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ادى رئيسا محكمتي استئناف ذي
قـار وديــالى  صـبـاح امس االثـنـ
اليم امام رئيس مجلس القضـاء

االعلى فائق زيدان.
ــــركـــز وذكـــر بــــيــــان صــــادر عن ا
اإلعـالمي جملـلـس الـقــضــاء االعـلى
امس تلـقته (الـزمان) ان القـاضي
(مـحـمـد حـيـدر وحـسـ كـاظم اديا
اليم امام رئـيس مجلس القضاء
االعــــلى الــــقــــاضـي فــــائق زيــــدان

كــرؤسـاء حملـكـمـتي اسـتـئـنـاف ذي
ـناسـبة قـار وديالى االحتـاديتـ 
ــــرســــوم اجلــــمــــهـــوري صــــدور ا
ــنـــصب رئــيس بــتـــعــيــيــنـــهــمــا 
استئناف في احملاكم التي يعمالن

فيها).
وكـان رئـيـسا مـحـكـمتي اسـتـئـناف
بــغــداد الــرصــافــة وبــابل الــيــمـ
امـــــام فــائـق زيــدان. وذكـــر بـــيــان
لـلـمـركـز اإلعالمي لـلمـجـلس تـلـقته
(الزمان) ان (القاضي عماد خضير

والقـاضي حيدر جـابر اديا الـيم
امام رئيس مجـلس القضاء االعلى
الـــقــاضـي فــائق زيـــدان رئــيـــســ
حملكمتي استئناف بغداد الرصافة
ــنـــاســبــة وبـــابل االحتـــاديــتـــ 
ــــرســــوم اجلــــمــــهـــوري صــــدور ا
ــنـــصب رئــيس بــتـــعــيــيــنـــهــمــا 
اسـتـئـنـاف في احملــكـمـتـ الـلـتـ
يـعــمالن فـيـهــا).عـلى صـعــيـد اخـر
ردت احملــكـمــة االحتـاديــة الــعـلــيـا
دعــوى الــطــعن بــقــانــون االحــوال

الـشخـصـية رقم 188 لسـنة 1959
الفـــتــة إلـى أن الــقـــانــون اكـــتــسب
صـفـته الـدسـتــوريـة بـعـد مـعـاجلـة
يـراث عام 1963. وقال موضـوع ا
تـحدث الـرسمي لـلمـحكـمة إياس ا
الـسامـوك في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس إن (احملـكمـة عقـدت جلـستـها
بـرئـاسـة الـقـاضي مـدحت احملـمود
وحـضـور الـقـضـاة االعـضـاء كـافة
دعي فيها ونظرت دعوى خـاصم ا
رئــيس مــجــلس الــنــواب/ اضــافـة
لــوظـيـفـته). واضـاف الـسـامـوك أن
ـــدعي طـــعن بـــعـــدم دســتـــوريــة (ا
رقم قـانـون االحـوال الشـخـصـيـة ا
188 لـسـنة 1959 الـصادر في ظل
ــؤقت لــعـام الــدسـتــور الــعــراقي ا
1958 بــاعــتــبــار أن احــد اعــضـاء
مجـلس السـيادة لم يـوقّع عليه في
حـينـه لذا فـأنه وتـبعـاً لـوصفه من
ـدعي يــعـتــبـر قــانـونــاً غـيـر قــبل ا
ـدعي دسـتـوري). وأشـار إلى أن (ا
عــلـيـه طــلب رد الــدعــوى وأكـد أن
قـــانــــون االحـــوال الـــشــــخـــصـــيـــة
ـطـعـون بعـدم دسـتـوريـته هو من ا
ــعــمـول الــتــشــريــعــات الــنــافــذة ا
ـادة 130 واســتـنـاداً إلى احــكـام ا

من الدستور). 
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ولـفت إلـى أن (احملـكـمـة وجـدت أن
الـقـانون مـوضـوع الطـعن قـد شرّع
ــؤقت لــســنــة في ظل الـــدســتــور ا
1958 وقــد تــخـــلف احــد اعــضــاء
مــجـــلس الــســيــادة فـي حــيــنه عن
تـوقـيعـه علـيه مـعـترضـاً عـلى مادة
ـرأة ـســاواة ارث ا مـنه تــتــعـلـق 
بــــإرث الـــرجل مـــعــــتـــمـــداً في ذلك
احــــكــــام االنــــتــــقــــال الــــواردة في

عـلــيـهــا إثـر تــنـاوله اخلــمـر. وقـال
مـديــر عـام الـدائــرة عـبــد احلـسـ
اجلــابـــري في بــيـــان امس إنه (
تــشــكــيـل مــجــلس تــدقــيــقي يــضم
طـبيـباً وحـقـوقيـاً وإدارياً لـلتـدقيق
في مـالبــســات الـــقــضـــيــة ومن ثم
سـيــتم تـشــكـيل مــجـلس حتــقـيـقي
ــعـلـومـات من لـلـتــأكـد من صـحـة ا
خـالل تــــدوين اإلفـــــادات جلــــمــــيع
األطـــــراف واتــــــخـــــاذ اإلجـــــراءات
الـــقـــانـــونــــيـــة واإلداريـــة الالزمـــة

بحقه).
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الفتـا الى (نقل الـطبـيب إلى ديوان
الـــدائـــرة حلـــ إكـــمـــال إجــراءات
التـدقيق والـتحـقيق) ,وكد انه (في
حـــال ثــــبـــوت صــــحـــة مــــا ادعـــته
ـراجـعة سـيـتم اتـخـاذ اإلجراءات ا
اإلدارية والقانـونية بحقه) ,مشيرا
ـــســـتــــشـــفى حـــتى الـى  (زيـــارة ا
سـاعـات مـتـأخـرة من الـلـيـل بـرفـقة
الـقائـممـقـام ومديـر قسم الـتفـتيش
في الـدائـرة لالطالع مـيـدانـيـاً على
مالبــسـات الــقـضــيــة وعـمل جلــنـة
الــتــدقــيق). الى ذلك  ,نــفت قــيـادة
شـرطــة بـابل األنـبـاء الـتي حتـدثت
عن مـــنع احملــافــظـــة الــشــبــاب من
ارتداء ما يـسمى بالـبرمودا.وقالت
الــــقـــيــــادة في بـــيــــان امس إنه (ال
ـا تداولـته بـعض صفـحات صـحة 
مواقع التـواصل االجتمـاعي بشان
إصدار قيادة شرطة بابل تعليمات
ـنع ارتداء الـبـرمودا واحملـاسـبة
عـلـيـهـا) ,داعـيـا الى (تـوخي الـدقـة
واحلــذر وعـدم الــتــرويج لـألخــبـار
الــكــاذبــة وســيــعــرض مــروجــيــهـا

للمحاسبة القانونية).

ـدني). وب أن (احملكمة القانون ا
أكدت مـعاجلـة هذه النـقطـة بتدخل
ــوجب الـقـانـون تــشـريـعي الحق 
رقم 11 لــــســـــنــــة 1963 قـــــانــــون
الــتــعــديل االول لــقــانــون االحـوال
الـشــخـصــيـة حــيث عـادت احــكـام
ـرأة إلى مـا كـانت عـليـه قبل ارث ا
صــــــــــدور قـــــــــانــــــــــون االحـــــــــوال
الـشـخـصـيـة). ونـوه الـسـاموك إلى
أن (احملـــكـــمـــة وجـــدت بـــعـــد هــذا
الـتـعـديل اكـتـسب الـقـانـون صـفـته
الدسـتوريـة وذلك أن هذا الـتعديل
والــتـــعــديالت الالحـــقــة عــلــيه قــد
صدرت في ظل دساتيـر نافذة وفقاً
ــــرســـومـــة فـي تـــلك لـإلجـــراءات ا
الـــــدســــاتـــــيــــر). وشـــــدد عــــلى أن
ـقـر فـقـهـا أن (احملــكـمـة ذكـرت أن ا
التعديل الذي يدخل على قانون ما
مـن سـلــطــة مــخــتــصــة دســتــوريـاً
بــإصـدار الــتــعــديل يــعــني االقـرار
بــدســتـــوريــة الــقــانــون الــذي وقع
الـــتــعــديل عــلـــيه وهــذا مــا جــرى
بــــالـــنـــســــبـــة لـــقــــانـــون االحـــوال
الـشخـصيـة مـوضوع الـطعن بـعدم
الــــدســــتــــوريــــة). ومــــضى إلى ان
خالفة (احملكمة أكدت أن االدعاء 
بـعض نــصــوص الـقــانــون ثـوابت
احــكــام االسالم فــأن ذلك يــلــزم أن
تقـرره جهة مـخولـة تثبت اخملـالفة
لثوابت تعتـمدها وبناء عليه ردت
الـدعوى لـعدم اسـتنـادها إلى سـند

من الدستور والقانون).
وأعـلــنت دائــرة صــحــة ذي قـارعن
تشكيل مـجلس حتقيـقي للتأكد من
راجـعات صحـة ما تـدّعيه إحـدى ا
الـى مــســتــشــفى الــشــطــرة الــعــام
ـقــيــمـ بــاعــتـداء أحــد األطــبــاء ا 51∫ رئيس مجلس القضاء االعلى خالل اداء اليم 
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-1-
الـعراقـيون مـعـروفون بـأنـهم ذوو نفـوس نـبيـلة  وسـمـات وخصـائص مـتمـيزة

روءة . سُداها ولُحمتها األصالة وا
-2-

وهـذا ال يعـني أنـهم جـمـيعـا في أعـلى الـقمم سـخـاءً وشـهامـة وطـيبَ مـناقب 
فالنار حتتاج الى احلطب ..!!

-3-
ا يُسـدُونَهُ لغيرهم من اخلدمات ويرون أنَّ والـكثيرون منهم ال يُحـبون البوح 

ذلك هو األفضل .
واالّ فـاني اعـرف رجالً لم يـسـتـطع الـتـأخـر عن االسـتـجـابـة الـى امـرأة أرمـلة
كـانت بـحـاجـة الى مـئـات اآلالف من الـدنـانـيـر لـتـعـيـد الـتـيـار الـكـهـربـائي الى
تواضع بـعد قَطْعِه عنه  وقد سـارع الى إغاثتها وكأنَّ دارها داره  مـنزلها ا

واالسرة اسرتُه  وجعل ذلك االنفاق لوجهه تعالى ...
هـذه االستجابة الفورية الشباع حاجة األرملـة نقطة مضيئة تصوّرُ ما للعراق

ستضعف . احلبيب في قلوب أبنائه مِنْ شفقةٍ ورحمةٍ وحُبٍّ للفقراء وا
-4-

ة   وال احد يستطيع أنْ يحصر ما يقع يوميّاً هنا وهناك مِنْ مواقفَ كر
ومبادراتٍ خيرة  وانفاقات باره ...

ـثّـل أصـحـابُـهـا اال ـتـداول عــلى األلـسن الـقــصص الـغـريــبـة الـتي ال  ـا ا ا
وذجا ألبناء بلدهم أجمع . انفسهم وال يصح أنْ يكونوا 

-5-
ومن الوقائع التي تعكس الشخصية العراقية على حقيقتها :

مـا نقل عن سـائق سيارة (كـيا) اسـتأذَنَتْـهُ أمرأة في الركـوب وأخبـرَتْهُ انها ال
طلوبة فسارع الى القبول . تملك دفع األجرة ا
لم تكن األجرة كبيرة بل كانت (500) دينار .

رأة العاجزة عن الدفع في السيارة حتى قام أحد الركّاب وما انْ استقرت ا
بـدفع األجـرة نـيـابة عـنـهـا ولـكنّ الـسـائق رفض أخـذ األجـرة واعـتـبـر االجرة

مدفوعة .
ال ليقدموه اليها  ذكورة شيئا من ا واتـفق الركّاب على أنْ يجمعوا للمرأة ا

وهكذا كان .
وكـان من بـ الركّـاب شـاب لم يـكن في محـفـظته االّ ( 6000) ديـنـار فـأبقى

رأة ... ألفاً منها وقدّم (5000) دينار الى ا
وهنا جاء دور عجوز كانت من ركاب تلك السيارة أيضا 

ـا اشــتـــــــرته مـن اخلـضــــــروات من وكــانت قــــــد مألت عــدة أكــيـــــــاس 
ـرأة الـسـوق ولم يـبـق مـعـهـا شيء من الــنـقـود فـمألت كــيـسـاً وقـدّمــته لـتـلك ا

الفقيرة ...
ما أروع الرحمة واالنسانية  وما أجمل ما حتلّى به الركاب العراقيون 

في تلك السيّارة .
ومـا أحسن ما صنع الركّاب  –رجـاالً ونساء  –ح

رأة الفقيرة . سارعوا الى معونة تلك ا
وال بُـدَّ ان يسـود بـينـنا نـظـام التـكافـل والتـراحم فانه

صمّام األمان .
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قـرأت عن وزيـرالعـمل الـسـعودي احلـقـبـاني انه أعـلن عن اسـتقـدام سـوريات
ـا جعل الشـاعرة الـسورية كـوليت خوري لـلعمل كـخادمـات في السعـودية 
تـرد علـيه بقـصيـدة وصفت بـأنهـا رائعة ,لـكنـني أصفـها بـأنهـا انفـعالـية فـيها
تـناقضات و فيـها مفاهيم مـتعجرفة ال تـخدم االنسان و ال تخدم الـكثير من ا

اجملتمع.
أنـا ال يـهـمـني الـوزيـر و ال تـهـمنـي الـشاعـرة بـل يهـمـني اجملـتـمع الـذي يـعج
عدمات الـلواتي ال حول لـهن و ال قوة و يتـركهن اجملتمع بـالنساء الـفقيـرات ا
نازل نعهن من العمل في ا آسي أشد على النفس االنسـانية و  لـلتسول و 
حـتى عـند الـعـوائل احملـترمـة و يـجـعل كـلمـة خـادمـة أقبـح كلـمـة في قـاموس

العرب على االطالق.
من مـتناقضـات القصـيدة كون الـشاعرة العـربية مـدحت العرب عـندما ذكرت
عـدنان و قـحـطـان و تفـاخـرت بـنـفسـهـا و حـسبـهـا و نـسبـهـا ثم مـا لـبثت أن
هـجت العرب عـندما وصـمتـهم بالدنس مع اخلـدم األجانب وعـندما وضـعتهم
حتت الـنـعال في نـفس الـقـصـيـدة. يـستـحـسن لـهـا الـتمـعن في الـتـفـكـيـر قبل

الكتابة.
ناسبة فان الفخر و الهجاء لن يجدينا نفعا أبدا.  و با

فاهيم التي ال تخدم االنسان و ال اجملتمع فـهي باختصار احتقار مهنة أمـا ا
ا يبعد عنه حتى أكثر النساء فقرا وحاجة اال وهو و عـمل شريف و وصمه 
ـتـنـورة والذي يـتـمـيز بـارتـفاع نـازل الـذي حتـترمه اجملـتـمـعات ا الـعمل فـي ا

أجوره. 
مـا يهـمني ان الـعـمل قيـمة عـليـا في حـياة االنـسان يـراه الـله و يجـازينـا على
ـان. ألم نسـمع عن سـيدنا أسـاسه و هو الـقيـمة الـتي تأتي مـباشـرة بعد اال
مـحـمـد صــلى الـله عـلــيه و سـلم أنه قــال لـرجل سـأل الـنــاس مـاال أن يـجـمع

احلطب و يبيعه خيرا له من سؤال الناس.  
ان اخـتيار عمل ما و احلـصول عليه يـخضع لقانـون العرض والطـلب ويعتمد
ـنازل تـقـدم لـلعـمل. و في مـجـتـمعـاتـنـا.. الـطلب لـلـعـمل في ا عـلى مؤهـالت ا

يفوق العرض بكثير ألسباب اجتماعية غير منطقية.
نازل? اذا نحتقر العمل في ا

ثقفة استفزت و بثت مفاهيم معادية للعمل بقصيدتها.  الشاعرة ا
نازل. و األفالم العربية قبلها رسخت احتقار العمل في ا

ـجده أحد كعـمل شريف يتـفضل فيه االنسـان على أخيه االنـسان مقابل لم 
أجر أو راتب.

ـرأة الــتي تــعـمل في مــنـزل أم تــلك الــتي تـتــسـول في من حـالــهـا أفــضل ..ا
الشوارع?

ال احلـالل أم التي و من عـلـيـنا أن نـحـتـرم.. الـتي تـتعـب لتـأخـذ حـقـهـا من ا
ـا أكـثـر من ذلك لـتـحـصل عـلى مـال احلـرام و تـسـقط تـكـذب و تـتـحـايل و ر

كرامتها و انسانيتها أمام من أعطاها و أمام من منعها?
تـسوالت من مـخـتلف اجلـنسـيات هل بـامكـان أحد احـصـاء عدد الـعربـيـات ا
والـعشـائـر و األعـمار و كـم منـهن قـاصـرات و كم منـهن تـعـرضن لـلمـسـاومة
نازل أمـام أع الـشعب الـعربي و الـسلـطات الـعربيـة? أليـس توظيـفهن فـي ا

حتت رعاية الدولة أكرم لهن?
و ماذا عن فتيات العرب اللواتي يكرههن العرب على البغاء?

ان الـعراقي أذكـر انني رأيت و سـمـعت في حديـث تلـفزيـوني لـنائب في الـبـر
عن دور الـدولة للبنات قال ان الـدار جتبر البنات على تـرك الدار بعد بلوغهن
سن الـثـمـانيـة عـشـر عـاما و تـدفع بـهن الى اجملـهـول بل أكـد الـنـائب على ان

الدار ترسلهن الى النوادي الليلية.
كـيف تـرتاح ضـمـائـرنا و جتف قـرائـحـنا و نـحن نـسـمع عن الـبغـايـا و مـنهن
الـقاصـرات و ال نـسـتـنكـر عـمـلهـن و ال يسـتـفـزنا مـا هن فـيه من مـهـانـة? لكن

تستفزنا كلمة  خادمة و نكتب عنها قصائد هوجاء. 
ـنـازل عارا و حتـول بـ النـسـاء و ب هـذه الثـقـافة الـتي تـصف الـعمل في ا
نازل امتهانه عليها أن تعمل على وضع قوان حلماية حقوق العامالت في ا
و ضـمانهن صـحيا و اعـطائـهن حقوق تـقاعـدية. انهـا مهـنة يجب عـلى الدولة

أن تعترف بها و تضمن حقوق العامالت فيها.
رأة الـعـربيـة هو الـذي فتح الـبـاب أمام األجـانب الذين أشـارت لهم فـغيـاب ا
الـشاعرة باحتـقار و أعطت لنفـسها احلق بالتـجاوز على انسانـيتهم  ونسيت

بأننا كلنا آلدم و آدم من تراب. 
وطـبعـا لـهـؤالء األجانب مـشـاكـلهم و مـنـهـا العبء االقـتـصـادي الذي تـتـحـمله

مـجتـمعاتـنا الـعربـية الـتي تعج بـالبـطالـة و التـسول. و مـنها
سـرقة فرص العمل من عراقي قادرين على اداء مثل
هـذه األعمـال بكل جـدارة و رضا وشـوارعنـا العـامة
خـيــر شــاهــد عــلى أوالدنــا الـذيـن يـقــومــون حــالــيـا
بـأعمال التنظيف بدل عمال شركات أجنبية وبأغطية
عــربـيــة اســتــنــزفت خــزيـن الــعـــــــراق من الــعــمــلـة

الصعبة.     

وزارة العدل
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ـوصوف أعاله الـعـائـد لـلـراهن نـاصر الـعـلنـيـة الـعـقـار ا
ـرتــهن شـركــة الـتــأمـ خــلـيل فــزع لــقـاء طــلب الـدائـن ا
الوطـنية الـبالغ (٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠) دينارا فـعلى الراغب في
االشـتـراك فـيـهـا مـراجـعـة هـذه الـدائـرة خالل (٣٠) يـومـا
اعــتــبــارا من الــيــوم الــتــالي لــتـاريـخ نــشـر هــذا اإلعالن
مـســتـصـحـبـا مـعه تــأمـيـنـات قـانـونـيــة نـقـديـة او كـفـالـة
ـقــدرة لـلـمــبـيع مـصــرفـيــة ال تـقل عن ١٠% من الـقــيـمــة ا
الــبــالـغــة (٥٨٫٥٠٠٫٠٠٠) ثــمــانـيــة وخــمــسـون مــلــيـون
ـزايـدة سـتـجـري في وخـمـسـمـائـة الف ديـنـار فـقط وان ا

الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير.

التسلسل او رقم القطعة: ١٥/ ٤٩٢٦ م ٩ ميالة
اجلنس: قطعة ارض جتارية مشيد عليها هيكل عمارة 

النوع: ملك صرف
ساحة: (٢٥٠م٢) ا

ـشــتـمالت: مـشـيـد عـلـيـهــا عـبـارة عن هـيـكل عـمـارة من ا
سلح االعـمدة الكونكريتية طابـق مسقف بالكونكريت ا
اجلدران الـداخـليـة غيـر مشـيدة مـساحـة البـناء (١٧٥م٢)

نسبة االجناز ٣٠%.
مـقـدار الـبـيع: ٥٨٫٥٠٠٫٠٠٠ ثـمـانـيـة وخـمـسـون مـلـيون

وخمسمائة الف دينار فقط
زايدة V¹dſ uÐ« wستبيع دائـرة التسجيل العـقاري في ابي غريب با  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b

تمديد مناقصة


