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كـشف رئـيس اجلمـعـية االنـسانـية
عـبـد الـرضـا شـيـاع لـلـمـتـقـاعـدين 
احلفاظي عن اجناز هيئة التقاعد
الـوطـنـيـة اجـراءات مكـافـأة نـهـاية
نـتسبي اجلـيش السابق اخلـدمة 
بـعـد تخـصيص تـريـلون ديـنار من
ـالـيــة لـتـصـرف مــيـزانـيــة وزارة ا
عـــلى اربع دفـــعــات ,مـــؤكـــدا عــدم
وجــــــود بـــــوادر لــــــزيـــــادة رواتب
تـدنيـة التي ال تـكفي ـتـقاعـدين ا ا
لـتـغـطـيـة نـفـقـات الـعالج مـطـالـبـا
احلــكـومــة بـتـقــلـيل هــذه الـفـوارق

وازنة التكميلية.  ضمن ا
وقــال احلــفـاظي لـ (الــزمـان) امس
تـقـاعدين بـشـكل عام ان (رواتـب ا
طلوب ستوى ا مـتدنية وال تبلغ ا
عيشة لـلحد االدنى من متطلبات ا
وتـــــغــــطـــــيــــة نـــــفــــقـــــات الــــعالج
ــسـتـلـزمـات االخـرى وال تـوجـد وا
اي بـــوادر لـــزيـــادة تــلـك الــرواتب
والسـيمـا بعد اعـداد موازنـة العام
اجلـاري  حيث لم تخصص مبالغ
لــــــذلـك خالل الــــــفــــــصـل االول من
الـسنة اجلاريـة) واضاف (نحاول
تـعديل رواتب تلك الشريحة ضمن
ـوازنة التـكميـلية في شـهر تموز ا
ــــقـــبل) ,واوضـح احلـــفـــاظي ان ا
ــالـيـة خـصـصت نــحـو تـريـلـون (ا
ديـنـار لهـيـئة الـتقـاعـد لبـدء صرف
ـنـتـسـبي مـكـافـأة نـهـايـة اخلـدمـة 
اجلـيش الـسابق وعـلى شكل اربع
دفـعات لتبلغ الدفعة الواحدة اكثر
مـن مليوني ديـنار) مشيرا الى ان
(الـهيئة اجنـزت متطلـبات الصرف
ـنـح االيام وسـتـشـرع بـأجـراءات ا
ـقـبلـة) وتابع ان (صـرف مكـافأة ا
دني نهاية اخلدمة للمتقاعدين ا

احملـال عـلى التقـاعد سـيكون في
ـقـبل) ,مــبـيـنـا ان شــهـر نـيــسـان ا
(هــنـاك تـمـيـيــزا في مـنح الـرواتب
سـتطاع الـتقاعـدية ونحـاول قدر ا
تـــقــلــيـل الــفــوارق بـــ الــدرجــات
ـتدنية والعليا) ,ودعا احلفاظي ا
ـهدي رئـيـس الـوزراء عـادل عـبـد ا
الى (االلـــتـــفـــات لـــلـــمـــتــقـــاعـــدين
وانــــــصـــــافـــــهـم مـن خالل اعـــــادة
مـــنــاقــشـــة الــرواتب الهـــمــيـــتــهــا
ـبـالغ الالزمـة خالل وتـخـصـيص ا
ـوازنة التكميلـية للنصف الثاني ا
مـن الـعــام اجلـاري والســيــمـا انه
وعــد في وقت ســابق عــنـدمــا كـان
ـــالـــيــة يـــشـــغل مـــنـــصـب وزيـــر ا
ــتـــقــاعــدين ــتـــابــعــة قـــضــيــة ا
واعـطـائهـا اهـميـة كـبرى النـصاف
هــذه الــشــريــحــة). من جــانــبــهم ,
تقاعدون رئيس احلكومة نـاشد ا
ـــتـــدنـــيـــة بـــتــــعـــديل رواتـــبـــهـم ا
والـبـائـسة الـتي ال تـكـفي لـتغـطـية
نــــفــــقــــات الــــعالج . وقــــالــــوا في
احــــــاديـث لـ (الــــــزمــــــان) امس ان
ــتــقــاعــدين الــذين يــصل (اغــلب ا
عـددهم الكـثـر من ملـيـوني شخص
هـم اربــــاب اســــر وبــــالــــتــــالي ان
االمـوال التي يـتقـاضونـها نـتيـجة
خــدمـتــهم الـطــويـلـة فـي الـدولـة ال
تــكــفي لـســد احــتـيــاجــتـهـم وثـمن
االدويــــة والــــعـالج لــــلــــمــــرضى),
مـــؤكـــدين انـه (بـــرغم من تـــعـــاقب
ــنــاشــدات احلــكــومــات وتــكــرار ا
والـدعـوات لـزيـادة الرواتب اال انه
لـم جنــــد اي افـــــعــــال عـــــلى ارض
ـــا فـــقط الـــواقع او تـــطـــبـــيق وا
وعـود ومخاطبـات حبر  على ورق
ـوضـوع) ,مـطـالـبـ بــشـأن هــذا ا
احلــكـومـة (بــاتـخـاذ قــرارات اكـثـر
جـــديــة تـــقــدم خـــدمـــة لــلـــمــواطن
لـــلــنـــهـــوض بــالـــواقع واالوضــاع
ـصلـحة ـتـردية واتـخاذ قـرارات  ا
ـواطن عـبر اجـراء زيـادة في تلك ا
الـــرواتـب تـــثـــمـــيــــنـــا لـــســـنـــوات
اخلـدمـة). واضـافـوا انه (سـبق ان
ــتــقــاعــدون في مــســانـدة اســهم ا
الـدولــة بـتـغـطـيـة تـكـالـيف احلـرب
ضـــــــد داعـش ورواتب احلـــــــشــــــد
الـشـعبي عـبر اسـتـقطـاع نسب من

رواتـبـهم وبـالتـالي بـعـد زوال هذا
اخلـطر الـذي كان يـهدد امن البالد
احلـكومة مطالبة بأعادة النظر في
زيـادة الرواتب البائـسة التي تبلغ
لـكل شهرين نحو  600 الف دينار
ـعـيـشـة في ظـل ارتـفـاع تـكـالـيف ا
وتــغــطــيــة نــفــقــات مــســتــلــزمـات
اخــرى) ,واشـــاروا الى ان (هــنــاك
درجــات خـاصـة وعــلـيـا تــتـقـاضى
اليـ في ح رواتـب تقـاعديـة با
ان شــريــحـة واســعـة ال تــتــقـاضى
سـوى مـبالغ قـلـيلـة ال تـكاد تـذكر).
ــالــيــة قــد وجـهت وكــانت وزارة ا
كافأة. الـتقاعـد الوطنـية بصـرف ا
وجــاء في وثــيــقـة حــمــلت تــوقـيع
الــوزيـر فـؤاد حـسـ مـوجـهـة الى
ادة 36 الـهيئة انه (نظرا الحكام ا
مـن مـوازنـة الـعــام اجلـاري تـلـتـزم
الــهـيــئــة بـصــرف مـكــافــأة نـهــايـة
نـتسبي اجلـيش السابق اخلـدمة 
عـلـى ان ال يتـجـاوز احلـد االقـصى
مـبـلغ عشـرة ماليـ دينـار لـلدفـعة
الـواحدة اسوة بـاجليش احلالي).
ـشـمـولـ وثـمـن جـمع غـفـيـر من ا
بـقرار صرف مكافأة نهاية اخلدمة
من الــعـسـكـريــ الـسـابـقـ خالل
احــتـفـالـيـة في مـبــنى الـقـشـلـة في
بـــغــداد مــوقـف الــنــائـب الــســابق
وثــاب شــاكــر وعــدوا جــهــوده في
اصـــدار الــقـــرار مــوقـــفــا وطـــنــيــا
يــسـتـحق االشــادة والـتـوثـيق. من
جـهـة اخرى ,الـغى رئـيس حـكـومة
اقـــلـــيم كــردســـتـــان   نــيـــجـــرفــان
الــبــارزاني   نــظــام ادخــار رواتب
مــوظـفي االقـلـيم. وقـال الـبـارزاني
فـي مــؤتــمــر  مــشــتـــرك مع نــائــبه
قــوبـــاد طــالــبــاني ووزيــر مــالــيــة

االقــــلـــيم ريـــبــــاز حـــمالن انه  (
الــــغــــاء نــــظـــام ادخــــار الــــرواتب
ــوظــفي  كـردســتـان) ,مــعــربـا عن
شـكرهخل لـلمـوظفـ على حتـملهم
اضـية اضافة الى ذلـك السنوات ا
قــوات الــبـيــشـمــركــة واالسـايش),
وثــمـن الــبــارزاني (مــوقف رئــيس
هـدي ووزير الـوزراء  عـادل عبـد ا
ــالــيـة فــؤاد حــسـ لــوفــائـهــمـا ا
ــــالــــــيـــة جتـــاه بـــااللــــتـــزامـــات ا

االقليم).  
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ÊUNð∫ نقيب احملام اجلديد ضياء السعدي يتلقى التهاني بفوزه من النقيب االسبق محمد الفيصل

الــنــهـضــوي الــعـربي اجلــديــد الـذي
سـاهم في بـلورته ألنـه آمن به طريـقاً
لــتــقـــدم األمــة الــعــربــيــة ووحــدتــهــا
وتــنـمـيـتــهـا وانـبـعــاثـهـا احلـضـاري.
والــراحل مــتــزوج من الــســيــدة هــنـد
الـسيد الـتي توفيت في جـنيف أيضاً
ـفـكر وله إبـنـتان: سـنـا وليـنـا. وقال ا
قـيم في بـيروت خـيـر الدين الـعـربي ا
حـسيب (الـذكر الـطيب لـلفـقيـد الكـبير
أديب اجلادر والصبر اجلميل لعائلته

وأصدقائه ومريديه).
ـكن تقد التـعزية علـى العنوان و

: التالي
الـــبــريــد االلـــكــتـــروني لــلـــيــنــا أديب

lina2005@bluewin.ch:اجلادر
الـبريد االلكتروني للدكتور خير الدين

حسيب:
Khaseeb1929@gmail.com  
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ـشاريع بـ السـلـطات لـلقـضاء الـرؤى وا
عـلى هـذه االفة) ,واكـد ان (الـعـراق يـعانى
من آفـة االرهـاب والـفـسـاد وتـمـكن ابـنـائه
وبـتظـافر جهـود اجلمـيع من القـضاء على
اجملــــامــــيع اإلرهــــابــــيـــة). ورأى رئــــيس
اجلـــمــهــوريــة بـــرهم صــالح أن تـــهــيــئــة
تـشـريعـاتٍ حازمـة وصـارمة عـمل أساسي
ومـشـترك مـا بـ السـلطـات الـثالث لوقفِ
الـفـساد وغـلق مـنـافذه ومـكـافحـة وسـائله
ـسـروقـة. ـهــربـة وا واســتـعـادة األمـوال ا
وأشـــار صـــالح خالل افـــتـــتـــاح الــفـــصل
الـتـشريـعي الثـاني جمللس الـنواب الى ان

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

ارجــأ مــجــلس الــنــواب جــلـســته الـى غـد
االثــنـ بـعــد الـتــصـويت عـلـى قـرار لـدعم
مــجـلس الــقـضــاء االعـلى والــغـاء مــكـاتب
ـفتش الـعموميـ وتفعيل  دور االدعاء ا
ــان الـــعــام . وقــال بــيـــان امس ان (الــبــر
صــوت بـرئـاسـة مـحـمــد احلـلـبـوسي عـلى
بـدأ اللغـاء مكاتب صـيغـة قرار من حـيث ا
ـفتـش العـمومـي وتفـعيل دور االدعاء ا
الـعـام باالضـافـة الى الـتصـويت عـلى قرار
ـبالغ اخـر لدعم الـسلـطة يـتضـمن توفـير ا
الالزمــة والــدرجــات الــوظــيــفــيــة جملــلس
الــقـضــاء االعـلى) ,واضــاف ان (اجلـلــسـة
شـــهــدت حـــضــور رؤســـاء اجلــمـــهــوريــة
والـوزراء ومـجـلـس الـقـضاء) ,واضـاف ان
الـية بـتضيف (احلـلبـوسي وجه اللـجنـة ا
نـافذ احلدودية بغـية الوقوف على هـيئة ا
اسـباب عدم تـطبيق الـتعرفـة الكمـركية في
بعض االحيان في اقليم كردستان وموانئ
مـحـافـظـة الـبـصـرة) ,مـبـيـنـا ان (اجلـلـسـة
ـكافـحة نـاقشـت توحـيد جـهود الـسلـطات 
الـفساد). الفتـا الى انه (تقرر عـقد اجللسة
). من جانبه  ,أبدى ـقبلـة يوم غد االثـن ا
ــان ألجـراء احلــلــبـوسـي اسـتــعــداد الـبــر
ـكافـحة تـعـديالت على اي قـانـون يسـهم 
الـفساد . وشدد احللـبوسي خالل اجللسة
عــلى (ضـرورة الـوقــوف وقـفـة رجل واحـد
ــواجـهــة افـة الــفـســاد من خالل تــوحـيـد
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فالح الفياض

لــبــدء مـرحــلـة جــديــدة من الــتـعــاون بـ
الــســلـطــات الـثـالث. وقـال بــيـان امس ان
ــهـدي اعــرب خالل  لـقــائه صـالح (عــبـد ا
واحلــلـبــوسي ورؤسـاء مــجـلس الــقـضـاء
واالدعـاء العام وهـيئة اإلشـراف القضائي
ـــالــيــة ومــحـــكــمــتي وديــوان الـــرقــابــة ا
اســتـــئــنــاف الــكــرخ والـــرصــافــة  الــذين
ـانـية في مـقر حـضـروا في اول جلـسـة بر
احلـكـومة عن تـطـلعه لـبدء مـرحـلة جـديدة
من الـتعاون ب السـلطات الثالث والعمل
ــشــتـرك خلــدمـة جــمــيع أبـنــاء الــشـعب ا
الـعــراقي). وأكـد الـنـائب عن كـتـلـة الـنـهج
الـوطني حس العقابي ضرورة أن تخرج
ـان بإجـراءات حـقيـقيـة تضع جـلـسة الـبر

حدا لكابوس الفساد.
 وقـــال الـــعـــقـــابي في تـــصـــريح امس إن
ـشـكالت اجلــسـيـمـة (هــنـاك الـعـديــد من ا
الـتي يـعانـي منـها الـعـراق والسيـمـا ملف
ـلـفات احلـسـاسة الـفـساد الـذي يـعد من ا
واخلـطيرة).  بدوره  ,كـشف النائب محمد
شـيـاع الـسـوداني عن ان الـتـصـويت عـلى
ـتـبـقـيـة سـيـكون في مـرشـحي الـوزارات ا
قبل او التي تـليها. وقال جـلسة االثنـ ا
الــســوداني فـي تــغــريـدة لـه ان ( جــلــسـة
قبـل سوف تـشهد االثـن أو اخلمـيس ا
ـــرشــحي عـــرض األســمـــاء الــنـــهــائـــيــة 
الــــوزارات الـــــشــــاغــــرة و الســــيــــمــــا ان
الـتفـاهمـات شبه مـنتـهية ووصـلت لوضع

اللمسات األخيرة). 

(الــفــســاد كــمــا اإلرهــاب يــعــوق الــبــنــاء
والـتـطـويـر) ,مـشـدداً عـلى (اهـمـيـة الـعمل
الـتـضـامني والـتـكافـلي مـا بـ السـلـطات
والســيـــمــا الــســلـــطــتــ الــتـــشــريــعــيــة
والـقضائية) ,وأضـاف (يجب تفعيل الدور
ــان عــلى أسسٍ مــهــنــيـة الــرقــابي لــلــبــر
مـتـحررة من الـغـرض السـيـاسي وسواه),
مــبـــيــنــاً ان (كل جـــهــودنــا في مـــخــتــلف
مـواقــعِـنـا سـتـهـدر من دون عـمل مـسـؤول
ـفسـدين و يجب وشـجـاع ضد الـفسـاد وا
ـــواطـــنـــ لن يـــكـــون إدراك أن صـــبــــر ا
مــفــتــوحـاً) ,مــؤكــدا ان (االنـتــصــار الـذي
حتـــقق ضــد داعـش مــهم وثـــمــ ويــحق
لـشـعبـنـا أن يفـخر بـه لكن الـواجب عـليـنا
تــرسـيخ هـذا الـنــصـر وتـكـريــسه فـخـطـر
االرهـاب ال يزال قائماً كـما رأينا قبل أيام
فـي االعــتـــداء اآلثـم لــفـــلـــول داعش عـــلى
احلـشد الشعبي ولعل الوفاء لشهداء هذا
احلــادث االجـرامي هـو في الـضـرب بـقـوة
عــلى هــذه الــفــلــول). وافــاد مــصــدر بــأن
احلـلـبوسي طـلب من رئيس الـوزراء عادل
ـهـدي تـرشـيح اسـمـاء النـهـاء ملف عـبـد ا
ـالية االدارة بـالوكـالة لـلنزاهـة والرقـابة ا
ـــــصـــــدر امس إن خـالل شـــــهــــر.وقـــــال ا
هـدي ارسال (احلـلـبوسي طـلب من عـبـد ا
وتـــرشـــيح اســـمــاء النـــهـــاء مــلف االدارة
بـالوكالـة لهيئـتي النزاهة وديـوان الرقابة
ـالـية) ,وأضـاف أن (الـترشـيح يتم خالل ا
هدي عن تطلعه مـدة شهر). وأعرب عبـد ا

احلـشـد الـشـعـبي عـلى مضـافـة لـعـنـاصر
وصل داعش بـعمليـة استخبـارية غرب ا
. وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان امـس ان (قوة
مـن اللواء  33 الـتابـعة لـعملـيات نـينوى
لـلحشد عثرت على منزل متروك يستخدم
كـمضـافة لـعنـاصر داعش يـحوي عـبوات
نــاسـفــة مــعـدة لــلـتــفــجـيــر واسـتــهـداف
ـدني في البـعاج ). وانفجـرت اجلمعة ا
ـثنى ـاضـيـة سيـارة مـفخـخـة في حي ا ا
ـوصل . بــاجلــانب االيـســر من مــديـنــة ا
واعــلـنت صـحــة احملـافـظــة  في بـيـان أن
(الـتفجـير أسفـر عن استشـهاد فتـاة تبلغ
مـن الــــعــــمــــر  13 عــــامــــاً وإصــــابــــة 6

أشخاص بجروح مختلفة). 
الى ذلك  ,افـاد مصـدر بأن قـوة من جندة
بـغـداد انـقـذت فتـاة حـاولت االنـتـحار من
ـصـدر في اعــلى جـسـر اجلـادريـة.وقـال ا
تـصريح امـس ان (فتـاة حاولت االنـتحار
مـن خالل رمي نـفــســهـا من اعــلى جــسـر
اجلـادرية وان قوة من النجدة تمكنت من

انـقاذهـا علـى الفور) ,مـشـيرا الى انه (
تــسـلـيـم الـفـتــاة الى مـركــز امـني الجـراء
الـالزم). بدروه  ,اكـد مصـدر ثان  ,اخـماد
احلــريق الـذي انـدلع في مــخـزن كـيـبالت
ــصــدر في االنــتـــرنت بــالــكــرادة.وقــال ا
ــدني تــصـــريح امس ان (فــرق الــدفــاع ا
تــمـكـنت من اخـمــاد احلـريق الـذي انـدلع
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كــشـف مــســتــشــار األمـن الــوطــني فــالح
الـفـياض عن تـدش الـيـة جديـدة لتـأم
احلـــدود الــعـــراقــيـــة الــســـوريــة . وقــال
الـفياض على هامش زيارة تفقدية لقاطع
احلـدود انـهـا (تـأتي ضـمن الـتواصل مع
همة لالطالع نطقـة ا ـقاتل في هـذه ا ا
ـتخـذة من قـبل احلـشد عـلى االجـراءات ا
الــشـعـبي واجلــيش والـقــطـعـات االخـرى
بـــهــدف الـــقـــضــاء عـــلى فـــلــول داعش),
واضـاف ان (الـقطـعـات العـسـكريـة تـأخذ
احلـيـطـة واحلـذر بـشـان مـعـارك الـبـاغوز
) ,مـبيـنا ان (احلـكومة وتـتهـيأ الي طار
الـعـراقـيـة تدرس الـيـة تـأمـ احلدود من
خالل مـــشــروع كــبـــيــر ومــهم يـــتــضــمن
جـوانب فـنيـة وتقـنيـة وهـندسـية سـينـفذ
قبـلة). فـيما  ,اعـلن عضو خالل الـسنـة ا
ـجلس محافظـة االنبارعن اصابة ثالثة
مـدنيـ في القـائم بسـقوط صـاروخ على
مـــنـــزلـــهم مـن اجلــانـب الـــســـوري.وقــال
الـعضو كر هالل الكربولي في تصريح
امس إن (ثـالثة مدنيـ اصيبـوا بسقوط
صــــاروخ عــــلى مــــنــــزلــــهم من اجلــــانب
الـسـوري في قـضـاء الـقائم) ,وأضـاف أن
صدر من دون ذكر (الـصاروخ مجهـول ا
ــزيــد من الــتــفـاصــيل). وعــثــرت قـوات ا

بــارتـكـاب جــرائم جـنـائــيـة مـخـتــلـفـة في
مـنـاطق متـفرقـة من احملافـظة) ,الفـتا الى
ـتــهـمــ ألـقي الــقـبض عــلـيه ان (أحــد ا
عقل), مـتلبساً بسرقة أموال في منطقة ا
واوضـح الــبـــيـــان ان (الـــقـــوات نـــشــرت
دوريـاتـهـا ووحـداتهـا األمـنـيـة في جـميع
احملـافظة للتعـامل مع أي خرق للقانون),
ـــيــداني ــسح ا وتـــابع ان (عــمـــلــيـــات ا
ـناطق الحباط أية مـستمرة في عدد من ا

محاولة لشن إعتداء إرهابي). 

في مـخزن لكيبالت االنـترنت خلف مطعم
نـطـقة الـكرادة) ,واضـاف صـاج الـريف 
ان (احلـــــريـق ادى الى احلـــــاق اضـــــرار
مــاديـــة و فــتح حتــقــيق في احلــادث).
واعــلن مـصـدر اخـر  ,عـن اقـدام عـصـابـة
عـلى سرقة منزل بعملية سطو مسلح في

منطقة بوب الشام.  
ـــصــــدر الى ان (مــــســـلــــحـــ واشــــار ا
مـجهول اقدمواعلى اقتحام منزل ضمن
بـــوب الــشـــام وقــامـــوا بــســـرقــة مـــبــالغ
ومـصـوغـات ذهـبيـة لم تـقـدر ثـمنـهـا بـعد
احـتجـاز افراد الـعائـلة في احـدى الغرف

حتت تهديد السالح).
 وفـي مــحــافــظــة الــبــصـرة  ,لــقي ثـالثـة
ضـــبــاط مـــصــرعـــهم في حـــادث مــروري
بــاحملــافــظـة. واكــد مــصــدر في تــصـريح
امـس ان (ثالثـــــة ضــــبــــاط مـن شــــرطــــة
الـبـصرة لـقـوا مـصرعـهم أثـناء تـوجـههم
إلـى مـحــافــظــة كــركــوك بــواجب أمــني),
مـــبـــيــنـــا ان (احلــادث وقـع عــلـى طــريق
البصرة السريع). والقت مديرية الشرطة
فـي احملافـظـة الـقـبض عـلى  15مـطـلـوبـاً
ــتـهـمـ بــارتـكـاب جـرائـم جـنـائـيـة من ا
ـسـلح بـدافع مـخـتــلـفـة تـشـمل الـسـطـو ا
ـديـريـة في بـيان امس الـسـرقـة. وقـالت ا
أن (مـــفـــارز من قـــوات الـــشـــرطـــة ألـــقت
ـتـهـم الــقـبض عـلى  15مـطـلـوبـاً مـن ا
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اغاث رئيس مـجموعة االعالم
سـتقل االسـتاذ سـعد الـبزاز ا
مـواطــنـا ًمـن بـعــقـوبــة عـرض
طــفــلـتـه الـبــالــغــة من الــعــمـر
تسـعـة أشـهـر للـبـيع  بـعد ان
تقـطـعت به الـسـبل وعـجز عن
تــــوفــــيــــر الــــعـالج لــــزوجــــته
ـصــابـة بــالـســرطـان وبـادر ا
الـبــزاز الى تـخــصـيص مــبـلغ
مالي لـوالد الـطـفلـة (غزل) من
اجل تــــوفـــيـــر الــــعالج الالزم

لوالدتها.
الى ذلك اعلنت مـديريـة صحة
ديــــالى وجــــامــــعــــة الــــتـــراث

وتـأتي الـتـفـاتـة الـبـزاز ضـمن
تواصله في اغاثة التفاتاته ا
من تــــقـــطــــعت بــــهم الــــســـبل
واحملــتــاجــ ومــنــهـا مــنــحه
خالل شـــهــر كـــانــون الـــثــاني
ـاضي دارا ســكـنـيــة مـؤثـثـة ا
جـــديـــدة الرمـــلــــة تـــســـكن مع
اطـفـالــهـا اخلـمــسـة في مـوقع
جتـاوز قـرب مــقـبــرة الـنـجف.
فـــضال عن اغـــاثـــته لــعـــائـــلــة
ـــــواطن مـــــحــــمـــــود شــــكــــر ا
ـــــوصل الـــــســــنـــــجـــــري من ا
نزل بااليعـاز باعـادة تأهـيل ا
وصل الذي تضـرر بأحداث ا
وكـانت تـسـكـنه الـعـائـلة الـتي

تضم تسعة افراد.

ـــبــادرة الــبــزاز في االنــضــمــام 
مـســـــــاعــدة عـائــلـة الــطـــــــفــلـة

غزل.
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بـهدوء كامل وفي عزلته اجمليدة وبعد
مـعانـاة طويـلة من مـرض عضال رحل
أخــــيــــراً في جــــنـــيـف أديب اجلـــادر
الـشخصـية الوطنـية العراقـية البارزة
والــشــخــصــيــة الــقــومــيــة الــعــربــيـة
ـرموقـة الذي شـغل على مـدى  نحو ا
سـتـة عـقود من الـزمـان مـواقع مهـنـية
وسـياسـية مـختـلفـة وقدّم مـساهـمات
جـلــيـلـة في خـدمـة الـعـراق والـعـروبـة
واإلنــسـانــيـة وحــقـوق اإلنــسـان. ولـد
ـوصل في أديـب اجلـادر في مــديـنــة ا
الــعــشـام  1927ودرس فــيــهــا وأكـمل
دراســـته الـــعـــلـــيـــا في أســـطـــنـــبــول
ــتـحــدة في الــهــنــدسـة. والــواليــات ا
وعـــمل في قــطــاع الـــنــفط مــديــراً ثم
رئــيــســاً جملـلس إدارة شــركــة الــنـفط
الــوطـنـيـة وانـتُـخب في الـعـام 1961
نـقـيبـاَ للـمـهنـدس الـعـراقيـ وعمل
ــهـــنــدســ عـــلى تــأســـيس إحتـــاد ا
الــــعـــرب. وفي الـــعـــام  1964 شــــغل
شـتـرك ب مـنـصب عـضو الـرئـاسـة ا
الــــعـــراق ومــــصـــر وأصــــبح وزيـــراً
لــلــصــنــاعـة ( 1964ــ 1965) ومن ثم
وزيــرا لإلقــتـصــاد في الــعـام 1967 .
اعـتـقل بـعـد انـقالب  17 تـمـوز 1968
وبـقي رهن االعـتقـال دون محـاكمـة ما
يـزيد عـلى العـام وح أُطـلق سراحه
ـــــواقع غــــــادر الـــــعــــــراق وعـــــمـل 
ـتــحـدة كــمـا اســتـشــاريــة في األ ا
شــغل مــواقع ثــقـافــيــة واجــتـمــاعــيـة
وفـكرية مهمة من أبرزها عضويته في

مـجـلس أمنـاء مـركز دراسـات الـوحدة
ـنـظـمـة الـعـربـية الـعـربـيـة ورئـاسـة ا
حلـــقـــوق االنـــســـان الــذي شـــارك في
تـأسيسـها العام  1983 فـي ليماسول
(قــبـرص). وكــان بـالــرغم من مــواقـفه
ـعارضـة لسـياسـات النـظام الـسابق ا
ارسـاته االسـتبـدادية فـي العـراق و
عـلومات والـتقارير شـديد التـدقيق با
عادية الـتي تنقلـها اجلهات الدولـية ا
لـلــعـراق واألمـة الـعـربـيـة حـيث وقف
بـوضوح وثـبات ضـد نظـام العـقوبات
الـالإنسـاني الـذي فُـرِضَ عـلى الـعراق
ـنـابـر الـدولـيـة ودعـا مـن عـلى أعـلى ا
إللـغائه ألن تأثـيراته تقع عـلى الشعب
ــغــلــوب عــلى أمــره كــمـا الــعــراقي ا
رفض االســتـقـواء بـالـقـوى األجـنـبـيـة
ـنشود. وفي مقابلة إلحـداث التغيير ا
لـه عـشــيــة احلـرب عــلى الــعــراق قـال
(نـحن ضـد احلـرب وال نريـد أن يُـحتل
الـعراق من جديـد أو يُحكم عـسكريا...
ـــأزق ــــكن اخلــــروج من هــــذا ا وال 
اخلـطيـر إال باحـترام اإلرادة الـشعـبية
وتـنظيم انتخابات حرة والقضاء على
أســـايب الـــقــمع وضـــمــان احلـــريــات
وتــأكـيـد وحــدة الـعـراق بــاحـتـرام كل
مــكـونـاته الــديـنـيـة والــعـرقـيـة). وزار
الــعـــراق مــرّة واحــدة بــعــد احــتالله
ورفـض تــســلُّم أي مــنــصب حــكــومي
ولــعل خالصـة جتـربـتـه الـطـويـلـة في
ـهـني والـسـيـاسي واإلداري الـعـمل ا
أنـه ربط الـــــعـــــروبــــة بـــــالـــــتـــــحــــرر
ـقراطـيـة بالـعـدالة اإلجـتـماعـية والـد
ـشـروع وحــقـوق اإلنـسـان في إطـار ا
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نصب نقيب احملام العراقي فاز احملامي ضياء السعدي 
ــاضي بــأشــراف  جلــنـة بــعــد انــتـخــابــات جــرت اخلـمــيس ا
قـضـائـيـة. وقـال مـصـدر في تـصـريح امس ان (الـسـعـدي فاز
نصب نـقيب احملامـ العراقـي بعـد تقدمه بـاالصوات على
النـقيب السـابق احالم الالمي في بغداد وعـدد من احملافظات
). وكان السـعدي قد اسس لـبرنامجه االنـتخابي مـجموعة من
االجـراءات بــضـمـنـهــا الـغـاء رواتب الــنـقـيب واالعــضـاء بـعـده
عملـهم تطوعياً . وهنأ احلقوقي عبد اخلالق الشاهر السعدي
بـالــفـوز . وقـال في بـيــان تـلـقـته (الـزمــان) امس ان (انـتـمـائك

لـلعـراق األول وهو الـهويـة التي حتـملـها وكل الـهويـات الديـنية
ـرحـلة الن الـعـراق هو ـذهـبيـة ال تـزاحم انـتمـائك في هـذه ا وا
اكـثر الـبلدان حـاجة لنـقابـة محامـيهـا وباقي منـظمـات اجملتمع
ـعـاصـر نالحظ ـكـنـنـا من خالل دراســة تـأريـخـنـا ا ـدني و ا
بـصمـات هذه الـنقـابة من خالل كـونهـا منـظمـة غيـر حكـومية)
مـتمـنيـا (للـسعـدي النـجاح في مـهمتـه وحتقيـق  االهداف التي
يـسعـى اليـهـا من خالل مراقـبـة اخلـروق الدسـتـورية ونـشـرها
للـتـوعـية و الـطـعن بـكل الـقوانـ الـتي تـتعـارض مع الـدسـتور
لـدى احملـكمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا وكـذلك الـطـعن بـكل اجراءات

السلطة التنفيذية التي تتعارض مع القوان النافذة). 


