحامني على اأ�شا�ِس الولء لال�شخا�س اأو الأ�شماء... من اليوم ُنعلنها �شراحًة 
وخدمة  للمهنة  املطلق  الولء  مرحلُة  وبداأت  الإنتخابية،  القوائم  مرحلة  اإنتهت 

الزمالء املحامني، وتطبيق القانون.
العراقي، واإمنا غايتها خدمة  اأعلى من املحامي  لي�شت مرتبة  النقابّية  املنا�شب  اإن 
املحامني، وال�شهر على م�شاحلهم، وتذليل ال�شعوبات اأمام اأعمالهم، ور�شم ال�شيا�شة 
املهنية الواقعّية، وامل�شاهمة يف خدمِة منظومة العدالة يف البلد، وم�شاركة الق�شاء يف 

حتقيق العدالة و�شيادة القانون. 
نن�شت  واأن  اجلميع،  اآراء  نحرتم  اأن  علينا  تفر�ُس  تقلدناها  التي  امل�شوؤولية  اإن 
ُمتدّبرين لآراء املحامني جميًعا، اإتفقوا معنا يف الروؤية اأو اختلفوا، وا�شتهجان منطق 
تكميم الأفواه، والتع�ّشف يف ا�شتخدام ال�شالحيات القانونية لأجل اإ�شكات الأل�شن، 
ويف املقابل فاإننا لن ن�شمح يف يوٍم من الأيام اأن ُي�شاء اإىل اأي فرٍد من اأفراد بيتنا املهني، 

و�شنكون نًدا ملن يحاول التجاوَز اأو التطاول على اأبناء اأ�شرة املحامني املوّحدة.
قد ل يعرف البع�س الغاية الأهم التي �شنحارُب من اأجلها، فلزاًما علينا اأن نو�شح يف 

بدايِة هذا امل�شوار باأن غايتنا الأ�شا�شّية هي:
 بناء موؤ�ش�شة ر�شينة، م�شتقلة، حّرة، نزيهة، تاأخذ حّيزها احلقيقي يف خارطة البلد، 
ومتار�ُس دورها احلقوقي والعملي والوطني، باأدق تفا�شيل اجلودة، لرنباأ ب�شرح 

موؤ�ش�شتنا اإىل اأرفع م�شتويات الريادة وعلى جميع الأ�شعدة.
اأبارُك باأجمل واأرفع واأكمل التباريك اإىل زمالئي اأع�شاء جمل�س النقابة الذين حملوا 
اإىل  اأو�شمة الفخر باأ�شوات زمالئهم، والذين �شنت�شارك معهم امل�شوؤولية، واأدعوهم 
حفظ  على  والعمل  والهدف،  الكلمة  وحدة  على  قائم  ر�شني،  نقابة  جمل�س  �شناعِة 
مقدرات املهنة واأبنائها، و�شون الأمانة الثقيلة، واأذّكرهم - وهم جميًعا اإخوتي - 
باأن وجودهم هو لتمثيل كل الهيئة العامة من دون الإنحياز املناطقي اأو الفئوي، واأن 
ينظروا اإىل املحامني بعينني اثنتني، واإين اأتو�ّشم بهم اخلري الكثري للمرحلة القادمة. 

ونحتاج  كبري،  وبناء  واإ�شالحات  خمتلفة  م�شاريع  اأمامنا  الأفا�شل  املحامون  اأيها 
منكم للدعم واحلر�س والوحدة والتاآلف، وتغليب منطق احلب على منطق التنافر 

والتباغ�س، فكلنا اأبناء اأ�شرة واحدة وحتت ظل خيمة واحدة.
اأن يوفقنا خلدمتهم، واأن  اأجّدد مباركتي لأع�شاء الهيئة العامة جميًعا، واأدعو اهلل 

ياأخذ باأيدينا لنكون على قدر ح�شن ظنهم. 

المحامون ينتخبون مجلس نقابة جديدا.. والمحامي الدكتور محمد صالح المهنا يفوز بمنصب النقيب 

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
د.محمد صالح المهنا

معتمدة لدى نقابة ال�شحفيني بالرقم )١٢٠٩ ( العدد  ) 159  (  الثالثاء   5 /  4  /   2022 

للمرة األولى في تاريخ النقابة وفي بث مباشر وأمام مرأى الجميع
مجلس نقابة المحامين الجديد يعقد جلسته األولى وينتخب مناصب النقابة

املحامي _خا�س
الأول  اجتماعه  العراقيني،  املحامني  نقابة  جمل�س  عقَد 
لن�شو�س  طبقاً  املحددة  املنا�شب  توزيع  على  للت�شويت 

قانون املحاماة، بالإ�شافة اإىل عدٍد من اللجان النقابّية.
وتراأ�س الإجتماع نقيب املحامني العراقيني املحامي الدكتور 

حممد �شالح املهنا، وبح�شور اأع�شاء جمل�س النقابة كافة.
وابتداأ الإجتماع بقراءة �شورة الفاحتة ترحًما على اأرواح 

�شهداء املهنة واملحامني الذين فقدتهم النقابة.
املحامني  النقيب  ال�شيد  �شكَر  الإجتماع،  جدول  بدء  وقبيل 
عن  ا  معّبً الأخرية،  الإنتخابات  يف  ا�شرتكوا  الذين  جميًعا 
اأو تخّلف  ا�شرتك  �شواء من  العامة  الهيئة  لأع�شاء  تقديره 

عن امل�شاركة.
مردًفا ال�شكر اجلزيل لرئي�س جمل�س الق�شاء الأعلى القا�شي 
الق�شائية املركزية  اللجنة  الدكتور فائق زيدان، ولأع�شاء 
حماكم  يف  الفرعية  اللجان  واإىل  الإنتخابات  على  امل�شرفة 
الإ�شتئناف كافة، على ما قّدموه من جهٍد وفري يف الإ�شراف 

على الإنتخابات، و�شفافيتها ونزاهتها. 
اجلديد،  املجل�س  عمل  �شيا�شة  عن  املهنا  الدكتور  وحتّدث 
اخلالفات،  ودرء  ال�شف  وحدة  اأهمية  على  م�شدًدا 
اأن توجهه هو ال�شعي للق�شاء على روح التكتالت  مو�شًحا 
واجلماعات وجعل النقابة موؤ�ش�شة يجتمع جميع املحامني 

حتت خيمتها.
وناق�س املجل�س مو�شوع ت�شلم الرواتب املالّية، فيما �شّوت 
بالأغلبية على عدم تقا�شي اأع�شاء املجل�س الراتب ال�شهري 

واإلغائه. 
حيث  املنا�شب،  انتخاب  اآلية  مبناق�شة  املجل�س  و�َشَرع 
ال�شابقة  املجال�س  يف  ال�شائد  العرف  الأع�شاء حول  تباحث 
الإنتخابي  الإ�شتحقاق  اأ�شا�س  على  املنا�شب  تويل  ب�شاأن 
تبًعا لالأ�شوات، ورّجح املجتمعون حتكيم امل�شلحة العامة 
وتوزيع املنا�شب على اأ�شا�س الرت�شح والإنتخاب، اإ�شتناًدا 

لعام   )  ١٧٣  ( املرقم  املحاماة  قانون  من   ٨٦ املادة  لن�س 
١٩٦٥ النافذ املعدل، ل على اأ�شا�س العرف ال�شابق.

تباًعا،  من�شب  لكل  الرت�شح  باب  املحامني  نقيب  وفتح 
و�شّوت املجل�س على الإختيارات الآتية : 

١ - اختيار ع�شو جمل�س النقابة املحامي اأمين الكوه 
 وكياًل للنقيب. 

  - اختيار ع�شو جمل�س النقابة املحامي عقيل املظفر وكياًل 
للوكيل.

الزيدي  اأحمد  املحامي  النقابة  جمل�س  ع�شو  اختيار   -  ٢
ملن�شب )اأمني �شر النقابة( .

ال�شاعدي  ب�شري  املحامي  النقابة  جمل�س  ع�شو  اختيار   -  
وكياًل لأمني ال�شر .

٣  - اختيار ع�شو جمل�س النقابة املحامي �شرغام الزيادي 
اأميًنا لل�شندوق.

  - اختيار ع�شو جمل�س النقابة املحامي اأو�س الطائي وكياًل 
لأمني ال�شندوق. 

اأما ب�شاأن اللجان النقابّية فقد مت الإختيار كما يف الآتي : 
املهداوي  املحامية عبري  النقابة  اختيار ع�شو جمل�س   -  ١

رئي�شاً للجنة ) املحاميات (.
ال�شاعدي  النقابة املحامي ب�شري  ٢ - اختيار ع�شو جمل�س 
رئي�ًشا للجنتي ) مزدوجي الوظيفة ( واللجنة ) القانونّية ( .
اخلالدي  �شيف  املحامي  النقابة  جمل�س  ع�شو  اختيار   -  ٣

رئي�ًشا للجنة ) ال�شباب ( .
٤ - اختيار ع�شو جمل�س النقابة املحامي زياد الالمي رئي�ًشا 

للجنة ) العالقات العامة ( .
الطائي  اأو�س  املحامي  النقابة  جمل�س  ع�شو  اختيار   -  ٥

رئي�ًشا للجنة ) ال�شركات (. 
فيما اأّجل املجل�س الت�شويت على اللجان الأخرى اإىل جل�شة 

الإجتماع املقبل.

املحامي_خا�س 
الدكتور  املحامي  العراقيني،  املحامني  نقيُب  تلقى 
رئي�س  من  هاتفًيا  اإت�شاًل  املهنا،  �شالح  حممد 
الكاظمي،  م�شطفى  ال�شتاذ  الوزراء،  جمل�س 

للمباركة مبنا�شبة فوزة مبن�شب النقيب. 
على  بح�شوله  النقيب  ال�شيد  الكاظمي  وهناأ 
متكلاًل  م�شواًرا  له  متمنًيا  املحامني،  زمالئه  ثقة 
مردًفا  واملحامني،  للنقابة  والإجنازات  بالتوفيق 
التهاين لأع�شاء جمل�س النقابة الفائزين ولأع�شاء 

الهيئة العامة.
للمحامني  داعم  باأنه  الوزراء  رئي�س  واأو�شَح 

يف  وللمحامني  اجلديدة  للنقابة  �شنًدا  و�شيكون 
حتقيق اأق�شى اجلهود الرامية خلدمتهم.

رئي�س  ال�شيد  املحامني  نقيب  �شكر  جانبه،  من 
الوزراء، موؤكًدا على دعم احلكومة العراقية لأجل 
العدالة  ومنظومة  املجتمع  خدمة  يف  امل�شاركة 
اأجل  من  التعاون  �شرورة  على  م�شدًدا  البلد،  يف 
تتحقق  مل  للمحامني  حقيقية  مكت�شبات  حتقيق 

لالآن. 
الطلبات  واإر�شال  التوا�شل  على  اجلانبان  واتفَق 
باأ�شرع وقت ممكن لإجنازها خالل الفرتة احلالية، 

فيما �شيعقد لقاء قريب بني الطرفني.

نقيب المحامين يتلقى إتصااًل 
هاتفًيا من رئيس مجلس 

الوزراء للتهنئة بفوزه 

املحامي _خا�س
الدكتور  املحامي  العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�شتقبَل 
جمل�س  رئي�س  مكتب  مّثل  وفًدا  املهنا  �شالح  حممد 
وال�شادة  النقيب  ت�شنم  مبنا�شبة  للمباركة  الوزراء 

اأع�شاء املجل�س مهامهم . 
)الأمني  من  كل  النقابة  جمل�س  اأع�شاء  اللقاء  وح�شَر 
الالمي  زياد  والأ�شتاذ  الزيادي  �شرغام  الأ�شتاذ  املايل 

والأ�شتاذ �شيف اخلالدي ( .
رائد  الأ�شتاذ  املكتب،  رئي�س  ال�شيد  حتايا  الوفد  ونقَل 

يف  النقابة  دعم  عن  عّبوا  فيما  ومباركته،  جوحي، 
العدالة يف  املحامني ومنظومة  الرامية خلدمة  خطواتها 

البلد .
عن  متحدًثا  زيارتهم،  النقيب  ال�شيد  �شكَر  جانبه،  من 
العراقية،  احلكومة  مع  التوا�شل  يف  النقابة  م�شاعي 
لأجل فتح اأبواب التعاون بني الطرفني يف حتقيق اأهداف 
. م�شدًدا على �شرورة  بالبلد  العمل احلقوقي والقانوين 
قانون املحاماة، لأنه  الإ�شراع يف تعديل  اأجل  الدعم من 

ال�شرورة امللّحة للمهنة واملحامني يف الوقت احلا�شر .

نقيب المحامين يستقبل الدائرة 
القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء 

قّدَم رئي�س جمل�س الق�شاء الأعلى، القا�شي الدكتور فائق زيدان، التهاين اإىل 
نقيب املحامني العراقيني، املحامي الدكتور حممد �شالح املهنا، واإىل ال�شادة 

اأع�شاء املجل�س مبنا�شبة فوزهم، متمنًيا لهم دوام النجاح واملوفقّية .

القاضي فائق زيدان يهنئ 
الدكتور المهنا بفوزه 

نقيبا للمحامين
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                                               المصحح اللغوي                        
     اسرة التحرير                   مصـطفى العتابي                        المصورون  /   صالح الربيعي          مازن سالم المالكي                                          

املحامي _خا�ص
اأر�سَل الأمني العام لحتاد املحامني العرب، املكاوي بنعي�سى، الأحد، 
حممد  الدكتور  املحامي  العراقيني  املحامني  نقيب  اإىل  تهنئة  برقية 

�سالح املهنا، مبنا�سبة فوزه يف الإنتخابات . 
ويف اأدناه ن�ص التهنئة : 

ي�سرفني بالأ�سالِة عن نف�سي، ونيابًة عن �سائر اأع�ساء املكتب الدائم 
لحتاد املحامني العرب، اأن اأعرب لكم عن تهنئاتي احلارة مبنا�سبة 
اإنتخابكم نقيباً للمحامني يف العراق، متمنياً لكم كل التوفيق وال�سداد 

بهذا املن�سب الرفيع والذي اأنتم م�ستحق له وجدير به.
قاطع على هذه  دليل  املحامني  بها من زمالئنا  التي حظيتم  الثقة  اإن 
من  الكرمي  �سخ�سكم  يف  يوؤن�ص  ملا  وذلك  الإ�ستحقاق،  وهذا  اجلدارة 
خلدمة  والتفاين  والإخال�ص  متاأ�سلة،  فكرية  ونزاهة  عالية،  كفاءة 

املهنة.

باإنتخابكم نقيباً ملحامي العراق  اأنني �سعيد  اأخفي على �سيادتكم  فال 
النرية  فبحكمتكم  العرب،  املحامني  اإحتاد  يف  بارز  ع�سو  هي  التي 
الإحتاد  دم جديد يف هذا  �سي�سخ  اأفكاركم وحنكة جتربتكم  وغزارة 
عن  والدفاع  املحاماة  مهنة  ب�سوؤون  تعنى  حقوقية  منظمة  هو  الذي 
حقوق املواطن العربي والتي هي يف اأم�ّص احلاجة لدعمكم وم�ساندتكم 

حتى تلعب دورها كامال اإن كان على امل�ستوى املهني اأو الإن�ساين.
ويف الوقِت نف�سه، في�سعدين اأن اأعرب لل�سادة اأع�ساء جمل�ص نقابتكم 
الأجالء، ومن خاللكم عن تهنئاتي اخلال�سة ومتنياتي ال�سادقة لهم 

بالتوفيق والنجاح.
دمتم خمل�سني للمهنة ورافعني دوماً لواء احلق. وفقكم اهلل يف مهمتكم 

و�سدد خطاكم ملا فيه خري مهنتنا واحتادنا.
املكاوي بنعي�سي

الأمني العام لحتاد املحامني العرب

األمانة العامة التحاد المحامين العرب 
تهنئ نقيب المحامين العراقيين 

بمناسبة فوزه 

احملامي _خاص
العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�ستقبَل 

املحامي الدكتور حممد �سالح املهنا، 
النقابة،  جمل�ص  اأع�ساء  وال�سادة 
رئي�ص هيئة �سندوق تقاعد املحامني 

وبع�ص  ال�سمري،  اأمري  القا�سي 
مالك الهيئة، لتقدمي التهاين مبنا�سبة 

ت�سنم املجل�ص اجلديد مهامه.

رئيس هيئة صندوق تقاعد المحامين 
يهنئ  المهنا لتسنمه منصب النقيب

املحامي _خا�ص
الدكتور  العراقيني، املحامي  تلقى نقيُب املحامني 
مكتب  عن  �سادرة  تهنئة  املهنا،  �سالح  حممد 
د.�ساخوان  العراقي،  النواب  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
عبداهلل، مبنا�سبة فوزه نقيباً للمحامني العراقيني.

النقيب  لل�سيد  وال�سداد  التوفيق  �سيادته  ومتنى 

احلقوق  عن  الدفاع  يف  النقابة  جمل�ص  واأع�ساء 
نظامنا  يف  والقانون  العدالة  ثقافة  واإ�ساعة 

الدميقراطي.
 واأ�ساَد عبداهلل، يف الوقت نف�سه، بنزاهة و�سفافية 
�سناديق  عرب  جرت  التي  الإنتخابية  العملية 

الإقرتاع. 

اإ�ستمرار  اأهمية  اإىل  دعا  املجل�ص  رئي�ص  نائب 
الت�سريعية  املوؤ�س�سة  بني  والتعاون  التن�سيق 
وقيم  اأ�س�ص  لإر�ساء  العراقيني  املحامني  ونقابة 
ومبادئ دولة املواطنة، وفر�ص �سلطة القانون مبا 

ين�سجم مع متطلبات وحتديات املرحلة املقبلة.

ى تهنئة من الدكتور شاخوان 
ّ

الدكتور المهنا يتلق
عبدالله نائب رئيس مجلس النواب إلنتخابه نقيبًا 

للمحامين العراقيين 

املحامني  نقيب  تلقى 
الدكتور  املحامي  العراقيني، 
حممد �سالح املهنا، تهنئة من 
وزير الداخلية العراقي ال�سيد 
من  وتهنئة  الغامني،  عثمان 
مدير دائرة العالقات والإعالم 
الدكتور  اللواء  الوزارة  يف 

�سعد معن .

وزير الداخلية العراقي يهنئ نقيب المحامين 
لتسنمه المنصب

تهنئة  بطاقة  يتلقى  املهنا  الدكتور 
ال�سبالوي،  حميد  النائب  من 
نقيب  مبن�سب  فوزه  مبنا�سبة 
واأكد  العـــــــراقيني،  املحامني 

واأع�ساء  للنقيب  دعمه  ال�سبالوي 
قانون  تعديل  يف  النقابة  جمل�ص 
مهنة  مع  يتنا�سب  ب�سكٍل  املحاماة 

املحاماة ومبادئها ال�سامية .

تهنئة 
نقيب  ال�سعبي  احل�سد  هناأ 
مبنا�سبة  العراقيني  املحامني 
للجهود  دعمه  وموؤكدا  فوزه، 

املهنية احلقيقية يف خدمة �سريحة 
يف  العدالة  ومنظومة  املحامني 

البلد .

تهنئة

تهنئة

تهنئة

هناأ الأمنُي العام حلركة 
العراقية،  الوفاء 
عدنان  الدكتور 

املحامني  نقيب  الزريف، 
املحامي  العراقيني 
�سالح  حممد  الدكتور 

املهنا، لنيله ثقة حمامي 
له  متمنًيا  العراق، 
التوفيق والنجاح خدمة 

ومنظومة  املحامني 
العدالة يف البلد

اأوفَد رئي�ص �سبكة الإعالم العراقي، 
عنه  ممثاًل  جا�سم،  نبيل  الدكتور 

اإىل  لتقدمي باقة زهور وبطاقة تهنئة 
املحامي  العراقيني  املحامني  نقيب 

لفوزه  املهنا  �سالح  حممد  الدكتور 
بالإنتخابات وت�سنمه مهامه

املحامي _خا�ص
العراقيني،  املحامني  نقيب  تلقى 
تهنئة  املهنا،  �سالح  حممد  ال�سيد 
العراقيني،  ال�سحفيني  نقيب  من 
العرب،  ال�سحفيني  احتاد  رئي�ص 
فوز  ملنا�سبة  وذلك  الالمي،  موؤيد 
املحامني  نقيب  مبن�سب  املهنا 

العراقيني.
وجاء يف برقية التهنئة:

املحامني  نقيب  �سعادة  اإىل 
العراقيني 

املهنا  �سالح  حممد  الأ�ستاذ 
املحرتم

تهديكم نقابتنا اأطيب حتياتها..

اإليكم  اأبعث  اأن  وي�سعدين  ي�سرين 
باأجمل التهاين والتربيكات ملنا�سبة 
العراقيني  للمحامني  نقيبا  فوزكم 
املحامني  زمالئكم  ثقة  ونيلكم 
الداعم  موقفهم  عن  عربوا  الذين 
الذي  النتخابي  املوؤمتر  يف  لكم 
العراقيني،  املحامني  نقابة  �سهدته 

واإنه ملن دواعي �سروري اأن ن�سهد 
ممار�سة دميقراطية ومهنية يف ظل 

العراق اجلديد...
مهام  اأداء  يف  النجاح  لكم  متمنيا 

عملكم ومن اهلل التوفيق
عن  لالإعراب  الفر�سة  هذه  ننتهز 

تقديرنا واحرتامنا

نقيب الصحفيين العراقيين يهنئ المهنا 
بفوزه نقيبا للمحامين



وقفات قانونية

العدد  ) 159  ( الثالثاء   5  /  4  / 2022 

بقلم املحامي علي �ضلمان البي�ضاين
اىل  احلاجة  نتاج  وهي  ح�ضارة،  كل  فاحتة  ال�ضكينة  اإن 
احالل النظام حمل الفو�ضى، ومل ال�ضمل بدال من البعرثة 
والت�ضتت، من اجل االم�ضاك بزمام الواقع وال�ضيطرة على 

م�ضريته.
ما  كل  ان  على  القدم  منذ  القانونية  النظم  درجت  وقد   
بال  يهدر  ان  يجب  للخطر  االجتماعية  ال�ضكينة  يعر�ض 
اأكرث من جمال من  ال�ضكينة يف  البحث حول  تردد، ويثور 
جماالت القانون �ضواء على م�ضتوى النظرية او التطبيق، 
القانون  م�ضادر  درا�ضة  عند  ال�ضكينة  بفكرة  نلتقي  فاإننا 

واملنهج القانوين وف�ض النزاعات امام الق�ضاء.
قد تفهم ال�ضكينة فهما ظاهريا على انها الطاعة، والطاعة 
من  عنها  غنى  ال  خ�ضي�ضة  هي  امل�ضتهجنة  احلدود  يف 
اإذا وجب ان تطاع احلكومة  انه  اإال  خ�ضائ�ض احلكومة، 
فلي�ض من اجل ذاتها، بل للتو�ضل اىل حتقيق غر�ض اخر، 
الق�ضاء  انها  على  اخر  ظاهريا  فهما  ال�ضكينة  تفهم  وقد 
بالقوة،  اقت�ضاء حقه من خ�ضمه  اىل  التجاء كل فرد  على 

�ضعب  يكون  عندما  ما  بلد  يف  م�ضتتبة  ال�ضكينة  ان  فيقال 
ذلك البلد قد كف عن متابعة خ�ضوماته اخلا�ضة بالعنف 
بينهم  ن�ضاأ  فيما  بالف�ضل  يعهدوا  ان  على  اأفراده  ودرج 
اىل  اإيذاء  من  عليهم  يقع  ملا  وباالقت�ضا�ض  منازعات  من 
ينح�ضر  ال�ضكينة(  )جوهر  ان  على  العامة،  ال�ضلطات 
فاإنها  االفراد  بني  الروابط  وتنوعت  تعددت  واإن  انه  يف 
نطاق  يف  االخرين  بوجود  متبادل  اعرتاف  على  تقوم 
ملا  احلدود  تعيني  ب�ضرورة  عنه  ينتج  ما  وهو  املجتمع 
لكل وملا عليه وتنحدر هذه ال�ضرورة عن او�ضاع احلياة 
االجتماعية ذاتها، فهناك اوال : االح�ضا�ض باأن حرية الفرد 
تعريف  واإمنا  االخرين،  ازاء  املطلق  �ضلطانه  تعني  ال 
تقلل  اإطار روابط  االن�ضانية يف  �ضخ�ضيته  ح�ضب احرتام 
من امكانيته القائمة على )االثرة( دون امل�ضا�ض بطبيعته 
االن�ضانية او باالأهداف التي ت�ضعى اليها ان�ضانيته، وهناك 
ان  الفرد يجرب  التي جتعل  : االو�ضاع االجتماعية  ثانيا 
الالزم  لكل وملا عليه امنا هو مبثابة اجلو  تعيني احلدود 
ان ترتك  االن�ضانية ال ميكن  ان احلياة  والواقع  حلياته؛ 

فلي�ض  امل�ضتقلة،  االن�ضطة  تالقي  وملجرد  الفردي  للتحكم 
التي تتوق  �ضبيل اىل حتقيق االغرا�ض  االن�ضان من  امام 
االفراد  فيها  يحرم  التي  احلدود  يف  اإال  اإن�ضانيته،  اليها 
بع�ضهم بع�ضا ويتعاونون بغية حتقيق هدف م�ضرتك مما 
يقت�ضي اخ�ضاع �ضلوكهم لقاعدة عليا ت�ضري على اجلميع 

وهي طبعا القاعدة القانونية.
 ومن تطبيقات ) ال�ضكينة ( انه اإذا كان للمالك ان يتعقب 
�ضند  وبال  ر�ضاه  بغري  اليه  انتقل  من  كل  ايدي  يف  له  ما 
م�ضروع، فاإن )ال�ضكينة( ت�ضتدعي ايراد بع�ض التحفظات 
املنقول  يف  احليازة  قاعدة  ترد  ذلك،  على  واال�ضتثناءات 
�ضنة،  مب�ضي  اليد  و�ضع  دعوى  وت�ضقط  امللكية،  �ضند 
االآجال  االجتماعية:  ال�ضكينة  تطبيقات  من  وكذلك 
امل�ضقطة، وقرر القانون اآجاال اخرى مك�ضبة، ووراء هذه 

الن�ضو�ض املقررة للتقادم هو توفري ال�ضكينة للمجتمع.
القانونية(  )القرائن  االخرى  القانونية  التطبيقات  ومن 
العك�ض، وكذلك  اثبات  تقبل  التي ال  القاطعة  القرائن  اأي 

قاعدة )عدم �ضريان القانون على املا�ضي(.

السكينة االجتماعية

املحامي ح�ضام اجلعفري
ل�ضنة   ٧٧ رقم  القانون  من    ٤٩ املادة  ن�ضت 
 ٢١٩ رقم  بالقانون  املعدل  املواريث  ب�ضاأن   ١٩٤٣
يوم  الر�ضمية  باجلريدة  واملن�ضور   ٢٠١٧ ل�ضنة 
االإخالل  عدم  )مع  مكرر   ٥٢ العدد   ٣٠/١٢/٢٠١٧
يعاقب  اآخر  قانون  عليها  ين�ض  اأ�ضد  عقوبة  باأي 
باحلب�ض مدة ال تقل عن �ضتة اأ�ضهر وغرامة ال تقل 
عن ع�ضرين األف جنيه، وال تتجاوز مائة األف جنيه، 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من امتنع عمًدا عن 
املرياث  من  ال�ضرعي  ن�ضيبه  الورثة  اأحد  ت�ضليم 
العقوبة كل  اأو ق�ضاًء نهائيا، ويعاقب بذات  ر�ضاًء 
اأو امتنع عن  من حجب �ضنًدا يوؤكد ن�ضيًبا للوارث 
الورثة  من  اأي  من  طلبه  حال  ال�ضند  ذلك  ت�ضليم 
العودة  حالة  ويف  خمت�ضة  جهة  اأي  اأو  ال�ضرعيني 
احلب�ض  العقوبة  تكون  ال�ضابقة  االأفعال  من  الأي 
الذي ال تقل مدته عن �ضنة، وللمجنى عليه اأو وكيله 
اخلا�ض اأو لورثته اأو وكيلهم اخلا�ض اإثبات ال�ضلح 
بح�ضب  املحكمة  اأو  العامة  النيابة  اأمام  املتهم  مع 
هذه  يف  عليها  املن�ضو�ض  اجلنح  يف  وذلك  االأحوال 
اإثبات  اخلا�ض  وكيله  اأو  للمتهم  ويجوز  املادة، 

ال�ضلح امل�ضار اإليه يف الفقرة ال�ضابقة(.
ولتوافر تلك اجلرمية البد من توافر احدى ال�ضروط 

االآتية: 
اوال / جرمية االمتناع العمد عن ت�ضليم اأحد الورثة 
اجلرمية  هذه  ومفاد  املرياث،  من  ال�ضرعي  ن�ضيبه 
وركنها االأ�ضا�ضي هو توافر الق�ضد اجلنائي للمتهم 
ا�ضتحقاق  من  الوريث  منع  قا�ضدا  يكون  بحيث 

ن�ضيبه .
امل�ضتندات  ت�ضليم  عن  االمتناع  جرمية  ثانيا/   
اجلرمية  هذه  ويف  املرياث،  ا�ضتحقاق  على  الدالة 
اجلنائية  الدعوى  حتريك  قبل  امل�ضرع  ا�ضرتط  قد 
امل�ضتند  يده  حتت  من  طالب  قد  الوريث  يكون  اأن 
وامتنع عن ت�ضليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني 

هنا اإما بتوجيه اإنذار ر�ضمي على يد حم�ضر وحم�ضر 
اثبات حالة اأو بخطاب م�ضجل بعلم الو�ضول. 

ن�ضيب  توؤكد  التي  ال�ضندات  حجب  جرمية  ثالثا/ 
الورثة كاحتجاز عقود ملكية املورث وخالفه . 

وقد راعى امل�ضرع اأن تلك النوعية من اجلرائم تقع 
وحفاظاَ  لذلك  والفروع،  االأ�ضول  وبني  االأقارب  بني 
اأجاز  باأن  امل�ضرع  فعل  ما  وخري  الرحم  �ضلة  على 
الدعوة  انق�ضاء  ال�ضلح  على  ويرتتب  الت�ضالح 
اجلنائية ولو كانت مرفوعة بطريق االدعاء املبا�ضر 
مت  اإذا  العقوبة  تنفيذ  بوقف  العامة  النيابة  وتاأمر 
على  اأثر  لل�ضلح  يكون  وال  تنفيذها،  اأثناء  ال�ضلح 

حقوق امل�ضرور من اجلرمية.
�ضلبيات القانون 

ينبغي  كما  يطبق  مل  القانون  هذا  لالأ�ضف  ولكن 
واأولها  للتطبيق،  واآلية  و�ضرح  تف�ضري  اإىل  ويحتاج 
كيفية اإثبات اأركان جرمية االمتناع ومن هو امل�ضوؤول 
املمتنع، وما هو معيار  الورثة وتعريف  عن حقوق 
بالوالية  اخلا�ضة  النيابة  موقف  هو  وما  االمتناع 
تربئ  املحاكم  دوائر  فمعظم  الق�ضر،  اأموال  على 
متناق�ضة،  ا�ضباب  على  احكامها  وتوؤ�ض�ض  املمتنع 
الطريق  املدين  املدعي باحلق  �ضلوك  فمنها مثال عدم 
الذي ر�ضمه القانون باإقامة دعوى فرز وجتنيب قبل 
اي�ضا من وجود  للطريق اجلنائي، وبالرغم  اللجوء 
اي�ضا  املحكمة  حتكم  وجتنيب  وفرز   ق�ضمة  عقد 
قام  املدين  باحلق  املدعي  ان  على  تاأ�ضي�ضا  بالرباءة 
بالتوقيع على عقد الق�ضمة، وبالتايل يكون اخذ تركته 
من املمتنع !، فهذا القانون ي�ضوبه العوار والبطالن 
تنفيذية  الئحة  وجود  او  لتطبيقه  اآلية  وجود  لعدم 
الطعن  مت  لذلك  به،  العمل  ينظم  من�ضور  او  وقرار 
ل�ضنة   ٢٣ رقم  بالدعوى  الد�ضتورية  باملحكمة  عليه 
ن�ض  د�ضتورية  بعدم  تطالب  والتي  د�ضتورية،   ٤١
اىل   ٢٠١٧ ل�ضنة   ٢١٩ بالقانون  امل�ضافة   ٤٩ املادة 
باملواريث  واخلا�ض   ١٩٤٣ ل�ضنة   ٧٧ رقم  القانون 

عن  عمًدا  امتنع  من  كل  معاقبة  من  ت�ضمنته  فيما 
ت�ضليم اأحد الورثة ن�ضيبه ال�ضرعي من املرياث.

ما موقف املحكمة الد�ضتورية العليا من هذا القانون؟
 ق�ضت املحكمة الد�ضتورية العليا برئا�ضة امل�ضت�ضار 
 ٣١ رقم  الدعوى  قبول  بعدم  اليوم،  مرعي،  �ضعيد 
املحالة من حمكمة  »د�ضتورية«،  ق�ضائية  ل�ضنة ٤٢ 
 )٤٩( املادة  د�ضتورية  يف  للف�ضل  امل�ضتاأنفة  اجلنح 
 ٢١٩ رقم  بالقانون  امل�ضافة  املواريث،  قانون  من 
ل�ضنة ٢٠١٧، فيما مل تت�ضمنه من لزوم وجود ق�ضمة 
ا اأو ق�ضاًء لقيام جرمية االمتناع عمًدا عن  نهائية ر�ضً

ت�ضليم اأحد الورثة ن�ضيبه ال�ضرعي من املرياث.
املحكمة  رئي�ض  نائب  غنيم،  حممود  امل�ضت�ضار  وقال 
ما  على  تاأ�ض�ض  احلكم  اإن  الفني،  املكتب  ورئي�ض 
القانون  مل�ضروع  االي�ضاحية  املذكرة  عنه  اأف�ضحت 
جمل�ض  مناق�ضات  وكذا   ،٢٠١٧ ل�ضنة   ٢١٩ رقم 
اأحكام املواريث،  باأن ذلك الن�ض ال مي�ض  النواب - 
خا�ضعة  تظل  اإذ  للورثة،  ال�ضرعية  االأن�ضبة  وال 
على  االأمر  واقت�ضر  االإ�ضالمية،  ال�ضريعة  الأحكام 
الوارث  ت�ضليم  عن  العمدي  االمتناع  فعل  جترمي 
تلك  ملواجهة  وذلك  املرياث،  يف  ال�ضرعي  ن�ضيبه 
االأمر  كان  �ضواء  املجتمع،  يف  ظهرت  التي  الظاهرة 
يتعلق بح�ضة �ضائعة اأو مفرزه من الرتكة، فكالهما 
الأحكام  وفًقا  والت�ضليم  والت�ضرف  احليازة  يقبل 
وتكون  اجلنائية  املحكمة  وتتحراه  املدين،  القانون 

من خالله عقيدتها للف�ضل يف الدعوي.
مل  باأنه  الن�ض  ذلك  على  النعي  فاإن  ثم  فمن 
ا اأو ق�ضاًء  يت�ضمن لزوم وجود ق�ضمة نهائية ر�ضً
لقيام تلك اجلرمية، ف�ضاًل عن كونه ميثل خطاأ يف 
الن�ض على غري معناه احلقيقي والتطبيق  فهم 
يف  ا  خو�ضً ي�ضكل  فاإنه  الأحكامه،  ال�ضحيح 
بواعث الت�ضريع ومالءمته، وتدخاًل يف ال�ضيا�ضة 
وهو  الن�ض،  ذلك  تعديل  خالل  من  الت�ضريعية 

اأمر يخرج عن والية هذه املحكمة.

ما جريمة االمتناع عن تسليم الميراث 
وسلبيات هذا القانون؟

جرمية غ�ضل االموال
مكافحة  قانون  من   )٢( املادة  عليه  ن�ضت  ما  ح�ضب 
ل�ضنة   )٣٩( رقم  االرهاب  ومتويل  االموال  غ�ضل 
قام  اأموال كل من  ٢٠١٥ يعد مرتكبا” جلرمية غ�ضل 

باأحد االأفعال االآتية: –
من  ا�ضتبدالها  اأو  نقلها،  اأو  االأموال،  حتويل  اأواًل- 
متح�ضالت  اأنها  يعلم  اأن  عليه  كان  اأو  يعلم  �ضخ�ض 
غري  م�ضدرها  متويه  او  اخفاء  لغر�ض  جرمية، 
اجلرمية  مرتكب  او  مرتكبها  م�ضاعدة  او  امل�ضروع 
اال�ضلية اأو من �ضاهم يف ارتكابها او ارتكاب اجلرمية 

االأ�ضلية على االإفالت من امل�ضوؤولية عنها.
ثانياً- اخفاء االأموال او متويه حقيقتها اأو م�ضدرها 
اأو مكانها اأو حالتها اأو طريقة الت�ضرف فيها اأو انتقالها 
اأو ملكيتها اأو احلقوق املتعلقة بها، من �ضخ�ض يعلم 

او كان عليه ان يعلم اأنها متح�ضالت من جرمية .

ثالثاً- اكت�ضاب االأموال اأو حيازتها اأو ا�ضتخدامها من 
اأنها  تلقيها  وقت  يعلم  ان  عليه  كان  او  يعلم  �ضخ�ض 

متح�ضالت جرمية.
جرمية متويل االإرهاب 

ح�ضب ما ن�ضت عليه املادة )١/عا�ضرًا( من قانون 
رقم  االرهاب  ومتويل  االموال  غ�ضل  مكافحة 
متويل  جلرمية  مرتكبا”  يعد   ٢٠١٥ ل�ضنة   )٣٩(
باأية  يقوم  �ضخ�ض  اأي  يرتكبه  فعل  كل  االرهاب 
باإرادته،  اأو غري مبا�ضرة،  و�ضيلة كانت، مبا�ضرة 
بتوفري االأموال اأو جمعها اأو ال�ضروع يف ذلك، من 
م�ضدر �ضرعي اأو غري �ضرعي، بق�ضد ا�ضتخدامها، 
اأو  كلياً  �ضت�ضتخدم،  االأموال  تلك  باأن  علمه  مع 
اأو  اإرهابي  من   اأو  اإرهابي،  تنفيذ عمل  جزئياً، يف 
منظمة اإرهابية، �ضواء وقعت اجلرمية اأم مل تقع، 
وب�ضرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا الفعل 

، او يتواجد فيها االإرهابي او املنظمة االإرهابية

 جريمتا غسل األموال وتمويل 
١. للزوجة حق االمتناع عن مطاوعة زوجها اإذا مل يدفع لها مهرها اإلرهاب في القانون العراقي  

املعجل ولو كان قد دخل بها، نظرًا لالإطالق الوارد يف املادة ٢٣ من 
قانون االأحوال ال�ضخ�ضية.. رقم القرار 8٠٩ يف ١٩8١/٥/١٤.

٢. ال تكون الزوجة خ�ضما للمدعي يف ت�ضحيح الق�ضام ال�ضرعي، 
املتوفى  تركة  كون  يت�ضمن  ت�ضحيحه  املراد  الق�ضام  كان  اإذا 
اخل�ضم  هي  االأم  تكون  بل  ووالدته،  زوجته  يف  انح�ضرت  قد 
يف  يتاأثر  ال  الزوجة  ن�ضيب  الن  ال�ضرعي  الق�ضام  ت�ضحيح  يف 
ت�ضحيحه حيث لها الربع عند عدم وجود ولد للمتوفى واإمنا الذي 
يتاأثر هو ن�ضيب االم التي لها باقي الرتكة.. رقم القرار ٤٣٩٥ يف 

.١٩88/٤/٢8
دعوى  باإقامة  اإال  النفقة  يقطع  ال  باملطاوعة  ال�ضادر  احلكم   .٣

اإ�ضقاط النفقة .. رقم القرار ٢٢8 يف ١٠/٢٩/٢٠٠6.
�ضدر  قد  الزوجني  بني  بالتفريق  ال�ضادر  احلكم  ان  ثبت  اإذا   .٤
فيكون  احلكم  هذا  �ضدور  عند  متوفيا  كان  عليه  املدعي  والزوج 
�ضخ�ضيته  انتهت  املتوفى  مبواجهة  �ضدر  املذكور  احلكم 
القانونية، وان رابط الزوجية بينه وبني زوجته كانت قد انتهت 

قبل ذلك بالوفاة، فال يلحقها بعد ذلك تفريق او ف�ضخ او طالق .. 
رقم القرار ٩٥ يف ٢٠٠٧/١٢/١٧.

ذوات  من  كانت  اإن  بالقروء  الزوجة  عدة  مدة  حتت�ضب   .٥
اإذا كانت من غري ذلك واليجوز للمحكمة  اأ�ضهر  احلي�ض وبثالثة 
يف   ٣١٣٥ القرار  رقم  نف�ضها..  تلقاء  من  اأ�ضهر  بثالثة  احت�ضابها 

.٢٠٠8/١٠/٢٢
بنظر  املكاين  املحكمة  اخت�ضا�ض  بعدم  عليه  املدعي  اإذا طعن   .6
املخت�ضة  املحكمة  اإىل  الدعوى  اإحالة  املحكمة  وقررت  الدعوى 
ورف�ضت املحكمة املحال عليها النظر يف الدعوى لعدم اخت�ضا�ضها 
فاإن هذا القرار قابال للطعن فيه متييزا من قبل الطرفني وفقا للمادة 
االأوىل  املحكمة  تكون  متييزا  فيه  يطعن  مل  فاإن  مرافعات   )٧٩(
ملزمة بنظر الدعوى وال يجوز للمحكمة الطلب من حمكمة التمييز 

تعيني املحكمة املخت�ضة .. رقم القرار ٢٢١ يف ٢٠١٠/١٠/٢٩ .
يحرمها  م�ضروع  عذر  دون  الزوجية  دار  من  الزوجة  خروج   .٧
بالنفقة  باملطالبة  لكن ال ينفي حقها  املا�ضية  بالنفقة  من املطالبة 
امل�ضتمرة الن اقامة الدعوى هو اف�ضاح باال�ضتعداد للمطاوعة.. 

رقم القرار ٣٢١٩ يف ٢٠١٠/١٠/٢٢ .

اأثناء  زوجها  اىل  الذهبية  م�ضوغاتها  بت�ضليم  الزوجة  قيام   .8
يكون  اأثاث  ل�ضراء  اأو  لهما  م�ضكن  بناء  لغر�ض  الزوجية  قيام 
الزوج ملزماً باإعادتها �ضرعاً اأو قانوناً الأنها تعترب مبثابة القر�ض 
وللزوجة حق املطالبة بها عيناً اأو قيمتها وقت املطالبة بها.. رقم 

القرار ٣٤٩٠ يف ١٠/٢8/٢٠٠8 .
٩. يحق للزوجة طلب التفريق عند ممار�ضة الزوج معها فعل 
اللواط باالكراه الن ذلك يعد �ضررًا ج�ضيماً يتعذر معه ا�ضتمرار 

احلياة الزوجية النبيلة.. رقم القرار 8٧٩ يف ٥/٤/٢٠٠8.
احلجة  ابطال  وطلب  التخارج  عن  الرجوع  يجوز  ال   .١٠
للمتخارجني،  التخارج  بدل  ت�ضديد  عدم  ب�ضبب  به  ال�ضادرة 
رقم  به..  للمطالبة  املخت�ضة  املحكمة  مبراجعة  احلق  ولهم 

القرار ٤٢٠ يف ٥/١٢/٢٠٠8.
١١. يحق للزوج اإ�ضكان اأبويه اأو احدهما يف دار الزوجية 
ولي�ض  ال�ضخ�ضية  االأحوال  قانون  من   )٣/٢6( مادة 
اإ�ضكان  له  يجوز  كما  ذلك،  على  االعرتا�ض  حق  للزوجة 
�ضررًا  يلحق  ذلك  يكن  مل  اإن  اإعالتهم،  عن  امل�ضوؤول 

بالزوجة فقرة )٤( من املادة اأعاله.

مبادئ قانونية في األحوال الشخصية 

حمكمة  من  ي�ضدر  ال�ضرعي  الق�ضام   .  ١
املتوفى  اإقامة  حمل  ال�ضخ�ضية  االأحوال 

الدائمة .
الق�ضام القانوين ي�ضدر من حمكمة البداءة 

التابعة ملحل اإقامة املتوفى .
تكون  ال�ضرعي  الق�ضام  يف  احل�ض�ض   .٢
الق�ضام  ويف  االأنثيني،،  حظ  مثل  للذكر 
حظ  مثل  للذكر  مت�ضاوية  تكون  النظامي 

االأنثى .
الثمن  الزوجة  ح�ضة  ال�ضرعي  الق�ضام  يف 
عدم  عند  والربع  وارث  فرع  لها  كان  اإذا 
النظامي  الق�ضام  ويف  الوارث..  الفرع 

تاأخذ الزوجة الربع اإن كان لها فرع وارث 
والن�ضف عند عدمه .

عبارة  فيه  يذكر  ال�ضرعي  الق�ضام  يف   .  ٤
ت�ضح االإرثية كذا �ضهم .

الفرق بين القسام الشرعي والنظامي العراقي

تنظر  التي  الدعوى  هي  املوجزة  الدعوى   .١
عليها  يعاقب  التي  الب�ضيطة  واجلنح  باملخالفات 

القانون باحلب�ض من ثالث �ضنوات واقل .
اأما الدعوى غري املوجزة فتنظر يف اجلنح التي يعاقب 

عليها القانون من ثالث �ضنوات فاأكرث واجلنايات .
٢. ال ي�ضدر يف الدعوى املوجزة حكم بالرباءة وامنا 
فيها  في�ضدر  املوجزة  غري  الدعوى  اأما   . باالإفراج 

حكم بالرباءة .

٣. ي�ضدر يف الدعوى املوجزة قرار فيه االدانة 
املوجزة  غري  الدعوى  يف  اأما  معا.  والعقوبة 
االدانة  بحكم  م�ضتقل  قرار  قراران  في�ضدر 

وقرار م�ضتقل بالعقوبة .

ما الفرق بين الدعوى الموجزة والدعوى غير الموجزة؟

١ . يعاقب باالإعدام من قتل نف�ضا عمدا يف احدى 
احلاالت التالية:

اأ – اإذا كان القتل مع �ضبق اال�ضرار او الرت�ضد.
ب – اإذا ح�ضل القتل با�ضتعمال مادة �ضامة، او 

مفرقعة او متفجرة.
اجر،  مقابل  او  دينء  لدافع  القتل  كان  – اإذا  ج 
او اإذا ا�ضتعمل اجلاين طرقا وح�ضية يف ارتكاب 

الفعل.
د – اإذا كان املقتول من ا�ضول القاتل.

هـ - اإذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة 
ب�ضبب  او  او خدمته  تاأدية وظيفته  اثناء  عامة 

ذلك.
فتم  فاأكرث  �ضخ�ضني  قتل  اجلاين  ق�ضد  – اإذا  و 

ذلك بفعل واحد.
ز – اإذا اقرتن القتل عمدا بجرمية او اكرث من 

جرائم القتل عمدا او ال�ضروع فيه.
ح – اإذا ارتكب القتل متهيدا الرتكاب جناية او 
تقل على  ال  مدة  باحلب�ض  عليها  معاقب  جنحة 
�ضنة او ت�ضهيال الرتكابها او تنفيذا لها او متكينا 
ملرتكبها او �ضريكه على الفرار او التخل�ض من 

العقاب.

بال�ضجن  عليه  حمكوما  اجلاين  كان  اإذا   – ط 
جرمية  وارتكب  عمدي  قتل  جرمية  عن  املوؤبد 
تنفيذ  مدة  خالل  فيه  �ضرع  او  عمدي  قتل 

العقوبة.
٢ . وتكون العقوبة االعدام او ال�ضجن املوؤبد يف 

االحوال التالية:
فاأدى  واحد  �ضخ�ض  قتل  اجلاين  ق�ضد  اإذا   – اأ 

فعله اىل قتل �ضخ�ض فاأكرث.
بعد  عليه  املجنى  بجثة  اجلاين  مثل  اإذا   – ب 

موته.
بال�ضجن  عليه  حمكوما  اجلاين  كان  اإذا   – ج 
املوؤبد يف غري احلالة املذكورة يف الفقرة ) ١ – 
ط ( من هذه املادة وارتكب جرمية قتل عمدي 

خالل مدة تنفيذ العقوبة.

المادة 406 من قانون العقوبات
هدى طالب النقيب

جرمية  حول  الدرا�ضة  هذه  تتمحور 
من  اجلرمية  هذه  تعترب  حيث  اخلطف، 
الظواهر واجلرائم االجتماعية اخلطرية ملا 
لها من اآثار على جوهر احلياة االجتماعية 
واالمن  احلرية  وهي  واالن�ضانية 
ال�ضخ�ضي.. واالختطاف هو: فعل اإجرامي 
عليه  املخطوف  نقل  يت�ضمن  وموؤثر  خطري 
من قبل اجلاين وف�ضله عن عائلته وع�ضريته 
مكان  اىل  عمدية  بطريقة  االأ�ضلي  ومكانه 
اآخر بهدف االحتفاظ به ومراقبته ب�ضدة.. 
وب�ضاعتها  اجلرمية  هذه  خلطورة  ونظرًا 
انه البد من  اإال  االن�ضان،  وانتهاكها حلرية 
لذا  اجلرمية،  لهذه  املرتكب  اجلاين  معاقبة 
ن�ض قانون العقوبات العراقي )١١١( �ضنة 
)١٩6٩( يف املادة ٤٢١ من قانون العقوبات 
على  قب�ض  من  باحلب�ض  )يعاقب  انه  على 
�ضخ�ض او حجزه او حرمه من حريته باأية 
اأمر من �ضلطة خمت�ضة  و�ضيلة كانت بدون 
القوانني  التي ت�ضرح فيها  يف غري االأحوال 

مدة  ال�ضجن  العقوبة  وتكون  واالأنظمة، 
كان  اإذا  وخا�ضة  �ضنة   ١٥ على  تزيد  ال 
احلكومة  م�ضتخدمي  بزي  متنكرا  الفاعل 
او حمل عالمة ر�ضيمة مميزة له، اإ�ضافة اىل 
التهديد بالقتل والتعذيب واالنتقام(، بينما 
االكراه  بطريقة  االختطاف  جرمية  عقوبة 
او احللية فقد ن�ضت عليها املادة ٤٢٢ من 
قانون العقوبات على )ان من خطف بنف�ضه 
حيلة  او  اإكراه  وبغري  غريه  بوا�ضطة  او 
العمر،  من  ع�ضرة  الثامنة  يتم  مل  حدثاً 
يعاقب بال�ضجن مدة )١٥( �ضنة اإذا كان 
ع�ضر  مدة  بال�ضجن  او  انثى  املخطوف 
�ضنني اذا كان ذكرًا(.. وي�ضتفاد من ذلك 
اخل�ضو�ض  هذا  يف  فّرق  قد  امل�ضرع  ان 
االحداث  خطف  االوىل  حالتني،  بني 
�ضنة   )١8( يبلغوا  مل  ممن  والبنات 
والثانية  االكراه،  او  بالتحايل  كاملة 
اكراه،  او  حتايل  بدون  خطفهم  مت  اإذا 
وغريها  االإعدام  العقوبة  تكون  وبذلك 

من املواد والن�ضو�ض القانونية.

جريمة الخطف في القانون العراقي



                        

قرارات تمييزية                   
العدد  ) 159  ( الثالثاء   5  /  4  / 2022 

بداءة  حمكمة  لدى  املدعيان  ادعى 
الكرادة باأنه بتاريخ 1996/1/1 جرى 
بينهما واملدعى عليه عقد حرر يف بغداد 
عليها  املدعى  متول  ان  �شروطه  �شمن 
بها  لي�شرتيا  كافية  مببالغ  املدعيني 
الغذائية وتخزينها يف خمازنهما  املواد 
املدعيان  ويتقا�شم  وبيعها،  املربدة 
اخراج  بعد  عليها  املدعي  مع  االرباح 
بني  خالف  ح�شل  وقد  امل�شاريف، 
على   1996/4/7 يف  واتفقا  الطرفني 
وخواله  حمكماً  )ع(  املحامي  تعيني 
املذكور  املحكم  وان  ال�شالحيات،  كل 
لت�شمني  حت�شريياً  حم�شرًا  ينظم  مل 
املخولة  ال�شركة  �شلمتها  التي  املبالغ 
للمدعني، كما مل ينظم حم�شرًا يت�شمن 
ا�شرتاها  التي  الغذائية  املواد  تفا�شيل 
واالثمان  وباعاها  وخزناها  املدعيان 
املقبو�شة، كما انه مل ي�شتند اىل العقد 
ا�شتند  واإمنا   ،  1996/1/1 يف  املنعقد 
اىل عقد منعقد يف عام 1994 فكان الذي 
ي�شتدعي  مما  للقانون  خمالفاً  ا�شدره 
مرافعات   273 املادة  مبوجب  ابطاله 
املرافعة  اجراء  طلب  لذا  مدنية، 
وان  حمكم،  وانتخاب  القرار  وتدقيق 
تاريخ  بدون  ال�شادر  التحكيم  قرار 
خبري  اىل  الق�شية  واحالة  واإبطاله 
النتيجة  وتقدمي  للفح�ص  ق�شائي 
باملبلغ  الدعوى  اقامة  لغر�ص  للمحكمة 

املدين  الطرف  واإلزام  الفح�ص  نتيجة 
به. 

بعدد  املذكورة  املحكمة  اأ�شدرت 
 1997/6/24 يف  2277/ب/1996 
حكماً ح�شوريا قاباًل للتميز يق�شي برد 
امل�شاريف  وحتميلهما  املدعيني  دعوى 
عليها،  املدعي  وكيل  حماماة  واتعاب 
ولعدم قناعة املميزين وكيلهما املحامي 
نق�شه  طلب  املذكور  بالقرار  )�ص( 

بالئحتهما املوؤرخة 1997/7/3 .
القرار

 لدى التدقيق واملداولة وجد ان احلكم 
املميز بالنظر ملا ا�شتند اليه من ا�شباب 
القانون وذلك  �شحيح وموافق الأحكام 
قد  كانا  الطرفني  ان  للمحكمة  ثبت  الأنه 
عليها  املميز  ال�شركة  قامت  عقدًا  اأبرما 
مبوجبه بتمويل املدعيني مببلغ خم�شة 
ب�شراء  املدعيان  ليقوم  دينار  ماليني 
البطاطا وخزنها يف خمزنهما املربد ومن 
وبالنظر  ارباحها،  واقت�شام  بيعها  ثم 
امل�شاركة  خ�شرت  اال�شعار  النخفا�ص 
على  الطرفني  بني  االتفاق  مت  وقد 
انتخاب حمكم للف�شل يف اخلالف الواقع 
بينهما حول اخل�شارة، وقد اعفيا املحكم 
املن�شو�ص  االجراءات  تطبيق  من 
عليها يف قانون املرافعات املدنية، وان 
قراره  وا�شدر  بالتحكيم  قام  املحكم 
الذي تلخ�ص باأن اخل�شارة التي حلقت 

يتحمل  دينار  مليوين  تبلغ  امل�شاركة 
وتتحمل  باملائة  �شتني  املدعيان  منهما 
باملائة  اربعني  عليها  املدعى  ال�شركة 
وترى  قراره،  يف  املبني  النحو  على 
تنال  ال  التحكيم  قرار  ان  املحكمة  هذه 
اوردها  التي  االعرتا�شات  �شالمته  من 
العري�شة  يف  املميزين  املدعني  وكيل 
التحكيم  عقد  باأن  القول  اأما  التميزية. 
ب�شاأن  قراره  باإعطاء  املحكم  األزم 
حني  يف   1996/1/1 يف  املوؤرخ  العقد 
املوؤرخ  العقد  ب�شاأن  قراره  اعطى  انه 
قرار  يجعل  مما   1994/12/22 يف 
التحكيم باطال اإن هذا الزعم غري وارد، 
على  التحكيم  اجرى  املحكم  الن  ذلك 
العقد املوؤرخ 1996/1/1 واأما ا�شارته 
فاإنها  املوؤرخ 1994/12/22  العقد  اىل 
كانت ب�شدد ا�شتئنا�شه بالعقد املذكور 
توزيع  اىل  التو�شل  يف  به  واال�شتعانة 
ن�شبة اخل�شارة بني الطرفني وال جناح 
توزيع  يف  اعتمد  هو  ان  املحكم  على 
اىل  ا�شتنادًا  الطرفني  بني  اخل�شارة 
الن�شبة  بنف�ص  بينهما واخذ  �شابق  عقد 
اال�شباب  ولهذه  وعليه  فيه،  الواردة 
وت�شديق  االعرتا�شات  هذه  رد  قرر 
ر�شم  املميزين  وحتميل  املميز  احلكم 
التمييز، و�شدر القرار باالتفاق يف 26/ 
املوافق  هـ   1418  / االخرة  جمادي 

. 1997/10/27

تحرير عقد ضمن شروط محددة

حمكمة  يف  املدنية  املو�شعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
فقرر  القانونية  املدة  �شمن  مقدم  التمييزي  الطعن  ان  وجد  التمييز 
قبوله �شكاًل، ولدى النظر يف احلكم املميز وجد ان حمكمة اال�شتئناف 
التمييز  حمكمة  من  ال�شادرين  النق�ص  قراري  اتبعت  قد  كانت 
و2252/م1   2001/7/18 يف   2001  / منقول  م1   /945 املرقمني 
منقول/2001 يف 2002/2/9 وقامت بتعيني حمكم ثالث يف مو�شوع 
التحكيم بداًل من املحكم املتوفى، وافهم املحكمون باتباع االجراءات 
ا�شا�ص  على  النزاع  يف  الف�شل  يكون  باأن  املرافعات  قانون  يف  املقرة 
باأن املحكمني  عقد التحكيم او �شرطه، وقد تبني من وقائع الدعوى 
وكيالهما  قدمه  وما  الطرفني  عقد  ا�شا�ص  على  النزاع  يف  ف�شلوا  قد 
على  واطالعهم  بينهما  املتبادلة  واللوائح  والكتب  دفوع  اقوال  من 
الكربيت وامل�شتم�شكات االخرى متا�شياً  ل�شركة  االدارية  اال�شبارة 

مع احكام املواد 266 و 267/ مرافعات، وا�شدروا قرارهم املوؤرخ 
وان  اي�شاً،  مرافعات   /  270 املادة  باأحكام  عماًل   2002/6/30 يف 
اإلزام  املت�شمن  التحكيم  قرار  ت�شديق  قررت  اال�شتئناف  حمكمة 
املف�شل  وبال�شكل  عليه  املرتتبة  بالواجبات  التحكيم  طريف  من  كل 
واملو�شح يف احلكم اال�شتئنايف املوؤرخ 2002/10/6 ، ووفق ما جاء 
قرار  ان  وحيث   ،  2002/6/30 املوؤرخ  اليه  امل�شار  التحكيم  بقرار 
التحكيم جاء متما�شياً مع احكام القانون، وان ت�شديقه لهذا ال�شبب 
من قبل املحكمة املخت�شة ا�شتنادًا الأحكام املادة 274/مرافعات كان 
احلكم  ي�شبح  ذلك  اجل  ومن  فعليه  اي�شاً،  القانون  واحكام  متفقاً 
القانون  الأحكام  وموافقاً  �شحيحاً  به  ق�شى  مبا  املميز  اال�شتئنايف 
القرار  التمييز، و�شدر  التمييزية وحتميل املميز ر�شم  ورد الطعون 

باالتفاق يف 16/�شفر/1425 هـ املوافق 2004/4/6 م .

تعيين محكم ثالث في موضوع 
التحكيم بداًل من المتوفى

القرار
وبتاريخ  باأنه  التحكيم  طالب  وكيل  ادعى 
التحكيم  طالب  بني  عقد  ابرام  مت   2010/8/11
وحدة   )22( الإن�شاء  �شده  التحكيم  واملطلوب 

�شكنية .
وابرز  حمكميها،  ت�شمية  الطرفني  املحكمة  كّلفت 
للمحكمني  التحريرية  املوافقة  الطرفني  وكيال 
املر�شحني من قبلهما وتركا اختيار املحكم الثالث 

للمحكمة .
قررت املحكمة اعتبار هذه الدعوى م�شتاأخرة اىل 
املادة  الأحكام  ا�شتنادا  التحكيم  قرار  ي�شدر  ان 

252 مرافعات مدنية .
بانتهاء  �شده  التحكيم  املطلوب  وكيلة  دفع  اإن 
�شند  فال  املقاولة  فرتة  نفاذ  بعد  التحكيم  �شرط 
بعد  ي�شتمر  التحكيم  �شرط  لكون  القانون  من  له 
الطرفني  بني  اتفاقاً  باعتباره  املقاولة  انتهاء 
املقاولة،  عقد  من  الناجتة  النزاعات  حل  على 
ولكون الطرفني مل يتم�شكا ببطالن قرار املحكمني 

ا�شتنادا الأحكام املادة )273( مرافعات مدنية .
يف  الوارد  التحكيم  �شرط  مبوجب  اتفقا  الطرفان 
التي  القرارات  ان  على  الدعوى  مو�شوع  العقد 

تتخذها هيئة التحكيم ملزمة للطرفني .
موكله  �شركة  بني  والنزاع  اخلالف  وال�شتمرار 
تنفيذ  باإيقاف  واملتمثل  �شده  التحكيم  واملطلوب 
العقد و�شحب العمل واإجراءات اخرى، �شدرت 
من املطلوب التحكيم �شده تخالف العقد، ورتبت 
يقدرها  موكله  �شركة  على  كبرية  مالية  ا�شرارًا 
املادة  ان  ومبا   ، دوالر(  مليون  )ع�شرين  مببلغ 
النزاعات  بت�شوية  واخلا�شة  العقد  من   )13(
حلل  التحكيم  اىل  اللجوء  وجوب  ت�شّمنت 

اخلالفات، فقد قامت �شركت موكله باإنذار الطرف 
االآخر للجوء اىل التحكيم، ولكنه رف�ص ذلك، لذا 
حل�شم  املحكمني  وتعيني  للمرافعة  دعوته  طلب 
قرار  وت�شديق  الطرفني  بني  احلا�شل  اخلالف 
وايقاف  القرار  ت�شمّننه  مبا  واحلكم  املحكمني 
االآخر  الطرف  اتخذها  التي  االإجراءات  جميع 
ونتيجة  الدعوى..  مو�شوع  بالعقد  واخلا�شة 
حمكمة  احالت  العلنية  احل�شورية  املرافعة 
بداية الر�شافة الدعوى اىل هذه املحكمة لنظرها 
الدعوى  ولكون  النوعي،  االخت�شا�ص  ح�شب 
غري  من  اطرافها  واأحد  التجارية  الدعاوى  من 
العراقيني فقد قررت املحكمة قبولها.. وللمرافعة 
احل�شورية العلنية، اطلعت املحكمة على �شورة 
�شوئية من عقد مقاولة تنفيذ )عام( مناق�شة رقم 
�شكنية  وحدة   )22( ان�شاء   )2010  – قمة   9(
وكيال  ولت�شادق  اخل�شراء،  املنطقة  يف  رئا�شية 
العقد  ولكون  املربز،  العقد  �شحة  على  الطرفني 
حلل  التحكيم  �شرط   )13( الفقرة  يف  ت�شّمن 
يتعلق  خالف  حدث  اإذا  الطرفني،  بني  النزاع 
بتف�شري او تطبيق احكام العقد مو�شوع الدعوى 
ويتوىل  حمكم  ت�شمية  طرف  كل  يتوىل  ان  على 
فقد  امل�شتقل،  الثالث  املحكم  اختيار  املحكمان 
وابرز  حمكميها،  ت�شمية  الطرفني  املحكمة  كّلفت 
للمحكمني  التحريرية  املوافقة  الطرفني  وكيال 
املر�شحني من قبلهما وتركا اختيار املحكم الثالث 
اخلبري  املحكم  املحكمة  وانتخبت  للمحكمة، 
ثالثاً(  املهند�ص ا�شماعيل �شعيد احلكمي )حمكماً 
، وقررت املحكمة اعتبار هذه الدعوى م�شتاأخرة 
اىل ان ي�شدر قرار التحكيم ا�شتناًد الأحكام املادة 
)252( مرافعات مدنية، وبتاريخ 2012/9/30 

ا�شدر املحكمون قرارهم باالأكرثية وطرح القرار 
ودعت   2012/10/2 بتاريخ  املحكمة  امام 
املحكمة الطرفني للمرافعة، وقدم وكيل املطلوب 
التحكيم �شده الئحة جوابيـة حول قرار التحكيم 
ت�شمّنت  انها  وتبني  املحكمة،  امام  املطروح 
دفوعاً كانت مدار بحث من قبل هيئة املحكمني، 
بانتهاء  �شده  التحكيم  املطلوب  وكيلة  دفع  وان 
�شند  فال  املقاولة  فرتة  نفاذ  بعد  التحكيم  �شرط 
القانون، لكون �شرط التحكيم ي�شتمر بعد  له من 
الطرفني  بني  اتفاقاً  باعتباره  املقاولة  انتهاء 
املقاولة  عقد  من  الناجتة  النزاعات  حل  على 
ولكون الطرفني مل يتم�شكا ببطالن قرار املحكمني 
مدنية  مرافعات   )273( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 
القرار  ابطال  ي�شتوجب  ما  املحكمة  جتد  ومل 
وفق املادة امل�شار اليها، وحيث ان الطرفني اتفقا 
مبوجب �شرط التحكيم الوارد يف العقد مو�شوع 
هيئة  تتخذها  التي  القرارات  ان  على  الدعوى 
تقدم  ما  ولكل  عليه  للطرفني،  ملزمة  التحكيم 
املحكمني  قرار  بت�شديق  احلكم  املحكمة  قررت 
احقية  عدم  املت�شمن   2012/9/30 املوؤرخ 
التحكيم  طالب  مبطالبة  �شده  التحكيم  املطلوب 
ح�شن  عن  ال�شادرة  ال�شمان  خطابات  مببالغ 
االداء واإلزام املطلوب التحكيم �شده بتاأديته اىل 
طالب التحكيم مبلغاً قدره )9396601( دوالر، 
الدعوى  طريف  وحتميل  بالزيادة،  الطلب  ورد 
�شتة   )6000000( والبالغة  املحكمني  اجور 
ا�شتنادًا  احلكم  و�شدر  منا�شفة،  دينار  ماليني 
للمواد 156 و161و 166 و252 و174 مرافعات 
مدنية، حكماً ح�شورياً قاباًل لال�شتئناف والتمييز 

وافهم علناً يف 2012/11/11 .

إبرام عقد بين طالب التحكيم والمطلوب

مبداأ احلكم
اإن الف�شل بالنظر يف تنازع االخت�شا�ص املكاين الواقع 
املنطقة  اال�شتئنافية  �شمن  تقع  جنح  حمكمتي  بني 
اال�شتئناف  حمكمة  اخت�شا�ص  من  يكون  الواحدة 
االحتادية ب�شفتها التمييزية وفقاً الأحكام  الفقرة )2( 
من القرار رقم )57( ل�شنة 1992 ، ا�شافة اىل ان ذلك 
الذي   1988 104  ل�شنة  القرار  اأحكام  مع  يتما�شى 
مبوجبه منحت حماكم اال�شتئناف ب�شفتها التمييزية 
�شالحيات حمكمة التمييز  عند نظر الطعون يف االحكام 

والقرارات ال�شادرة من حماكم اجلنح. 
ن�ص احلكم

املو�شعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
ان  وجد  االحتادية،  التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية 
ب�شفتها  االحتادية  القاد�شية  ا�شتئناف   حمكمة 

وبالعدد   2019/10/3 بتاريخ  التمييزية  قررت 
  870/ت/ج/2019 احالة ا�شبارة الدعوى مو�شوع 
التنازع اىل حمكمة جنايات القاد�شية للنظر يف  التنازع 
جنح  حمكمتي  بني  احلا�شل  املكاين   باالخت�شا�ص 
وبتاريخ   2019/10/31  ال�شامية  وجنح  الديوانية 
حمكمة  قررت  109/اخت�شا�ص/2019  وبالعدد 
جنايات  القاد�شية عر�ص الدعوى  على حمكمة التمييز 
حتديد  طلب  بنظر  خمت�شة  غري  كونها  االحتادية 
امعان  وبعد  اآنفاً،  امل�شار  اإليه  املكاين  االخت�شا�ص 
تعلقه  لوحظ  االخت�شا�ص  حتديد  يف  مو�شوع  النظر 
الواقع  املكاين  يف  االخت�شا�ص  التنازع  بنظر  بالف�شل 
ال�شامية،  جنح  وحمكمة  الديوانية  جنح  حمكمة  بني 
اناطة  يف  املحكمة  هذه  عليه  ق�شاء  ما  ا�شتقر  ولكون 
حماكم  اخت�شا�ص  �شمن  التنازع  من  النوع  ذلك 

اال�شتئناف االحتادية  ب�شفتها التمييزية وفقاً الأحكام 
الفقرة )2(  من القرار رقم )57( ل�شنة 1992     اإ�شافة 
 )104( رقم  القرار  احكام  مع  ذلك  يتما�شى  ان  اىل 
ل�شنة 1988 الذي مبوجبه منحت حماكم اال�شتئناف 
ب�شفتها    التمييزية �شالحيات حمكمة التمييز عند نظر 
حماكم  من  ال�شادرة  والقرارات  االحكام  يف  الطعون 
ا�شبارة  ايداع  قرر  بيانه  تقدم  وملا  عليه،   اجلنح 
االحتادية  القاد�شية  ا�شتئناف  حمكمة  لدى   الدعوى 
حمكمة  وحتديد  التنازع  يف  للنظر  التمييزية   ب�شفتها 
اجلنح املخت�شة مكانياً بنظر الدعوى  وا�شعار  حمكمة 
املادة )13/ الأحكام  ا�شتنادًا  بذلك  القاد�شية  جنايات 

 160 الق�شائي  رقم  التنظيم  قانون  من   )2 اأوال/ب- 
/2 يف  باالتفاق  و�شدر  القرار  املعدل،   1979 ل�شنة 

جمادي الثاين/1441هـ املوافق   2020/1/27م. 

الفصل في تنازع االختصاص المكاني بين محكمتين

مبداأ احلكم
املخت�شة  اجلنايات  حمكمة  تخت�ص 
اجلرمية  يف  بالنظر  النزاهة  بق�شايا 
املن�شوبة للمتهمني التي  تتعلق باالإخالل 
خالل  من  العامة  الوظيفة  بواجبات 
اجلهة  مب�شالح  عمدي  �شرر  احداث 
التكييف  وان  لها،  احلكومية  املن�شوبني 
وفق  االحالة  قرار  وفق  لفعلهم  القانوين 
ا�شتنادا  الأحكام  عقوبات   340 املادة 
املادة االوىل من قانون هيئة النزاهة رقم 

30 ل�شنة 2011. 
ن�ص احلكم

الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية  املو�شعة 
�شلبياً  باأن  تنازعاً  وجد  فقد  االحتادية، 
نينوى/  جنايات  حمكمة  بني  ح�شل 
 الهيئة الثالثة املخت�شة بق�شايا النزاهة 
الهيئة  نينوى/  حمكمة  جنايات  وبني 

االوىل يف نظر الدعوى اخلا�شة باملتهمني 
طلبت  املحكمة  وجماعته(  وقد  ا  ع  )ق 
املحكمة  تعيني  الهيئة  هذه  من  االخرية 
التاأمل  ولدى  نوعياً..  بنظرها  املخت�شة 
يف وقائع  الدعوى فقد وجد باأن املتهمني 
كل من )ق ع ا وجماعته( اأحيلوا من قبل 
حمكمة حتقيق نينوى  املخت�شة بق�شايا 
اأحكام  وفق  حماكمتهم  لغر�ص  النزاهة 
العقوبات  عن  قانون  من   )340( املادة 
عمدي  �شرر  باإحداث  اال�شرتاك   تهمة 
باأموال الدولة من خالل تزوير معامالت 
القرو�ص الزراعية  يف امل�شرف الزراعي/ 
وقد  طعن   ،2011 عام  ال�شنابل  فرع 
املدعي العام بقرار االحالة املذكور  اأمام 
املخت�شة  نينوى/هـ3  جنايات   حمكمة 
املوؤرخة  بالئحته  النزاهة  بق�شايا 
املحكمة  2019/12/5..  وقررت 
ا�شبارة  مع  الطعن  اإحالة  املذكورة 

نينوى/ جنايات  حمكمة  الدعوى  على 
هـ1  للنظر فيه ح�شب االخت�شا�ص والتي 
على  االأمر  وعر�شت  االإحالة  رف�شت 
املخت�شة  لتعيني  املحكمة  الهيئة  هذه 
هذه  جتد  تقدم  ما  خالل  ومن   بنظرها، 
للمتهمني  املن�شوبة  اجلرمية  ان  الهيئة 
الوظيفة  بواجبات  باالإخالل   تتعلق 
�شرر  عمدي  احداث  خالل  من  العامة 
احلكومية  املن�شوبني  اجلهة  مب�شالح 
وفق  لفعلهم  القانوين  التكييف  واأن  لها، 
قرار االحالة وفق املادة 340 من قانون 
من  االأوىل  ان  املادة  العقوبات..  وحيث 
قانون هيئة النزاهة ذي الرقم 30 ل�شنة 
يف  اخت�شا�ص  الهيئة  من  ن�شت   2011
وتتعلق  ف�شاد  ق�شية  كل  يف  التحقيق 
العامة  الوظيفة  باالإخالل  بواجبات 
يف  اإليها  امل�شار  املواد  القانونية  وفق 
املادة املذكورة ومن �شمنها املادة 340 

وبالتايل  ينعقد  العقوبات،  قانون  من 
اىل  الدعوى  بنظر  النوعي   االخت�شا�ص 
حمكمة جنايات نينوى/ الهيئة الثالثة 
ويخرج  بق�شايا  النزاهة  املخت�شة 
ملحكمة  االوىل  الهيئة  اخت�شا�ص  من 
على  وتاأ�شي�شاً  نينوى..   جنايات 
جنايات  حمكمة  قرر  تعيني  تقدم  ما 
نينوى/هـ3 املخت�شة بق�شايا النزاهة 
باملتهمني  اخلا�شة  الدعوى  بنظر 
ا�شبارة  واإيداع  وجماعته(  ا  )ق  ع 
وفق  عمال  حل�شمها  لديها  الدعوى 
الهيئة  االوىل  وا�شعار  القانون  اأحكام 
و�شدر  بذلك،  نينوى  جنايات  ملحكمة 
املادة  ا�شتنادًا الأحكام  باالتفاق   القرار 
التنظيم  قانون  )13/اأواًل/ب/3(  من 
 1979 ل�شنة   )160( رقم  الق�شائي 
2/جمادي  الثاين/1441هـ  يف  املعدل 

املوافق   2020/1/27م. 

اإلخالل بواجبات الوظيفة العامة 

مبداأ احلكم
تكون  اجلرمية  ارتكاب  وقت  حدثاً  املتهم  كان  اإذا 
املحكمة  هي  املخت�شة  االحداث  حتقيق  حمكمة 

املخت�شة نوعياً بنظر الق�شية.
ن�ص احلكم

املو�شعة  الهيئة  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
اأن  وجد  االحتادية،  التمييز  حمكمة  يف  اجلزائية 
ومبوجب  قررت  نينوى/هـ3  جنايات  حمكمة 
واملوؤرخ  1726/ج2019/3  املرقم  قرارها 
2019/9/17 التدخل متييزًا بقرار قا�شي حمكمة 
املرقم  االرهاب  بق�شايا  املخت�شة  نينوى  حتقيق 
واعادة   2019/8/26 يف  2740/اإحالة/2019 
على  احالتها  بغية  التحقيق  حمكمة  اىل  الدعوى 
حمكمة احداث نينوى الإكمال التحقيق فيها وح�شب 
االخت�شا�ص النوعي.. واتباعاً للقرار املذكور قرر 
بق�شايا  املخت�ص  نينوى  حتقيق  حمكمة  قا�شي 
 2019/9/23 املوؤرخ  قراره  ومبوجب  االرهاب 
حتقيق  حمكمة  على  التحقيقية  االوراق  اإحالة 
الإكمال  االرهاب  بق�شايا  املخت�ص  نينوى  احداث 
بتاريخ  االخرية  املحكمة  قررت  فيها،  التحقيق 
املحكمة  هذه  على  االمر  عر�ص   2019/11/18
لتعيني القا�شي املخت�ص، ومن خالل االطالع على 
�ص(  اأ  �ص  )اأ  املتهم  ان  وجد  التحقيقية  االأوراق 
بتاريخ  عليه  القب�ص  مت  والذي   1998/3/9 تولد 
داع�ص  تنظيم  اىل  بانتمائه  2019/7/30 واعرتف 
دورة  يف  وا�شرتك   2014 العام  نهاية  يف  االرهابي 
اكمال  وبعد  يوماً،   18 ملدة  وع�شكرية  �شرعية 

الدورة ترك العمل مع التنظيم، مما يعني ان املتهم 
تكون  وعليه  اجلرمية،  ارتكاب  وقت  حدثاً  كان 
بق�شايا  املخت�شة  نينوى  احداث  حتقيق  حمكمة 
الق�شية، عليه  بنظر  نوعياً  املخت�شة  االإرهاب هي 
قرر ايداع االوراق لديها بغية اكمال التحقيق فيها 

وفقاً الأحكام القانون واال�شعار اىل حمكمة جنايات 
ا�شتنادًا  باالتفاق  القرار  و�شدر  بذلك،  نينوى 
التنظيم  قانون  من  )13/اأواًل/ب(  املادة  الأحكام 
/3 يف  املعدل   1979 ل�شنة   160 رقم  الق�شائي 
جمادي االأول/1441هـ املوافق 2019/12/29م.

المحكمة المختصة نوعيًا بنظر القضية
رقم احلكم: 1163

جهة االإ�شدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

اىل  ا�شافة  له  تعود  اجرة  ب�شيارة  املتهم  عمل  اإن 
تنطبق  وال  جرمية  ي�شكل  ال  �شرطة  منت�شب  كونه 
عليه احكام املادة 33 من قانون عقوبات قوى االمن 

الداخلي.
ن�ص احلكم

املو�شعة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز االحتادية وجد ان حمكمة  اجلزائية ملحكمة 
املحكمة  من  طلبت  قد  الثانية  الر�شافة  حتقيق 
اجلنائية املركزية / االوىل حتديد املحكمة املخت�شة 
�ص  )م.  منه  بامل�شكو  التحقيقية  باالأوراق  بالنظر 
اليها  اعيدت  والتي  ال�شرطة  منت�شب  وهو  ف(   .
بالعدد 4594 يف  الداخلي  االأمن  قوى  بكتاب حمكمة 
2017/5/25 ولدى تدقيق الق�شية من قبل املحكمة 
/733 وبالعدد  قررت  االوىل  املركزية  اجلنائية 

اىل  االأوراق  اإحالة   2017/7/12 يف  ت2017/1 
التمييز االحتادية لتحديد املحكمة املخت�شة  حمكمة 
وجد  بالق�شية  النظر  امعان  ولدى  بنظرها..  وظيفياً 
وان  لها  �شبق  الثانية  الر�شافة  حتقيق  حمكمة  ان 
دونت اأقوال املتهم املذكور �شاهدًا يف �شكوى امل�شتكية 
يعمل  كان  باأنه  بني  حيث  عبد(،  خزعل  )فيحاء 
ب�شيارة اجرة وقد ا�شتاأجرته امل�شتكية الإي�شالها اىل 
ولعمله  اأمن،  قوى  منت�شب  املتهم  ان  وحيث  دارها، 
حتقيق  قا�شي  قرر  لوظيفته،  اإ�شافة  اجرة  �شائق 
الر�شافة الثانية فتح ق�شية �شده وفق اأحكام املادة 

رقم  الداخلي  االأمن  قوى  عقوبات  قانون  من   )33(
14 ل�شنة 2008 وبتاريخ 2016/11/1، قرر احالة 
الداخلي  االأمن  قوى  حمكمة  اىل  التحقيقية  االوراق 
امل�شار  وبكتابها  االخرية  وان  االخت�شا�ص،  ح�شب 
اىل  التحقيقية  االأوراق  اعادة  قررت  اعاله  اليه 
حمكمة حتقيق الر�شافة الثانية كونها من اخت�شا�ص 
املحاكم املدنية والذي تراه هذه الهيئة وقبل اخلو�ص 
من   )33( املادة  احكام  ان  االخت�شا�ص  مو�شوع  يف 
على  تنطبق  ال  الداخلي  االأمن  قوى  عقوبات  قانون 
اىل  اإ�شافة  اجرة  ب�شيارة  عمله  وان  املتهم،  فعل 
ذلك  )اأواًل(  جرمية  ي�شكل  ال  �شرطة  منت�شب  كونه 

باجلمع  املنت�شب  قام  اذا  تنطبق  املذكورة  املادة  ان 
لقاء  العمل  ارباب  الوظيفة وعمل اخر ينظم مع  بني 
اجر، ولي�ص هذه احلالة كونه يعمل ب�شيارة تعود له، 
ولي�ص للغري اإ�شافة ملا تقدم كان على قا�شي التحقيق 
جمل�ص  لت�شكيل  املتهم  دائرة  اىل  االوراق  احالة 
حمكمة  اىل  باإحالتها  تقوم  ان  ال  بالق�شية،  حتقيقي 
ولي�ص  مو�شوع  حمكمة  وهي  الداخلي،  االمن  قوى 
حتقيق عليه، وملا تقدم قرر اعادة االوراق التحقيقية 
القرار  التخاذ  الثانية  الر�شافة  حتقيق  حمكمة  اىل 
يف  باالتفاق  القرار  و�شدر  تقدم،  ما  �شوء  على  فيها 

8/ذي القعدة/1438هـ املوافـق 2017/7/31م.

نوع الحكم: جزائي 



تقارير

العدد  ) 159  ( الثالثاء   5  /  4  / 2022 

بغداد/ غسان مرزة

يعد عقد اإليجار من أكثر العقود المتداولة 
بن الناس ألهميته من النواحي االقتصادية 
واالجتماعية والقانونية والعملية وينشئ 
التزامات متبادلة بين الطرفين، إذ يرتب 

التزامات على المؤجر والمستأجر فهو يجعل 
منفعة األشياء في متناول َمن هو في حاجة اليها 

وال يرغب في شرائها إما لكون حاجته إليها 
مؤقتة وإما لكونه يعجز عن الوفاء لثمنها.

ومراعاة  واالجتماعي  االإن�ساين  اجلانب  ولتغليب   
العقد  يف  االأ�سعف  للطرف  االقت�سادية  للظروف 
)امل�ستاأجر( ومنعا لت�سريد العائالت التي تعجز عن 
ال�سكن املتفاقمة، حدد  اأزمة  لها يف ظل  اإيجاد ماأوى 
قانون اإيجار العقار رقم 87 ل�سنة 1979 وتعديالته 
تقرير  ال�سكن  لغر�ض  امل�ستاأجرة  العقارات  حالة  يف 
مدته  انتهاء  بعد  االإيجار  لعقد  القانوين  االمتداد 
بدفع  وم�ستمرا  للماأجور  �ساغال  امل�ستاأجر  دام  ما 
اإذا  اإال  التخلية،  طلب  للموؤجر  يحق  ال  اإذ  االأجرة، 
 17 املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  االأ�سباب  اأحد  توفر 

من القانون املذكور.
االيجار  بدالت  مقدار  نف�سه  القانون  حدد  وكذلك   
ن�سبة  للعقار  ال�سنوية  االأجرة  تتجاوز  ال  اأن  على 
5% من القيمة الكلية للعقار او ال�سقة ال�سكنية و%7 
املوؤجرة  وال�سقق  العقارات  يف  الكلية  القيمة  من 
على �سكل غرف �سكنية، وذلك مراعاة حلقوق طريف 
�سوف  االيجار  بدالت  ان  ذلك  االيجارية،  العالقة 
تتنا�سب طرديا بالزيادة والنق�سان مع قيمة العملة 
القانون  العراقية يف خمتلف الظروف، وال �سيما ان 
قيمة  تقدير  طلب  وامل�ستاأجر  للموجز  احلق  اعطى 

العقار كل خم�ض �سنوات ليتم تعديل بدل االإيجار.
يقول  واإجراءاتها،  االإيجار  تخلية  دعوى  وعن 
حمكمة  قا�سي  مهودر،  �سباح  نربا�ض  القا�سي 
الدعوى  هي  التخلية  "دعوى  ان  الكاظمية:  بداءة 
التي يقيمها مالك العقار على امل�ستاأجر بطلب اإخالء 
حمكمة  اأمام  ال�سواغل  من  خاليا  وت�سليمه  املاأجور 
قانون  من   31 للمادة  طبقا  تنظرها  والتي  البداءة 

املرافعات املدنية رقم 83 ل�سنة 1969املعدل، ويكون 
احلكم ال�سادر قابال للطعن فيه متييزا اأمام حمكمة 
القانون  ت�سمن  وقد  التمييزية  ب�سفتها  اال�ستئناف 
تخلية  اأحكام   1951 ل�سنة   40 رقم  العراقي  املدين 
املاأجور اإال انه بعد �سدور قانون ايجار العقار رقم 
87 ل�سنة 1979 املعدل ا�سبحت العقارات املوؤجرة 
الأغرا�ض ال�سكنى تخ�سع للقانون اجلديد با�ستثناء 
الدولة،  توؤجرها  التي  لل�سكن  املعدة  العقارات 
او  ا�سخا�سا  العراقيني  لغري  املوؤجرة  والعقارات 
ال�سكن  الأغرا�ض  املعدة  غري  والعقارات  هيئات، 
او  زراعية  او  )�سناعية  الأغرا�ض  ا�ستوؤجرت  اإذا 
جتارية( حيث بقيت خا�سعة الأحكام القانون املدين 

العراقي النافذ".
وا�سار القا�سي اإىل ان "العقارات اخلا�سعة الأحكام 
القانون املدين باإمكان املوؤجر لها طلب التخلية مبجرد 
انتهاء عقد االيجار واعالن عدم رغبته بتجديده اإذا 
القانونية  املدة  خالل  باإخالئه  امل�ستاأجر  بتنبيه  قام 
وح�سب  القانون  من   741 املادة  حددتها  التي 
التفريق  وهذا  املتعاقدين(  �سريعة  )العقد  القاعدة 
من  نوع  ايجاد  منه  الغاية  كانت  القانونني  بني 

التوازن بني م�سلحة املوؤجر وم�سلحة امل�ستاأجر".
الأغرا�ض  املوؤجرة  "العقارات  اأن  مهودر  ويرى   
بحد  تقييد  اأو  حتديد  دون  من  بقيت  �سكنية  غري 
التجارية  الطبيعة  ب�سبب  وذلك  لالأجرة  اأعلى 
املاأجور  للعقار  التجارية  فالقيمة  العقارات،  لتلك 
والو�سع االقت�سادي للمنطقة التي يقع فيها العقار 
هي التي حتدد مقدار اأجرته وباتفاق الطرفني ومبا 
التجارية  االقت�سادي واملفاهيم  االنفتاح  يتالءم مع 
يف  �سرعت  التي  القانونية  فاالأحكام  امل�ستحدثة، 
مع  تتالءم  تعد  مل  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات 

اعراف التجارة اليوم".
اقامة دعوى  االجراءات يف  "تبداأ  القا�سي  وا�ساف 
من   741 املادة  ا�سرتطت  اإذ  بـ)التنبيه(،  التخلية 
املتعاقد  يقوم  ان  النافذ  العراقي  املدين  القانون 
االخر  املتعاقد  بتنبيه  املاأجور  بتخلية  يرغب  الذي 
االجرة،  دفع  ومدة  املاأجور  وطبيعة  املواعيد  يف 
لدفع  املدة املحددة  اأر�سا وكانت  املاأجور  فاإذا كان 
االجرة �ستة ا�سهر فيكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة 
لغر�ض  امل�ستاأجرة  العقارات  حالة  يف  اأما  ا�سهر، 

طلب  اجاز  النافذ  العقار  ايجار  قانون  فاإن  ال�سكن 
التخلية اإذا امتنع امل�ستاأجر عن ت�سديد بدل االجرة 
ا�ستحقاقها،  على  اأيام  �سبعة  مرور  بعد  امل�ستحقة 
العدل  الكاتب  بوا�سطة  املوؤجر  اإنذار  بعد  وذلك 
تبلغه  تاريخ  من  ايام  ثمانية  خالل  دفعها  بوجوب 
تبلغ  تاريخ  من  ايام  ثمانية  م�ست  فاإذا  باالإنذار، 
فيجوز  االجرة  بت�سديد  يقم  ومل  باالإنذار  امل�ستاأجر 
ال  امل�ستاأجر  ان  غري  التخلية  دعوى  اقامة  للموؤجر 
اإال ملرة واحدة  القانونية  ي�ستفيد من هذه احلماية 
يف ال�سنة تبداأ من تاريخ االنذار االخري، اأما بالن�سبة 
للعقارات املوؤجرة اخلا�سعة الأحكام القانون املدين 
لالأجرة  امل�ستاأجر  ت�سديد  عدم  فاإن  النافذ  العراقي 

امل�ستحقة ي�سلح �سببا يبيح للموؤجر طلب ف�سخ عقد 
يف  التخلية  دعوى  عن  تختلف  دعوى  وهي  االيجار 
ال�سادر  احلكم  يف  الطعن  جهة  اهمها  االمور  بع�ض 

فيها".
او  "ال�سرقفلية  ان  قائال:  حديثه  القا�سي  واأمت 
العقار  ملالك  يدفع  نقدي  مبلغ  هو  االخالء  تعوي�ض 
املاأجور فقد ي�سرتط املالك  مقابل تنازله عن منفعة 
بدل  عن  ف�سال  نقديا،  مبلغا  امل�ستاأجر  له  يدفع  ان 
االجرة حتى يعطي امل�ستاأجر حق القرار يف املاأجور 
املوؤجر  له  يدفعه  ماليا  مبلغا  امل�ستاأجر  يطلب  وقد 
مقابل اعادة املاأجور لالأخري، او ان يبيع امل�ستاأجر 
الحق  جديد  م�ستاأجر  اىل  املاأجور  يف  املنفعة  حق 

املدين  القانون  ان  ونالحظ  عليه،  متفق  بدل  مقابل 
 755 املادة  ن�ض  يف   1951 ل�سنة   40 رقم  العراقي 
منه قد اأجاز للم�ستاأجر التنازل عن االيجار للغري او 
التاأجري يف الباطن، اأما قانون ايجار العقار رقم 78 
املادة 21 منه على  فقد منعت  املعدل  ل�سنة 1979 
املوؤجر وامل�ستاأجر والو�سيط ان يح�سل على مال او 
منفعة خارج عقد االيجار وو�سعت عقوبة جزائية 

على خمالفة هذا الن�ض:.

الغفور احمد،  القا�سي علي عبد  ومن جانبه، يذكر 
التخلية  "دعوى  ان  الكرخ:  بداءة  حمكمة  قا�سي 
العقار  باإخالء  للم�ستاأجر  املوؤجر  مطالبة  تعني 

الأ�سباب  املخت�سة  البداءة  حمكمة  امام  )املاأجور( 
و�سروط حمددة".

تخ�سع  "التخلية  دعوى  ان  الغفور  عبد  وا�ساف 
الواردة يف  قانون االيجار  لعدة قوانني منها احكام 
تخ�سع  ان  او   ،1951 ل�سنة   40 رقم  املدين  القانون 
املعدل   1979 ل�سنة   87 رقم  العقار  ايجار  لقانون 
والذي ح�سلت عليه تعديالت اخرها القانون رقم 56 
زيادة  تكون  العقار  ايجار  قانون  ل�سنة 2000، ويف 
بدل االيجار او اإنقا�سه كل خم�ض �سنوات على وفق 
ما هو من�سو�ض عليه يف املادة الرابعة من القانون 

املذكور". 
دعوى  تخ�سع  اأن  ميكن  "كما  الغفور  عبد  وتابع 
اإىل قوانني اأخرى مثل القانون رقم 5 ل�سنة  التخلية 
2007، او قانون تنظيم اخلدمات ال�سناعية رقم 30 

ل�سنة 2000".
ويف �ساأن اآخر، اأكد القا�سي اأن "قانون حق الزوجة 
املعدل   1983 ل�سنة   77 رقم  ال�سكنى  يف  املطلقة 
لطلب  دعوى  اإقامة  يف  للزوج  احلق  اأعطى  كذلك 
تخلية العقار يف حالة اإخالل الزوجة باأحد ال�سروط 

املن�سو�ض عليها يف القانون املذكور".
ولفت عبد الغفور اإىل اأن "من اجراءات اقامة دعوى 
التخلية وفق قانون ايجار العقار هي االطالع على 
حتريريا  كان  اإذا  االيجار  عقد  وعلى  العقار  �سند 
اال�سباب  من  والتحقق  �سفويا  كان  اإذا  واإثباته 
ذلك  التخلية  بطلب  املدعي  عليها  ي�ستند  التي 
كان  اإذا  به  التبليغ  وورقة  االإنذار  على  باالطالع 
ا�ستيفائه  من  والتحقق  ذلك،  يتطلب  التخلية  �سبب 
القانونية �سواء يف حالة عدم دفع االجرة  ال�سروط 
او اأي �سبب اآخر يتطلب التنبيه، كما يتعني اأن تقام 
من  االكرب  القرار  اأ�سحاب  قبل  من  التخلية  دعوى 
فيها  اخل�سومة  تكون  حتى  ال�سائع  املال  يف  ال�سهام 
متوجهة اإال اإذا تبني باأن ثمة ق�سمة مهياأة مكانية او 
زمانية بني املوؤجر و�سريكه، ففي هذه احلالة تكون 
ادخال  يتطلب  وبخالفه  متوجهة  لوحده  خ�سومته 
جانب  اىل  الدعوى  يف  ثالثا  اأ�سخا�سا  ال�سركاء  بقية 

املدعي".
وخل�ض القا�سي "يف حالة عدم دفع الق�سط امل�ستحق 
دعوى  اقامة  للمدعي  ميكن  ايام  �سبعة  مرور  رغم 

املطالبة بتخلية العقار".

القانون العراقي راعى مؤجري األماكن السكنية بغية عدم تشّرد العائالت

بغداد/ اإينا�ض جبار

العراق  ال�سمكية يف  الرثوة  اإتالف  تزال �سور  ال 
الطبيعة  بحماية  للمعنيني  قا�سيا  منظرا  ت�سكل 
وترتك اآثارا وخيمة على �سحة االإن�سان، فكثريا 
ما ت�سببت هذه الظاهرة بحاالت تت�سمم ملواطنني 

وكذلك خ�سائر فادحة الأ�سحاب البحريات.
من  ال�سمكية  بالرثوة  العراقي  امل�سرع  واهتم 
ال�سم  با�ستعمال  االأ�سماك  �سيد  جترميه  خالل 
اأو طرق االإبادة اجلماعية، وذلك الن الو�سيلتني 
ويرقاتها  االأ�سماك  على  الق�ساء  اإىل  توؤديان 
وا�سبعياتها، وبالتايل اإبادة واإتالف هذه الرثوة.

من  النوع  لهذا  القانونية  املعاجلة  وعن 
جا�سم  عبد  كاظم  القا�سي  يقول  اال�سطياد، 
قانون  من  ثانيا(   /  482( "املادة  اإن  الزيدي: 
العقوبات العراقي رقم 111 ل�سنة 1969 املعدل 
كل  وبالغرامة  باحلب�ض  )يعاقب  اأن  على  ن�ست 
اأو  نهر  يف  املوجودة  االأ�سماك  من  �سمكا  �سم  من 
ترعة اأو غدير اأو م�ستنقع اأو حو�ض اأو ا�ستعمل 
االإبادة  طرق  من  بطريقة  اإتالفها  اأو  �سيدها  يف 
اأو  الكيمياوية  واملواد  كاملتفجرات  اجلماعية 

الو�سائل الكهربائية وغريها(".
الو�سائل  قد حدد  العراقي  "امل�سرع  اأن  اإىل   الفتا 
التي ترتكب فيها اجلرمية اإال انه يف نهاية املادة 
نف�سها  النتيجة  توؤدي  اأخرى  و�سيلة  اأي  اأطلق 
ب�سورة  االأ�سماك  اإتالف  ال�سلوك  طبيعة  ومن 
واال�سبعيات  والريقات  البيو�ض  من  جماعية 
النمو والتكاثر وتركها يف  واإ�سعاف قدرتها على 
املياه ميتة مما ت�سبب بتلوث املياه والق�ساء على 

حياة هذا احليوان املفيد لالإن�سان".
يعرف  مل  العراقي  "امل�سرع  اإن  القا�سي  وبنينّ   
املواد ال�سامة واإمنا ترك تقديرها للمحكمة واأهل 
مادة  كل  هي  وال�سموم  امليدان،  هذا  يف  اخلربة 
اأن توؤثر بعد تناولها يف اجل�سم تاأثريا  من �ساأنها 
فهي  املتفجرات  اأما  الوفاة،  اىل  يوؤدي  كيمياويا 
ت�سمل املواد التي من �ساأنها اأن حتدث انفجارا او 
ت�ستخدم الأغرا�ض االعتداء على حياة املواطنني 
اأو ممتلكاته، وعرفها قانون املواد القابلة لالنفجار 
االأوىل  املادة  ل�سنة 1957 يف  العراقي رقم )20( 
كيمياوية  مواد  على  حتتوي  مادة  اأي  باأنها  منه 
االإتالف  اأو  الهدم  اأو  احلريق  اإحداث  �ساأنها  من 

باأية كيفية كانت الأغرا�ض االعتداء على االأرواح 
واملمتلكات واالإرهاب واالإخالل باالأمن".

الكهربائية  "املولدات  اأن  القا�سي  ويو�سح 
وكانت  االأ�سماك  �سيد  يف  عادة  ت�ستخدم 
من  االأكرب  الق�سم  على  الق�ساء  ذلك  ح�سيلة 
من  وغريها  االهوار  مناطق  يف  ال�سمكية  الرثوة 
واملواد  ال�سموم  هذه  واأن  املائية،  امل�سطحات 
على  البالغ  خطرها  من  الرغم  على  الكيماوية 
الرثوة ال�سمكية فهي توؤثر حتى على التي مل تقع 
يف ال�سيد حيث تفقد توازنها ثم تهلك بعد م�سي 
باجلرمية  ت�سب  مل  التي  وكذلك  ق�سرية،  مدة 
بفقدان التوازن فتفقد قدرتها على التكاثر، ف�سال 
اأ�سبحت  الب�سعة  الو�سائل  تلك  فاإن  ذلك  عن 
االأ�سماك،  لتلك  تناوله  يف  االإن�سان  على  خطرة 
االأمرا�ض لدى  الكثري من  اأنها ت�سبب  اإىل  اإ�سافة 
االإن�سان الن من خوا�سها اأنها ال حتلل وتتال�سى 
تبقى  اإمنا  االأ�سماك،  �سيد  يف  ا�ستخدامها  بعد 

حمتفظة بخوا�سها الكيماوية".
حتقق  الو�سائل  تلك  "ا�ستعمال  باأن  وينوه 
حياة  تدمري  �ساأنها  من  الن  اجلرمية  النتيجة 
وان  انفراديا،  ولي�ض  جماعيا  املائية  االأحياء 
�سنفا  اأو  معينا  نوعا  يحدد  مل  العراقي  القانون 

اأكرث  من االأ�سماك بل ي�سمل جميع االأ�سماك ولها 
من 2700 نوع وبع�سها يعي�ض يف املياه العذبة يف 
البحريات واالأنهار واالهوار وبع�سها يعي�ض يف 
من  وهناك  واملحيطات،  البحار  يف  املاحلة  املياه 
االأ�سماك تكون �سغرية بطول 2 �سنتيمرت اأو اأقل 
طولها  ي�سل  قد  وطويلة  كبرية  االآخر  وبع�سها 
القر�ض،  �سمك  يف  كما  كبري  ووزن  اأمتار  عدة  اإىل 
تتجه  باالإتالف  ال�سمكية  الرثوة  ا�ستهداف  واأن 
اإىل نيته االإ�سرار  اأبعد من ال�سيد  اإىل  نية اجلاين 
الو�سائل  تلك  با�ستعماله  الدولة  باقت�ساد 

لالإ�سرار باالأ�سماك".
"هناك حاالت  وتوؤكد املحامية غفران الطائي ان 
�سرر كثرية الأ�سحاب بحريات االأ�سماك يعزون 
ت�سمم  اأو  باإتالف  التجار  بع�ض  قيام  اىل  اأ�سبابها 
ال�سوق  اإغراق  بهدف  املحلي  املنتج  من  الكثري 

باالأ�سماك امل�ستوردة ال�سيما من دول اجلوار".
يف  اأقيمت  كثرية  دعاوى  "هناك  اأن  اإىل  الفتة 
اأو  باإتالف  االأ�سخا�ض  املحاكم جراء قيام بع�ض 
فيها  وحكمت  ت�سمميها،  او  البحريات  تخريب 
املحاكم وفق املواد القانونية يف قانون العقوبات 
العراقي النافذ مطالبة اجلهات املخت�سة بحماية 

الرثوة ال�سمكية وتعزيز قدرة االإنتاج املحلي".

صيادو األسماك بالسم أو المفرقعات 
يخضعون للمساءلة القانونية

 بغداد / �سحر ح�سني

من  كل  حما�سبة  على  ال�سخ�سية  االحوال  حماكم  اأكدت   
واتخاذ  الوالدات  حاالت  ت�سجيل  عن  االإخبار  عن  ميتنع 
االجراءات القانونية بحقه واعتبارها نوعا من الردع للكف 
عن الت�ساهل يف عدم االخبار عن الوالدات وكذلك الوفيات.
جا�سب  احمد  اجلديدة،  بغداد  حمكمة  قا�سي  وقال   
النافذة  العراقية  والت�سريعات  "القوانني  ان  ال�ساعدي: 
االحوال  دوائر  �سجالت  يف  الوالدات  ت�سجيل  اوجبت 
املدنية بعد ت�سجيلها يف �سجالت املوؤ�س�سات ال�سحية وفق 

احكام قانون البطاقة الوطنية رقم 3 ل�سنة 2016 ".
وبني اأن "القانون املذكور اوجب على املوؤ�س�سات ال�سحية 
ت�سكيالتها  اأو  العامة  املدنية  االأحوال  مديرية  تزويد 
من  يوما  ثالثني  خالل  ت�سدرها  التي  الوالدة  بواقعة 
ح�سول تلك الواقعة على وفق ما ر�سمته املادة 12/ اأوال  

من القانون امل�سار اإليه".
دائرة  لالأم مراجعة  اأجاز  "القانون  ان  ال�ساعدي  واأ�ساف 
و�ساية  حجة  مبوجب  الطفل  لت�سجيل  املدنية  االأحوال 
االأحوال  حمكمة  من  �سادر  بقرار  ذلك  تخولها  موؤقتة 
الطفل  كان  اإذا  الطفل  عن  ح�سانتها  بتاأييد  ال�سخ�سية 

بح�سانتها".
رعاية  قانون  ومنها  النافذة  "القوانني  اأن  اإىل  واأ�سار   
القا�سر  الطفل  على  للو�سي  اأجاز  النافذ  القا�سرين 
اإقامة دعاوى  او  الوالدة  مراجعة املحاكم الإ�سدار حجج 

اإثبات الن�سب".
غري  مولد  قبل  من  جترى  التي  الوالدات  حاالت  يف  اأما 
على  اوجب  "القانون  ان  اىل  ال�ساعدي  اأ�سار  فقد  جماز، 
املكلف برعاية الوليد او من ح�سر الوالدة من اقارب الطفل 
املولود اخبار ال�سلطات ال�سحية بالوالدة خالل 15 يوماً 
من تاريخ وقوعها، وذلك ح�سب املادة الرابعة من قانون 

ت�سجيل الوالدات والوفيات رقم 148 ل�سنة 1971".
يف  ال�سخ�سية  االحوال  حمكمة  قا�سي  ا�سار  جانبه،  من 
البطاقة  "قانون  ان  اىل:  رغيف،  ابو  نوري  علي  ال�سعب، 
التبعات  على  ين�ض  مل  خا�ض  قانون  وهو  الوطنية 
حال  يف  الطفل  او  الوالدة  بت�سجيل  املكلف  على  القانونية 

عدم ت�سجيله".

الفتاً اىل انه "يف هذه احلالة يتم اللجوء اىل القانون العام 
املادة  احكام  وفق  العقوبات  قانون  احكام  اىل  بالرجوع 

247 التي و�سعت العقوبة لكل من ميتنع عن االخبار عن 
امر مكلف به قانون للجهة املخت�سة."

وتابع ابو رغيف ان "الت�سريعات العراقية النافذة وفرت 
قبل  من  ت�سجيله  عدم  حالة  يف  للطفل  القانونية  احلماية 
البطاقة  اإذ عالج قانون  الن�سب،  ذويه بت�سجيلهم جمهويل 
رعاية  وقانون  االحداث  رعاية  وقانون  النافذ  الوطنية 
احكام  ومبوجب  ال�سخ�سية  االحوال  وقانون  القا�سرين 
�سابعا   /20 املادة  احكام  عليه  ن�ست  ما  ح�سب  مف�سلة 
جمهويل  ت�سجيل  اجراءات  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

الن�سب".
االطفال يف  لت�سجيل  القانوين  االجراء  ابو رغيف  واأو�سح 
حالة زواج االبوين خارج املحكمة او طالقهما، قائاًل: ان 
"االجراء القانوين ملعاجلة زواج االأبوين خارج املحكمة او 
طالقهما او م�سري االأطفال غري امل�سجلني هو باإقامة دعوى 
اأمام حمكمة االأحوال ال�سخ�سية بت�سديق واقعة الزواج 
احد  وفاة  حالة  ويف  االطفال  ن�سب  باإثبات  الطالق  او 

باإمكان  او  الزوجة  وفاة  حالة  يف  الزوج  باإمكان  الزوجني 
الورثة  على  دعوى  اقامة  الزوج  وفاة  حالة  يف  الزوجة 
ن�سب  واثبات  الزواج  ت�سديق  بطلب  للمتوفى  ال�سرعيني 
الو�سي  او  للويل  فيحق  الزوجني  وفاة  حالة  ويف  الطفل، 
او القيم او احد االبناء البالغني باإقامة دعوى على الورثة 
واإثبات  الزواج  بت�سديق  قانونا  خ�سومته  ت�سح  من  او 
البنوة و فق احكام املادة 28/ �ساد�سا  من قانون البطاقة 

الوطنية".
واأ�ساف "عند �سدور قرار بت�سديق الزواج واإثبات 
اكت�سابه  بعد  املذكور  القرار  املحكمة  تر�سل  الن�سب 
لغر�ض  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اىل  القطعية  الدرجة 
البطاقة  القانون  وفق  �سجالتها  يف  القرار  تاأ�سري 
الوطنية رقم 3 ل�سنة 2016، واوجب القانون املذكور 
بعد  القرارات  تلك  ار�سال  ال�سحية  املوؤ�س�سات  على 
املدنية  االحوال  مديرية  اىل  �سجالتها  يف  تاأ�سريها 

خالل فرتة ثالثني يوماً على �سدوره".

المحاكم الشرعية تؤكد على محاسبة كل 
من يمتنع عن تسجيل الوالدات

بغداد / عالء حممد

ازدادت يف االآونة االأخرية التجاوزات على �سبكات 
اإىل  منها  الطاقة  و�سحب  الكهربائية  الطاقة  توزيع 
على  وللق�ساء  ال�سرقة،  باأ�سلوب  املحال  اأو  الدور 
الكهرباء  توزيع  موؤ�س�سات  حتتاج  الظاهرة  هذه 
لتكثيف الرقابة وزيادة اجلوالت التفتي�سية وتدريب 
التالعب  حاالت  اكت�ساف  اأ�ساليب  على  املالكات 
بعدادات الكهرباء اأو ال�سرقة من ال�سبكة الكهربائية 
احلديثة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  نحو  بالتوجه 
واإمكانية ا�ستبدال عدادات الطاقة الكهروميكانيكية 

القدمية بالعدادات الذكية التي ميكن التحكم بها عن 
ب على امل�ستهلك التالعب والعبث  بُعد ب�سكل ي�سعنّ
بها، اإ�سافة اإىل �سرورة تفعيل دور االأجهزة االأمنية 
للحد من هذه الظاهرة من خالل مالحقة االعتداءات 
املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  الكهربائية  ال�سبكات  على 

اخلا�سة بتوزيع الكهرباء.
جنايات  حمكمة  اأ�سدرت  الديوانية  مدينة  يف 
باحلب�ض  ج(  )ح.  املتهم  على  حكما  القاد�سية 
الب�سيط ملدة �ستة اأ�سهر ا�ستنادا الأحكام املادة 444 
 1969 ل�سنة   111 رقم  العقوبات  قانون  من   11  /
وتعديالته، وذلك عن جرمية جتاوزه على منظومة 

الكهرباء.
فقد  اجلرمية،  هذه  تف�سيالت  يف  الدخول  ولدى 
قدمت �سكوى من قبل فرع توزيع كهرباء الديوانية 
�سد املتهم بجرمية التجاوز على منظومة الكهرباء 
التحقيق  قا�سي حمكمة  االأوراق على  وبعد عر�ض 
اأمام  اعرتف  اأقواله،  تدوين  لغر�ض  املخت�ض 
ال�سبكة  على  التجاوز  بجرمية  التحقيقية  اجلهات 
من  ال�سكنية  الدور  بتغذية  وقيامه  الكهربائية 
له  العائدة  املولدة  من  ولي�ض  الكهربائية  ال�سبكة 
املحولة  عطل  يف  ت�سببه  مع  مبا�سرة  وب�سورة 
التجاوز من  الأكرث من مرة، ورغم قطع  الكهربائية 

اأنه يقوم بربطها  اإال  قبل امل�سوؤولني واأهايل املنطقة 
مرة اأخرى.

�سبط  »مت  اإنه  اقواله  تدوين  لدى  املتهم  واأ�ساف 
اآخر  وكيبل  اأمتار(  )ع�سرة  بطول  كهربائي  كيبل 
بربط  قبله  من  وامل�ستخدمة  اأمتار(  )اأربعة  بطول 
املولدة العائدة له ب�سبكة الكهرباء الر�سمية معرتفا 

بكل تفا�سيل هذه اجلرمية«.
املحدد  املكان  اإىل  التوجه  وعند  املخت�سة،  اجلهات 
الإجراء ك�سف الداللة، وجدت اأن التجاوز متثل بقيام 
�ساحب املولدة املتهم )ح.ج( ب�سحب الكهرباء من 
اخلط الرئي�سي ل�سبكة الكهرباء بوا�سطة تو�ض كيبل 

)كيبل نحا�سي( قيا�ض 70 ملم من االأملنيوم واإدخاله 
اإىل داخل املولدة.

بقطع  التجاوزات  رفع  جلنة  قامت  بدورها، 
الكهرباء  بني  والرباط  الكيبل  و�سبط  التجاوز 
الرئي�سية واملولدة العائدة له وت�سديد ما بذمته 
لدائرة الكهرباء من مبالغ مرتتبة بذمته عن كلفة 

االأ�سرار التي حلقت بالدائرة امل�سار اإليها.
ولدى تدوين اأقوال املتهم اعرتف واأقر �سراحة 
جتد  املحكمة  اأن  وحيث  اإليه،  املن�سوب  بالفعل 
باأقوال  متثلت  الق�سية  يف  املتح�سلة  االدلة 
ويف  �سريحا  اعرتافا  واعرتافه  واإقراره  املتهم 

وبوجود  واملحاكمة  التحقيق  ادوار  جميع 
على  بالتجاوز  قيامه  من  القانونية  ال�سمانات 
�سبكة اخلط الرئي�سي للكهرباء وربطها باملولدة 
االهلية العائدة له وتعزز اي�سا باأقوال ال�سهود 
)جلنة رفع التجاوزات( وحم�سر �سبط الكيبل 
احلادث،  حمل  على  واملخطط  الك�سف  وحم�سر 
قناعات  لبناء  كافية  ادلة  جتدها  املحكمة  فاإن 
ينطبق  فعال  ارتكب  املتهم  ان  من  املحكمة 
العقوبات  قانون  من   11  /  444 املادة  واحكام 
عليه  لتحكم  وتعديالته   1969 ل�سنة   111 رقم 

باحلب�ض الب�سيط ملدة �ستة ا�سهر.

صاحب مولدة يغذي بيوت مشتركيه من »الوطنية« بالتجاوز!
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اإعداد/ د. معتز حمي عبد احلميد

التحقيق اجلنائي هو علم اكت�شاف اجلرمية 
ومكافحتها، وهو علم م�شتقل يعتمد يف تطبيقه 
النف�س  كعلم  اأخرى  علوم  جمموعة  على 
�شبط  ي�شتهدف  كما  والإجرام،  والجتماع 
جانب  اإىل  اجلناة  على  والقب�س  اجلرمية 
وقوعها،  دون  احليلولة  اأو  اجلرمية  منع 
التحقيق  يف  اخلربة  اأن  اأي�شا  يالحظ  كما 
واملكت�شب  املي�شور  بالأمر  لي�شت  اجلنائي 
عن طريق الدرا�شات النظرية، لكنه يف واقع 
فعلية  وممار�شة  �شاق  جهد  ح�شيلة  الأمر 
املت�شعب  العلمي  احلقل  بهذا  يتعلق  ما  لكل 
الوا�شع الأطراف، ول يعني هذا التقليل من 
الدرا�شات النظرية، بل على العك�س فقد كان 
وكالتون  وكرو�س  برايتون  اأمثال  للعلماء، 
يف  الأثر  اأف�شل  وهايندل،  وملربور  ولوكارا 
على  ترتكز  اجلنائي  للتحقيق  قواعد  و�شع 
وك�شف  الإجرام  ملحاربة  العلوم  ت�شخري 
البحر  هذا  يف  باحث  كل  من  فلهم  اجلرمية، 

كل تقدير.
املحقق  بني  �شراع  اجلنائي  التحقيق  اإن 
واملجرم، الأول ين�شد احلقيقة عن اجلرمية، 
احلقائق  وطم�س  الت�شليل  يحاول  والثاين 
يكون  ما  بقدر  العقاب، ولكن  يفلت من  حتى 
واإملام  وفرا�شة  خربة  من  اجلنائي  للمحقق 
بالعلوم اجلنائية والنف�شية وبقدر ما يتمتع 
به من كفاءة ومقدرة و�شيطرة على املواقف 
التي يواجهها بقدر ما تكون النتيجة يف �شالح 

التحقيق اإر�شاًء لقواعد احلق والعدل.
 والتحقيق مبعناه العام يعني اتخاذ جميع 
الإجراءات والو�شائل امل�شروعة التي تو�شل 
اجلنائي  التحقيق  اأما  احلقيقة.  ك�شف  اإىل 
معامل  للمحقق  يو�شح  علم  فهو  العلمي 
الطريق وير�شده اإىل كيفية البحث وال�شري يف 

جمع الأدلة.
متمم  علم  العلمي  اجلنائي  التحقيق  اإن 
اجلنائية،  والإجراءات  العقوبات  لقانون 
هذا  ير�شدنا  العقوبات  قانون  وجهة  فمن 
بها  ميكن  التي  والو�شائل  الطريق  اإىل  العلم 
ا�شتكمال واإثبات اأركان اجلرمية، وي�شاعدنا 
على الو�شول اإىل معرفة الوقائع التي حتدد 

الو�شائل  كذلك  لنا  ويبني  القانوين،  و�شفها 
بكل  املحيطة  الظروف  عن  بها  تك�شف  التي 
تخفيف  اأو  ت�شديد  �شاأنها  من  ويكون  جرمية 
الإجراءات  قانون  جهة  ومن  العقوبة، 
القيام  العلم كيفية  لنا هذا  اجلنائية في�شرح 
باإجراءات التحقيق يف �شوء ما ا�شتحدث من 
هدي  وعلى  والكت�شافات،  والعلوم  الفنون 
لنا  ير�شم  الذي  فهو  وامل�شاهدات  التجارب 
للتو�شل  الو�شائل  واأجنح  الأ�شاليب  اأف�شل 
اإىل معرفة وقوع احلدث وكيفية الت�شرف يف 
هذا ال�شاأن من حيث حت�شري املح�شر الالزم 
وعمل املعاينة واإجراء التفتي�س وال�شتعانة 
باخلرباء و�شماع ال�شهود وا�شتجواب املتهم، 
وجمع كل الأدلة واإجراء �شائر الأبحاث التي 
احلقيقة  اإظهار  من  اجلنائي  املحقق  متكن 

وك�شف غمو�س احلوادث و�شبط اجلناة. 
العلمي  اجلنائي  التحقيق  علم  من  ويتفرع 
علم البحث اجلنائي، وهو العلم الذي يو�شح 
الغر�س  يكون  التي  والو�شائل  الإجراءات 
لوقوع  املجهول  ال�شبب  على  الوقوف  منها 
احلوادث، كذا جمع الأدلة التي تثبت وقوع 
جمع  واإجراءات  وقوعها  وكيفية  اجلرمية 

الدليل ل�شبط املتهم وتقدميه للمحاكمة.
اإليه  عهد  من  كل  هو  اجلنائي  واملحقق   
احلوادث  يف  احلقيقة  بتحري  القانون 
كبري  بدور  وي�شهم  وحتقيقها،  اجلنائية 
حقيقة  ملعرفة  و�شول  غمو�شها  ك�شف  يف 

احلوادث و�شبط الفاعل.
املحقق.. واجباته و�شفاته

اخلدمات  واأجّل  اأهم  من  املحقق  عمل  اإن 
العمل  هذا  يف  ملا  ملجتمعه  فرد  يوؤديها  التي 
متعددة،  وواجبات  ج�شيمة  م�شوؤوليات  من 
املدى،  بعيدة  نتائج  من  عليه  يرتتب  وملا 
والثقة  الزهو  لأن  �شيقة،  مهنة  اأنها  �شك  ول 
وراء  باحثة  جادة  وهي  النف�س،  حت�شه  مما 
كّده  عن  املحقق  تعو�س  م�شاعر  احلقيقة، 
وما  بر�شالته،  الإميان  لديه  وتولد  وجهده 
اإقبال النا�س على قراءة الق�ش�س البولي�شية 
ب�شغف اإل مظهٌر ملا لهذه املهنة من طابع �شيق 
مقبول، ولذلك ل بد اأن يتمتع املحقق بكفاءة 
عالية وعزمية جبارة وجلد عظيم، واأن يكون 
�شديد اليقظة والنتباه وقوي املالحظة، واأن 

واملقدرة  الطبع  و�شالمة  الذات  اإنكار  يكون 
و�شعة  القوية  والعزمية  الحتمال  وقوة 
يجب  كما  �شفاته،  اأهم  من  واملعرفة  الأفق 
للمغامرة  حمبا  مقداما  �شجاعا  يكون  اأن 
باللغات  اإملامه  ي�شاعد  كما  والت�شحية، 
نيل  على  طبقاته  بكل  املجتمع  يف  واندماجه 
ال�شامية،  ر�شالته  لأداء  ين�شده  الذي  العون 
والتدريب  بالقوانني  املحقق  اإملام  عن  ف�شاًل 
فاإنه  واخلربة،  الطبية  واللياقة  املهني، 
�شغوفا  ويكون  لعمله  وقته  يكر�س  اأن  يجب 
تزيد  اأ�شياء  با�شتمرار  يتعلم  اأن  وعليه  به، 
ويهتم  العمل،  خارج  كان  ولو  ح�شيلته  اإىل 
من  الكون  لهذا  مبا  اليومية  حياته  خالل 
والأوراق  الأع�شاب  و�شكل  الإنارة  مظاهر 
لأن  ال�شابلة،  وم�شلك  الأر�س  على  امللقاة 
اإىل  توؤدي  التحقيق  علم  يف  احلقائق  معرفة 
ل  بالطبع  وهذا  الأخرى،  احلقائق  معرفة 
ورغبة  جهد  بعد  اإل  عليه  احل�شول  يتم 
�شادقة يف خدمة املجتمع.. ومن هذا يت�شح 
الأوىل  الوهلة  منذ  يركز  اأن  املحقق  على  اأن 
التي تثبت وقوع اجلرمية  على جمع الأدلة 
الإن�شان  يف  الأ�شل  لأن  مرتكبيها،  وتدين 
اإدانته،  تثبت  حتى  بريء  واملتهم  الرباءة 
ليكون  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  املحقق  يلزم  كما 
النجاح رائده، األ يكّون راأيا قاطعا منذ اأول 
وهلة، واأل يعتقد اأنه من املحال الو�شول اإىل 
تنك�شف  مل  ما  فعال،  حقق  مما  اأف�شل  نتائج 
يتاأثر  األ  ذلك  اإىل  وو�شيلته  متاما،  اجلرمية 
بالبالغ الذي يتلقاه من املبلغ، واأن ي�شارع 
بدقة  ويفح�شه  اجلرمية  م�شرح  مبعاينة 
متناهية، مدوناً كل مالحظاته من التفعيل، 
اأغلب  اأن  يتذكر  اأن  واأبدا  دائما  وعليه 
وحر�شا،  �شالعة  واأكرثهم  املجرمني، 
األ  ويجب  عليه،  يدل  ما  وراءه  يرتك 
التي  باحلماقة  لي�س  املجرم  اأن  يعتقد 
ويجب  عنه،  ال�شايف  الدليل  يرتك  جتعله 
األ يغيب عن ذهن املحقق املثل املعروف 
ال�شر  يكمن  وراءها  لأن  املراأة  عن  »فت�س 
الغام�شة،  اجلرائم  من  كثري  يف  الدفني« 
ب�شرية  عمله  يحيط  اأن  اأخريا  وعليه 
واملباهاة  والتفاخر  املبالغات  ويتجنب 

بذكر تفا�شيل ما قام به من حتريات.

  المحامي أحمد مجيد الحسن  

    لم تكن الدولة العثمانية تعرف المحاماة 
بشكلها الحاضر، وإنما كانت تمارس من خالل 

الوكالء كما هو األمر في العصور االسالمية 
السابقة، وكان المتقاضون يوكلون أيا شاؤوا 

ممن يثقوا فيهم ليترافعوا عنهم ويدافعوا عن 
حقوقهم أمام القضاء.

وعندما قررت الدولة العثمانية في منتصف القرن 
التاسع عشر تنظيم المحاكم والمرافعات فيها 

على وفق األصول القانونية المستمدة من الغرب، 
وتشريع قوانين تواكب التطورات التي حصلت 

في مختلف مناحي الحياة، أسست مدرسة الحقوق 
السلطانية في اسطنبول سنة 1874، إلعداد 

موظفي الدوائر القانونية في الحكومة، وكذلك 
وكالء الدعاوى )المحامين( كما كانوا يسَمون.

وفي سنة 1876م أصدر الصدر األعظم )رئيس 
الوزراء( نظاما ينظم فيه عمل وكالء الدعاوى، 

وهو أول نظام خاص بوكالء الدعاوى في العهد 
العثماني.

مهنة  ن�شوء  يف  الأوىل  اخلطوة  النظام  هذا  ويعد 
عمل  ا�شول  فيه  حدد  حيث  احلديثة،  املحاماة 
تعيينهم  وكيفية  املحكمة  اأمام  الدعاوى  وكيل 

واإثبات �شحة توكيلهم.
وبعد اأن كرث عدد املحامني )وكالء الدعاوى( �شدر 
قانون وكالء الدعاوى، اأي املحامني )الفوكاتية( 

�شنة 1884.
 ،1913 �شنة  ال�شلح  حكام  قانون  �شدر  ثم 
التوكيل  حق  منه  )املادة/94(  يف  ت�شمن  الذي 
اأي  اجلزائية،  املحاكم  اأمام  الغري  عن  بالتقا�شي 
علمية  اإجازة  يحمل  مبن  ال�شلحية  املحاكم  غري 

من معهد حقوقي، �شواء اأكان من ا�شطنبول اأم من 
اأي معهد اوربي.

وعندما عزمت على تاأليف اجلزء الثاين من )تاريخ 
الت�شريعات  املت�شمن  العراقيني(  املحامني  نقابة 
البديهي  من  كان  واملحامني،  باملحاماة  املتعلقة 
العثماين  العهد  يف  ال�شادرة  بالت�شريعات  اأبداأ  اأن 
التالية، لن  العهود  يف  ت�شريعات  من  تالها  ما  ثم 
العثمانية،  الدولة  من  جزءًا  كان  حينها  العراق 
يف  لتطورها  تبعاً  كان  فيه  املحاماة  تطور  واإن 
العراق  يف  اإليه  اآلت  ما  ملعرفة  العثمانية،  الدولة 
من  امل�شتمدة  �شبغتها  من  املحاماة  انتقال  بعد 
عن  املنقول  احلديث  مفهومها  اىل  الإ�شالمي  الفقه 

الغرب. 
والت�شريعات العثمانية هي:

•  نظام )وكالء الدعاوى( املحامني ل�شنة 1876.
.1884 ل�شنة  الدعاوى(  )وكالء  •  قانون 

.1913 ل�شنة  املوؤقت  ال�شلح  حكام  •  قانون 
لذا فقد بحثت يف املكتبات واأ�شواق الكتب ومواقع 
النرتنيت عما يرفدين بتلك الت�شريعات العثمانية، 

فلم اأحَظ بطائل �شوى بع�س املالحظات عنها.
ال�شلح فقد وجدت ن�شخاً كثرية  اأما قانون حكام 
منه، لن العمل ا�شتمر به يف العراق اىل ما بعد قيام 
متحف  يف  منه  ن�شختان  وتوجد  الوطني،  احلكم 
)�شليمان  املحامي  ب�شرح  الوىل  املحامني؛  نقابة 
ب�شرح  والخرى   ،1920 �شنة  املو�شلي(  في�شي 

القا�شي )داود �شمرة( �شنة 1927.
باملحاماة  املتعلقة  الباقية  الت�شريعات  اأما 
واملحامني، فقد األغي العمل بها بعد �شدور)نظام 
املحامني( يف 14 كانون الثاين �شنة 1918 يف عهد 

الحتالل الربيطاين.
)لبنان  اىل  �شافروا  الذين  الزمالء  كلفت بع�س  ثم 
تلك  م�شادر  عن  للبحث  والأردن(  و�شوريا 
الت�شريعات، ولكن دون نتيجة، ثم اأر�شلت ر�شالة 
املو�شوع  عن  الفل�شطينية(  )بريزيت  جامعة  اىل 
نف�شه، لن القوانني العثمانية كان ل يزال معموًل 
اأي  بها يف )فل�شطني( اىل �شنوات قريبة، ومل ترد 

اإجابة.
الول  هّمي  كان  تركيا  اىل  �شافرت  وعندما 
نقيب  فقابلت  الت�شريعات،  تلك  على  العثور 
حمامي  نقيب  ثم  )�شكاريا(  ولية  حمامي 
)ا�شطنبول( ووعدوين بالبحث عنها واإجابتي، 
وخاطبت نقابة املحامني التراك املركزية يف 
اأنقرة، وزرت مكتبة مركز )البحاث( التابع 
عنها،  بحثاً  ال�شالمي(  )التعاون  ملنظمة 

وكانت النتيجة خائبة من اجلميع.
املحامني  اأحد  را�شلت  اأخرية  حماولة  ويف 
بوجودها  فاأخربين  املو�شوع،  عن  ال�شوريني 
عنده، ولكنها لي�شت الكرتونية، مما ي�شتوجب 
وفعاًل  عليها،  لالطالع  )�شوريا(  اىل  ذهابي 

)كورونا(  جائحة  حدوث  لكن  ذلك  على  عزمت 
ومنع ال�شفر حال دون ذلك.

يت�شمن  وهو  الكتاب  من  الثاين  اجلزء  �شدر  لذا 
تلك املعلومات املوجزة عن )نظام 1876 وقانون 
1884(، وقانون حكام )ال�شلح( وتعرفة التعاب 

يف نظام 1876 كاملة.
حتى  الت�شريعات  تلك  عن  بحثي  وا�شتمر 
ا�شتكمال  اأمل  على  الثاين،  اجلزء  �شدور  بعد 
املو�شوع يف الطبعة اجلديدة للكتاب اإن وفقني 

اهلل لذلك.
النقابة  متحف  يف  زارين  ال�شهر  يقارب  ما  وقبل 
اأحد املوؤرخني الف�شالء باحثاً عن نظام )دعاوى 
�شنة 1918  ثم  �شنة 1916،  ال�شادر  الع�شائر( 
عن �شلطة الحتالل الربيطاين، ومل تكن الن�شخة 

ال�شلية التي يرغب فيها متوفرة يف املتحف.
لذا  الفا�شل،  ال�شديق  طلب  األبي  اأّل  علّي  وعّز 
القانونية  الزمالء  اأحد  مكتبة  اىل  اللجوء  قررت 
وجده،  وعمه  اأبيه  املحامني:  عن  ورثها  التي 
وهذا  الكثري،  ال�شيء  عنده  من  اإليها  واأ�شاف 
الزميل العزيز هو )نافع �شامي بدري ال�شويدي( 
الذي طاملا رفد متحف النقابة بالكتب والوثائق 
وال�شور الكثرية، واأهمها الن�شخة ال�شلية من 
من  الرافدين  و�شام  مبنح  امللكي  املر�شوم  �شك 
الدرجة الأوىل، ومن النوع املدين للمرحوم )ناجي 
ال�شويدي( اأول نقيب للمحامني وبالتوقيع احلي 

جلاللة )امللك غازي( �شنة 1934.
دعاوى  )نظام  توفر  مدى  عن  �شاألته  وعندما 
الع�شائر( لديه دعاين للبحث عنه ترجمة الدكتور 
يف  مكتبه  يف  اإليه  توًا  وذهبت  اأتواَن  ومل  بنف�شي، 
املن�شور، حيث مكتبته العامرة فيه، ف�شمرنا عن 
�شاعد البحث اأنا وهو واإحدى الزميالت العامالت 
يدل  التي  فيها  القدمية  الكتب  يف  نبحث  معه 
مظهرها على قدمها، ولكننا مل جند طلبتنا )نظام 

دعاوى الع�شائر(.
اأحد  لفت نظري  وبينما نحن على و�شك النتهاء، 

الكتب القدمية املنزوي جانباً بعنوان:
جمموعة القوانني

)حتتوي على جميع القوانني املعمول مبوجبها(
يف جميع البالد العربية املن�شلخة

عن احلكومة العثمانية
املطبعة العلمية، بريوت، 1928

ال�شل  عن  ترجمتها  و�شبط  تعديالتها  ِب  عرَّ  -
الرتكي –

عارف اأفندي رم�شان
الت�شريعات  واإذا  الفهر�شت  يف  البحث  وعند 
ومل  عليها  احل�شول  يف  جاهدت  التي  العثمانية 

اأح�شل عليها، موجودة كاملة.
الزميل  �شّرت  متوقعة  مفاجاأة كبرية غري  وكانت 
لتاريخ  خدمة  يقدم  لأنه  قبلي،  )نافع(  العزيز 

النقابة واملحاماة.
وقررت قبل اأن اأ�شيف تلك الت�شريعات اىل اجلزء 
خدمة  ن�شرها  اإ�شداره،  يتاأخر  قد  الذي  الثاين 
اإليهم �شيئاً هم بحاجة  للباحثني الذين قد ي�شيف 

اإليه.
م�شوبة  الت�شريعات  تلك  تعريب  اأو  ترجمة  كانت 
مرحلة  اأي  املرحلة،  تلك  واألفاظ  مب�شطلحات 
اأن  عن  ف�شاًل   ،1928 �شنة  املجموعة  اإ�شدار 
كبريًا  عددًا  ا�شتعارت  قد  كانت  العثمانية  الدولة 
العربية  اللغة  الدولة والدارة من  من م�شلحات 
اللغة  كانت  وامرباطوريات  دول  ورثت  لأنها 
العربية لغتها الر�شمية، ف�شاًل عن انها لغة الآداب 

والعلوم والفنون وغريها.
العثمانية  امل�شطلحات  من  عددًا  جند  �شوف  لذا 
ال�شاعر  األف  وقد  وا�شح،  العربي  وجنارها 
)دفع  اأ�شماه  ذلك  يف  كتابا  الر�شايف(  )معروف 
طبعة  يف  ورد  كما  اللكنة(  ارت�شاخ  يف  الهجنة 
الهجنة  اأو )دفع  للن�شر �شنة 2018،  دار )قد�س( 
يف  كما  املعجمة(  باحلاء   – اللكنة  ارت�شاح  يف 
وقد   ،2006 �شنة  للن�شر  )القريوان(  دار  طبعة 
قائاًل  العني  كتاب  يف  احلرفني  )الفراهيدي(  اأجاز 
"واحلاء يف كل هذا جائز اإل يف الكل والعطاء".. 
كالمه  يف  يقال  والقبح،  العيب  الُهْجنة:  ومعنى 

هجنة، )املعجم الو�شيط(.
بغريه،  العربي  الكالم  خلُط  ارت�شاخ:  ومعنى 

)معجم املعاين اجلامع(.
واأو�شح )الر�شايف( يف كتابه هذا: اأن هناك )398( 
كلمة عربية م�شتعملة يف اللغة الرتكية، ق�ّشمها اإىل 

خم�شة اأق�شام، هي:
معناه. ول  لفظه  يغريوا  مل  • ما 

ومعناه. لفظه  غريوا  • ما 
معناه. دون  لفظه  غريوا  • ما 
لفظه. دون  معناه  غريوا  • ما 

• واأخريًا ما و�شعوه من عند اأنف�شهم قيا�شاً على 
القواعد العربية ولي�س هو من كالم العرب.

والق�شمان الرابع واخلام�س، هما غر�شا الر�شايف 
حينما و�شع كتابه، اإذ بهما يقع اللتبا�س ومنهما 
تركية  املبنى  عربية  األفاظ  لأنها  اللكنة،  تن�شاأ 

املعنى."
اأو  اللغوية  الأغالط  عدا  كاماًل  الن�س  نقلت  ولقد 
ميكن  ل  التي  املطبعية  اأو  الإمالئية  اأو  النحوية 
جتاوزها، و�شرح ب�شيط لبع�س امل�شطلحات وما 

يقابلها هذا اليوم.
اكتفي  التالية  امل�شطلحات  كثريًا  تكررت  وقد 

باإيرادها هنا دون الن�س:
نظارة: وزارة.
مكتب: مدر�شة.

ال�شتانة: ا�شطنبول.
ماأذونية ، رخ�شة: اإجازة.

كبار  بع�س  زال  ما  عري�شة،  طلب،  ا�شتدعاء: 
ال�شن من الزمالء ي�شتخدموها يف لوائحهم.

م�شتدعي: طالب.
عر�س حال: �شرية ذاتية.

العراق  يف  ال�شن  كبار  زال  ما  تنفيذ..  اإجراء: 
ي�شتخدمونها اىل الآن.

املحررات: اللوائح.
ماأمورية: وظيفة.

لأول  �شكت  عثمانية  ف�شية  عملة  قر�س:  غر�س/ 
اأحمد  العثماين  ال�شلطان  عهد  يف   1688 �شنة  مرة 
الواحد )واحد  القر�س  الثالث.. ويعادل  م�شطفى 
من املائة( من اللرية العثمانية، اأي اأن 100 قر�س 

ف�شي= لرية ذهبية وواحدة.
اإثبات  حم�شر  هو  النكليزية(:  )عن  الربوت�شتو 
عمل  ويتم  ميعادها..  يف  الكمبيالة  �شداد  عدم 
غري  الكمبيالة  لتاريخ  التايل  اليوم  يف  الربوت�شتو 

امل�شددة.
ا�شتنطاق: ا�شتجواب.
طابو: ت�شجيل عقاري.

عربيتان  الكلمتان  املواريث:   = الفرائ�س 
ف�شيحتان لكن الثانية هي ال�شهر يف ال�شتعمال.

العراقي  اجلليل  بالعامل  ا�شتعنت  مالحظة: 
البحاث  مركز  يف  اخلبري  بيات  فا�شل  الدكتور 
بع�س  لإي�شاح  ال�شالمي  التعاون  ملنظمة  التابع 

امل�شطلحات العثمانية.

من وثائق متحف نقابة المحامين العراقيين
قصتي مع التشريعات العثمانية المتعلقة بالمحاماة والمحامين

املحامية �شرى طالل الربيعي
ِمًنا َخَطاأً َفَتْحِريُر  قال تعاىل )َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن اأَن َيْقُتَل ُموؤِْمًنا اإِلَّ َخَطاأً ۚ َوَمن َقَتَل ُموؤْ
�َشلََّمٌة اإىل اأَْهِلِه(، وله عدة تعريفات يف القانون، منها اإنه اإخالل  وؤِْمَنٍة َوِدَيٌة مُّ َرَقَبٍة مُّ
اجلاين عند ت�شرفه بواجبات احليطة واحلذر التي يفر�شها القانون وعدم حيلولته 
اإىل حدوث النتيجة الإجرامية يف حني كان ذلك  اأن يف�شي ت�شرفه  تبعا لذلك دون 

با�شتطاعته ومن واجبه.
تتكون من  اأولهما جرمية  ق�شمني،  اإىل  تنق�شم  العمدية،  اأي غري  اإن جرائم اخلطاأ، 
فعل اإرادي معاقب عليه لذاته بغ�س النظر عن نتائجه لأنه خمالف للنظام العام، 
وب�شبب  مق�شود،  غري  �شرر  عنه  ينتج  اإرادي  فعل  من  تتكون  جرمية  وثانيهما 
هذه النتيجة ال�شارة ين�س القانون على موؤاخذة الفاعل، وهي من اجلرائم التي 
ل يت�شور فيها تطبيق قواعد ال�شرتاك العامة. اأما يف حالة م�شاهمة املجني عليه 
بخطئه يف احداث النتيجة فاإن هذه امل�شاهمة ل متحو م�شوؤولية اجلاين عن خطئه 
واإمنا تظل هذه امل�شوؤولية قائمة، اإذ ل مقا�شة بني الأخطاء ويبقى كل خطاأ م�شتقال 

عن الآخر و�شخ�شيا مبرتكبه.
ولقد حدد امل�شرع جرائم اخلطيئة اأو جرائم الإهمال يف املادة )35( عقوبات والتي 
تن�س )تكون اجلرمية غري عمدية اإذا وقعت النتيجة الإجرامية ب�شبب خطاأ الفاعل 
�شواء كان هذا اخلطاأ اإهمال اأو رعونة اأو عدم انتباه اأو عدم احتياط اأو عدم مراعاة 
القوانني والأنظمة والأوامر( والتي كان يجب اأن ي�شتعي�س عن جميع هذه الألفاظ 
بلفظة واحدة والتي تهدف جميعها اإىل معنى واحد وهي الإهمال، وتكلم امل�شرع عن 
اأركان  القتل اخلطاأ يف املادة )411( وا�شرتط لتطبيق ن�س املادة على قيام ثالثة 

وهي:
1-قتل املجني عليه.

2-�شدور خطاأ من اجلاين نتيجة اإهمال اأو رعونة اأو عدم انتباه اأو عدم احتياط اأو 
عدم مراعاة القوانني والأنظمة والأوامر.

3-قيام الرابطة ال�شببية بني القتل وبني اخلطاأ.
و�شنبني �شور اخلطاأ يف املادتني التي ذكرت:

1-الإهمال وعدم النتباه: وهو موقف �شلبي يتمثل يف ترك واجب مفرو�س على كل 
�شخ�س يوجد يف نف�س الظروف اأي المتناع عن اتخاذ احليطة الواجبة للحيلولة 
دون حدوث النتيجة ال�شارة، ومن الأمثلة �شخ�س يهمل و�شع م�شباح ليال على 

حفرة عملها يف الطريق العام في�شقط فيها �شخ�س فيموت.
هنا  فالفاعل  التقدير،  و�شوء  الدراية  ونق�س  املهارة  انعدام  يق�شد  2-الرعونة: 
يجهل ما كان يجب العلم به وال�شروري لتجنب ال�شرر ويظهر يف واقعة مادية مثل 
�شائق �شيارة يلتفت اأو ي�شعل �شيجارة تاركا مقود ال�شيارة اأثناء �شريها في�شدم 

�شخ�شا وي�شبب موته.
3-عدم الحتياط: هنا الفاعل يعلم جيدا طبيعة عمله، ويعلم اأنه ميكن اأن ترتتب 
عليه نتائج �شارة ولكنه مل يتوقع النتيجة التي حدثت لأنه مل ي�شتخدم اإمكانياته 
التي  املر�شع  الأم  الأمثلة  بالعواقب، ومن  التب�شر  يكون عدم  وال�شبب  وقدراته، 
الذي  الطبيب  اأو  فتقتله،  نومها  اأثناء  عليه  فتنقلب  بجانبها  الر�شيع  طفلها  ترتك 

يقوم بعملية جراحية باأدوات غري معقمة ويوؤدي ذلك اإىل وفاة املري�س.
لقيام  وحدها  تكفي  ال�شورة  هذه  والأوامر:  والأنظمة  القوانني  مراعاة  4-عدم 
ال�شابقة،  بال�شور  اقرتانه  اإثبات  اإىل  حاجة  هناك  تكون  اأن  دون  الفاعل  م�شوؤولية 
فتعترب م�شتقلة عن ال�شور ال�شابقة، ويوقع على الفاعل العقاب ولو مل يرتتب عليه 
اأي �شرر لأنها تقوم مبجرد املخالفة، مثال على ذلك �شخ�س يقود �شيارته ب�شرعة 
تزيد على ال�شرعة املحددة مبقت�شى القانون فاإذا ترتب على هذا ال�شلوك اإ�شابة 

اأحد املارة فقتله في�شاأل عن جرميتني الأوىل خمالفة اللوائح والثانية القتل.
عقوبة القتل اخلطاأ

ن�شت املادة 411 يف الفقرة 1 على )من قتل �شخ�شا خطاأ اأو ت�شبب يف قتله من غري 
�شلطة  منح  وبذلك  العقوبتني(،  هاتني  باإحدى  اأو  والغرامة  باحلب�س  يعاقب  عمد 
الأدنى  حده  يحدد  اأن  دون  باأحدهما  احلكم  اأو  العقوبتني  بني  اجلمع  يف  تقديرية 

فيهما.
الظروف امل�شددة للجرمية

لقد ت�شمنت املادة 411 اأنواع الظروف امل�شددة، وهي:
العقوبة  وتكون  املادة،  من   )2( الفقرة  يف  اخلطاأ:  بج�شامة  املتعلقة  1-الظروف 
باإحدى هاتني  اأو  دينار  تقل عن ثالثمائة  �شنة وغرامة ل  تقل عن  احلب�س مدة ل 
اأو ارتكاب القتل واجلاين يف حالة  العقوبتني، وهي وقوع القتل نتيجة خطاأ مهني 

�شكر اأو تخدير.
2-الظروف املتعلقة بج�شامة ال�شرر: وهذا ما ن�شت عليه الفقرة )3( من املادة، 
فج�شامة ال�شرر تتمثل بعدد املجني عليهم، فاإذا كان املجني عليهم ثالثة اأو اأكرث 

حتقق هذا الظرف.
اأما الظروف املتعلقة بج�شامة كل من اخلطاأ وال�شرر معا والذي ت�شمنته الفقرة 
3 يف �شطرها الأخري تكون العقوبة ال�شجن مدة ل تزيد على �شبع �شنوات، اأي اأن 
العقوبة وهي  لت�شديد  امل�شددة �شببا  الظروف  النوعني من  امل�شرع اعترب اجتماع 
اإل  امل�شاألة،  هذه  يف  الوحيدة  الأ�شلية  العقوبة  واعتربه  جناية  وجعلها  ال�شجن، 
قانون  اأن �شدر  بعد  املركبات  الناجمة عن  و�شددها يف اجلرائم  العقوبة  اأنه حدد 
املرور وتنظيمه للجرائم اخلطاأ التي تقع نتيجة حوادث املرور، واأ�شبح القانون 
من  بالقيادة(  املخاطرة  جراء  الوفاة  )�شبب  منه   24 الق�شم  يف  التطبيق  الواجب 

حيث الت�شديد والتخفيف والتي ت�شمنت:
– يعاقب بال�شجن ملدة ل تقل عن خم�س �شنوات ول تزيد على �شبع �شنوات،   1
اأو  دينار  األف  وخم�شمائة  مليون  على  تزيد  ول  دينار  مليون  عن  تقل  ل  وبغرامة 
كالهما، كل من ت�شبب يف موت �شخ�س نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانني 

والأنظمة والبيانات املخت�شة.
2 – تكون العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن �شبع �شنوات ول تزيد على ع�شر �شنوات، 
وبغرامة ل تقل عن مليون وخم�شمائة األف دينار ول تزيد على ثالث ماليني دينار 
اأو كالهما، اإذا ن�شاأ عن اجلرمية املبينة يف الفقرة 1 من هذه املادة موت اأكرث من 
�شخ�س واحد اأو موت �شخ�س واإحلاق اأذى اأو مر�س ج�شيمني اأو عاهة م�شتدمية 

باأكرث من �شخ�س واحد.
�شنوات،  ع�شر  على  تزيد  ول  �شنوات  �شبع  عن  تقل  ل  مدة  بال�شجن  – يعاقب   3
وبغرامة ل تقل عن ثالث ماليني دينار ول تزيد على خم�شة ماليني دينار، كل من 
اأو رعونة، وكان حتت تاأثري  ت�شبب يف موت �شخ�س نتيجة قيادته مركبة باإهمال 

م�شكر اأو خمدر اأو هرب دون اإخبار ال�شلطات املخت�شة باحلادث.
4 – تكون العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات ول تزيد على ع�شرين �شنة، 
وبغرامة ل تقل عن خم�شة ماليني دينار ول تزيد عن �شبعة ماليني دينار، اإذا ن�شاأ 
عن اجلرمية املبينة يف الفقرة 3 من هذه املادة موت اأكرث من �شخ�س واحد اأو موت 
�شخ�س واإحلاق اأذى اأو مر�س ج�شيمني اأو عاهة م�شتدمية باأكرث من �شخ�س واحد.

الأعذار القانونية املخففة
الق�شم  يف  املرور  حوادث  نتيجة  تقع  التي  املخففة  الأعذار  املرور  قانون  حدد  لقد 
25 )املناطق املخ�ش�شة لعبور امل�شاة( يف الفقرة 2/ يعترب عذرا خمففا للعقوبات 
مبادرة  اأو  العبور  منطقة  خارج  احلادثة  وقوع   24–23 الق�شمني  يف  املذكورة 
ال�شائق بنقل امل�شاب فورا اإىل اأقرب م�شت�شفى اأو مركز �شحي اأو اإخبار ال�شرطة 
باحلادث اإذا تعذر لأي �شبب كان، واحلكمة التي دعت على هذا العذر من امل�شببني 
للحوادث اإىل م�شاعدة املجني عليه والتي ميكن اأن توؤدي اإىل اإنقاذ حياته ويدل على 

عدم ال�شتهانة باأرواح النا�س و�شالمة اأج�شادهم.

جريمة القتل الخطأ التحقيق الجنائي بين ذكاء المجرم وفراسة 
المحقق
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جتعل  قد  التي  الأ�سباب  من  العديد  هناك 
الآباء يرغبون يف م�ساركة ال�سور، مبا يف ذلك 
توثيق الذكريات ال�سعيدة عرب الإنرتنت. كما 
تقلل م�ساركة تلك ال�سور من م�ساعر الوحدة 
التي قد مير بها كثريون يف الأوقات ال�سعبة.

على  طفلك  �سور  م�ساركة  فاإن  ذلك،  ومع 
على  تنطوي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
بع�ض املخاطر، لذلك عليك تعلم كيفية القيام 

بذلك باأمان لطفلك.
خماطر ن�سر �سور طفلك

ل تقت�سر املخاطر على ن�سر �سور طفلك فقط 
عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، ولكن ن�سر 

كل معلومة تخ�سك ي�سكل خطرا بن�سبة ما.
عناية  اإىل  يحتاجون  الأطفال  لأن  ولكن 
خا�سة، فينبغي معرفة اأن م�ساركة �سورهم 
تعني اإن�ساء ب�سمة رقمية لطفلك، التي ميكن 
فقدان  ذلك  يف  مبا  �سلبية  اآثار  لها  يكون  اأن 
املالية  الحتيال  وعمليات  اخل�سو�سية 

والإحراج املحتمل لأطفالك يف امل�ستقبل.
خطر �سرقة الهوية

�سرية  معلومات  الآباء  من  العديد  �سارك 
م�ساركة  اأثناء  يف  ق�سد  غري  عن  اأطفالهم  عن 
الجتماعي..  التوا�سل  و�سائل  على  ال�سور 
اإىل  الأحيان  بع�ض  يف  امل�ساركة  هذه  اأدت 

�سرقة بيانات الهوية للطفل والأبوين.
عن  يك�سف  ندري  اأن  دون  من  ال�سور  ن�سر 
امليالد  وتاريخ  الكامل  وال�سم  الطفل  هوية 
املعلومات  هذه  ربط  جانب  اإىل  واملدينة، 
قد  ما  للوالدين، وهو  ال�سخ�سية  باملعلومات 
اإىل  املظلم-  الإنرتنت  �سبكة  عامل  -يف  يوؤدي 

تعر�ض الأ�سرة لالبتزاز اأو ال�سرقة.
ي�سعب اإزالتها

يكون  الإنرتنت،  على  ال�سور  م�ساركة  عند 
من ال�سعب حموها متاًما.. حتى بعد حذفها 
ال�سورة  م�ساركة  متت  فرمبا  ح�سابك،  من 
قبل  من  حفظها  اأو  اآخرين  اأ�سخا�ض  قبل  من 

الأ�سدقاء اأو حتى الغرباء.
قمت  اإذا  حتى  لطفلك  �سورة  ن�سر  ومبجرد 
بحذفها بعد 10 ثواٍن، فهناك بالفعل احتمال 

اأن يكون �سخ�ض ما قد اأ�ساء ا�ستخدامها.
جي�سيكا  لالأطفال  النف�سية  املعاجلة  تقول 
و�سع  يوؤدي  اأن  اأي�ًسا  "ميكن  فاندروير: 
�سورة مع معلومات التعريف على الإنرتنت 
اإىل تعري�ض طفلك خلطر البتزاز، بالإ�سافة 
وتغيريها  م�ساركتها  تتم  التي  ال�سور  اإىل 

املتعلقة  الإباحية  املواد  يف  ل�ستخدامها 
بالأطفال".

ال�سروط اخلفية
التوا�سل  مواقع  من  العديد  حتتوي 
ال�سروط  يف  خمفية  بنود  على  الجتماعي 
حقوًقا  متنحها  اإذ  بها،  اخلا�سة  والأحكام 
من�ساتها.  على  ت�ساركه  الذي  املحتوى  على 
�سورة  تن�سرين  عندما  اأنه  يعني  وهذا 
لطفلك فاإنك ت�سلمني ملكية ال�سورة اإىل مالكي 
ال�سورة  ا�ستخدام  ميكنهم  ولذلك  املن�سة، 
بالطريقة التي يرونها منا�سبة، وهذا بالطبع 

بف�سل موافقتك امل�سبقة على �سروطهم.
كيف ت�ساركني �سور طفلك باأمان؟

اأن بع�ض اخلرباء ين�سحون  الرغم من  على 
من  العديد  هناك  فاإن  متاًما،  ذلك  بعدم 
م�ساركة  على  مل�ساعدتك  واحليل  الن�سائح 
بع�ض  يلي  وفيما  باأمان..  طفلك  �سور 

الن�سائح مل�ساعدتك:
اخلا�سة  اخل�سو�سية  اإعدادات  من  حتققي 

بك
اإن�ستغرام  اأو  في�سبوك  على  ذلك  كان  �سواء 
اإعدادات  ا�ستخدام  فالأف�سل  تويرت،  اأو 
اخل�سو�سية الأكرث �سرامة التي توفرها هذه 
�سور  فيه  ت�ساركني  مكان  اأي  يف  احل�سابات 

طفلك.
تريدين  ل  اأنك  املن�سور  يف  بو�سوح  اكتبي 
الأ�سدقاء،  قبل  من  طفلك  �سور  م�ساركة 
املهم  من  باأنه  تذكريهم  اأي�ًسا  عليك  ويجب 
�سور  اأي  م�ساركة  اأو  حفظ  قبل  اإذنك  طلب 

لطفلك.
اأن بع�ض املن�سات ت�سمح  �سعي يف اعتبارك 
عالمات  لو�سع  اإذن  اأو  اإ�سعارات  بتعيني  لك 
قرر  اإذا  واإبالغك  م�ساركتها،  اأو  على �سورك 
التقليدية  بالطريقة  ال�سورة  حفظ  اأحدهم 
لل�سا�سة"  �سورة  "التقاط  بطريقة  اأو 

.)Screen shot(
اإيقاف ت�سغيل البيانات الو�سفية

تاأكدي اأن ال�سورة ل تت�سمن خا�سية حتديد 
املوقع اجلغرايف اأو التاريخ، اأو حتى الإ�سارة 
 Tag/( اإىل اأ�سماء ح�سابات اأخرى اأو ذكرها
اأو  اأ�سرار  اأي  تف�سي  قد   ،)Mention

معلومات خا�سة عن اأ�سرتك.
املوقع  حتديد  خا�سية  اإيقاف  من  حتققي 
اجلغرايف بانتظام، لأن حتديثات الربنامج قد 
تكون افرتا�سية مل�ساركة البيانات الو�سفية.

احذري من ن�سر البيانات
طفلك  مدر�سة  ا�سم  وجود  اإىل  تنتبهني  ل  قد 
اأو  بالريا�سة  اخلا�ض  التدريب  مكان  اأو 
املواهب، اأو اأن حتتوي �سورة م�سروع فني 

لطفلك على ا�سمه بالكامل.
تذكري اأن اأي �سخ�ض يخطط لبتزاز الأ�سرة 
بع�ض  جمع  �سوى  يحتاج  ل  اأمنها  تهديد  اأو 
لتحقيق  وهناك  هنا  من  الي�سرية  املعلومات 

هدفه.
اح�سلي على الإذن من طفلك

�سوره  فهم  من  ميّكنه  �سن  يف  طفلك  كان  اإذا 
التوا�سل  و�سائل  على  م�ساركتها  يتم  التي 
اأول،  اإذنه  تطلبي  اأن  املهم  فمن  الجتماعي، 

فاأنت بحاجة اإىل احرتام قراره.
ا�ساأيل طفلك عن املكان وال�سورة التي يف�سل 
اأن  يحب  الذي  املنا�سب  والتعليق  ن�سرها، 

ي�ساف اإىل ال�سورة.
المتناع عن ن�سر �سور بها اأطفال اآخرون

يف  ت�سعي  ل  طفلك،  �سور  م�ساركة  عند 
�سعي  بل  طفلك،  خ�سو�سية  فقط  اعتبارك 
الآخرين.  الأطفال  خ�سو�سية  اعتبارك  يف 
مع  �سور  اأي  م�ساركة  عدم  يجب  وبالتايل، 
اأطفال اآخرين بداخلها من دون اإذن والديهم.

اقراأي �سيا�سات اخل�سو�سية
و�سائل  على  طفلك  �سور  م�ساركة  عند 
تتجنبي  اأن  يجب  الجتماعي،  التوا�سل 
ا�ستخدام  يف  باحلق  حتتفظ  التي  املواقع 
عادًة  ميكنك  تريدها.  طريقة  باأي  �سورك 
العثور على هذه املعلومات يف بنود و�سروط 

املوقع.
ل ت�سمحي بالتنمر

بالتنمر  الأ�سدقاء  يقوم  اأن  اأبدا  تقبلي  ل 
�سبيل  على  ولو  طفلك،  من  ال�سخرية  اأو 
املزاح، واحر�سي اأي�سا اأن تكون م�ساركة 
ال�سور بني الأ�سدقاء فقط ولي�ض العامة.
حتى لو كان هدفك ن�سر �سور اأو ق�س�ض 
يف  ت�سعي  اأن  يجب  لأطفالك،  م�سحكة 
يف  عليهم  املدى  طويل  التاأثري  اعتبارك 

امل�ستقبل.
لالإفراط  النف�سي  التاأثري  يوؤدي  اأن  ميكن 
يف م�ساركة اأحد الوالدين اإىل �سعور الطفل 
للتنمر،  هدًفا  يجعله  اأن  وميكن  باحلرج، 
�سحته  على  �سلبي  اأثر  له  يكون  ما  وهو 
العقلية وحتى ال�سعور بالأمان يف العالقة 

مع اأحد الوالدين.

كيف تشاركين صور طفلك بأمان على 
منصات التواصل االجتماعي؟

الغالب  يف  يوؤثر  التوحد  اأن  ُيعتقد  كان  قريب،  وقت  حتى 
على الأولد والرجال مبعدل اأعلى بكثري مقارنة بالن�ساء، 
اإذ اأ�سار العديد من الباحثني اإىل الختالفات اجلينية. ومع 
التقليل  قد مت  اأن احلالة  اإىل  الدلئل اجلديدة  ت�سري  ذلك، 
تقدير ي�سع  اأحدث  الإناث، مع  اإىل حد كبري يف  �ساأنها  من 

الن�سبة عند 3 اإىل 1 )ذكور: اإناث(.
اأغفلت  ما  غالًبا  املبكرة،  اخلاطئة  املفاهيم  لهذه  نتيجة 
الدرا�سات الإناث للرتكيز على الذكور، مما اأدى اإىل حتيز 
الأطباء  اإن  بل  فح�سب،  ذلك  لي�ض  البحث.  يف  جن�ساين 
ب�سكل  ربطوا  �سواء  حد  على  الأمور  واأولياء  واملعلمني 
التغا�سي  مت  ال�سبب  لهذا  بالذكور؛  احلالة  هذه  اأ�سا�سي 
عن العديد من الن�ساء والفتيات اأو مت ت�سخي�سهن يف وقت 
التوحد  ت�سخي�ض  مت  الفتيات  بع�ض  اأن  حني  يف  متاأخر، 

لديهن ب�سكل خاطئ متاًما.
اأكرث  الإناث  تكون  اأن  املنا�سب، ميكن  الت�سخي�ض  وبدون 
مثل  العقلية،  ال�سحة  مب�ساكل  الإ�سابة  خلطر  عر�سة 
الكتئاب وا�سطرابات الأكل واإيذاء النف�ض، التي ميكن اأن 

تكون لها يف نهاية املطاف اآثار اأكرب بكثري.
التوحد  مر�ض  ت�سخي�ض  عن  الأطباء  بع�ض  يتغا�سى 
اأعرا�سه  اأكرث �سيوًعا عند البنني، ولأن  عند الفتيات لأنه 
باأ�سكال من  الفتيات الأكرب �سًنا امل�سابات  قد تختفي لدى 
التاأقلم  القدرة على  للفتيات  اأن  اأكرث اعتداًل، كما  التوحد 
الذي  اجلهد  وهو  الذكور،  من  اأكرب  ب�سورة  الأقران  مع 
الوا�سحة  الأعرا�ض  غياب  يف  ملحوظة  ب�سورة  ي�سهم 

ل�سطراب طيف التوحد لدى الإناث مقارنة بالذكور.
ولكن يف املقابل، فاإن الت�سخي�ض املبكر للفتيات امل�سابات 
لكل  املنا�سب  الدعم  على  احل�سول  يف  ي�ساعد  بالتوحد 

حالة، لذلك من املهم التعرف على الأعرا�ض.
ا�سطراب ولي�ض مر�سا

قدرة  على  توؤثر  اأن  ميكن  تطورية  حالة  هو  التوحد 
ال�سخ�ض على التوا�سل والتفاعل مع الآخرين، ومع ذلك، 

تختلف الأعرا�ض كثرًيا بني الأفراد.
منها«  والوقاية  الأمرا�ض  على  ال�سيطرة  »مراكز  وتقدر 
 59 كل  من  طفل  نحو  اأن  املتحدة  الوليات  يف   )CDC(

طفال لديه ت�سخي�ض مبر�ض التوحد.
الأعرا�ض الكال�سيكية للتوحد

متيل اأعرا�ض التوحد اإىل اأن تكون هي نف�سها عند الأولد 
عند  النا�ض  يتجاهلها  اأن  املرجح  من  ولكن  والبنات، 
اأن الأعرا�ض الأوىل والأ�سا�سية للتوحد  الفتيات، ل �سيما 
و�سعوبات  التعلم  و�سعوبات  اللغوي،  التاأخر  تت�سمن 
التوا�سل الجتماعي مع الأقران يف املراحل العمرية نف�سها 

اأو مع الغرباء.
فقد  الأعرا�ض،  من  وا�سعة  يغطي جمموعة  التوحد  ولأن 
اأ�سبح م�سطلح »ا�سطراب طيف التوحد« )ASD( هو 

الأكرث قبوًل الآن.
وبع�ض الأمثلة على الأعرا�ض ال�سائعة تت�سمن ما يلي:

يبلغون  عندما  باأ�سمائهم  ندائهم  عند  ي�ستجيبون  ل 
اأو  بهم  الإم�ساك  عدم  ويف�سلون  �سهًرا،   12 العمر  من 

احت�سانهم.
ل يتبعون التعليمات، ول يجيدون التقليد واملحاكاة.

الطفل من  اإذ يعاين  الب�سري،  التوا�سل  لديهم �سعوبة يف 
عدم القدرة على النظر مبا�سرة يف عني حمدثه.

عدم النظر اإىل �سيء ما عندما ي�سري اإليه �سخ�ض اآخر.
فقدان مهارات معينة، مثل عدم نطق كلمة ما كان ميكنهم 

ا�ستخدامها من قبل.
�سعوبة يف �سرح ما يريدون اأو يحتاجون اإليه.

�سعوبة فهم ما ي�سعر به الآخرون.
هي  التوحد  ل�سلوك  الأخرى  الرئي�سية  اخل�سائ�ض 
عن  اخلارجة  ال�سلوكيات  وبع�ض  املتكررة  ال�سلوكيات 

ال�سياق املعتاد.
وتت�سمن بع�ض الأمثلة ال�سائعة ما يلي:

مواجهة �سعوبة يف التكيف مع تغري الروتني.
خط  يف  اجلري  مثل  املتكررة،  وال�سلوكيات  التاأرجح 
هذه  تتجاوز  رمبا  مرة،  من  اأكرث  اإليه  والعودة  م�ستقيم 
ال�سلوكيات  هذه  تقييد  يتم  مل  اإذا  مرة   100 ال�سلوكيات 

املتكررة.
ق�ساء الكثري من الوقت يف تنظيم الأغرا�ض.
تكرار كلمات اأو عبارات اأو اأ�سوات معينة.

وجود ا�ستجابة غري عادية لبع�ض الروائح اأو الأذواق اأو 
الأ�سوات.

واملهارات  التوازن  �سعف  ذلك  يف  مبا  احلركة،  م�سكالت 
احلركية الدقيقة.

متيل معظم هذه الأعرا�ض اإىل الظهور يف مرحلة الر�ساعة 
اأو الطفولة املبكرة، على الرغم من اأن الآباء قد ل يتعرفون 
عليها دائًما يف ذلك الوقت. قد ل ت�سبح الأعرا�ض الأخرى 

وا�سحة حتى يكرب الطفل.
اأعرا�ض التوحد املخادعة

النمطية  ال�سورة  عن  خمتلًفا  الفتيات  عند  التوحد  يبدو 
ل�سلوك التوحد، لذلك قد ل يقوم بع�ض الأطباء بت�سخي�سه.

عالمات  اأحد  هو  اليدين،  رفرفة  مثل  املتكرر،  ال�سلوك 
الفتيات  لكن  الأطباء.  معظم  عليها  يتعرف  التي  التوحد 
امل�سابات بالتوحد قد ل يكون لديهن العديد من ال�سلوكيات 

املتكررة مثل الأولد، اأو قد يكن اأكرث هدوًءا حيالها.
اأحياًنا تكون الفتيات امل�سابات بالتوحد اأف�سل يف التحكم 
يف �سلوكهن يف الأماكن العامة؛ رمبا تعلمن يف وقت مبكر 
اأي�ًسا مهتمات  بالعني. وقد يكن  اأو يتوا�سلن  يبت�سمن  اأن 

بتكوين �سداقات اأكرث من الأولد امل�سابني بالتوحد.
كل هذا ميكن اأن يوؤدي اإىل ن�سخة اأكرث دقة من التوحد قد 
ل يتعرف عليها الطبيب، اإذ يتم ت�سخي�ض بع�ض الفتيات 
فرط  با�سطراب  م�سابات  اأنهن  على  بالتوحد  امل�سابات 
احلركة ونق�ض النتباه، التي ميكن اأن تبدو مت�سابهة مع 

اأعرا�ض التوحد ب�سورة �سطحية.
التوحد الذكوري

وفًقا لأخ�سائية علم النف�ض الع�سبي الإكلينيكي الدكتورة 
لدينا  الذي  النموذج  اأن  تبني  »لقد  اإب�ستني  اإف  �سوزان 
لت�سخي�ض التوحد الكال�سيكي هو منوذج ذكوري. وهذا ل 
يعني اأن الفتيات ل ينا�سنب ذلك اأبًدا، ولكن الفتيات متيل 
اإىل الظهور اأكرث هدوًءا، وكذلك ل تظهر �سلوكيات متكررة 

بالقدر نف�سه الذي يقوم به الذكور«.
�ستانفورد،  جامعة  يف   2005 عام  اأجريت  لدرا�سة  ووفًقا 
فاإن الفتيات امل�سابات بالتوحد يظهرن �سلوًكا اأقل تكرارا 
الختالفات  اأن  اأي�ًسا  الدرا�سة  ووجدت  الأولد.  من 
الدماغية بني الأولد والبنات امل�سابني بالتوحد ت�ساعد يف 

تف�سري هذا التناق�ض.
لالأطفال  نف�سية  -طبيبة  نا�ض  ويندي  ت�سيف 
واملراهقني- اأن الفتيات اأكرث عر�سة للتحكم يف �سلوكهن 
يف الأماكن العامة، لذلك ل يالحظ املعلمون الختالفات، 

ومن ثم يتم ا�ستبعادهن من ت�سخي�ض التوحد.

لماذا يتجاهل األطباء تشخيص اإلناث 
بالتوحد؟

ليلى علي
والتعديالت  بالتغيريات  مليئة  الزواج  من  الأوىل  ال�سنة  اإن  الباحثون  يقول 
اأن تتكيفا مع حياتكما واأدواركما اجلديدة،  اأنت وزوجك  والتحديات، لأنه عليك 
ومع ذلك فاإن كيفية تعاملك مع فرتة التكيف هذه اأمر بالغ الأهمية ل�سمان ا�ستمرار 

زواجك يف امل�ستقبل.
بالر�سا  تنبئ  التي  العوامل  حول  تك�سا�ض  جامعة  يف  اأجريت  درا�سة  وجدت 
الزوجي اأن تراجع احلب والعاطفة بني الزوجني وزيادة التناق�ض والختالفات 

بينهما خالل العامني الأولني من الزواج يعدان موؤ�سرا على الطالق بعد 13 عاما.
من  الأولني  العامني  خالل  انف�سلوا  الذين  الأزواج  اأن  كذلك  الدرا�سة  ووجدت 
جتاه  �سلبيني  وكانوا  الأمل،  خيبة  على  تدل  عالمات  اأظهروا  قد  كانوا  زواجهم 
ا�ستمر  الذين  الأزواج  اأما  زواجهم.  من  الأولني  ال�سهرين  يف  البع�ض  بع�سهم 
زواجهم وكانوا �سعداء كذلك فقد كانت لديهم م�ساعر اإيجابية جتاه الطرف الآخر 

خالل هذه الفرتة املبكرة من عالقتهم.
الر�سا  اأكرث عر�سة لعدم  اأن املتزوجني حديثا قد يكونون  اأي�سا  الأبحاث  وُتظهر 
ب�سبب التوقعات غري الواقعية اأو م�ستوى ما يعي�سونه مقابل ما كانوا يتوقعونه 

يف ما يتعلق بالزواج.
كذلك، فاإن امل�سكالت بني الأزواج يف ال�سنوات الأوىل تكون ناجتة غالبا عن اأمور 
الأمل،  بخيبة  وال�سعور  الزوجني،  بني  املناف�سة  واأي�سا  متوقعة،  غري  �سغرية 
وعدم حتمل امل�سوؤوليات، واختالط الأدوار اخلا�سة بكل �سخ�ض، وكذلك اجلن�ض.

ووجدت اإحدى الدرا�سات الأمريكية اأن املتزوجني حديثا الذين مييلون اإىل تقدير 

ال�سنوات  خالل  هي  كما  �ستبقى  الأقل  على  اأو  �سرتتفع  �سعادتهم  م�ستويات  اأن 
الأربع الأوىل من الزواج هم يف الواقع اأكرث عر�سة لرتاجع ال�سعادة مبرور الوقت.
الدرا�سات  -ح�سب  الزواج  من  الأوىل  ال�سنوات  يف  اأي�سا  �سائعا  الطالق  ويعترب 
الأمريكية- ب�سبب املرحلة النتقالية التي مير بها الأ�سخا�ض فيما يتعلق بالزواج 
لديهم  اأن  ثبت  ممن  الأزواج  بني  خا�سة  مرة،  لأول  الأبوة  واختبارهم  نف�سه 

م�ستويات من عدم الر�سا يف ما يتعلق بزواجهم.
كيف تتغلبني على م�سكالت الزواج الأوىل؟

ويل  »فريي  موقع  على  مقالها  يف  �سرتاتوف  �سريي  الكتب  وموؤلفة  الكاتبة  تقول 
مايند« )Verywellmind( اإنه بالإ�سافة اإىل احلفاظ على الرومان�سية حية 
يف بداية العالقة الزوجية فاإن هناك اأولويات اأخرى يجب على الزوجني النتباه 

اإليها اأي�سا يف بداية رحلتهما، وهي:
1- التعامل مع الأمور املالية

قد تكون للزوجني م�سادر اأموال منف�سلة خا�سة بكل واحد منهما، وهي من الأمور 
املهمة التي يجب مناق�ستها يف بداية الزواج اأو حتى قبل الزواج، كيف �سيدير كل 
من الزوجني اأموره املالية؟ هل �سيحتفظ كل منكما باأمواله يف ح�سابه املنف�سل اأم 
�سيتم التعامل ب�سكل م�سرتك؟ يف كل احلالت ال�سدق هو املفتاح عندما يتعلق الأمر 

بتجنب اخلالفات على الأمور املالية.
2- الأعمال املنزلية

ميكن اأن يوؤدي تق�سيم الأعمال املنزلية ب�سكل منا�سب بني الزوجني حديثي الزواج 
اإىل الق�ساء على التوتر يف منزلك و�سمان زواج �سعيد، �سعي يف اعتبارك اأنه من 

املحتمل اأن ت�سطري اإىل اإعادة تقييم قائمة م�سوؤوليات كل �سخ�ض من وقت اإىل اآخر 
ح�سب املهام امل�ستجدة ومدى ان�سغال كل منكما.

3- ابحثي عن طرق لق�ساء وقت الفراغ
بع�ض  ق�ساء  اإىل  اأي�سا  حتتاجني  فاإنك  مهما  اأمرا  معا  الوقت  تق�سية  تعد  بينما   

الوقت املمتع مع الأهل اأو الأ�سدقاء من اأجل النمو ال�سخ�سي وال�ستقالل.
4- و�سع حدود خا�سة بالأهل والأقارب

حتدثي مع زوجك حول ما هو مقبول وما هو غري مقبول فيما يتعلق مب�ساركة اأهل 
الزوجني يف الأمور اخلا�سة، فعلى �سبيل املثال: هل ميكن اأن ياأتوا اإىل املنزل دون 

�سابق اإنذار اأم يجب اأن يتم اإبالغكما مبكاملة هاتفية اأو ر�سالة ن�سية؟
5- فهم الختالفات

بيئات  يف  لرتبيتهم  نتيجة  البع�ض  بع�سهم  عن  الأزواج  اأفكار  تختلف  ما  غالبا 
وثقافات خمتلفة، و�سي�ساعدك فهم واحرتام هذه الختالفات يف جتنب احلكم على 

زوجك وحت�سني عالقتك معه.
6- تعلُّم كيفية التعامل مع اخلالفات

يف حني اأن اخلالف اأمر ل مفر منه فاإن الطريقة التي نتعامل بها مع اخلالف ميكن 
اأن حتدث فرقا يف العالقة الزوجية، ابذيل ق�سارى جهدك للحفاظ على موقف بّناء 

واحرتام متبادل، واأن تكوين على ا�ستعداد للتعرف على وجهة نظر زوجك.
7- مناق�سة التوقعات

بداية من امل�سوؤوليات املنزلية وانتهاء بتفا�سيل العالقة بينكما من املهم مناق�سة 
ما يتوقعه كل واحد منكما من الآخر، بعد كل �سيء ميكن للتوقعات غري املحققة اأو 

غري الواقعية اأن تخلق �سغوطا كبرية يف عالقتك، ميكن للتوقعات اخلاطئة كذلك 
اأن تدمر عالقتك بزوجك، فعلى �سبيل املثال اإذا كنت تتوقعني من �سريكك اأن يرتقي 
اإىل م�ستوى ما ترينه يف الأفالم الرومان�سية فاأنت تبالغني ب�سدة، وعلى كل منكما 

اأن يجعل توقعاته اأمرا مقبول ومقدورا عليه.
ب اللوم 8- جتنُّ

وزوجك،  اأنت  تواجهينها  �سراعات  اأي  تفاقم  اإىل  اإل  اللوم  اإلقاء  لعبة  توؤدي  لن 
الأف�سل اأن تناق�سي معه ما يحدث بالفعل وكيف ميكنكما العمل معا كزوجني ل�سد 

الفجوة.
9- امنحي نف�سك وزوجك الوقت للتكيف

مع  تكيفكما  اأثناء  بال�سرب  التحلي  املهم  من  لذا  لكليكما،  بالن�سبة  جديد  الزواج 
اأدواركما وم�سوؤولياتكما اجلديدة.

10- ل ميكنك تغيري زوجك
تذكري اأنه ل ميكنك تغيري زوجك والطريقة التي يت�سرف بها، فيما ميكنك تغيري 

ردود اأفعالك، مما قد يدفع زوجك اإىل تغيري ردود اأفعاله كذلك.
11- تقدير زوجك

ل تاأخذي زوجك كاأمر م�سّلم به، اإن قول »�سكرا لك« واإظهار التقدير ميكن اأن يقطعا 
�سوطا طويال يف جعل �سريكك ي�سعر بالر�سا عن نف�سه وعن عالقتك معه.

12- ق�ساء وقت ممتع معا
ذكريات  وخلق  البع�ض  بع�سكما  مع  الوقت  ببع�ض  ال�ستمتاع  ي�ساعد  اأن  ميكن 

عزيزة يف زواجك على تقوية العالقة بينكما.

نصائح من أجل بداية زواج موفقة ال تنتهي بالطالق

الف�سيولوجية  الفعل  ردود  عن  نتحدث  ما  غالبا 
مع  التفاعل  عند  الأمهات  خا�سة  الوالدين،  لدى 
اخلطوة  جتاهل  يتم  ما  غالبا  ولكن  اأطفالهن، 
درا�سة  جاءت  اأن  اإىل  العائلة  �سجرة  يف  ال�سابقة 
من  ماألوفة  غري  بطريقة  الثغرة  هذه  مللء  جديدة 
تظهره  الذي  الدماغ  ن�ساط  على  الرتكيز  خالل 

اجلدات عندما يتعلق الأمر باأحفادهن.
فريق من ق�سم الأنرثوبولوجيا يف جامعة اإميوري 
قام  ريلينغ  الربوفي�سور جيم�ض  بقيادة  الأمريكية 
من  العديد  يف  »اجلدات  اأن  راأى  بعدما  بدرا�سة 
وغالبا  املهمات،  املعيالت  من  يعتربن  املجتمعات 
علما  لالأحفاد«،  اأكرب  برفاهية  اهتمامهن  يرتبط  ما 
اأن هذا الهتمام مل يتم فح�سه عرب ن�ساط الدماغ، 
ولذلك راأى الفريق اأن تكون هذه هي الدرا�سة الأوىل 

التي تاأخذ الزاوية الف�سيولوجية يف العتبار.
جدات منخرطات يف حياة اأحفادهن

املجلة  تقرير  -ح�سب  وفريقه  ريلينغ  وا�ستدعى 
امراأة حتت �سن  اأعده جان بول فريتز- 50  الذي 
قليال على 59 عاما،  اأعمارهن  70، ويزيد متو�سط 
العرقي والجتماعي،  التنوع  اختيارهن  ويظهر يف 
حياة  يف  كبري  ب�سكل  منخرطات  ومعظمهن 
و3  معهم،  يع�سن  منهن   10 اأن  خا�سة  اأحفادهن، 

يقدمن الرعاية لهم.

هوؤلء  من  واحدة  لكل  يكون  اأن  الفريق  واختار 
الأقل  على  واحد  بيولوجي  حفيد  املتطوعات 
-بينهم  حفيدا   50 فجمعوا  التبني،  جتاهل  مع 
و12   3 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الإناث-  من   23
من  وطلبوا  �سنوات،   7 اأعمارهم  ومتو�سط  عاما، 
تختار  اأن  حفيد  من  اأكرث  لديها  كان  اإذا  املتطوعة 

الذي ت�سعر اأنه الأقرب اإليها عاطفيا.
ال�سعور العاطفي

اأ�سئلة  عن  يجنب  اأن  البداية  يف  اجلدات  من  ُطلب 
اأحفادهن  حياة  يف  انخراطهن  مدى  لتحديد 
مت  ذلك  وبعد  بهم،  العاطفي  وارتباطهن  املف�سلني 
وهي  مغناطي�سية،  رنني  باآلة  املتطوعات  تو�سيل 
مناطق خمتلفة  ما يحدث يف  لقيا�ض  نظام معروف 

من الدماغ.
�سورة  اأمامهن:  �سور  بعر�ض  املجربون  قام  ثم 
لأحد  وثالثة  جمهول،  لطفل  وثانية  للحفيد، 
الوالدين من نف�ض جن�ض احلفيد، ورابعة ل�سخ�ض 
اأفعال  ردود  مقارنة  اأجل  من  وذلك  جمهول،  بالغ 

املتطوعات يف كل حالة.
اأن  املجلة-  -ح�سب  القيا�سات  نتائج  واأظهرت 

اأقوى  ن�ساط  لديهن  يحدث  امل�ساركات  معظم 
العاطفي  باجلانب  املتعلقة  الدماغ  مناطق  يف 
واحلركة عندما ي�ساهدن �سورا لأحفادهن مقارنة 

مب�ساهدتهن ال�سور الأخرى.
اجلدات  لدى  اأقوى  يكون  الن�ساط  هذا  اأن  وبدا 
الالئي حددن يف ا�ستبيانهن اأنهن يرغنب يف امل�ساركة 
ب�سكل اأكرب يف رعاية اأحفادهن، كما كان لديهن اأي�سا 
بالتعاطف  املرتبطة  الدماغ  مناطق  يف  اأكرب  ن�ساط 

املعريف.
فورا  يربز  »ما  اإن  قائال  ريلينغ  جيم�ض  ويعلق 
الدماغ  مناطق  يف  الن�ساط  هو  البيانات  هذه  من 
اأن  اإىل  ي�سري  وهذا  العاطفي،  بال�سعور  املرتبطة 
اأحفادهن  به  ي�سعر  مبا  ال�سعور  اإىل  ميلن  اجلدات 
ي�سعرن  احلفيد  ابت�سم  فاإذا  معهم،  يتفاعلن  عندما 

بفرحته، واإذا بكى ي�سعرن باأمله و�سيقه«.
التعاطف املعريف

وعلى العك�ض من ذلك، اأظهرت الدرا�سة اأن اجلدات 
يف  يظهرن  البالغني  لأطفالهن  �سورا  يرين  عندما 
الأغلب ن�ساطا يف منطقة الدماغ املرتبطة بالتعاطف 
املعريف، وهذا يعني اأنهن رمبا يحاولن فكريا فهم ما 
يفكر فيه طفلهن البالغ اأو ي�سعر به وملاذا، ولكن يف 

�سكل �سعور عاطفي.

ويف�سر ريلينغ ذلك باأن »الأطفال ال�سغار قد طوروا 
بدماغ  فقط  لي�ض  بالتالعب،  لهم  ت�سمح  خ�سائ�ض 
الطفل  اأن  حني  يف  اجلدة،  مبخ  اأي�سا  ولكن  الأم، 
ال�سغار،  عند  الذي  اللطف  عامل  لديه  لي�ض  البالغ 

وهو لذلك ل يثري نف�ض ال�ستجابة العاطفية«.
ال�سوء  النتائج ت�سلط  فاإن هذه  الدرا�سة،  وح�سب 
ب�سكل ل لب�ض فيه على العالقة الرائعة بني اجلدة 
كما  البحتة،  العاطفة  تتجاوز  بطريقة  واحلفيد 
�سلوكنا،  التطور يف  اأي�سا على دور  ال�سوء  ت�سلط 
باأطفالهم  الب�سر  بها  يهتم  التي  الطريقة  يف  خا�سة 
حياة  اأن  اإىل  ت�سري  التي  اجلدة«  »فر�سية  يف  كما 
اختيارها  مت  قد  الإجناب  فرتة  بعد  طويال  املراأة 
عن طريق التطور على وجه التحديد لأداء دورها 

يف رعاية الأطفال.
املجلة  ن�سرتها  -التي  الدرا�سة  تقول  كما 
اإن   -»B بي  امللكية  املتخ�س�سة »وقائع اجلمعية 
»املربني  من  الب�سر  اأن  تثبت  كثرية  بيانات  هناك 
الأطفال  تربية  عبء  يقع  ل  بحيث  املتعاونني«، 
اأفراد  على  اأي�سا  بل  وحدها،  الأم  على  ورعايتهم 

اآخرين كالآباء والأجداد.
وي�سري ريلينغ وزمالوؤه اإىل اأن »اجلدات يف العديد 
املهمة،  املتغريات  من  يعتربن  املجتمعات  من 

وغالبا ما يرتبط اهتمامهن بتح�سني �سحة الأحفاد 
ويغ�سلنهم  ع  الر�سّ اجلدات  حتمل  اإذ  ورفاهيتهم، 
وهم  العمل  هذا  ويوا�سلن  ويراقبنهم  ويطعمنهم 

يكربون«.
وتدعم مثل هذه النتائج الفر�سية القائلة اإن فوائد 
رعاية اجلدات لأحفادهن »مت اختيارها لإطالة عمر 
غري  الإجنابي«،  دورها  توقف  بعد  عقودا  املراأة 
التف�سري  لي�ض  اأن هذا  اأن ريلينغ وزمالءه يدركون 

الوحيد لطول عمر الن�ساء بعد الإجناب.
ماذا عن الآباء؟

بعيدا عن جمتمعات ال�سيادين وجامعي الثمار يف 
ع�سور ما قبل التاريخ، ل يزال الب�سر املعا�سرون 
بقاوؤهن  اأ�سبح  وقد  جداتهم،  اإىل  ما�سة  بحاجة 
الآن  يتمتع  اإذ  جيدة،  ب�سحة  وهن  اأطول  بينهم 
يف  عاما   20 العمر  من  البالغني  الأطفال  من   %92
�سوي�سرا مثال باأجداد على قيد احلياة بعد اأن كان 

20% منهم فقط يتمتعون بذلك عام 1900.
ونظرا لأن »معدلت اخل�سوبة انخف�ست يف اأجزاء 
اهتماما  يتلقون  الأطفال  فاإن  العامل  من  كثرية 
متزايدا من الأجداد، لأن هذا الهتمام يتم توزيعه 

على عدد اأقل من الأطفال«.
كما اأنه يف عامل تعمل فيه اأعداد كبرية من الن�ساء 

اأكرث  اجلدات  م�ساعدة  ت�سبح  الطالق  فيه  ويكرث 
يعتنني  الالتي  الأمهات  من  كبري  لعدد  �سرورة 
باأطفالهن مبفردهن، حتى اأن ريلينغ يقول »غالبا ما 
نفرت�ض اأن الآباء اأهم مقدمي الرعاية بعد الأمهات، 
ولكن هذا لي�ض �سحيحا دائما، ففي بع�ض احلالت 

تكون اجلدات هن الراعيات الأ�سا�سيات«.
الآباء  باأن  يعرتفون  وزمالءه  ريلينغ  اأن  ومع 
الأطفال  برعاية  مهتمون  اجلدات  اإىل  بالإ�سافة 
اجلدات  نتائج  مقارنة  خالل  من  لحظوا  فاإنهم 
�سابقا  درا�ستها  متت  الآباء  من  عينة  بنتائج 
اأكرث  املتو�سط  يف  كن  اجلدات  اأن  مماثلة  باأ�ساليب 
بال�سعور  املتعلقة  املناطق  يف  الآباء  من  ن�ساطا 

العاطفي والتحفيز.
يقول مينوو يل -وهو م�سارك يف الدرا�سة- »اأ�سعر 
ق�سيت  لأنني  �سخ�سيا  ميثلني  البحث  هذا  باأن 
واأتذكر  جدتي،  مع  التفاعل  يف  الوقت  من  الكثري 
لقد  معها،  ق�سيتها  التي  الأوقات  باعتزاز  دائما 
مل  كطفل  بروؤيتي،  و�سعيدة  مرحبة  دائما  كانت 
اأفهم حقا ال�سبب«، ولذلك فاإن هذا الباحث يرى 
اجلدات  اأدمغة  يف  وظيفيا  يجري  ما  درا�سة  اأن 
»جانب مهم من التجربة الإن�سانية مت جتاهله اإىل 

حد كبري يف جمال علم الأع�ساب«.

ما يدور في دماغ الجدة عندما ترى أحفادها.. أمر مذهل



تحكيم دولي

العدد  ) 159  ( الثالثاء   5  /  4  / 2022 

مرسوم بقانون رقم )9( لسنة 1994 
بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير 

دولة البحرين.
بعد االطالع على الدستور، وعلى األمر 

األميري رقم )4( لسنة 1975، وعلى 
قانون المرافعات المدنية والتجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )12( لسنة 
1971 والقوانين المعدلة له، وعـلى 

المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 1988 
بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين 

إلى اتـفاقية نيويورك بشأن االعتراف 
بقرارات التحكيم األجنبية وتــنفيذها 

لعام 1958، وعلى المرسوم بقانون رقم 
)9( لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين 

للتحكيم التجاري الدولي، وعلى القانون 
النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 

1985، وبناًء على عرض وزير العدل 
والشئون اإلسالمية، وبعد موافقة مجلس 

الوزراء، رسمنا بالقانون اآلتي:
النموذجي  القانون  باأحكام  يعمل  الأوىل:  املادة 
للتحكيم التجاري الدويل لعام 1985 املرافق لهذا 
يتـفق  مل  دويل  جتاري  حتكيم  كل  على  القانون 

طرفاه على اإخ�ضاعه لقانون اآخر.
ال�ضابع  الباب  اأحكام  ت�ضري  ل  الثانية:  املادة 
ال�ضادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  من 
ب�ضــاأن   1971 ل�ضنة   )12( رقم  بقانون  باملر�ضوم 
يخ�ضع  دويل  جتاري  حتكيم  اأي  على  التحكيم، 
هذا  على  ت�ضري  ل  كما  القانون،  هذا  لأحكام 
املدنيـــة  املرافعات  قانــون  اأحكام  التحـكيم 
تـتعار�ض  ل  الذي  بالقدر  اإل  الأخرى  والتجارية 

فيه مع ن�ضو�ض هذا القانون.
العليا  الثالثة: تخت�ض حمكمة ال�ضتـئناف  املادة 
املادة  اإليها  اأ�ضارت  التي  الوظائف  باأداء  املدنية 
التجاري  للتحكيم  النموذجي  القانون  من   ”6”

الدويل لعام 1985 املرافق لهذا القانون.
يخ�ضه  فيما  -كل  الوزراء  على  الرابعة:  املادة 
-تــنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 

ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية.
الف�ضل الثاين: اتـفاق التحكيم

املادة )7(: تعريف اتـفاق التحكيم و�ضكله
1- ”اتـفاق التحكيم” هو اتـفاق بني الطرفني على 
املنازعات  بع�ض  اأو  جميع  التحكيم  اإىل  يحيال  اأن 
ب�ضاأن  بينهما  تـن�ضاأ  قد  اأو  ن�ضاأت  التي  املحددة 
غري  اأو  كانت  تعاقدية  حمددة  قانونية  عالقة 
يف  التحكيم  اتـفاق  يكون  اأن  ويجوز  تعاقدية، 
�ضورة  يف  اأو  عقد  يف  وارد  حتكيم  �ضرط  �ضورة 

اتـفاق منف�ضل.
مكتوباً،  التحكيم  اتـفاق  يكون  اأن  يجب   -2
اإذا ورد يف وثيقة موقعة  ويعترب التـفاق مكتوباً 
اأو  تلك�ضات  اأو  الر�ضائل  تبادل  يف  اأو  الطرفني  من 
ال�ضلكي  الت�ضال  و�ضائل  من  غريها  اأو  برقيات 
يف  اأو  لالتـفاق،  �ضجل  مبثابــة  تكون  والال�ضلكي 
اأحد  فيها  يدعى  الذي  والدفاع  املطالبة  تبادل 
الآخر..  الطرف  ينكره  اتـفاق ول  الطرفني وجود 
وتعترب الإ�ضارة يف عقد ما اإىل م�ضتـند ي�ضتمل على 
اأن  �ضريطة  حتكيم،  اتـفاق  مبثابة  التحكيم  �ضرط 
الإ�ضارة قد وردت  وان تكون  العقد مكتوباً  يكون 

بحيث جتعل يف ذلك ال�ضرط جزءًا من العقد.
املادة )8(: اتـفاق التحكيم والدعوى املو�ضوعية 

اأمام املحكمة
1- على املحكمة التي ترفع اأمامها دعوى يف م�ضاألة 
اأبرم ب�ضاأنها اتـفاق حتكيم، اأن حتيل الطرفني اإىل 
يف  الطرفني  اأحد  ذلك  منها  طلب  اإذا  التحكيــم، 
موعد اأق�ضاه تاريخ تـقدمي بيانه الأول يف مو�ضوع 
النزاع ما مل يت�ضح لها اأن التـفاق باطل ولغ اأو 

عدمي الأثر اأو ل ميكن تــنفيذه.
2- اإذا رفعت دعوى مما اأ�ضري اإليه يف الفقرة 1 من 
هذه املادة فيجوز مع ذلك البدء اأو ال�ضتمرار يف 
اإجراءات التحكيم، ويجوز اأن ي�ضدر قرار حتكيم 

والدعوى ل تزال منظورة اأمام املحكمة.
املادة )9(: اتـفاق التحكيم واتخاذ تدابري موؤقتة 
من جانب املحكمة ل يعترب مناق�ضاً لتـفاق حتكيم 
اأن يطلب اأحد الطرفني، قبل بدء اإجراءات التحكيم 
اأو يف اأثـنائها، من اإحدى املحاكم اأن تـتخذ اإجراًء 
وقـائياً موؤقتاً واأن تـتخذ املحكمة اإجراًء بناًء على 

هذا الطلب.
الف�ضل الثالث: ت�ضكيل هيئة التحكيم

مني املادة )10(: عدد املَُحـكـِـّ
مني. 1- للطرفني حرية حتديد عدد املَُحـكـِـّ

مني ثالثة. 2- فاإن مل يفعال ذلك كان عدد املَُحـكـِـّ
مني املادة )11(: تعيـني املَُحـكـِـّ

1- ل مينع اأي �ضخ�ض ب�ضبب جن�ضيته من العمل 
كمحكم، ما مل يتـفق الطرفان على خالف ذلك.

2- للطرفني حرية التـفاق على الإجراء الواجب 
اإخالل  اأو املحكمني دون  اتباعه يف تعيـني املحكم 

باأحكام الفقرتني 4، 5 من هذه املادة.
3 – فاإن مل يكونا قد اتـفقا على ذلك يتبع الإجراء 

التايل:
)اأ( يف حالة التحكيم بثالثة حمكمني يعني كل من 
على  املعينان  املحكمان  ويقوم  حمكماً  الطرفني 
يقم  مل  واإذا  الثالث،  املحكم  بتعيـني  النحو  هذا 
يوماً  ثالثني  خالل  املحكم  بتعيـني  الطرفني  اأحد 
من ت�ضلـُّمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، اأو اإذا مل 
يتـفق املحكمان على املحكم الثالث خالل ثالثــــني 
يوماً مـــن تعيـينهما وجب اأن تـقوم بتعيـينه بناًء 
على طلب اأحد الطرفني املحكمة امل�ضماة يف املادة 

.“  6 ”
ي�ضتطع  ومل  فرد  مبحكم  التحكيم  كان  اإذا  )ب( 
تـقوم  اأن  وجب  املحكم  على  التـفاق  الطرفان 

املحكمة  الطرفني  اأحد  طلب  على  بناًء  بتعيـينه 
امل�ضماة يف املادة ” 6 “.

– يف حالة وجود اإجراءات تعيـني اتـفق عليها   4
الطرفان:

) اأ ( اإذا مل يت�ضرف اأحد الطرفني وفقاً ملا تقت�ضيه 
هذه الإجراءات، اأو

املحكمان  اأو  الطرفان  يتمكن  مل  اإذا  )ب( 
وفقاً  منهـما  مطلوب  اتـفاق  اإىل  التو�ضل  من 

لهذهالإجراءات، اأو
موؤ�ض�ضة،  كان  واإن  ثالث،  طرف  يقم  مل  اإذا   ) )ج 
الإجراءات،  هذه  يف  اإليه  موكولة  مهمة  اأي  باأداء 
املحكمة  من  يطلب  اأن  الطرفني  مـــن  لأي  فيجوز 
امل�ضماة يف املادة ” 6 ” اأن تـتخذ الإجراء الالزم 
التعيـني على  اإجراءات  ما مل ين�ض التـفاق على 

و�ضيلة اأخرى ل�ضمان التعيـني.
5 – اأي قــرار يف م�ضـاألة موكولة مبوجب الفقرتني 
يف  امل�ضمـــاة  املحكمة  اإىل  املادة  هذه  من   4  ،3
املــــادة ” 6 ” يكون قرارًا نهائياً غري قابل للطعن، 
حمكم  بتعيـني  قيامها  لدى  املحكمة  على  ويتعني 
املطلوب  املوؤهالت  اإىل  الواجب  العتبار  تويل  اأن 
واإىل  الطرفني  لتـفاق  وفقاً  م  املَُحـكـِـّ يف  توافرها 
م  ـكـِـّ العتبارات التي من �ضاأنها �ضمان تعيـني حُمَ
اأو  ـكـِّم فرد  م�ضتـقل وحمايد، ويف حالة تعيـني حُمَ
العتبار  يف  تاأخذ  اأن  عليها  يتعني  ثالث  م  ـكـِـّ حُمَ
غري  جن�ضية  من  ـم  ـكَّ حُمَ تعيـني  ا�ضت�ضواب  كذلك 

جن�ضية الطرفني.
م املادة )12(: اأ�ضباب رد املَُحـكـِـّ

احتمال  بق�ضد  يفاحت  حني  ال�ضخ�ض  على   -1
ما اأن ي�ضرح بكل الظروف التي من  ـكـِـّ تعيـينه حُمَ
�ضاأنها اأن تـثري �ضكوكا لها ما يربرها حول حيدته 
وطوال  تعيـينه  منذ  ـم،  املَُحـكَّ وعلى  وا�ضتـقالله، 
طريف  اإىل  اإبطاء  بال  يف�ضي  اأن  التحكيم  اإجـراءات 
النزاع بوجود اأي ظرف من هذا القبـيل اإل اإذا كان 

قد �ضبق له اأن اأحاطهما علماً بها.
م اإل اإذا وجدت ظروف تـثري  ـكـِـّ 2- ل يجوز رد حُمَ
ا�ضتـقالله  اأو  حيدته  حول  يربرها  ما  لها  �ضكوكاً 

عليها  اتـفق  ملوؤهـــالت  حائـــزًا  يكــن  لــم  اإذا  اأو 
رد  النزاع  طريف  من  لأي  يجوز  ول  الطرفان، 
ـم عيَّـنه هو اأو ا�ضرتك يف تعيـينه اإل لأ�ضباب  ـكَّ حُمَ

م. تـَبيَّـنها بعد اأن مت تعيـني هذا املَُحـكـِـّ
املادة )13(: اإجراءات الرد

رد  اإجراءات  على  التـفاق  حرية  للطرفني   –  1
هذه  من   3 الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع  املحكم، 

املادة.
التـفاق وجب على  – فـاإذا مل يوجد مثل هذا   2
خالل  ير�ضل  اأن  حمكم  رد  يعتـزم  الذي  الطرف 
بتـ�ضكيل  علمه  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  خم�ضة 
باأي ظـرف من  تاريخ علمه  اأو من  التحكيم  هيئة 
 ،“ ” 12 فـقرة 2  اإليها يف املادة  الظروف امل�ضـار 
بياناً مكتوباً بالأ�ضباب التي ي�ضتـند اإليها طلب رد 
هيئة التحكيم، فاإذا مل يتـنح املحكم املطلوب رده 
و مل يوافق الطرف الآخر علــى طلـــب الرد، فعلى 

هيئة التحكيم اأن تبت يف طلب الرد.
وفقاً  املقدم  الـــرد  طلـــب  يقبــل  لـم  واإذا   -3
وفقاً  اأو  الطرفني  بني  عليها  املتفق  لالإجــراءات 
لالإجراءات الواردة يف الفقرة 2 جاز للطرف الذي 
يف  امل�ضماة  املحكمة  من  يطلب  اأن  الرد  طلب  قدم 
ـُلمه اإ�ضعارًا  املادة ” 6 ” خالل ثالثني يوماً من تـَ�ضَّ
الرد،  طلب  يف  تبت  اأن  رده،  طلب  رف�ض  بقرار 
وقرارها يف ذلك يكون غري قابل لأي طعن، وريثما 
يتم الف�ضل يف هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم مبا 
يف ذلك املحكم املطلوب رده، اأن توا�ضل اإجراءات 

التحكيم، واأن ت�ضدر قرار التحكيم.
املادة )14(: المتناع اأو ال�ضتحالة

القانون  بحكم  قادر  غري  املحكم  اأ�ضبح  اإذا   -1
اأو تخلف عن  اأداء وظائفه  الواقع على  بحكم  اأو 
عن  تنحى  هو  اإذا  وليته  تنتهي  مبهمته،  القيام 
مهمته.  اإنهاء  على  الطرفان  اتـفق  اإذا  اأو  وظيفته 
اأما اإذا ظل هناك خالف حول اأي من هذه الأ�ضباب 
املحكمة  اإىل  يطلب  اأن  الطرفني  من  لأي  فيجوز 
مو�ضوع  يف  تف�ضل  اأن   ”  6  ” املادة  يف  امل�ضماة 

اإنهاء ولية املحكم، وقرارها يف ذلك يكون نهائيا.
وافق  اإذا  اأو  وظيفته  عن  حمكم  تنحى  اإذا   -2
لهــذه  اإنهاء مهمة املحكم وفقاً  الطرفني على  اأحد 
املــادة اأو للفقرة 2 من املادة ” 13 ” فاإن هذا ل 
يعترب اإقرارًا ب�ضحة اأي من الأ�ضباب امل�ضار اإليها 

يف هذه املادة اأو يف الفقرة 2 من املادة ” 12 “.
م بديل ـكـِـّ املادة )15(: تعيـني حُمَ

عندمــا تـنتهـــي وليـــة اأحد املحكمني وفقاً للمادة 
عن  تنحيه  ب�ضبب  ” اأو   14 ” املادة  ” اأو   13 ”
وليته  اإلغاء  ب�ضبب  اأو  اأخر  �ضبب  لأي  وظيفته 
باتـفاق الطرفني اأو يف اأي حالة اأخرى من حالت 
اإنهاء الولية، يعنيَّ حمكم بديل وفقاً للقواعد التي 
كانت واجبة التطبيق على تعيـني املحكم اجلاري 

تبديله.
الف�ضل اخلام�ض: �ضري اإجراءات التحكيم

الطرفني  بني  املعاملة  يف  امل�ضاواة   :)18( املادة 
امل�ضاواة  قدم  على  الطرفـــان  يعامــل  اأن  يجــب 
لعر�ض  الكاملة  الفر�ضة  منهما  لكل  تهياأ  واأن 

ق�ضيته.
املادة )19(: حتديد قواعد الإجراءات

1- مع مراعاة اأحكام هذا القانون يكون للطرفني 
على  يتعني  التي  الإجراءات  على  التـفاق  حرية 

هيئة التحكيم اإتباعها لدى ال�ضري يف التحكيم.
2- فاإذا مل يوجد ثمة مثل هذا التـفاق كان لهيئة 
التحكيم مع مراعاة اأحكام هذا القانون، اأن ت�ضري 
منا�ضبة، وت�ضمل  تراها  التي  بالكيفية  التحكيم  يف 
تـقرير  �ضلطة  التحكيم  لهيئة  املخولة  ال�ضلطة 
باملو�ضوع  و�ضلتها  املقدمة  الأدلة  قبول  جواز 

وجدواها واأهميتها.
املادة )20(: اللغـــة

1- للطرفني حرية التـفاق على اللغة اأو اللغات 
التي ت�ضتخدم يف اإجراءات التحكيم، فاإذا مل يتـفـقا 
على ذلك بادرت هيئة التحكيم اإىل تعيـني اللغة اأو 
اللغات التي ت�ضتخدم يف هـذه الإجراءات، وي�ضرى 
مكتوب  بيان  اأي  على  التعيـني  اأو  التـفاق  هذا 
يقدمه اأي من الطرفني، واأي مرافعة �ضفوية واأي 
من  ي�ضدر  اأخر  بالغ  اأي  اأو  قرار  اأو  حتكيم  قرار 

هيئة التحكيم ما مل ين�ض التـفاق على غري ذلك.
دليل  باأي  يرفق  باأن  تاأمر  اأن  التحكيم  لهيئة   -2
اتـفق  التي  اللغات  اأو  اللغة  اإىل  ترجمته  م�ضتـند 

عليها الطرفان اأو عينتها هيئة التحكيم.
املادة )21(: مكان التحكيم

التحكيم،  علىمكان  التـفاق  حرية  للطرفني   -1

التحكيم  هيئة  تولت  ذلك  على  يتـفقا  مل  فاإذا 
تعيـني هذا املكان على اأن تاأخذ يف العتبار ظروف 

الق�ضية مبا يف ذلك العمل على راحة الطرفني.
املادة  الفقرة 1 من هذه  اأحكام  ا�ضتـثـناء من   -2
يجوز لهيئة التحكيم اأن جتتمع يف اأي مكان تراه 
اأقوال  ول�ضماع  اأع�ضائها  بني  للمداولة  منا�ضباً 
ملعاينة  اأو  النزاع  طريف  اأو  اخلرباء  اأو  ال�ضهود 
لفح�ض  اأو  املمتلكات  من  غريها  اأو  الب�ضائع 
امل�ضتـندات، اأو لغري ذلك، ما مل يتـفق الطرفان عىل 

خالف ذلك.
املادة )22(: بدء اإجراءات التحكيم

الذي  اليوم  ما يف  نزاع  التحكيم يف  اإجراءات  تبداأ 
يت�ضلم فيه املدعى عليه طلباً باإحالة ذلك النزاع اإىل 

التحكيم ما مل يتـفق الطرفان على خالف ذلك.
املادة )23(: بيان الدعوى وبيان الدفاع

يتـفق  التي  املدة  يـبني، خالل  اأن  1- على املدعي 
عليها الطرفان اأو حتددها هيئة التحكيم، الوقائع 
النزاع  مو�ضوع  وامل�ضائل  لدعــواه  املوؤيدة 
دفاعه  يقدم  اأن  عليه  املدعــى  وعلى  وطلباته، 
قد  الطرفان  يكن  مل  ما  امل�ضائل  بهذه  يتعلق  فيما 
يجب  التي  العنا�ضر  على  اأخرى  بطريقة  اتـفقا 
مع  الطرفان  ويقدم  البيانان،  هذان  يتناولها  اأن 
ذات  اأنها  يعتربان  التي  امل�ضتـندات  كل  بيانيهما 
اإىل  ي�ضريا  اأن  لهما  يجوز  اأو  باملو�ضوع  �ضلة 

امل�ضتـندات اأو الأدلة التي يعتـزمان تـقدميها.
2- ما مل يتـفق الطرفان على �ضيء اآخر يجوز لكل 
منهما اأن يعدل طلبه اأو دفاعه اأو اأن ي�ضيف اإليهما 
خالل �ضري الإجراءات، اإل اإذا راأت هيئة التحكيم 
اأن من غري املنا�ضب اإجازة مثل هذا التعديل لتاأخر 

وقت تـقدميه.
والإجراءات  ال�ضفهية  الإجراءات   :)24( املادة 

الكتابية
�ضتعقد  كانت  اإذا  ما  التحكيم  هيئة  تـقرر   -1
جل�ضات مرافعة �ضفهية لتـقدمي البينات اأو لتـقدمي 
الإجراءات  يف  �ضت�ضري  اأنها  اأو  ال�ضفهية  احلجج 
على اأ�ضا�ض امل�ضتـندات وغريها من الأدلة املادية 
الطرفني.  بني  لذلك  اتـفاق خمالف  اأي  مراعاة  مع 
يتـفق  مل  ما  التحكيم  هيئة  على  يجب  اإنه  غري 
ملرافعات  جل�ضات  اأية  عقد  عدم  على  الطرفان 
اأن تعقد تلك اجلل�ضات يف مرحلة منا�ضبة  �ضفوية 

من الإجراءات اإذا طلب ذلك منها اأحد الطرفني.
جل�ضة  اأية  مبوعد  الطرفني  اإخطار  يجب   -2

التحكيم  لهيئة  اجتماع  واأي  �ضفهية  مرافعة 
اأو  اأخرى  ممتلكات  اأو  ب�ضائع  معاينة  لأغرا�ض 
لفح�ض م�ضتـندات وذلك قبل النعقاد بوقت كاف.

واملعلومات  وامل�ضتـندات  البيانات  جميع   -3
هيئة  اإىل  الطرفني  اأحد  يقدمها  التي  الأخرى 
اأي�ضا  ويبلغ  الآخر،  الطرف  اإىل  تبلغ  التحكيم 
دليل  اأي  اأو  خبري  ي�ضعه  اأيتـقرير  الطرفني  اإىل 
اتخاذ  التحكيم يف  اإليه هيئة  ت�ضتـند  قد  م�ضتـندي 

قرارها.
املادة )25(: تخّلـُف اأحد الطرفني

يلي،  ما  اتـفقا على خالف  قد  الطرفان  يكن  اإذا مل 
وحدث دون عذر كاف:

دعواه  بيـان  تـقدمي  عن  املدعي  ف  تخـلـَـّ ان   ) اأ   (
التحكيم  هيئة  تنهي   ،“  )1(  23  ” للمادة  وفقاً 

اإجراءات التحكيم.
)ب( ان تخلـَّف املدعى عليه عن تـقدمي بيان دفاعه 
التحكيم  هيئة  توا�ضل   ،“  )1(23 ” للمادة  وفقاً 
الإجراءات دون ان تعترب هذا التخلف يف حد ذاته 

قبول لدعاءات املدعي.
جل�ضة  ح�ضور  عن  الطرفني  اأحد  ف  تخلـَـّ ان  )ج( 
اأو عن تـقدمي اأدلة م�ضتـندية يجوز لهيئة التحكيم 
بناًء  حتكيم  قرار  واإ�ضدار  الإجراءات  موا�ضلة 

على الأدلة املتوافرة لديها.
املادة )26(: تعيـني خبري من جانب هيئة التحكيم
1- ما مل يتـفق الطرفان على خالف ما يلي يجوز 

لهيئة التحكيم:
لتـقدمي  خبري  من  اأكرث  اأو  خبريًا  تعني  ان   ) اأ   (

تـقرير اإليها ب�ضاأن م�ضائل معينة حتددها الهيئة.
اإىل  يقدم  اأن  الطرفني  من  اأي  من  تطلب  ان  )ب( 
اأو ان  اأية معلومات ذات �ضلة باملو�ضوع  اخلبري 
�ضلة  ذات  م�ضتـندات  اأية  على  الطالع  له  يتيح 
اأو  ب�ضاعة  اأية  م�ضاهدة  اأو  لفح�ضها  باملو�ضوع 

اأموال اأخرى ملعاينتها.
اأو  الكتابي  تـقريره  اخلبري  يقدم  ان  بعد   -2
اأو  الطرفني  اأحد  اإذا طلب ذلك  ال�ضفوي، ي�ضرتك، 
راأت هيئة التحكيم �ضرورة ذلك يف جل�ضـة مرافعة 

اإليه  اأ�ضئلة  توجيه  فر�ضة  للطرفني  فيها  تـتاح 
يف  ب�ضهاداتهم  ليـُدلوا  اخلرباء  من  �ضهود  وتـقدمي 
امل�ضائل مو�ضوع النزاع، ما مل يتـفق الطرفان على 

خالف ذلك.
املحاكم  من  املقدمة  امل�ضاعدة   :)27( املادة 
يجوز  التحكيم  اإجراءات  يف  اأدلة  على  للح�ضول 
مبوافـقـتها  الطرفني  من  لأي  اأو  التحكيم  لهيئة 
دولة  يف  خمت�ضة  حمـكمة  من  امل�ضاعدة  طلب 
للمحكمة  ويجوز  اأدلة،  على  للح�ضول  البحرين 
ان تـنفذ الطلب يف حدود �ضلطتها ووفـقاً لقواعدها 

اخلا�ضة باحل�ضول على الأدلة.
واإنهاء  التحكيم  قرار  اإ�ضدار  ال�ضاد�ض:  الف�ضل 

الإجراءات
على  التطبيق  الواجبة  القواعد   :)28( املادة 

مو�ضوع النزاع
لقواعد  وفقاً  النزاع  يف  التحكيم  هيئة  تـف�ضل   -1
واجبة  بو�ضفها  الطرفان  يختارها  التي  القانون 
اختيار  واأي  النزاع،  مو�ضوع  على  التطبـيق 
لقانون دولة ما اأو نظامها القانوين يجب اأن يوؤخذ 
املو�ضوعي  القانون  اإىل  مبا�ضرة  اإ�ضارة  اأنه  على 
بتنازع  اخلا�ضة  قواعدها  اإىل  ولي�ض  الدولة  لتلك 
القوانني، ما مل يتـفق الطرفان �ضراحة على خالف 

ذلك.
على  وجب  قواعد،  اأية  الطرفان  يعني  مل  اإذا   -2
تـقرره  الذي  القانون  تطبق  ان  التحكيم  هيئة 
قواعد تنازع القوانني التي ترى الهيئة اأنها واجبة 

التطبـيق.
3- ل يجوز لهيئة التحكيم الف�ضل يف النزاع على 
اأ�ضا�ض ودي اأو على مقت�ضى قواعد العدالة اإل اإذا 

اأجاز لها الطرفان ذلك �ضراحة.
يف  التحكيم  هيئة  تـف�ضل  الأحوال  جميع  يف   -4
اعتبارها  يف  وتاأخذ  العقد  ل�ضروط  وفقاً  النزاع 
العادات املتبعة يف ذلك النوع من الن�ضاط التجاري 

املنطبقة على املعاملة.
املادة )29(: اتخاذ القرارات يف هيئة التحكيم من 

مني ـكـِـّ عدة حُمَ
اأكرث  فيها  ي�ضرتك  التي  التحكيم  اإجراءات  يف 
التحكيم  لهيئة  قرار  اأي  ُيتَخذ  واحد  م  ـكـِـّ حُمَ من 
باأغلبية جميع اأع�ضائها ما مل يتـفق الطرفان على 
خالف ذلك، على انه يجوز ان ت�ضدر القرارات يف 
الهيئة  يراأ�ض  الذي  املحكم  الإجرائية من  امل�ضائل 
اأع�ضاء هيئة  اأو جـميع  الطرفان  بذلك  له  اأذن  اإذا 

التحكيم.
املادة )30(: ت�ضوية النزاع

1- اإذا اتـفق الطرفان يف خالل اإجراءات التحكيم، 
هيئة  على  كان  بـينهما،  فيما  النزاع  ت�ضوية  على 
التحكيم ان تنهـــي الإجراءات وان تـثبت الت�ضوية 
يف  اعرتا�ضها،  وعدم  الطرفني  طلب  على  بناًء 

�ضورة قرار حتكيم ب�ضروط متفق عليها.
2- اأي قرار حتكيم ب�ضروط متفق عليها يجب ان 
فيه  وين�ض   ،“  31  ” املادة  لأحكام  وفقاً  ي�ضدر 
نف�ض  القرار  لهذا  ويكون  حتكيم،  قرار  انه  على 
حتكيم  قرار  لأي  يكون  الذي  الأثر  ونف�ض  ال�ضفة 

اآخر ي�ضدر يف مو�ضوع الدعوى.
املادة )31(: �ضكل قرار التحكيم وحمتوياته

1- ي�ضدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه املَُحكـِّم اأو 
ي�ضرتك  التي  التحكيم  اإجراءات  ويف  املَُحكـِّمون، 
توقعه  ان  يكفي  واحد  حمكم  مــن  اأكــرث  فيهــا 
بيان �ضبب  �ضريطة  التحكيم  اأع�ضاء هيئة  اأغلبـية 

غيـبة اأي توقيع.
ُبـِنـَي  التي  الأ�ضباب  التحكيم  قرار  يف  يـبـني   -2
على  اتـفقا  قد  الطرفان  يكن  مل  ما  القرار،  عليها 
القرار قد �ضدر  اأو ما مل يكن  الأ�ضباب  بـيان  عدم 

ب�ضروط متـفق عليها مبقـت�ضى املادة ” 30 “.
ومكان  �ضدوره  تاريخ  القرار  يـبني  اأن  يجب   -3
 20 ” للفقرة )1( من املادة  التحكيم املحدد وفقاً 

املكان. ذلك  يف  �ضادرًا  التحكيم  قرار  ويعترب   ،“
الطرفني  من  كل  اإىل  ت�ضلم  القرار  �ضدور  بعد   -4
للفقرة )1(  ن�ضخة منه موقعة من املحكمني وفقاً 

من هذه املادة.
5- ول يجــوز ن�ضــر قرار التحكيم اأو ن�ضر اأجزاء 

منه اإل مبوافـقة الطرفني.
املادة )32(: اإنهاء اإجراءات التحكيم

التحكيم  بقرار  التحكيم  اإجراءات  تـنتهي   -1
النهائي اأو باأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة )2( 

من هذه املــــادة.
باإنهاء  اأمرًا  ت�ضدر  اأن  التحكم  هيئة  على   -2

التحكيم يف احلالت الآتية:

)اأ( اإذا �ضحب املدعي دعواه، اإل اإذا اعرت�ض على 
التحكيم  هيئة  واعرتفـــــت  عليــــه  املدعـــى  ذلك 
باأن له م�ضلحة م�ضروعة يف احل�ضول على ت�ضوية 

نهائية للنزاع.
)ب( اإذا اتـفق الطرفان على اإنهاء الإجراءات.

ا�ضتمرار  ان  التحكيم  هيئة  وجدت  اإذا  )ج( 
الإجراءات اأ�ضبح غري �ضروري اأو م�ضتحيال ً لأي 

�ضبب اأخر.
بانتهاء  التحكيم  هيئــة  وليــة  تـنتهــي   -3
 33 ” اإجراءات التحكيم مع مراعاة اأحكام املادة 

.″34 ” املادة  من   )4( ” والفقرة 
املادة )33(: ت�ضحيح قرار التحكيم وتـف�ضريه

قرار التحكيم الإ�ضايف
قرار  م  ت�ضلـُـّ تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  يف   -1

التحكيم وما مل يتـفق الطرفان على مدة اأخرى:
) اأ ( يجوز لكل من الطرفني ب�ضرط اإخطار الطرف 
ما  ت�ضحح  اأن  التحكيم  هيئة  من  يطلب  ان  الآخر 
اأو  ح�ضابية  اأخطاء  من  القرار  يف  وقع  قد  يكون 

كتابيـة اأو طباعية اأو اأية اأخطاء اأخرى مماثلة.
)ب( يجــوز لأحــد الطرفني ب�ضرط اإخطار الطرف 
نقطة  تـف�ضري  التحكيم  هيئة  من  يطلب  اأن  الآخر، 
واإذا  منه.  معني  جزء  اأو  التحكيم  قرار  يف  معينة 
راأت هيئة التحكيم اأن للطلب ما يربره فاإنها جتري 
ثالثني  خــــالل  التـف�ضري  ت�ضدر  اأو  الت�ضحيح 
الت�ضحيح  ويكون  الطلب،  م  ت�ضلـُـّ تاريخ  من  يوماً 

والتـف�ضري جزءًا من قرار التحكيم.
اأي خطاأ من  اأن ت�ضحح  التحكيم  لهيئة  2- يجوز 
اأ( من هذه املادة  الفقرة )1  اإليه يف  النوع امل�ضار 
تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  نف�ضها  تلقاء  من 

�ضدور القرار.
يجوز  ذلك،  خالف  على  الطرفان  يتـفق  مل  ما   -3
الثاين  الطرف  اإخطار  وب�ضرط  الطرفني  من  لأي 
اأن يطلب من هيئة التحكيم خالل ثالثني يوماً من 
تاريخ ت�ضلـُّمه قرار التحكيم اأن ت�ضدر قرار حتكيم 
اإجراءات  خالل  قدمت  التي  الطلبات  يف  اإ�ضافــــي 
واإذا  اأغفلهـــا،  التحكيــــــــم  قرار  ولكن  التحكيم 
راأت هيئـــة التحكيم ان لهذا الطلب ما يربره وجب 
�ضتني  خالل  الإ�ضايف  القرار  ذلك  ت�ضدر  ان  عليها 

يوماً.
اقـت�ضى  -اإذا  متدد  اأن  التحكيم  لهيئة  يجوز   -4
اإجراء  خاللها  عليها  يجب  التي  -الفرتة  الأمر 
قـــرار  اإ�ضدار  اأو  تـف�ضري  اإعطاء  اأو  ت�ضحيح 

حتكيـــم اإ�ضايف مبوجـــب الفقـــرة 1 والفقرة 3 من 
هذه املادة.

5- ت�ضري اأحكام املادة ” 31 ” على ت�ضحيح قرار 
التحكيم وتـف�ضريه وعلى قرار التحكيم الإ�ضايف

الف�ضل ال�ضابع: الطعن يف قرار التحكيم
املادة ) 34 (: طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن 

يف قرار التحكيم
اإحدى  اأمام  التحكيم  قرار  يف  الطعن  يجوز  ل   -1
املحاكم اإل بطلب اإلغاء يقدم وفقاً للفقرتني 2 و 3 

من هذه املادة.
2- ل يجوز للمحكمة امل�ضماة يف املادة ” 6 ” اأن 

تلغي اأيقرار حتكيم اإل اإذا:
اأ- قدم الطرف طالب الإلغاء دليال ً يثبت:

يف  اإليه  امل�ضار  التحكم  اتـفاق  طريف  اأحد  اأن   )  1
اأو  الأهلية،  عوار�ض  باأحد  م�ضاب   ”  8  ” املادة 
القانون  اأن التـفاق املذكور غري �ضحيح مبوجب 
مبوجب  اأو  له،  التـفاق  الطرفان  اأخ�ضع  الذي 
يدل  ما  وجود  عدم  حالة  يف  البحرين  دولة  قانون 

على اأنهما فعال ذلك، اأو
وجه  على  يبلغ  مل  الإلغاء  طالب  الطرف  اأن   )  2
باإجراءات  اأو  املحكمني  اأحد  بتعيـني  �ضحيح 
التحكيم اأو اأنه مل ي�ضـتطع ل�ضبب اآخر اأن يعر�ض 

ق�ضيته، اأو
يق�ضــده  ل  نزاعاً  يتناول  التحكيم  قرار  ان   )  3
انه  اأو  التحكيم  على  العر�ض  اتـفاق  ي�ضمله  ل  اأو 
ي�ضتمـــل على قرارات يف م�ضائل خارجة عن نطاق 
ف�ضل  املمكن  من  كان  اإذا  اأنه  على  التـفاق،  هذا 
على  املعرو�ضة  بامل�ضائل  املتعلقــة  القــرارات 
على  املعرو�ضة  غري  القــــرارات  عن  التحكيــم 
التحكيم  قرار  من  يلغى  اأن  يجوز  فال  التحكيم، 
�ضوى اجلزء الذي ي�ضتمل على القرارات املتعلقة 

بامل�ضائل غري املعرو�ضة على التحكيم، اأو
اأو الإجراء املتبع يف  4( ان ت�ضكيل هيئة التحكيم 
يكن  مل  ما  الطرفني،  لتـفاق  خمالفاً  كان  التحكيم 
هذا التـفاق منافيـــا حلكم من اأحكام هذا القانون 
التي ل يجوز للطرفني خمالفتها، اأو مل يكن يف حالة 
عدم وجود مثل هذا التـفاق خمالفاً لهذا القانون، 

اأو
ب – وجدت املحكمة:

1 ( اأن مو�ضوع النزاع ل يقبل الت�ضوية بالتحكيم 
وفقاً لقانون دولة البحرين.

2 ( اأن قرار التحكيم يتعار�ض مع ال�ضيا�ضة العامة 
لدولة البحرين.

3- ل يجوز تـقدمي طلب اإلغاء بعد انق�ضاء ثالثة 
قرار  الطلب  الطرف �ضاحب  ت�ضلـُّم  يوم  من  اأ�ضهر 
هيئة  فيه  ح�ضمت  الذي  اليوم  من  اأو  التحكيم 
مبوجـــب  قدم  قد  كان  الذي  الطلب  يف  التحـكيم 

املادة ” 33 “، اإذا كان قد قدم مثل هذا الطلب.
اإلغاء  منها  ُيطلـَب  عندما  للمحكمة  يجوز   -4
قرارات حتكيم اأن توقف اإجراءات الإلغاء اإن راأت 
ملدة  الطرفني،  اأحد  وطلبه  ذلك  يقـت�ضي  الأمر  اأن 
حتددها كي تتيح لهيئة التحكيم ا�ضتئناف ال�ضري 
يف اإجراءات التحكيم اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر من 
�ضاأنه، يف راأيها، اأن يزيل الأ�ضباب التي بني عليها 

طلب الإلغاء.
التحكيم  بقرارات  العرتاف  الثامن:  الف�ضل 

وتــنفيذها
املادة ) 35 (: العرتاف والتــنفيذ

النظر عن  التحكيم ملزماً، ب�ضرف  1- يكون قرار 
البلد الذي �ضدر فيه، وينفذ بناًء على طلب كتابي 
يقدم اإىل املحكمة الكربى املدنية مع مراعاة اأحكام 

هذه املادة واملادة ” ″36.
اأو  حتكيم  قرار  اإىل  ي�ضتـند  الذي  الطرف  على   -2
يقدم طلباً لتــنفيذه اأن يقدم القرار الأ�ضلي املوثق 
ح�ضب  م�ضدقة  منه  �ضورة  اأو  الأ�ضــول  ح�ضــب 
الأ�ضول، واتـفاق التحكيم الأ�ضلي امل�ضار اإليه يف 
املادة ” 7 ” اأو �ضورة له م�ضدقة ح�ضب الأ�ضول. 
واإذا كان قرار التحكيم غري �ضادر باللغة العربية 
هذه  اإىل  له  ترجمة  تـقدمي  الطرف  ذلك  على  وجب 

اللغة م�ضدقة ح�ضب الأ�ضول.
3- ل ُيقبل طلب تــنفيذ قرار حتكيم وفقاً لأحكام 
دعوى  رفع  ميعاد  انق�ضاء  بعد  اإل  القانون  هذا 
اأو ب�ضدور حكم بعدم قبولها  الإبطال دون رفعها 

اأو رف�ضها.
املادة ) 36 (: اأ�ضباب رف�ض العرتاف اأو التــنفيذ

1- ل يجـــوز رف�ض العتــــراف باأي قرار حتكيم 
الذي  البلد  عن  النظر  ب�ضرف  تــنفيذه  رف�ض  اأو 

�ضدر فيه اإل:
) اأ ( بناًء على طلب الطرف املطلوب تــنفيذ القرار 
املخت�ضة  املحكمة  اإىل  الطرف  هذا  قدم  اإذا  �ضده، 
دليال ً  التــنفيذ  اأو  العرتاف  طلب  اإليها  املقدم 

يثبت:
اإليه  امل�ضار  التحكيم  اتـفاق  فــي  طرفــاً  ” اأن   1 ”
الأهلية،  عوار�ض  باأحد  م�ضاب   ”  7  ” املادة  يف 
مبوجب  �ضحيح  غري  املذكور  التـفاق  ان  اأو 
القانون الذي اأخ�ضع الطرفان التـفاق له، اأو اأنه، 
عند عدم الإ�ضارة اإىل مثل هذا القانون، غري �ضحيح 

مبوجب قانون الدولة التي �ضدر فيها القرار، اأو
�ضده  القـــرار  تــنفيذ  املطلوب  الطرف  ” اأن   2 ”
اأو  املحكم  بتعيـني  علـــى نحو �ضحيح  يبلـــغ  لـــم 
باإجراءات التحكيم، اأو اأنه مل ي�ضتطع ل�ضبب اآخر 

اأن يعر�ض ق�ضيته، اأو
نزاعاً  يتنـــاول  التحكيــم  قـــرار  اأن   ”  3  ”
على  العر�ض  اتـفاق  ي�ضمله  ل  اأو  يق�ضده  ل 
تـتعلق  قرارات  على  ي�ضتمل  انه  اأو  التحكيم، 
على  التـفاق،  هذا  نطاق  عن  خارجة  مب�ضائل 
املتعلقة  القرارات  ف�ضل  املمكن  من  كان  اإذا  اأنه 
عن  التحكيم  نطاق  يف  تدخل  التي  بامل�ضـائل 
القرارات املتعلقة بامل�ضائل التي ل تدخل يف نطاق 
الذي  باجلزء  العرتاف  عندئذ  فيجوز  التحكيم، 
ي�ضتمل على القرارات املتعلقة بامل�ضائل التي تدخل 

يف نطاق التحكيم وتــنفيذه، اأو
الإجــراء  اأن  اأو  التحكيم  هيئــة  تـ�ضكيــل  ان   ”  4  ”
اأنه،  اأو  الطرفني  لتـفاق  خمالفاً  كان  التحكيم  يف  املتبــع 
لقانون  خمالف  التـفاق،  هذا  مثل  وجـود  عدم  حالة  يف 

البلد الذي جرى فيه التحكيم، اأو
اأو  للطرفني  ملزماً  ي�ضبح  مل  التحكيم  قرار  اأن   ”  5  ”

اأنه قد األغته اأو اأوقفت تــنفيذه اإحدى املواد القانونية

قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني
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عن  ت�شكوفا،  �شفيتالنا  الدم،  اأمرا�ض  اخت�شا�شية  ك�شفت 
"اأوميكرون"  بـمتحور  الإ�شابة  عند  يتغري  الدم  تكوين  اأن 
للفريو�ض التاجي، حمذرة من التغريات يف تكوين الدم التي 
لفريو�ض  اأوميكرون"  مبتحور"  الإ�شابة  عند  حت�شل  قد 

)كورونا(.
مع ذلك فاإن العدوى ميكن اأن ت�شّغل عمليات معينة يف الدم، 
ج�شم  يبداأ  بالعدوى،  الإ�شابة  فعند  املثال،  �شبيل  على 

الإن�شان يف اإنتاج الغلوبولني املناعي.
�شدة  على  توؤثر  ل  الدم  ف�شيلة  فاإن  الخت�شا�شية  وح�شب 
الإ�شابة مبتحور"اأوميكرون" اأو نوع اآخر من )كوفيد-19(، 

ول ت�شتطيع منع الإن�شان من الإ�شابة به.
ي�شهد  قد  )كورونا(،  بفريو�ض  الإ�شابة  مع  الطبيبة:  وقالت 

ج�شم الإن�شان زيادة اأو انخفا�شا يف عدد الكريات البي�شاء، 
كذلك  ويحدث  الوحيدات  وكرثة  الليمفاوية،  اخلاليا  وكرثة 
العديد من التغيريات املميزة للعدوى الفريو�شية، مثل زيادة 
التخرث  فرط  اأما  املر�ض  مظاهر  اأحد  باعتباره  الدم،  تخرث 

فياأتي مع تكوين اجللطة".
واأ�شافت قائلة:" يف الوقت نف�شه، فاإن كل تلك العواقب فردية 
وقد يواجه البع�ض عواقب معينة، بينما قد ل يعاين الآخرون 
بعد  ما  متالزمة  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  الإطالق  على  منها 

)كوفيد( مع "اأوميكرون" خمتلفة من �شخ�ض اإىل اآخر.
ن�شتطيع  حتى  كاف  وقت  بعد  مي�ض  مل  الطبيبة،  وح�شب 
حال  كل  على  تعد  فاإنها  ذلك  ومع  العواقب  كل  تاأثري  تقييم 

�شدمة مناعية توجه اإىل ج�شم الإن�شان.

كيف يؤثر )أوميكرون( على 
مكونات الدم؟

التغذية  اخت�شا�شية  رازارينوفا،  األك�شندرا  الدكتورة  ك�شفت 
للكثريين،  الغذائي  النظام  من  جزء  البي�ض  اأن  عن  الرو�شية، 
جيدة  اإ�شافة  ت�شكل  الأ�شبوع  يف  بي�شات   6-5 وتناول 

للربوتينات الأخرى.
بروتني  على  يحتوي  الدجاج  بي�ض  اأن  اإىل  اخلبرية  واأ�شارت 
وفيتامني  ولي�شيثني  وفو�شفور  كال�شيوم  وكذلك  لله�شم،  مثايل 
فائدة  له  الأ�شبوع  يف  بي�شات   6-5 تناول  اإن  لها،  ووفقا   ،D
�شحية، ولكن من الأف�شل تناول ما ل يزيد عن 2-3 بي�شات يف 

اليوم، وفق )رو�شيا اليوم(.
 3-2 اليوم  يف  يتناول  اأن  ال�شليم  لل�شخ�ض  "ميكن  وقالت: 
اأن  لل�شخ�ض  ميكن  ونظريا  اأكرث  البي�ض  وبيا�ض  بي�شات، 
 6-5 تناول  اأن  اعتقد  ولكني  اليوم  يف  ذلك  من  اأكرث  يتناول 
الأخرى  للربوتينات  جيدة  اإ�شافة  تكون  الأ�شبوع  يف  بي�شات 
والدواجن  والأ�شماك  اللحوم  من  اجل�شم  عليها  يح�شل  التي 

واملاأكولت البحرية".
يف  مزمنة  اأمرا�ض  من  يعانون  الذين  "الأ�شخا�ض  واأ�شافت 
اجلهاز اله�شمي، والأ�شخا�ض الذين لديهم ال�شتعداد لالإ�شابة 
بي�شة  تناول  ال�شمنة  ومن  الدموية  والأوعية  القلب  باأمرا�ض 

واحدة يف اليوم ثالث - اأربع مرات يف الأ�شبوع".
فعل  ردود  اإىل  يوؤدي  البي�ض  بتناول  الإفراط  اأن  اإىل  ولفتت 
ي�شبب  حيث  اله�شمي،  اجلهاز  عمل  وا�شطراب  ح�شا�شية 
الإفراط بتناول البي�ض تزداد احل�شا�شية وم�شكالت يف اجلهاز 
تكوين  وزيادة  والثقل،  والأمل،  البطن،  انتفاخ  مثل  اله�شمي 
امله�شوم،  غري  الربوتني  برائحة  بهواء  والتج�شوؤ  الغازات، 

وحمو�شة املعدة.
درجة  يف  البي�ض  حفظ  طريقة  اإىل  النتباه  ال�شروري  ومن 
حرارة من ال�شفر اإىل 20 درجة مئوية مدة 25 يوما و90 يوما 
البي�ض  ال�شفر ويجب غ�شل  اإىل   2 ناق�ض  يف درجة حرارة من 

قبل ا�شتخدامه، ولي�ض بعد �شرائه مبا�شرة.

صحًيا.. كم بيضة يمكن أن نأكل 
اإىل في األسبوع؟ جنبا  القلب  ل�شحة  جًدا  هامة  اجليدة  التغذية  تعترب 

جنب، فال ميكن القول اإن ال�شخ�ض الذي يتمتع ب�شحة قلب 
القلب  فحمية  يكفي،  ل  هذا  ولكن  طعامه..  يف  مهمل  جيدة 

ال�شحي تتطلب تناول اأطعمة بعينها وتفادي اأخرى،  
لتقلي�ض  القلب  ل�شحة  منا�شبة  حمية  اتباع  ويف�شي 
م�شتويات  وتقلي�ض  ال�شار،  والكولي�شرتول  الكولي�شرتول 

ال�شكر يف الدم والدهون الثالثية.
من  الكثري  يف  يوجد  البوتا�شيوم  فاإن  املثال،  �شبيل  وعلى 
الذي  الدم،  �شغط  من  يحد  اأن  وميكن  والفاكهة،  اخل�شار 

يوؤثر على �شحة القلب.
�شيوؤدي  املنا�شبة  احلمية  اختيار  اأن  كله  ذلك  من  والأهم 
اإىل معاجلة عوامل خطر الإ�شابة مبر�ض القلب وم�شاكله، 
يقلل  اأن  ميكن  ال�شحي  الطعام  تناول  اإن  اأخرى،  بكلمات 
يف  �شحية  م�شكالت  حدوث  فر�شة  على  يق�شي  حتى  اأو 

امل�شتقبل.
التايل:  النحو  على  هي  القلب  حمية  يف  املطلوبة  والأطعمة 
الربوتني  الكاملة،  احلبوب  املك�شرات،  اخل�شار،  الفاكهة، 

احليواين اخلايل من الدهون، ال�شمك.
املتحولة،  الدهون  تفاديها:  يجب  التي  الأطعمة  اأما 
احلمراء،  اللحوم  امل�شّنعة،  اللحوم  امل�شبعة،  الدهون 
واملخبوزات،  الب�شكويت  مثل  املكررة  الكربوهيدرات 

امل�شروبات املحالة مثل ال�شودا.

األطعمة الضارة والمفيدة لصحة القلب

درجة  انخفا�ض  مع  ال�شتاء  ف�شل  يف  الأ�شخا�ض  من  العديد  يقبل 
دائًما  منهم  الكثري  ويتخوف  ال�شتاء،  قبعة  ارتداء  على  احلرارة 
الربد  نزلت  مثل  املو�شمية،  بالعدوى  الإ�شابة  خطر  زيادة  من 

والأنفلونزا واحلمى.
تزعج  التي  ال�شائعة  ال�شحية  الأمرا�ض  بع�ض  من  تعترب  كونها 
النا�ض يف ال�شتاء، لهذا ال�شبب يو�شى بالعناية الإ�شافية خالل هذا 
املو�شم وتعزيز املناعة، اإذ اإن تناول الطعام ب�شكل �شحيح وممار�شة 
الريا�شة وارتداء طبقات من املالب�ض هي بع�ض احليل التي تعمل 
ب�شكل جيد يف ال�شتاء للحماية من نزلت الربد والأنفلونزا، وهناك 

�شيء مهم اآخر يجب القيام به هو تغطية راأ�شك.
ملاذا يجب عليك تغطية راأ�شك يف ال�شتاء؟

�شواء اخرتت قبعة اأو و�شاًحا، طاملا اأن راأ�شك مغطى عند خروجك 
من املنزل، فاإن خطر اإ�شابتك باملر�ض يقل اإىل الن�شف تقريًبا، حيث 
على  حتافظ  ال�شتاء  ف�شل  خالل  راأ�شك  تغطية  فاإن  لالأطباء،  وفًقا 

احلرارة، مما يجعلك ت�شعر بالدفء والراحة.
وعندما تتعر�ض فروة راأ�شك للطق�ض البارد، تفقد املزيد من حرارة 
والأنفلونزا،  الربد  بنزلت  لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  وت�شبح  اجل�شم 
فاحلفاظ على دفء فروة راأ�شك ل يقل اأهمية عن احلفاظ على دفء 

ج�شمك.
الأ�شباب الأخرى التي جتعل من املهم تغطية راأ�شك

ميكن اأن ت�شاعد تغطية راأ�شك يف ال�شتاء اأي�ًشا يف احلفاظ على �شحة 
كل  والقا�شي  البارد  الطق�ض  يزيل  حيث  التجعد،  من  خالًيا  �شعرك 
الرطوبة من ال�شعر مما يجعله جاًفا ومتطايًرا، وعند مت�شيط ال�شعر 
اأطرافه،  اإىل تك�شره وتق�شف  لفك ت�شابكه، قد يوؤدي ذلك  بالفر�شاة 
كما تتزايد خماطر الإ�شابة بق�شرة الراأ�ض، لذلك فاإن ارتداء القبعة 
يحب�ض رطوبة فروة راأ�شك، مما يجعلها تبدو �شحية ويحافظ على 

ال�شعر خالًيا من التجعد، ومينع فروة راأ�شك من اجلفاف واحلكة.
طرق اأخرى للبقاء ب�شحة جيدة يف ال�شتاء

يف ال�شتاء تكون مناعتك منخف�شة وميكن اأن تنتقل الأمرا�ض املعدية 
اأن  ال�شروري  من  لذلك،  الأخرى،  بالف�شول  مقارنة  اأكرب  ب�شهولة 
تعتني بنف�شك لتحافظ على �شحتك هذا املو�شم، وفيما يلي بع�ض 
الإ�شابة  خطر  لتقليل  بها  القيام  ميكنك  التي  الأخرى  الأ�شياء 

بالأمرا�ض يف ال�شتاء:
واخل�شراوات  الفواكه  بت�شمني  قم  املو�شمية:  الأطعمة  تناول 
اأن  وميكن  مغذية  اإنها  الغذائي،  نظامك  يف  واملو�شمية  ال�شحية 

ت�شاعدك على تعزيز املناعة.
التدليك: ميكن اأن ي�شاعد التدليك قبل ال�شتحمام بالزيت الدافئ يف 
احلفاظ على رطوبة ب�شرتك وكذلك احلفاظ على احلرارة، ويعترب 

التدليك بزيت بذور ال�شم�شم الأف�شل يف ف�شل ال�شتاء.
التمثيل  عملية  تعزيز  على  الريا�شية  التمارين  ت�شاعد  التمرين: 
التمارين  من  دقيقة   30 حتى  �شحتك،  على  واحلفاظ  الغذائي 

املعتدلة يومًيا مفيدة لل�شحة.

لماذا نغطي رؤوسنا في فصل الشتاء؟

بتطور  تتميز  حالة  املعدة  قرحة  تعترب 
الأمعاء  وبطانة  واملعدة  املريء  يف  تقرحات 
اجلهاز  بطانة  تلتهب  اأن  ميكن  الدقيقة، 
لبكترييا  التعر�ض  ب�شبب  وتتلف  اله�شمي 
امل�شكنات  ا�شتخدام  يف  الإفراط  اأو  امللوية 
الإيبوبروفني  مثل،  لاللتهابات  امل�شادة 

والأ�شربين.
قرحة  با�شم  اأي�ًشا  احلالة  هذه  وُتعرف 
املعدة، وميكن اأن ت�شبب اإح�شا�ًشا باحلرقان 
داخل املعدة واأملًا يف اجلزء العلوي من البطن 

غالًبا بعد تناول الطعام مبا�شرة.
اأعرا�ض قرحة املعدة

قرحة  عن  الناجم  الأمل  ي�شتمر  اأن  ميكن 
املعدة لب�شع دقائق اأو اأحياًنا ل�شاعات، على 

الرغم من اأن الأمل قد يكون بالكاد ملحوًظا يف 
حالت قليلة، اإل اأنه قد يكون �شديًدا يف بع�ض 
طوال  م�شتيقًظا  لإبقائك  يكفي  مبا  الأحيان، 
الليل، وللتخفيف من اآلم قرحة املعدة، ميكن 
ذلك،  ومع  احلمو�شة،  م�شادات  ا�شتخدام 
تنتك�ض  اأن  موؤقتة ميكن  راحة  يوفر  هذا  فاإن 
عالج  دون  القرحة  تركت  اإذا  وتكراًرا  مراًرا 

لفرتة طويلة.
اآخر  �شائع  اإح�شا�ض  هناك  الأمل،  جانب  اإىل 
حيث  الغثيان،  وهو  املعدة  بقرحة  مرتبط 
ميكن اأن ي�شاحبها قيء عند ال�شعور باملر�ض، 
من  اأي�ًشا  املعدة  قرحة  مر�شى  يعاين  وقد 
نوبات  ب�شبب  رئي�شي  ب�شكل  ال�شهية،  فقدان 
الأمل التي تظهر بعد تناول الطعام، لذلك، ل 

ينبغي اأن يكون فقدان الوزن غري املربر لدى 
مر�شى قرحة املعدة مفاجاأة.

ي�شتكي  اأن  املرجح  من  الأعرا�ض،  حيث  من 
مر�شى قرحة املعدة مما يلي باعتبارها اأكرث 

العالمات �شيوًعا لهذه احلالة:
- فقدان ال�شهية.

- ال�شعور باملر�ض والإعياء.
- حرقان يف املعدة.

- ع�شر اله�شم.
- ال�شعور بالنتفاخ اأو المتالء.

- ت�شخي�ض قرحة املعدة.
بانتظام  اخل�شوع  ي�شاعد  اأن  ميكن 
لفحو�شات طبيبة يف ت�شخي�ض قرحة املعدة، 
كما ميكن لالأطباء اإجراء تنظري املعدة للنظر 

يف  القرحة،  مكان  لتحديد  مبا�شرة  بالداخل 
هذا الإجراء، يتم اإدخال اأنبوب رفيع ومرن 
اإذا  الدقيقة،  بكامريا داخل املعدة والأمعاء 
املفرط  ال�شتخدام  ذكر  مت ر�شد قرحة ومت 
مل�شكنات الأمل ك�شبب جذري لها، يتم اإعطاء 

.)PPI( دورة مثبطات م�شخة الربوتون
ميكن اأن ت�شتغرق قرحة املعدة �شتة اأ�شابيع 
ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  لل�شفاء،  اأق�شى  كحد 
ميكن  التي  الب�شيطة  اخلطوات  بع�ض  هناك 
وت�شمل  ال�شفاء،  عملية  لت�شريع  اتخاذها 

هذه:
- المتناع عن �شرب الكحول.

- جتنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.
- البتعاد عن التوتر.

أعراض تشير إلى إصابتك بقرحة المعدة

اأمرا  يعترب ال�شعور باأمل الأ�شنان يف ال�شباح 
خفيفة  من  الأ�شباب  ترتاوح  اأن  ميكن  �شائعا 
اإىل �شديدة وت�شمل حالت الأ�شنان اأو م�شاكل 

�شحية اأخرى اإنها م�شكلة حمبطة و�شائعة.
لذلك تعرف على الأ�شباب التي توؤدي حلدوث 

الأمل يف ال�شباح الباكر.

1. اأمرا�ض اللثة
تراكم  يت�شبب  عندما  اللثة  اأمرا�ض  حتدث 
ميكن  اللثة  التهاب  يف  الأ�شنان  على  اجلري 
حول  اللثة  احمرار  يف  اللتهاب  يت�شبب  اأن 
اأن  من  اخلرباء  يحذر  وتورمها  الأ�شنان 
البع�ض يعتقد اأنه اأمل الأ�شنان، مما يت�شبب يف 
متقرحة  الأ�شنان  ت�شبح  اأن  يف  املطاف  نهاية 

اأو مفككة.
2. التهاب اجليوب الأنفية

اأمل  الأنفية  اجليوب  عدوى  ت�شبب  اأن  ميكن 
الأنفية  اجليوب  تنتفخ  ال�شباح  يف  الأ�شنان 

وت�شغط على الأع�شاب يف الوجه، مبا ي�شمل 
مما  الأ�شنان،  حول  املوجودة  الأع�شاب 
ي�شبب الأمل عند ال�شتيقاظ يف ال�شباح ت�شمل 
ت�شري  اأن  ميكن  التي  الإ�شافية  الأعرا�ض 
واأمل  وال�شعال  ال�شداع  الت�شخي�ض  هذا  اإىل 

الوجه واحلمى.
3. خراج الأ�شنان

بالبكترييا،  الأ�شنان  اأو  اللثة  اأ�شيبت  اإذا 
اأن ت�شاب بخراج الأ�شنان، وهي حالة  ميكن 
موؤملة. ت�شمل الأعرا�ض احلمى وتورم الغدد 
يف الرقبة والفك واآلم الوجه بالقرب من ال�شن 
املربرة  غري  الكريهة  الفم  ورائحة  امل�شاب 
طبيب  اإىل  التوجه  يجب  الق�شم  عند  والأمل 
الأ�شنان على الفور اإذا كان اأ�شيب ال�شخ�ض 
اإىل  تنت�شر  اأن  ميكن  العدوى  لأن  بخراج 

الأ�شنان املحيطة وت�شر ب�شحة الفم.
4. ت�شو�ض الأ�شنان

ال�شائعة  الأ�شباب  اأحد  الأ�شنان  ت�شو�ض  يعد 

ت�شو�ض  يحدث  الأ�شنان  اأمل  من  لال�شتيقاظ 
التي  البكترييا  ب�شبب  والتجاويف  الأ�شنان 
تلتهم املينا ميكن اأن يت�شبب ت�شو�ض الأ�شنان 
اإىل  يوؤدي  مما  الأ�شنان،  ع�شب  تهيج  يف 

ال�شعور بالأمل.
كما ميكن اأن تتوغل البكترييا اإىل داخل ال�شن 
اأو ال�شر�ض وت�شبب التهاب اللب املوؤمل لذلك، 
وعمل  الت�شو�ض  بعالج  اخلرباء  يو�شى 
ح�شوات مللء التجاويف يف اأ�شرع وقت ممكن.

5. ال�شن املغمور
توجد  ل  عندما  املغمور  ال�شن  حالة  حتدث 
خط  حتت  من  ال�شن  خلروج  كافية  م�شاحة 
عند  بالأمل  ال�شخ�ض  ي�شاب  وبالتايل  اللثة 
منطقة ال�شغط على اللثة وترتاوح احلالت 
اأو  ال�شباح  يف  فقط  بالأمل  ال�شعور  بني  ما 
طوال اليوم ت�شيب تلك احلالة غالًبا �شرو�ض 
العقل والأ�شرا�ض الثالثة، كما ميكن اأن تتاأثر 

اأنياب الفك العلوي.

6. �شرير الأ�شنان
الأ�شنان«  »طحن  م�شكلة  من  الكثريون  يعاين 
يدرك  ل  رمبا  عادة  وهي  النوم،  اأثناء 
�شرير  اكت�شاف  ميكن  يفعلها  اأنه  ال�شخ�ض 
للمينا  الأ�شنان  طبيب  فح�ض  عند  الأ�شنان 
»�شرير  حالة  تت�شبب  تاآكلها  موا�شع  وروؤية 
يف  اأمل  جانب  اإىل  الأ�شنان،  اآلم  يف  الأ�شنان« 

الفك اأو الوجه ب�شكل عام و�شداع.
7. ا�شطراب املف�شل ال�شدغي الفكي

ال�شدغي  املف�شل  با�شطراب  املري�ض  ي�شاب 
الفك  مف�شل  يلتهب  عندما   TMD الفكي 
 TMD مري�ض  ي�شتخدم  املحيطة  والهياكل 
مما  الطعام  م�شغ  عند  بقوة  الفك  ع�شالت 
وبالتايل  الأ�شنان،  على  قوًيا  �شغًطا  ي�شكل 

يوؤدي اإىل اأمل الأ�شنان.
ال�شدغي  الفكي  املف�شل  ا�شطرابات  تعد  كما 
الأ�شنان  ل�شرير  ال�شائعة  امل�شاعفات  من 
ب�شبب ال�شغط الواقع على مف�شل الفك نف�شه.

ما أسباب آالم األسنان في الصباح؟

من املمكن اأن يت�شبب نوع من اأنواع الطعام الذي ناأكله 
�شحي  غذائي  نظام  اتباع  فاإن  لذا  الأ�شنان،  بت�شو�ض 
مهم لأ�شنانك، وعالوة على ذلك، هناك بع�ض الأطعمة 
والنبيذ  ال�شاي  مثل   - الأ�شنان  بتلطيخ  ت�شتهر  التي 

الأحمر.
يوميا  مرتني  بالفر�شاة  اأ�شنانك  تنظيف  ويعترب 
الفلورايد  على  يحتوي  اأ�شنان  معجون  با�شتخدام 
واإجراء فحو�شات منتظمة مع طبيب الأ�شنان ميكن اأن 
ي�شاعد يف احلفاظ على �شحة اأ�شنانك ومع ذلك، هناك 
باأ�شنانك  ال�شرر  تلحق  اأن  ميكن  التي  الأطعمة  بع�ض 
و�شرب  والتدخني  الغذائي  النظام  فاإن  الواقع،  ويف 
وفق  الأ�شنان،  �شحة  على  تاأثري  اأي�شا  لها  الكحول 

)رو�شيا اليوم(.
الفم: »ي�شتغرق الأمر ما ي�شل  وقالت موؤ�ش�شة �شحة 
عن  الناجت  احلم�ض  باإلغاء  فمك  يقوم  حتى  �شاعة  اإىل 

تتعر�ض  الوقت  هذا  وخالل  و�شربه  ال�شكر  تناول 
املهم احلد  من  لذلك  هذا احلم�ض  من  للهجوم  اأ�شنانك 
من عدد الهجمات من خالل تناول الأطعمة وامل�شروبات 

ال�شكرية فقط يف اأوقات الوجبات«.
 :)ADA( الأ�شنان  لطب  الأمريكية  اجلمعية  وقالت 
اأدوات لالأكل  »اإن فمك واأ�شنانك ولثتك اأكرث من جمرد 
يف  الأوىل  اخلطوات   - والبلع  للم�شغ  �شرورية  اإنها 
الأولية جل�شمك  التالم�ض  اله�شم فمك هو نقطة  عملية 
مع العنا�شر الغذائية التي تتناولها لذا فاإن ما ت�شعه 
يوؤثر  بل  العامة  �شحتك  على  فقط  يوؤثر  ل  فمك  يف 
اأي�شا على �شحة اأ�شنانك ولثتك ويف الواقع، اإذا كانت 
التغذية لديك �شيئة، فاإن العالمات الأوىل غالبا ما تظهر 

يف فمك«.
طبيعي  ب�شكل  مليء  »الأنانا�ض  املنظمة:  وتقول 
لاللتهابات  م�شاد  طبيعي  عامل  وهو   - بالربوميلني 

التنظيف حيث وجدت  يف  الأ�شياء جيدة  هذه  ومنظف 
اأجرتها املجلة الدولية ل�شحة الأ�شنان  درا�شة حديثة 

اأنها ميكن اأن تزيل بقع الأ�شنان باأمان وفعالية«.
يف  اللون  تغري  تقييم  اإىل  الدرا�شات  اإحدى  وهدفت 
من  خمتلفة  تركيزات  بثالثة  املبي�شة  الب�شرية  املينا 
بريوك�شيد الهيدروجني، والتي حتتوي على م�شتخل�ض 
الأنانا�ض كمادة م�شافة يف توقيتني خمتلفني، با�شتخدام 

مقيا�ض الطيف ال�شوئي النعكا�شي.
ووجدت اأن اإ�شافة م�شتخل�ض الأنانا�ض اإىل بريوك�شيد 
الهيدروجني اأدى اإىل تبيي�ض فعال، ويو�شى باحلد من 

الأكل وال�شرب بني الوجبات.
وقالت موؤ�ش�شة �شحة الفم: »ت�شو�ض الأ�شنان ميكن اأن 
يكون موؤملا ويوؤدي اإىل ح�شوات اأو تيجان اأو تر�شيع، 
ي�شاب  اأن  ميكن  الأ�شنان،  ت�شو�ض  عالج  يتم  مل  واإذا 

ع�شب ال�شن بالعدوى وميوت م�شببا خراجا«.

ما الفاكهة الوحيدة التي تساعدك على تبييض األسنان؟
ك�شف الدكتور األيك�شي بيت�شيتوف، رئي�ض 
في�شنيف�شكي  مبركز  ال�شدر  جراحة  ق�شم 
عن  الرو�شية،  ال�شحة  لوزارة  التابع 
قائمة  يف  اأخرى  وفئات  املدخنني  اأن 
ب�شرطان  لالإ�شابة  املعر�شني  الأ�شخا�ض 

الرئة.
املجموعة  »ت�شم  لالخت�شا�شي  ووفقا 
والأ�شخا�ض  املدخنني،  للخطر  املعر�شة 
بال�شرطان،  اأ�شيبوا  اأقرباء  لديهم  الذين 
املناطق  وقاطني  الكبرية،  املدن  و�شكان 
)رو�شيا  وفق  امللوثة«،  البيئة  ذات 

اليوم(.
واأ�شاف » من ال�شعب ت�شخي�ض �شرطان 
حتى  تظهر  ل  اأعرا�شه  لأن  مبكرا،  الرئة 
بلوغ املر�ض مرحلة معينة وعندما يظهر 
فاإنه  الدم،  مع  وال�شعال  التنف�ض  �شيق 

ي�شري اإىل اأن املر�ض بلغ مرحلة متقدمة«.
ووفقا له، اأف�شل طريقة حاليا لت�شخي�ض 
يف  ال�شرطان  فيها  مبا  ال�شدر  اأمرا�ض 
املقطعي  الت�شوير  هي  مبكرة،  مرحلة 
اإجراء  ب�شرورة  اجلميع  يو�شي  لذلك 
�شمن  هم  الذين  وخا�شة  الفح�ض،  هذا 

جمموعة اخلطر.
خ�شع  اجلائحة  فرتة  خالل   « وتابع 
املقطعي  الت�شوير  لفح�ض  الكثريون 
اإ�شابة  اكت�شاف  على  �شاعد  ما  للرئتني، 
بع�شهم ب�شرطان الرئة يف مرحلة مبكرة«.

من  للوقاية  الخت�شا�شي  ويو�شي 
�شحي  حياة  منط  باتباع  الرئة  اأمرا�ض 
وممار�شة  الطلق  الهواء  يف  والتجوال 
ب�شورة  الفحو�ض  واإجراء  الريا�شة 

دورية.

الرئتني  لتدريب  معنى  ل  اأنه  اإىل  وي�شري 
تطور  ملنع  البالونات  بنفخ  مثال،  م�شبًقا، 
املر�ض، لأن اجلهاز التنف�شي لي�ض ع�شلة 

ميكن »ت�شخيمها«.
 American خرباء  اأن  ويذكر 
 Memorial Sloan-Ketterin
فرباير   20 يف  اأعلنوا   ،Cancer
املنتج  املته  �شاي  من  جرعة  اأن  املا�شي، 
 100 تدخني  تعادل  الباراغواي،  يف 
�شيجارة، وميكن اأن حتفز تطور �شرطان 
املثانة، وجتويف الفم، واجلهاز اله�شمي، 

والرئتني.
اأجراها  التي  الدرا�شات  نتائج  اأكدت  وقد 
يتناولون  الذين  اأن  الباراغواي،  علماء 
اإ�شابتهم  خطر  يزداد  بانتظام  املته  �شاي 

ب�شرطان الرئة بن�شبة %60.

َمن هم األشخاص األكثر عرضة 
لإلصابة بسرطان الرئة؟
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أول الغيث

هذا الوفاء.. مع 
الدكتور الوردي 

عادل العرداوي 
 

احلمادي،  الوهاب  عبد  الباحث،  لزميلنا  احرتاماً  نقف  اأن  علينا 
هذا  خلت..  �سنوات  منذ  الثقافية  املجال�س  وا�سماء  وجوه  اأحد 
 )70  ( من  اكرث  قبل  النا�سرية  من  العا�سمة  اىل  القادم  الرجل 
�سنة، والتحق يف عام 1955 طالباً يف كلية الآداب/ جامعة بغداد، 
احليوي  الق�سم  هذا  يراأ�س  كان  يوم  الجتماع،  ق�سم  يف  وحتديدًا 
علي  الدكتور  الراحل  العراقي  الجتماع  عامل  الول  موؤ�س�سه 
الوردي، ا�ستاذ اجليل بال منازع، و�ساحب الدرا�سات والنظريات 
طرحها  منذ  والنقا�س،  للجدل  واملثرية  جدًا  وال�سريحة  العميقة 
وما   ،1995 عام  يف  عنا  البدي  رحيله  قبل  اجلليل  العامل  هذا 
زالت تتفاعل يف حمافل وجمال�س البحث العلمي ومنتديات الدب 
والثقافة، وتلك ميزة فريدة ت�سجل للوردي دون غريه من ا�ساتذة 

اجلامعات الكادمييني، وهم كرث واحلمد هلل.
من  له  ِظاًل  اأ�سبح  بل  الوردي،  ا�ستاذه  لزم  الويف  احلمادي 
يف  ومعه  العامة  احلياة  يف  معه  وفاته،  حتى   1955 عام 
املنتديات واملجال�س الثقافية التي كان فيها الوردي الفار�س 

املجلى بال منازع.
وظل احلمادي كذلك من دون كلل او ملل او )�سوجة( واعترب نف�سه 
وهو على حق من طالب وحواري الوردي النجباء الوفياء.. ظل 
معه مرافقاً وزمياًل وطالباً وحتى )�سائقاً( ب�سيارته اخلا�سة التي 

خ�س�سها خلدمة الوردي وحتركاته وتنقالته �سبه اليومية.
وبعد رحيل الوردي بقي على الوفاء نف�سه لأ�ستاذه، حتى حتولت 
معظم حما�سراته وبحوثه ومداخالته يف جمال�س الثقافة والدب 
ح�سورها  على  انور(  )اأم  زوجته  وال�سيدة  هو  يحر�س  التي 

والتحدث وا�ستذكار ا�ستاذه الوردي حتى لو بلمحات ق�سرية .
�سخم  كتاب  بتاأليف  بادر  بل  بذلك،  احلمادي  يكتِف  مل  بل  ل.. 
وا�سدره موؤخرًا ل�ستذكار ملحات من �سرية ا�ستاذه، والذي �سمت 
�سفحاته التي بلغت )470( �سفحة من احلجم املتو�سط ع�سرات 
ت�سيء  اآلتي  والنادرة  املهمة  واملعلومات  واملواقف  احلكايات 
عن  ف�ساًل  النا�س،  �ساغل  الوردي  �سخ�سية  من  خمفية  جوانب 
احتواء الكتاب )رحلتي مع الدكتور الوردي( الع�سرات من ال�سور 
النادرة والوثائقية �سواء عن الوردي او عن موؤلف الكتاب او نحن 

رواد املجال�س الثقافية، ومن معارف الوردي اأمثالنا..
وبقدر ما ن�سري هنا بالتقدير لوفاء احلمادي مع ا�ستاذه الوردي، 
حتمل  يف  الثقايف(  ال�سيد  )منتدى  خطوة  نثمن  اأن  اي�ساً  لنا  لبد 
نفقات طبع كتاب احلمادي املنوه عنه اإعاله، وتكري�س واحدة من 
ح�سرناها  قد  كنا  م�ست  ا�سابيع  قبل  ال�سبوعية  الثقافية  ندواته 
الوفاء  لهذا  �سكرًا  الر�سني..  الثقايف  املولود  هذا  بولدة  لالحتفاء 

اجلميل لروادنا الراحلني .. )وقل اعملوا...(.

دياىل  يف  ال�ساخ�سة  الثرية  املواقع  احد  هو   
والذي تقع بقاياه اليوم على بعد 150كم �سمال 
�سرقي بغداد و2كم جنوب �سد العظيم احلديث، 
والذي اأُن�سئ يف القرن الرابع امليالدي على نهر 
العظيم )ردانو(، ُبنَي باحلجر الرملي، وبقاياه 
من  املتكون  الي�سر  باجلانب  متمثلة  احلالية 
م�سيدان  وهما  المين  واجلانب  دعامات  اربع 
لل�سد  الو�سطي  اجلزء  اأما  �سخري.  �سن  فوق 
متعددة  عوامل  بفعل  تهدم  فقد  املاء  يف  الكائن 

ويبلغ طول ال�سد الكلي 225 م .
امل�ساحات  لإرواء  هو  ان�سائه  من  والغر�س 
انهار  وقد  الزراعية  الرا�سي  من  ال�سا�سعة 
الهجري  ال�ساد�س  القرن  اواخر  العظيم  ال�سد 

)الثاين ع�سر امليالدي(.
يذكر ان ال�سد ميثل اقدم �سد اثري قائم يف دياىل، 
و�ساهدًا عن حالة الوعي الكبري لدى الإن�سان يف 
العراق القدمي حلماية مدنه من اخطار ال�سيول 

والفي�سان واجناز م�ساريع الري.

سد )العظيم( األثري

 األقيت قبل ايام حما�سرة عن )خانات امل�سافرين 
رجال  م�ساهدات  املقد�سة  الأ�سرحة  لزيارة 
ح�سوين  عادل  ال�ستاذ  باإدارة  وجوال...( 
اذار2022   11 اجلمعة  يوم  ال�سحفي  العرداوي 
ال�ساعة اخلام�سة ع�سرا يف جمل�س ال ال�سعرباف 
اي�سا  ي�سادف  التاريخ  وهذا  خارج،  كرادة   /
الربيطاين ملدينة بغداد من  دخول قوات الحتالل 
من  والدخول  دجلة  نهر  وعبور  الغربية  اجلهة 
تو�سعة  الذي مت هدمه 1923 بحجة  املعظم  باب 
الطريق .... احل�سور كان من املهتمني للمو�سوع 
من  اأكادمييني  باحثني-  كتاب-  ا�ساتذة-  من 
هي  واملحا�سرة  والتخ�س�سات..  العلوم  خمتلف 
�سياحة تاريخية.. اثارية.. جغرافية.. اجتماعية.

املقدمة
وتعني  العثمانية  من  عربية  غري  هي  خان  كلمة 
واملكان  خانه  م�سافر  يقابلها  ال�سرتاحة  مكان 
يعترب حمطة امان من قطاع الطرق وياأوي اليه يف 
بع�س املدن الفقراء اأي�سا للخدمة وتناول الطعام 
الزمات  ايام  خا�سة  امللب�س  على  واحل�سول 
واجلماعة وانت�سار الأمرا�س... يتم و�سع فانو�س 
على مكان مرتفع لال�ستدلل ملن تاه عن املكان ليال، 
وهناك من ي�سرف على هذه اخلانات من مي�سوري 
املدن او تقا�سي اأجور من امل�سافرين لقاء خدمتهم 

وتقدمي بع�س امل�ستلزمات لإكمال �سفرهم .
البناء 

معظم اخلانات مت بناوؤها من طابق واحد والخرى 
اأر�س ترتاوح من6-3  من طابقني وعلى م�ساحة 

من  1730-1820والبناء  للفرتة  و�سيدت  دومن 
�سغري  اأجر  او  اثرية  مواقع  من  جلبه  مت  الأجر 
اجل�س  ا�ستخدام  مع  البناء  موقع  يف  �سب  حيث 
والنوره بني الأجر ولها فعل ال�سالة لالأبنية التي 
مازالت �ساخمة منذ مئات ال�سنني، والبناء يخ�سع 
داخلية  اأواوين  من  املت�سكلة  الهند�سة  لطراز 
الدوائر  ان�ساف  عقود  بطرز  م�سقفة  متقابلة 

املحمولة على اأقوا�س متناظرة.
به  حتيط  داخلي  فناء  البناء  مركز  يتو�سط 
وا�سع  بف�ساء  الربعة  اأركانه  من  الواوين 
مع  ال�سوء  مع  والهواء  ال�سم�س  املكان  مينح 
لأغرا�س  مرت  من  لأكرث  عر�سها  �سميكة  جدران 
البناء  اأ�سلوب  وهو  �سيفا  امللتهب  اجلو  تكييف 
ال�سرقي ال�سائد خا�سة يف وادي الرافدين للمعابد 
واجلوامع وال�سرحة، كما يتو�سط اخلان بئر مع 

اأماكن معالف و�سقي احليوانات.
نبذه جغرافية 

تقع امل�سافة بني خان واآخر لهذه املدن والق�سبات 
قزلرباط  ثم  خانقني  من  نبداأ  20-40كم  من 
ج�سره-  ابو  )املقدادية(-  �سهربان  )ال�سعديه(- 
خان اللوالوه بعقوبة- بني �سعد-الدخول لبغداد 
يف  الكابويل  خان  اإىل  للعبور  الو�سطاين  الباب  من 
امل�سيب-   - املحمودية-الإ�سكندرية  الكاظميه- 
والبراهميه(  احل�سينية  )مقاطعتي  العطي�سي 
)احلماد  الن�س  )النخيله(-  الربع  خان  كربالء- 
ال�سيالن  )امل�سلى(  تربع  الثلث  احليدريه(-  او 

يف النجف ....

وهناك زائرون ي�سلكون الطرق الآتية: 
بعد تركهم بعقوبة الجتاه اإىل دلتاوه )اخلال�س( 
او  ال�سلوعية  باجتاه  ال�سندية  من  والعبور 
ي�سلك  ومنهم  �سامراء..  ثم  لل�سعيوية  امل�سري 
بعد تركهم الكاظميه اإىل خان امل�ساهدة-�سميكه 
ومنهم  �سامراء،  ال�سحاقي-  بلد-  )الدجيل(- 
-املحاويل-  ال�سكندرية  تركهم  بعد  ي�سلك  من 

احلله- الكفل-الكوفه- النجف.
معظم اخلانات حاليا مهدمه او غري موجودة او 
م�ستخدمة لأغرا�س تخزين الب�سائع او عالوي 

لبيع املح�سر...
خاين الربع وال�سيالن حاليا متحف.

خان املحموديه متخذ منتدى ثقايف. 
باإعادة  الناحية  اأهايل  يقوم  الإ�سكندرية  خان 

ترميمه. 
خمتلفة،  حكومية  دوائر  تتبع  اخلانات  اأر�س 
خانات  مثل  لأ�سخا�س  تعود  منها  وق�سم 

خانقني- �سهربان- الكفل- الكوفة. 
للحفاظ  ال�ساأن  لأ�سحاب  دعوة  اأوجه  اخريا 
اوجه  من  وجها  كونه  الرتاث  هذا  على 

ح�سارة العراق.

إطاللة على خانات الزائرين والمسافرين .. مشاهدات وذكريات

يرتبط ا�سم كولبنكيان او »كالو�ست �سركي�س كولبنكيان« رجل 
»و1869-  ال�سهري  العاملي  وامل�ستثمر  النفط  وخبري  العمال 
اول:  فهو  عدة،  جوانب  خالل  من  العراق  بتاريخ  ت1955« 
خم�سة  ن�سبة  يتقا�سى  وكان  اإ�سطنبول،  يف  ولد  »ارمني« 
اإن�ساء �سركة  باملئة من عائدات النفط العراقي لدوره املهم يف 
البرتول الرتكية العام 1912 التي هدفت اإىل التنقيب عن النفط 
�ساخنة  مفاو�سات  خا�س  ثم  العراق..  اأرا�سي  يف  وتطويره 
العراق حتت النتداب الربيطاين تعلقت  ومطولة خالل وقوع 
بال�سماح لل�سركات الوربية ال�ستثمار يف �سركة النفط الرتكية 
التي منحت حقوقا ح�سرية للتنقيب عن النفط يف العراق العام 

.1925
التي  النفط  �سركات  حتديد  على   1928 يوليو  يف  والتفاق 
لكولبنكيان  الأ�سهم  من  باملئة   5 واعطت  ال�ستثمار،  ميكنها 

وا�سبحت �سركة نفط العراق العام 1929.
وجمع ثروته من هذه الن�سبة )5%( لذلك كان يطلق عليه م�سرت 

فايف بري�سنت.
تعلم كولبنكيان من والده مهنة ال�سترياد والت�سدير ومل يكن 
البرتول يف  ليدر�س هند�سة  اأر�سله والده  فقد  النفط  بعيدا عن 
يف  الرو�سية  النفطية  ال�سناعات  ودر�س  لندن،  يف  كينغز  كلية 

باكو.
هاجر العام 1896 اإىل القاهرة مع عائلته، وهناك تعرف على 
األك�ساندر مانطا�سف، رجل اأعمال اأرمني يعمل بالنفط، وانتقل 

اإىل بريطانيا وعقد �سفقات يف جمال البرتول 
�سركتي  اندماج  ترتيب  على  �سركته  مع  �ساعد  ذلك احلني  ويف 
رويال دات�س / �سل العام 1907، وح�سل على اأ�سهم فيهما لقاء 
ذلك، ف�سال عن مطالبته بـ 5 باملئة وهي ن�سبته املئوية يف اي 

اتفاق يكون احد عّرابيه.
ال�سعب  ملعب  �سركته  ان�ساء  حكاية  يعرف  الكثري  ولعل 
الدويل وتقدميه هدية منه اىل ال�سعب العراقي وهذا �سكل اهم 
كولبنكيان  اراد  حيث  كثريا،  احبه  الذي  بالعراق  ارتباطاته 

تقدمي مبلغ مليون دينار هدية للحكومة ولكنها طلبت حتويل 
لل�سعب  بل  للحكومة  لي�س  ولكن  عينية  اىل  مادية  من  الهدية 
جممع  او  ريا�سي  ملعب  بناء  كوبلنكيان  فقرر  العراقي.. 
و�سيكون  كبري  ملعب  من  املحرومني  العراق  ل�سباب  ريا�سي 
ا�سمه )ملعب ال�سعب( مل يف�سل ان يحمل ا�سم �سخ�س معني... 
مبباراة   1966 عام  وافتتح  موؤ�س�سته  قبل  من  امللعب  وبني 
منتخب العراق مع نادي بنفيكا الربتغايل بالتفاق مع �سركته.

كرة  م�سبح وملعب  اي�سا  الذي حوى  املجمع  هذا  واىل جانب 
ال�سلة واألعابا اخرى اأن�ساأ بع�س قاعات الفن يف بغداد واملو�سل 
امل�ساريع  ببع�س  م�ساهمته  عن  عالوة  الت�سكيلي،  للفن  حلبه 
الخرى مثل جممع م�ست�سفيات بغداد على حافة نهر دجلة وهو 

ما عاد يعرف بـ )مدينة الطب( .
لقد جمع كولبنكيان ثروة طائلة من املال والأعمال الفنية التي 
والعمال  للفن  احلب  وهذا  منزله  يف  خا�سا  متحفا  لها  ا�س�س 
الفنية جتلى يف ان�ساء القاعة اجلميلة للفن الت�سكيلي يف منطقة 
احلديث  للفن  الوطني  باملتحف  �سميت  والتي  ال�سرقي  الباب 
العام  البالد  يف  حدث  الذي  التغيري  بعد  عليها  ا�سمه  واعيد 

2003، والقاعة الخرى للفن الت�سكيلي يف املو�سل
ابرز املن�ساآت العمرانية التي ان�ساأها كوبلنكيان يف العراق :

) املتحف العراقي – امل�سرح الوطني – مدينة الطب - ملعب 
الـ100  من  يقارب  ما  اىل  ا�سافة  القدم  لكرة  الدويل  ال�سعب 
املتحدة  الوليات  يف  اجلامعات  لأرقى  عراقية  درا�سية  زمالة 
وعادوا  الوطن  تخدم  التي  الكفاءات  لتخريج  وبريطانيا 
الطلبة  ع�سرات  خرجوا  الذين  الأ�ساتذة  اكفاأ  من  لي�سبحوا 
ا�سم اجلامعة وقيمتها  يف جامعة بغداد مما �ساهم برفع 
عاليا مع م�ساف اجلامعات الع�سرين الوىل على العامل 
لعراقيته  جت�سيد  وهو  الم  لبالده  الوفاء  بع�س  (.انه 
والتزامه بعهوده ل�سيما باإكمال امللعب الذي اتفق على 
ان�سائه مع الزعيم قا�سم حتى بعد مقتل الزعيم، مما ترك 

ذكرى طيبة عنه يف ذاكرة العراقيني.

عراقيون أصالء رغم اختالف القوميات 
والديانات 

وهي  جيكور،  قرية  يف  ال�سّياب  �ساكر  بدر  ُولد 
يف  اخل�سيب  اأبي  لق�ساء  تابعة  �سغرية  قرية 
اآنذاك  �سكانها  عدد  يزيد  ول  الب�سرة،  حمافظة 
)اجلدول  معناه  وا�سمها  ن�سمة،   )500( على 
الأعمى(، وحُتّدثنا كتب التاريخ على اأنها كانت 
وبيوتها  احل�سينة،  الزجن  مواقع  من  موقعاً 
الطابوق  وهو  اللنب،  طابوق  من  مبنية  ب�سيطة 
النخيل  اأ�سجار  وجذوع  بالنار  املفخور  غري 
وفيها  جيكور،  ب�ساتني  يف  بكرثة  املتواجدة 
اأنهار  فيها  تنت�سر  بالنخيل  مزروعة  اأرا�ٍس 
وحني  العرب،  �سط  من  مياهها  تاأخذ  �سغرية 
جيكور  وكانت  مبائه،  اجلداول  متالأ  املد  يرتفع 
باأنواعها،  الفاكهة  فيها  تنت�سر  الظالل  وارفة 
اخلالب  ال�ساعري  جّوها  وكان  وملعباً،  مرتعاً 
وذكرياته  ال�سعرية  ال�سياب  طاقة  ممهدات  اأحد 
حياته  اأخريات  حتى  ظلت  التي  فيه  املبكرة 
)لقد  والتفجر  واحليوية  باحلياة  �سعره  متّد 
تلمع  وتوهجها  غناها  بكل  فيها  الطفولة  كانت 
اأجزائها  بع�س  وي�سجل  كاحللم..  با�سرته  اأمام 
وق�سائده مالآى بهذه ال�سور الطفولية( كما يقول 
�سديقه احلميم، �سديق الطفولة: ال�ساعر حممد 

علي اإ�سماعيل.
اإن هذه القرية تابعة لق�ساء اأبي اخل�سيب الذي 
حاجب  اخل�سيب(  اأبي  مرزوق  )القائد  اأ�س�سه 
�سهد  والذي  هـ   140 عام  املن�سور  اخلليفة 
العربي،  التاريخ  �سّجلها  مهمة  تاريخية  وقائع 
اأحداث..  من  تبعها  وما  الزجن  معركة  اأبرزها 
هذا الق�ساء الذي برز فيه �سعراء كثريون منهم 
عامل  يف  املجددين  م�ساهري  من  حممود(  )حممد 
اإ�سماعيل(  ال�سعر والنقد احلديث و)حممد علي 
و)خليل  املحافظة  يف  الكثري  ال�سعر  �ساحب 

ال�سعرية  امل�سرحيات  ينظم  الذي  اإ�سماعيل( 
بري�سته  ديكورها  وي�سور  بنف�سه  ويخرجها 
و)موؤيد  ال�ساعر  اليا�سني(  كامل  و)م�سطفى 
العبد الواحد( ال�ساعر الوجداين الرقيق وهو من 
ال�ساعر  يو�سف(  و)�سعدي  ال�سياب  �سعر  رواة 
الدلي�سي(  اللطيف  و)عبد  املعروف  العراقي 
الرزاق  عبد  ال�ستار  و)عبد  الب�سري  الأديب 
جنوب  يف  �سغرية  قرية  واآخرين،  اجلمعة( 

الب�سرة يف �سنة 1926. 
�ست  عمره  كان  عندما  والدته  ال�سياب  َفَقد  لقد 
حياته،  يف  الأثر  اأعمق  اأّمه  لوفاة  وكان  �سنوات 
وبعد ان اأمّت درو�سه البتدائية يف مدر�سة )باب 
�سفوف  اأربعة  من  تتكون  كانت  التي  �سليمان( 
وتبعد حوايل 10 كيلو مرت عن منزله بعد انتهاء 
)املحمودية(  مدر�سة  اإىل  انتقل  الرابع  ال�سف 
وتبعد عن )باب �سليمان( 3 كيلومرتات ا�سافية 
فيها  وتابع  الب�سرة  مدينة  اإىل  انتقل  وبعدها 
بغداد  العا�سمة  اإىل  انتقل  ثم  الثانوية،  درو�سه 
واختار  العالية،  املعلمني  بدار  التحق  حيث 
�سنتني  وق�سى  العربّية  اللغة  تخ�س�س  لنف�سه 
وحتليل  ذوق  تتّبع  العربي  الأدب  تعلم  يف 
من   1945 �سنة  يف  تغرّي  ولكن  وا�ستق�ساء؛ 
الأدب اإىل متخ�س�س يف اللغة الإنكليزية لإتقانه 

العربية .
 لقد تخّرج ال�سّياب من اجلامعة عام 1948، ويف 
تلك الأثناء ُعرف مبيوله ال�سيا�سية الي�سارية كما 
العراق  حترير  �سبيل  يف  الوطني  بن�ساله  ُعرف 
الق�سية  �سبيل  ويف  الإنكليزي،  الحتالل  من 
وظيفة  اإليه  اأُ�سندت  اأن  وبعد  الفل�سطينية.. 
اأن  وبعد  الرمادي،  يف  الإنكليزية  للغة  التعليم 
ميوله  ب�سبب  منها  ُف�سل  اأ�سهر  عدة  مار�سها 

ال�سيا�سية واأودع ال�سجن.. وملّا ُرّدت اإليه حريته 
وبغداد  الب�سرة  بني  ما  احلر  العمل  نحو  اجته 
�سنة  ويف  الثانوية،  الوظائف  بع�س  يف  عمل  كما 
اإىل  والتّوجه  بالده  مغادرة  اإىل  ا�سُطر   1952
اإيران فاإىل الكويت، وذلك عقب تظاهرات ا�سرتك 
النظام  قا�سم على  الكرمي  ثار عبد  فيها، وعندما 
النظام   1958 �سنة  متوز   14 يف  واأقام  امللكي 
اجلمهوري كان بدر �ساكر ال�سياب من املرحبني 
واملوؤيدين له، وقد انتقل من وظيفته اإىل تدري�س 
وظيفة  من  انتقل   1959 �سنة  ويف  الإنكليزية، 
التعليم اإىل ال�سفارة الباك�ستانية يعمل فيها؛ عاد 
اإىل وظيفته يف مديرية ال�سترياد والت�سدير، ثم 

انتقل اإىل الب�سرة وعمل يف م�سلحة املوانئ.
اجلامعة  م�ست�سفى  اأُدخل   1962 �سنة  يف 
ظهره،  يف  اأمل  من  للمعاجلة  ببريوت  الأمريكية 
اأيامه  اآخر يوم من  اإىل  الب�سرة وظّل  اإىل  ثم عاد 

ي�سارع الآلم اإىل اأن توفى �سنة 1964.
بالتدهور  ال�سياب  �سحة  بداأت   1961 �سنة  ويف 
حيث بداأ ي�سعر بثقل يف احلركة واأخذ الأمل يزداد 
يف اأ�سفل ظهره، ثم ظهرت بعد ذلك حالة ال�سمور 
بغداد  بني  يتنقل  وظل  وقدميه،  ج�سده  يف 

وبريوت وباري�س ولندن للعالج دون فائدة.
يف  العالج  لتلقي  الكويت  اإىل  ذهب  اأخريًا 
امل�ست�سفى الأمريي يف دولة الكويت حيث قامت 
خالل  عليه  واأنفقت  برعايته  امل�ست�سفى  هذه 
 24 يف  هناك  بامل�ست�سفى  فتوفى  عالجه..  مدة 
وُنقل  عاماً،   38 عن   1964 عام  الأول  كانون 
)جيكور(  قرية  اإىل  وعاد  الب�سرة  اإىل  جثمانه 
وقد  املمطرة،  الباردة  ال�ستاء  اأيام  من  يوم  يف 
�سّيعه عدد قليل من اأهله واأبناء حملته، ودفن 

يف مقربة احل�سن الب�سري يف الزبري .

من أعالم العراق الحديث
الشاعر المجدد.. بدر شاكر السياب

من  للمهاجرين  مق�سدا  بغداد  كانت  عندما 
اوربا و�سل اإليها عام 1820 رجل من�ساوي 
ال�سابقة  جيكو�سلوفاكيا  يف  يعي�س  ال�سل 
.. ا�سمه انطوان زفوبودا.. ولد هذا الرجل 
يف ڤينا وقرر الهجرة اىل بغداد لي�ستقر فيها 
حيث ا�سرتى بيتاً وحماًل وعمل يف التجارة 
البوهيمي  الكري�ستال  با�سترياد  واخت�س 
تابعة  قدمية  مملكة  وهي  بوهيميا  )من 
وجنحت  احلالية(،  الت�سيك  جلمهورية 
انطوان  تزوج  وازدهرت..  التجارة  هذه 
ارمنية  بغدادية  فتاة  من   1825 عام 
منها  واجنب  مرادجيان،  اوفيمي  ا�سمها 
عائلة  تكونت  وهكذا  وبنتا  ولدًا  ع�سر  احد 
وتو�سعت  ال�سهرية  البغدادية  زفوبودا 
افرادها  م�ساهرة  بعد  بغداد  يف  العائلة 
وا�سبحوا  البغدادية  العوائل  بع�س  مع 
بعالقات  ارتبطوا  كما  كاملن  ب�سكل  بغاّدة 
البغدادية  النخبة  مع  واقت�سادية  جتارية 
الجنبية  واجلالية  والقنا�سل  واملو�سلية 
با�سا  داود  للوايل  �سديقاً  انطوان  كان  وقد 
ريچ  كلوديو�س  الربيطاين  وللقن�سل  الوايل 
�سكنت  التي  العوائل  اوائل  من  وكانت   ...
هذه  كانت  عندما  ببغداد  العلوية  منطقة 
وبقي  اآنذاك  املدينة  ا�سوار  خارج  املحلة 

بيتهم ملكاً للعائلة لغاية 2005 ..
الك�سندر زفوبودا  ا�ستهر  ومن هذه ال�سرة 
وهو اكرب اولد انطوان ولد عام 1826 وهو 
�سهري  ر�سام  ال�سرة وهو  هذه  مبدعي  احد 
اىل  الفوتوغرافية  الكامريا  اأدخل  من  واأول 
حمرتف  م�سور  واأول   ،1850 عام  العراق 
مهنة  كانت  ان  بعد  العراق،  تاريخ  يف 

بالن�سبة  الدينية  املحرمات  من  الت�سوير 
لبع�س رجال الدين يف العهد العثماين، وذلك 
احدى  يف  �سابق  وقت  يف  عنه  حتدثنا  قد 
ماثيا  جوزيف  منهم  ا�ستهر  كما  ال�سذرات. 
زفوبودا )او كما يعرف يو�سف زبوفودا او 
والذي   1840 عام  ولد  البغدادي(  يو�سف 
والفرات  دجلة  �سركة  يف  ك�سابط  عمل 
للنقل النهري التابعة اإىل �سركة لنج اخوان 
التجارية وا�ستهر بيومياته التي تناول فيها 
تفا�سيل جتاربه وخربته يف حياته العملية 

من  مهمة  لفرتة  وثقت  والتي  والجتماعية 
تاريخ العراق، وتوجد معظم هذه اليوميات 

يف )مركز املخطوطات الوطني العراقي(.
واآخر من تبقى يف العراق من هذه الأ�سرة 
الربوفي�سور  ال�سهري  املعماري  فهو 
رفعت  مع  ا�سرتك  الذي  زفوبودا  هرني 
موؤ�س�سة  بناية  ت�سميم  يف  الچادرچي 
نهر  على  القائمة  والت�سالت  الربيد 
ال�سنك احلالية(،  )بدالة  ال�سنك  دجلة يف 

وقد تويف هرني عام 2005.

عائلة نمساوية تستقر في العراق وتنصهر 
بالمجتمع البغدادي
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

�شيف�شل..  معظمها  ولكن  علمية  جتارب  بعدة  اليوم  تقوم 
ت�شعر بالغ�شب واحلزن يف بداية يومك. لديك ر�شالة تريد 
للجميع  تثبت  اأن  يجب  ما..  ل�شخ�ص  بنف�شك  تو�شلها  اأن 
يف  نف�شك  على  وتعتمد  بذاتك  م�شتقل  �شخ�ص  اأنك  اليوم 
اأي ظروف �شعبة.. خطط يف نهاية اليوم لق�شاء ليلة مريحة 

و�شعيدة.

توقعات برج الثور 
اأن  يبدو  حولك؟  مبن  عالقاتك  على  موؤخرا  طراأ  الذي  ما 
اأو  ال�شخ�ص  هذا  هل  ما..  �شديق  مع  خالف  يف  �شتدخل 
دوما  يناف�شك  ال�شخ�ص  هذا  عليك؟  بالتعدي  قام  ال�شديق 
�شتواجهه.. مل ال  ي�شتويل على من�شبك، ولكنك  اأن  ويحاول 

تفكر يف ال�شفر هذه الفرتة؟

 توقعات برج الجوزاء 
وال  داخلك  القلق  يثري  اأمر  اأي  من  اليوم  التحقق  عليك 
تدعه يتمكن منك.. اأنت تدرك عيوبك اخلا�شة والتي رمبا 
بها على �شعيد  التي متر  املتاعب  ال�شبب يف تلك  قد تكون 
حياتك العاطفية.. ان�ص املا�شي وامنح نف�شك الوقت الكايف 

للتفكري يف خططك امل�شتقبلية.

توقعات برج السرطان 
حتاول حتقيق التوازن يف عملك اليوم.. عليك اأن تدرك جيدا 
اأن �شر �شعادتك هو وجودك بجانب االأهل واالأ�شدقاء اأطول 
فرتة ممكنة.. ال�شعور بال�شعادة واملتعة اأمر مهم وخا�شة 

اليوم.. االبت�شامة جتعل وجهك منريا وتفتح اأبواب االأمل.

توقعات برج   االسد
النف�شية  حالتك  حياتك..  اأيام  اأجمل  من  يوما  �شتعي�ص 
م�شتقرة جدا وت�شتطيع التفكري يف كل �شيء بعقالنية. لديك 
اإيجابية ولكنك ال تعرف كيف ت�شتغلها.. ما راأيك يف  طاقة 
دعوة �شديقك لتناول القهوة معك يف منزلك.. ا�شتغل هذا 

اللقاء واعر�ص عليه ال�شفر ملكان ما.

توقعات برج العذراء
مهنياً: قد ت�شعر باأنك غري قادر على قيادة �شوؤونك اأو ت�شعر 

بالعزل وحتتاج اىل من يرفع معنوياتك.
بع�ص  فتجرّت  ثمن،  باأّي  امل�شكالت  عن  تبحث  عاطفياً: 
لتاأزمي  حماولة  يف  ال�شاحة،  اإىل  وتعيدها  املن�شية  الق�ش�ص 

االأو�شاع.
التوقف  القرارات احلا�شمة، وقرر  اأ�شحاب  من  �شحياً: كن 

عن التدخني والكحول.

توقعات برج الميزان 
تكن  ال  كاملعتاد.  وا�شحة  غري  اأ�شبحت  اأفكارك  اأن  ت�شعر 
حمبطا وال تفقد االأمل يف كل �شيء.. ابداأ اليوم اأي ن�شاط اأو 
اأي م�شروع و�شتجد اأن كل �شيء يعود اإىل و�شعه الطبيعي.. 
احر�ص على تعديل اأي خطوة غري مدرو�شة يف البداية لكي 

ال يرتتب عليها اأزمات ال ميكن التعامل معها.

توقعات برج العقرب 
الكثري  منها  تعلمت  معدودة  الأ�شهر  برية  برحلة  قمت  لقد 
تنتظر  كنت  اإذا  ال�شخ�شية..  اأو  املهنية  حياتك  يف  �شواء 
ال  االآن،  حتى  تغيري  اأي  جتد  ومل  اليوم  ما  تغيري  حدوث 
تتوتر، فالتغيري قادم يف اأقرب وقت. رمبا حت�شل على ترقية 

اليوم يف العمل.. احتفل يف امل�شاء مع اأقرب االأ�شخا�ص اإليك.

توقعات برج القوس 
اليوم  عليك  تظهر  م�شتعد؟  اأنت  فهل  اإليك  طريقه  يف  احلب 
للراحة  وقت  اإىل  حتتاج  ولذلك  واالأرق  التعب  عالمات 
قد  اليوم  املواقف  لبع�ص  تف�شريك  اأو  فهمك  واال�شرتخاء.. 
يكون غري منطقي.. ال جتعل راأي اأحد االأ�شخا�ص يوؤثر على 

وجهة نظرك.

توقعات برج الجدي 
اإىل عامل  اإبداعك قد يفوق احلدود اليوم. الهروب من الواقع 
اخليال قد يجعلك ت�شعر بال�شعادة وقد يكون اأمرا مهما يف هذا 
اليوم.. التفكري يف بع�ص االأحالم قد يهون عليك م�شقة العمل 

الذي تقوم به اليوم.. عرب عن نف�شك بكل الطرق املتاحة.

توقعات برج الدلو 
اال�شتقرار واالعتماد على النف�ص من االأمور املهمة بالن�شبة 
لك هذا اليوم. اتخذ اليوم اخلطوات التي تثبت ملن حولك 
باأنه  البع�ص  يتظاهر  قد  و�شبور..  مكافح  �شخ�ص  اأنك 
متعاون ولكنه يف احلقيقة عنيد وال يتحرك ب�شهولة.. رمبا 

تت�شاجر مع اأحدهم حتى تقنعه بوجهة نظرك.

توقعات برج الحوت 
الهدوء  وتوخ  العمل  زمالء  مع  تعاملك  تكن عدوانيا يف  ال 
وتود  العمل  يف  االأ�شخا�ص  اأحد  اىل  باالجنذاب  ت�شعر  ت�شرفاتك..  يف  واحلذر 
مب�شاعره  اهتم  بل  اأولوياتك  اآخر  يف  اأنه  ي�شعر  احلبيب  تدع  ال  منه..  التقرب 

اأكرث.

1713 - اإ�شبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.
1721 - فرن�شا واإ�شبانيا توقعان على معاهدة مدريد.

1802 - عقد معاهدة اإمبان بني اإجنلرتا وفرن�شا.
1924 - افتتاح املجل�ص التاأ�شي�شي يف العراق.

1933 - ان�شحاب اليابان من ع�شوية ع�شبة االأمم.
بروز  جوزيف  بزعامة  يوغ�شالفيا  يف  ثورة   -  1941

تيتو.
يف  االأطفال  �شلل  مب�شل  التطعيم  جناح   -  1953

الواليات املتحدة االأمريكية.
1958 - نيكيتا خورو�شوف يخلف بوجلانني يف رئا�شة 

االحتاد ال�شوفيتي.
1964 - زلزال يف اأال�شكا بقوة 8.4 على مقيا�ص ريخرت 

اأدى اإىل مقتل 118 �شخ�شا.
1973 - اأنور ال�شادات يوؤلف وزارته االأوىل يف م�شر.

1977 - ا�شطدام طائرتي جامبو اأمريكية وهولندية يف 

جزر الكناري ويوؤدي اإىل مقتل 563 �شخ�شاً.
1979 - اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية 
مقاطعة م�شر وجتميد ع�شويتها  تقرر  وفيه  بغداد  يف 
مع  اجلوية  اخلطوط  وقطع  العربية  الدول  جامعة  يف 
التي  ال�شالم  معاهدة  على  احتجاجا  وذلك  القاهرة 

وقعها الرئي�ص امل�شري اأنور ال�شادات مع اإ�شرائيل.
�شيخاً  طنطاوي  �شيد  حممد  ال�شيخ  تعيني   -  1996

لالأزهر.
االأدوية  �شمن  من  فياغرا  عقار  اإدراج   -  1998
العقاقري  هيئة  قبل  من  االآدمي  لال�شتعمال  ال�شاحلة 

واالأطعمة االأمريكية.
حق  ت�شتخدم  االأمريكية  املتحدة  الواليات   -  2001
النق�ص �شد قرار ملجل�ص االأمن يدعو الإر�شال مراقبني 
اأن  للرف�ص  �شببها  الفل�شطينيني، وكان  دوليني حلماية 

القرار غري متوازن وغري قابل للتطبيق.

حدث في مثل هذا اليوم

لكل �شخ�ص اأ�شلوبه اخلا�ص يف القيادة، وهو 
بطبيعة احلال مرتبط ب�شخ�شيته وخ�شاله.. 
البع�ص يقود بحر�ص �شديد، والبع�ص االآخر 
يديها،  ت�شع  اأين  حتتار  فئة  يكرتث،  ال 
واأخرى تدرك التقنيات ال�شحيحة.. فما الذي 
�شخ�شيتك؟  عن  القيادة  يف  اأ�شلوبك  يك�شفه 

لنكت�شف ذلك معاً.
اليدان على اجلزء العلوي من املقود 

�شيء..  كل  يف  املثالية  حتب  �شخ�شية  متلك 
مدر�شة  يف  القيادة  االأرجح  على  تعلمت 
بالقواعد  تلتزم  زلت  وما  القيادة،  لتعليم 
للتفا�شيل،  كبريًا  اهتماماً  تويل  ال�شحيحة.. 
وحتر�ص ب�شكل دائم على التزامك بالقوانني 
اأو يف حياتك  مهما كانت، �شواء خالل قيادتك 
اليومية.. بالن�شبة اإليك اإن كنت �شتقوم باأمر 

ما فعليك اإجنازه ب�شكل مثايل .
يد واحدة على اجلزء العلوي من املقود

اأنت �شخ�ص ال تاأخذ احلياة على حممل اجلد 
املواقف  جميع  تقارب  ينبغي..  مما  اأكرث 
باأ�شلوب مريح خال من التوتر والدراما، وقد 
يخيل ملحيطك اأحياناً باأنك ال تكرتث ل�شيء.. 
كل يوم جديد بالن�شبة اإليك اأ�شبه بيوم عطلة، 
فاأنت  جدًا،  �شعبة  بفرتات  متر  حني  وحتى 
من  اأنت  اكرتاث.  وقلة  بثقة  معها  تتعامل 
حني  االأ�شدقاء  اإليهم  يلجاأ  الذين  االأ�شخا�ص 

يريدون املرح . 
يد واحدة على اجلزء االأي�شر ال�شفلي للمقود 
�شيء..  كل  يف  الب�شاطة  حتب  �شخ�ص  اأنت 
يكونوا  اأن  وعليهم  بعناية،  االأ�شدقاء  تختار 
ال  والذين  وال�شريح،  الوا�شح  النوع  من 
ميار�شون االأالعيب.. يف الواقع ال متلك الكثري 

من االأ�شدقاء الأنك تف�شل اإحاطة نف�شك بعدد 
قليل من ال�شادقني عو�ص م�شادقة جمموعة 

كبرية من املنافقني.
خياراتك يف احلياة قائمة على مبداأ الب�شاطة 
اختيار  تقرر  حني  وحتى  �شيء،  كل  يف 
لون  اأي  على  االأ�شود  تف�شل  فاأنت  مالب�شك، 
اآخر... هذا بطبيعة احلال ال يعني اأنك ممل، 
من  اخلالية  الب�شيطة  املقاربات  حتب  لكنك 

التعقيدات.
يد واحدة و�شط املقود 

تعي�ص  دائماً.  املخاطرة  وحتب  مغامر  اأنت 
حياتك وفق مبداأ ا�شتغالل كل حلظة الأق�شى 
الدرجات.. الريا�شات اخلطرة تثري اهتمامك 
دائماً  �شيء  كل  يف  وخياراتك  وحما�شك، 
قلبك  تقدم  فاأنت  تغرم،  حني  حتى  متطرفة.. 
اإليك  فبالن�شبة  حتفظات،  دون  من  كاماًل 

التعامل بحذر مع االأمور يفقدها متعتها.
باجتاه  املقود  من  ال�شفلي  اجلزء  على  يدان 

معاك�ص 
على  القدرة  ومتلك  بالفطرة،  قائد  اأنت 
املجاالت..  خمتلف  يف  وراأيك  وجودك  فر�ص 
على  للح�شول  اإليك  يلجاأون  االآخرون 
بك  يثقون  الأنهم  وال�شت�شارتك؛  الن�شائح 
مثالية  العملية  حياتك  راأيك..  ويقدرون 
اأما  لقدراتك،  املديح  على  حت�شل  ما  وغالباً 
ي�شعب  الأنه  تعاين  فاأنت  العاطفية  حياتك  يف 
اإيجاد �شريك يتالءم مع طبيعتك و�شخ�شيتك. 

يدان على اجلزء ال�شفلي من املقود 
يدعم  �شخ�ص  فاأنت  يحبك،  يعرفك  من  كل 
العائلة  اأم  االأ�شدقاء  كانوا  �شواء  اجلميع، 
ب�شعادة  ت�شعر  العمل.  زمالء  حتى  اأو 

االآخرين،  م�شاعدة  من  تتمكن  حني  حقيقية 
دعمك  عن  الدائم  التعبري  يف  حرجاً  جتد  وال 
واإميانك باالآخرين.. م�شتمع ممتاز خ�شو�شاً 
تف�شل  اأحياناً  االأ�شدقاء..  مع  تتواجد  حني 
تقوم  مبا  يقومون  االآخرين  وترك  الرتاجع 
�شاحرة  �شخ�شيتك  �شعيدًا..  تكون  ذلك  ومع 

من دون اأدنى �شك.
يدان على الطرفني اخلارجيني لو�شط املقود 

احللول  اإيجاد  يحاول  حيادي  �شخ�ص  اأنت 
اإىل  جّرك  يتم  اأن  حتب  ال  والتوازن.. 
ت�شعر  جتعلك  النزاعات  الأن  املجادالت، 
قمت  اأن  ما  يوماً  �شودف  لو  باالنزعاج.. 
فاإن  غا�شبة  اأو  مرتفعة  بنربة  باحلديث 
حميطك �شيكون متفاجئاً جدًا.. والأنك ال متلك 
النزاعات؛  احتمال  من  ميكنك  الذي  ال�شرب 

فغالباً ما تقوم بحلها ب�شكل �شريع. 
يدان يف كل مكان ما عدا املقود 

االإ�شارة  يجب  �شخ�شيتك  عن  احلديث  قبل 
ُتعترب  هذا،  قيادتك  وباأ�شلوب  اأنك  اإىل 
االآخرين.  وعلى  نف�شك  على  خطرًا  م�شدرًا 
يف املقابل عقلك يعمل ب�شكل خمتلف كلياً عن 
كل  يف  الفكاهة  اإيجاد  حتاول  الأنك  حميطك؛ 
طريفة  �شخ�شية  متلك  له..  تتعر�ص  موقف 
الذي  ال�شخ�ص  كنت  ولعلك  نكتة،  و�شاحب 
يقوم بالتهريج يف ال�شف خالل اأيام املدر�شة.. 
اأن تعي�ص حياتك بخفة وحتر�ص على  حتب 
القيام بذلك، لكن هذا ال يعني اأنك غبي، على 

العك�ص متاماً اأنت �شخ�ص ذكي جدًا. 
يدان متقاربتان على اجلزء العلوي من املقود 
حتب  دائم.  ب�شكل  ومتوتر  قلق  �شخ�ص  اأنت 

حتى  وتكرارًا  مرارًا  �شيء  كل  من  تتاأكد  اأن 
ال  مبهام  القيام  تتجنب  بالراحة..  ت�شعر 
مهارات  تتطلب  قد  اأنها  �شلفاً  تدرك  اأو  تاألفها 
يف  .تعي�ص  توترك.  ت�شاعف  الأنها  متلكها؛  ال 
خفايا  تظهر  ال  اأنك  ورغم  اخلا�شة،  قوقعتك 
متلك  باأنك  يدرك  حميطك  لكن  �شخ�شيتك 

�شخ�شية رائعة.
يد على املقود واأخرى على البوق 

ب�شرعة،  اإليه  الو�شول  عليك  ما  مكان  هناك 
م�شغول  كذلك.  الواقع  يكون  ال  قد  اأنه  رغم 
احللول  اإىل  الو�شول  وتريد  �شيء  بكل  دائماً 
باأ�شرع واأق�شر طريقة ممكنة.. متلك الدوافع 
ال  قوة  باالإع�شار،  اأ�شبه  لكنك  والت�شميم 
تلحق  كانت  واإن  االإطالق  على  بها  ي�شتهان 

االأ�شرار باالآخرين. 

اختبارات شخصية...
اكتشف شخصيتك من خالل أسلوبك في قيادة السيارة

* رائحة الع�شب املقطوع حديثاً التي نعتربها منع�شة 
هي مواد كيميائية ت�شتخدمها النباتات الإر�شال ر�شالة 
اأي  اإنقاذها،  اأجل  من  القريبة  للمخلوقات  ا�شتغاثة 
اأنها اآلية دفاعية لكونها ال ميكنها الهرب، وعليه فحني 
تتعر�ص للهجوم من قبل احل�شرات اأو جزازة الع�شب 

فهي تفرز هذه املواد طلباً للم�شاعدة. 
وامل�شم�ص  الدراق  اأ�شجار  عائلة  اإىل  ينتمي  اللوز   *
التي  الورديات  ف�شيلة  اإىل  ينتمي  اللوز  واخلوخ.. 
وامل�شم�ص  والدراق  اخلوخ  وهي  اأنواع  عدة  لها 

والنكرتين. 
*القطة متلك 32 ع�شلة يف كل اأذن وميكنها حتريكها 
الع�شالت  من  الكبري  العدد   . االجتاهات.  كل  يف 
واإمكانية حتركيها 180 درجة �شبب قدرة القطط على 
التي ال ي�شتطيع االإن�شان،  �شماع الرتددات ال�شوتية 

الذي ميلك 6 ع�شالت فقط من �شماعها. 

هل تعلم ؟

املقادير:
مقادير الكيك:

الزبدة: 100 غرام )بدرجة حرارة الغرفة(
البي�ص: 3 حبات

الفانيليا: ملعقة �شغرية )�شائلة(
�شكر : كوب

حليب : كوب ون�شف )�شائل(
طحني : 2 كوب

املاء : كوب
مقادير احل�شو:

الزبدة: 50 غم )بدرجة حرارة الغرفة(
ال�شكر البني: كوب

القرفة: ملعقة كبرية )مطحونة(
اجلوز: كوب

للتغليفة:
جنب كرميي : 200 غم

الفانيليا: ملعقة �شغرية )�شائلة(
حليب مركز حملى: كوب

طريقة التح�شري:
1. لتح�شري الكيك: اخفقي الزبدة بامل�شرب 
تلو  واحدة  البي�ص  اأ�شيفي  ثم  الكهربائي، 
واأ�شيفي  باخلفق،  اال�شتمرار  مع  االأخرى 
بامل�شرب  ا�شتبديل اخلفق  وال�شكر،  الفانيال، 
الطحني  وزيدي  احلليب،  و�شبي  اليدوي، 
تتجان�ص  حتى  التحريك  مع  دفعتني  على 
حتى  وحركي  املاء  �شبي  ثم  املكونات، 

يت�شكل لديك مزيجاً متجان�شاً.
ور�شة  الزيت،  برذاذ  الكيك  قالب  ر�شي   .2

طحني.
3. لتح�شري احل�شو: بطبق جانبي، اعجني 
اأ�شيفي  ثم  اأ�شابعك،  باأطراف  قلياًل  الزبدة 
القرفة  اأ�شيفي  ثم  واعجني،  البني  ال�شكر 

حتى  وحركي  اجلوز،  وكوب  املطحونة، 
تختلط املكونات مع بع�شها البع�ص.

4. �شبي ن�شف كمية الكيك بقاع قالب الكيك 
ووزعي  احل�شو،  كمية  �شعي  ثم  املجهز، 
فوق  الكيك  خليط  من  املتبقي  الن�شف 

احل�شو.
على  م�شبقاً  املحمى  للفرن  الكيك  اأدخلي   .5

درجة حرارة 180، ملدة 55 دقيقة.
امل�شرب  با�شتخدام  التغليفة:  لتح�شري   .6
بطبق  الكرميي  اجلنب  اخفقي  اليدوي، 
املركز  واحلليب  الفانيال،  واأ�شيفي  جانبي، 
خليط  لديك  يت�شكل  حتى  )املكثف(  املحلى 

متجان�ص.
ال�شينابون  كيكة  التغليفة  بخليط  زيني   .7

وقدميها دافئة اأو باردة.

المطبخ 
طريقة تحضير كيكة السينابون 

الشهية

أفقي
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تلقى نقيُب املحامني العراقيني، املحامي الدكتور 
الأمني  من  هاتفًيا  ات�صاًل  املهنا،  �صالح  حممد 
نائب  العرب/  املحامني  لحتاد  امل�صاعد  العام 

كمال  نا�صر  املحامي  الأردن،  حمامي  نقيب 
للتهنئة مبنا�صبة ت�صنمه مهامه وفوزه يف  نا�صر، 

الإنتخابات. 

جمل�س  واأع�صاء  النقيب  لل�صيد  نا�صر  وبارَك 
النقابة فوزهم، متمنًيا التوفيق يف اإدارة النقابة، 
فيما نقل تهاين حمامي الأردن اإىل حمامي العراق .

ى تهنئة من األمين العام المساعد 
ّ

نقيب المحامين يتلق
التحاد المحامين العرب/ نائب نقيب محامي األردن 

املحامي _خا�س
املحامي  العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�صتقبَل 
منظمة  ممثلَة  املهنا،  �صالح  حممد  الدكتور 
باحثة  وايل،  بلقي�س  ووت�س،  رايت�س  هيومن 
باملنظمة  والنزاعات  الأزمات  ق�صم  يف  اأوىل 

املذكورة .
لل�صيد  والتربيكات  التهاين  وايل،  وقّدمت، 
لت�صنمهم  النقابة،  جمل�س  واأع�صاء  النقيب 
للنقابة  الكبري  التقدم  متمنية  النقابة،  مهام 
وللمحامي العراقي يف ظل الت�صكيلة الإدارية 

اجلديدة .
ويف معر�س �صوؤال ال�صيفة حول اأهم اأولويات 
اأهم  اإن  النقيب:  ال�صيد  اأجاب  القادم،  العمل 
وامل�صاندة  الدعم  املقبلة  املرحلة  �صرورات 
بذل  عن  ف�صاًل  املحاماة،  قانون  لت�صريع 
م�صتقلة،  موؤ�ص�صة  النقابة  بجعل  اجلهود 
مهنية وموحدة، يفخر املحامي بانتمائه لها .

واتفق الطرفان على فتح اآفاق العمل امل�صرتك 
املجالت،  مبختلف  ودورات  ور�س  عقد  يف 
فيما عرّبت ممثلة هيومن رايت�س ووت�س باأنها 

داعمة لتقليل م�صاعب عمل املحامني .
رئي�س  املنظمة  ممثلة  ورافق  هذا 

العراقي،  املعوق  �صوت  موؤ�ص�صة 
حتدث  الذي  الغزي،  اأحمد  الأ�صتاذ 
اأجل  من  التعاون  اأهمية  عن  بدوره 

خدمة ال�صريحة التي ترعاها موؤ�ص�صته، 
ال�صبل  اأهم  حول  اجلانبان  وحتاور 

الكفيلة بتحقيق هذا الغر�س.

نقيب المحامين العراقيين يستقبل 
ممثلة هيومن رايتس ووتش

رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوفُد ممثاًل 
للمباركة إلى نقيب المحامين المحامي الدكتور محمد 

صالح المهنا و أعضاء مجلس النقابة 

املحامي _خا�س
املحامي  العراقيي،ن  املحامني  نقيب  عقَد 
ال�صبت،  املهنا، �صباح  الدكتور حممد �صالح 
جمع  ا  خا�صً اإجتماًعا  مهامه،  مبا�صرته  وقبل 
من  عدد  وبح�صور  النقابة،  مقر  موظفي  فيه 

ال�صادة اأع�صاء املجل�س. 
الكامل  حر�صه  عن  النقيب  ال�صيد  وحتدَث 
على  قائمة  قانونية  موؤ�ص�صة  النقابة  بجعل 
الأ�ص�س املهنّية الر�صينة، ومبنّية على جودة 

العمل. 
و�صّدَد الدكتور املهنا على اإيالء كامل الإحرتام 
املحامني  وللزمالء  النقابة  ملجل�س  والتقدير 
كافة، وت�صهيل اإجراءات مراجعتهم، وتقدمي 

اخلدمات لهم على اأكمل وجه.
م�صيًفا: اإن عليهم خماطبة املحامني باأ�صلوب 
واملحامي  املهنة  هيبة  مع  يتنا�صب  لئق 
النقيب واملجل�س جاوؤوا  اإن  العراقي. مبيًنا: 
اأن  املوظفني  وعلى  الزمالء،  خدمة  اأجل  من 

ميار�صوا هذا الدور معهم. 
املوظفني  ولء  يكون  اأن  وجوب  على  موؤكًدا   
ل  العريقة،  النقابية  للموؤ�ص�صة  وتبعيتهم 
واأن  املهنية،  غري  والإنتماءات  لل�صخو�س 
ينظر للجميع مب�صافة واحدة وباإطار التعامل 

رف. املهني ال�صِ
العاملني  لكل  اإنه داعم  نقيب املحامني:  وبنّيَ 
النقابة، واأن م�صار تعامله قائم على مبداأ  يف 

مكافاأة املح�صن ومعاقبة امل�صيء. م�صرًيا اىل: 
اإنه �صيتعامل مع اجلميع بروح اأبوّية انطالًقا 

من م�صوؤوليته املهنية . 
املراجعات  اإيقاف  النقيب  ال�صيد  وقرَر 
ترتيب  لأجل  اأ�صبوع  ملدة  الإدارية 
بالإ�صافة  الأق�صام،  وتنظيم  العمل 
احل�صابات  ق�صمي  عمل  اإيقاف  اإىل 

وال�صركات ل�صرورات تنظيمية.
لل�صيد  املوظفون  بارك  جانبهم،  من 
املجل�س  اأع�صاء  وال�صادة  النقيب 
فوزهم، مو�صحني التزامهم بتوجيهات 
جمل�س النقابة وعملهم وفًقا للم�صوؤولية 

املهنية، ومتطلبات املرحلة القادمة

الدكتور المهنا يلتقي موظفي النقابة 
ويؤكد على إيالء كامل اإلحترام 

للمحامين أثناء مراجعة بيتهم النقابي 

حممد  الدكتور  املحامي  العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�صتقبَل 
املحامني  نقابة  بني  امل�صرتكة  العليا  اللجنة  املهنا،  �صالح 
ووزارة الداخلية، للتهنئة مبنا�صبة فوز ال�صيد النقيب واأع�صاء 
ع�صوي  وبح�صور  الأخرية،  النقابية  الإنتخابات  يف  املجل�س 

املجل�س املحامي ولء العامري واملحامي �صرغام الزيادي.
بردي  حممد  الدكتور  اللواء  برئا�صة  اللجنة  وفد  وح�صر 
اأع�صاء اللجنة، حيث باركوا لل�صيد النقيب  القري�صي وال�صادة 
ت�صنمه املن�صب، فيما حتدث القري�صي عن خطط اللجنة العليا 

يف املرحلة القادمة. 
املحامني  نقيب  واأكد  واأهميتها،  اللجنة  مهام  اجلانبان  وبحَث 
الداخلية  وزير  ال�صيد  مع  بالتوا�صل  للجنة،  الكامل  دعمه  على 

ورئي�س جمل�س الوزراء.
لع�صو  خلًفا  اجلديد  النقابة  ممثل  تعيني  اللجنة  وتنتظر  هذا 

اللجنة ال�صابق. 
من جانٍب اآخر، تلّقى الدكتور املهنا تهاين املتحدث الر�صمي باٱ�صم 
وزارة الداخلية، اللواء خالد املحنا، الذي ح�صر ملكتب النقيب 

لغر�س تقدمي املباركة و التهنئة. 
وحتدث الطرفان حول فتح باب التعاون لأجل تنظيم فعاليات 
ون�صاطات م�صرتكة، ف�صاًل عن التوا�صل الدائم من اأجل خدمة 

مهنة املحاماة.

الداخلية تهنئ النقابة بانتخاب نقيبها وأعضاء 
مجلس النقابة

اإعالن مهم 
الدكتور  املحامي  العراقيني،  املحامني  نقيُب  وّجه 
حممد �صالح املهنا، بحذف عبارة )حامل الهوية حتت 
يحملها  التي  النقابة  هوية  من  القانونية(،  احلماية 

املحامون.
غري  العبارة  هذه  باأن  قراره  النقيب  ال�صيد  و�صبب 
جميع  اأن  من  اإنطالًقا  للقانون،  وخمالفة  منا�صبة 
املواطنني العراقيني هم حتت احلماية القانونية طبًقا 
العراقي  املحامي  واأن  العراقي،  الد�صتور  لن�صو�س 
ي�صتمّد حمايته احلقيقية من ن�صو�س قانون املحاماة 
والإمتياز  مكانته  اإحرتام  اجلميع  على  تفر�س  التي 

القانوين املقرر له. 
واجلهد  القادمة  النقابة  خطوات  اأن  على  م�صدًدا 
احلقيقي يف اإعالء مكانة املهنة هو الذي �صيكون كفياًل 
عبارات  دون   من  وكرامته  املحامي  حماية  بفر�س 
اإن من اأهم ح�صانات املهنة هو توحد  ُتكتب، م�صيًفا: 

املحامني وتاآلف كلمتهم.
وحدها  )املحامي(  �صفة  اإن  النقيب:  ال�صيد  واأو�صَح 
اجلهات  اأمام  واحل�صانة  احلماية  لفر�س  كافية 
واملوؤ�ص�صات  والدوائر  احلكومية  و�صبه  احلكومية 
من  تعزز  اإ�صافية  عبارة  اأي  اإىل  حتتاج  ول  كافة، 

حماية املحامي اأمام تلك اجلهات.

إلى الزمالء المحامين كافة 
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العزاء  جمل�س  العراقيني   املحامني  نقابة  وفد  ح�صَر 
)حميد  املرحوم  املحامي  روح  على  ترحًما  املقام 

العلواين( ع�صو هيئة انتداب حمامي الأنبار.
املحامي  العراقيني،  املحامني  نقيب  الوفد  وتراأ�َس 
الدكتور حممد �صالح املهنا، ومب�صاركة اأع�صاء جمل�س 
النقابة كل من )املحامي �صرغام الزيادي، املحامي اأمين 

الكوه، املحامي ولء العامري، املحامي �صيف اخلالدي، 
املحامي اأو�س الطائي(، بالإ�صافة اإىل جمع من املحامني.

وقّدم الوفد التعازي لعائلة الفقيد واإىل حمامي النبار، 
مع  العزاء  يت�صارك  اأنه  عن  النقيب  ال�صيد  عرّب  فيما 
املحامني، فجميع حمامي العراق اأ�صرة واحدة وفقدان 

اأحد اأبناء املهنة ينعك�س باحلزن على اجلميع . 
)خمي�س  املحامي  ا�صت�صاف  الزيارة،  هام�س  وعلى 

ال�صيد  التقى  حيث  منزله،  يف  النقابي  الوفد  اجلنابي( 
النقيب واأع�صاء املجل�س حمامي الرمادي.

واأع�صاء  املحامني  نقيب  مع  املحامون  وحتادث  هذا 
املجل�س حول الو�صع العام للمهنة، وخالل حديثه اأكد 
الدكتور املهنا اأن النقابة مقبلة على عهد جديد ل وجود 
موحدة  مهنية  لنقابة  بل  والتكتالت،  للجماعات  فيه 

حتت خيمة وا�صم واحد و�صفة واحدة.

وفد نقابي يحضر مجلس عزاء المحامي المرحوم حميد 
الدليمي في األنبار 
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ا�صتقبَل نقيب املحامني العراقيني، 
�صالح  حممد  الدكتور  املحامي 
احتاد  رئي�س  الثالثاء،  املهنا، 
نعمان  حممد  الأ�صتاذ  احلقوقيني 
من  لعدد  بالإ�صافة  الداوودي، 
الذين  التنفيذي  املكتب  اأع�صاء 

يف  بالفوز  للمباركة  ح�صروا 
الإنتخابات .

التهاين  الداوودي  وقّدم 
والتربيكات، متمنًيا دوام التوفيق 
يف  القانونية  املنظومة  خدمة  يف 

البلد . 
بدور  الإحتاد  رئي�س  واأ�صاد 

معرًبا  الداعمة،  ومواقفها  النقابة 
اإىل  الفائزين  عن �صعادته بو�صول 
مواقع اإدارة هذا ال�صرح العريق .
املحامني  نقيب  جّدَد  جانبه،  من 
�صراكة  �صمن  لالإحتاد  دعمه 
العمل يف حتقيق العدالة و�صيادة 
اجلانب  وخدمة  القانون، 

البالد،  يف  والقانوين  احلقوقي 
متاأماًل اأن ي�صاهم الطرفان باإ�صاعة 
على  العراق  وبناء  القانون  ثقافة 

اأ�صا�س دولة العدل واحلقوق. 
لقاءات  واتفق اجلانبان على عقد 
اآفاق  لفتح  متعددة  ر�صمية 

التعاون والعمل امل�صرتك بينهما.

نقيب المحامين يستقبل رئيس اتحاد 
الحقوقيين وأعضاء المكتب التنفيذي لإلتحاد
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حممد  الدكتور  املحامي  العراقيني،  املحامني  نقيب  ا�صتقبَل 
�صالح  حمامي  انتداب  هيئة  �صَم  وفًدا  الثالثاء،  املهنا،  �صالح 
التابعة للمحافظة، وبح�صور  الدين وعدًدا من روؤ�صاء الغرف 
اأع�صاء جمل�س النقابة )الأ�صتاذ ولء العامري وال�صتاذ ب�صري 

ال�صاعدي والأ�صتاذ اأو�س الطائي وال�صتاذ �صيف اخلالدي(. 
هيئة  رئي�س  الورد،  اأحمد  املحامي  برئا�صة  الوفد،  وقّدم 
ال�صادة  واإىل  النقيب  ال�صيد  اإىل  والتربيكات  التهاين  الإنتداب، 

النقابية  للجهود  الكامل  دعمهم  عن  معرّبين  املجل�س،  اأع�صاء 
الرامية اإىل خدمة املهنة والزمالء. 

الزائر،  بالوفد  النقابة  جمل�س  واأع�صاء  املهنا  الدكتور  ورحب 
موؤكدين اأن النقابة مقبلة على مرحلة جديدة ي�صود فيها العمل 

املهني، والإنتماء احلقيقي للموؤ�ص�صة ولي�س ل�صخو�صها . 
اتخذتها  التي  الأولية  اخلطوات  اإىل  النقيب  ال�صيد  واأ�صار  هذا 
عن  املجل�س  اأع�صاء  وبع�س  تنازله  بينها  من  والتي  النقابة، 
وال�صركات،  احل�صابات  ملف  وفتح  واملخ�ص�صات،  الرواتب 

والبدء بخطوات اإ�صالحّية جدّية �صيعلن عنها تباًعا . 
املحامني  مع  متكررة  لقاءات  عقد  �صرورِة  اإىل  املهنا  ولفت 
وروؤ�صاء الغرف والوقوف امليداين على م�صاكلهم، مردًفا باأن عمل 
اأع�صاء املجل�س �صيكون ميدانًيا يف الدوائر والوزارات والهيئات، 

ملعاجلة امل�صاكل بطريقة اآنّية من دون انتظار اأو تاأجيل . 
واملعوقات  احللول  من  خمتلفة  جوانب  الطرفان  وا�صتعر�س 
يوؤمن  مبا  املقبلة  املرحلة  ت�صري  اأن  متاأملني  باملهنة،  اخلا�صة 

ال�صمانات احلقيقية لرفعة املحاماة وهيبة املحامي .

رؤساء غرف محافظة صالح الدين في ضيافة 
نقابتهم 


