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زغداد اليوم-بغداد
أقدددددم مدددددد دددد ددددو اي شددددر ا التددددو ي ال راقيددددا التاب ددددا لددددو ار
ال اليدددا مطدددم طدددرد دددديرهم ال دددام ال طدددي يددددي ا رشددداد الدددداي ي
في أول يوم له.
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ويصدددطت دبغدددداد اليدددومي مطدددم شدددريط يو ددد طدددرد دددو اي شدددر ا
التددددو ي ال راقيددددا ل ددددديرهم ال ددددام ال طددددي يدددددي ا رشدددداد الددددداي ي
الدخول إلم الب ايا.
و ه
وقددددددال صدددددددر لدددددد دبغداد اليددددددومي إ طددددددرد ال ددددددو اي لط دددددددير
الجديدددد و ددده مددد اهدددتءم با ددده جددداف بهدددب تبدددم و طادددات فهددداد
ت طقدددا بددده  .وأشدددار الدددم ا الدددداي ي هدددب وأ تدددم طدددرد ددد قبدددل
1
و اي صري الرشيد قبل مد أيام لطهب ذاته.
ددددد فددددي
لقددددد ددددا ال جت دددد التددددو ي ي فددددي بغددددداد يتددددداول خبددددرا يددددر
تشددددري ا ول  2019يددددول ت يددددي د .رشدددداد الددددداي ي ددددديرا ما ددددا لشددددر ا
التدددو ي ال راقيدددا با صدددالا مطدددم خطايدددا اتبا دددات الاهددداد التدددي ا دددت توجددده
لدددده أ دددداف إدارتدددده ل صددددري الرشدددديد وإيجدددداد وقدددد ء ددددم لدددده .ويبدددددو أ
دددددا فاختدددددارت لددددده الطبقدددددا
اهدددددت رار فدددددي إدار ال صدددددري لدددددم ي دددددد
الهياهددددديا أ ي دددددو دددددديرا ما دددددا با صدددددالا لشدددددر ا التدددددو ي ال راقيدددددا
ال ا ا إذ أ با فشطت في إيجاد وق آخر له.

1

https://baghdadtoday.news/news/109440/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81
%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
وكذلك:
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/
%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=relate
d_articles
نشر الخبر في مواقع أخرى مع مقاطع فيديو لالحتجاج أمام مقرر مرررا الردريد فري الشروأما وأمرام مبةرا درركا الترامية ال راقيرا فري
الكرادة .وقد تاكدت مة صحا الخبر مة زمالء لي في قطاع التامية في ال راق.
ّ
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ول دددد ل دددداذا شددددر ا التددددو ي ال راقيددددا وهددددي ال روفددددا ددددذ توهيهددددبا فددددي
بغددددددداد فددددددي  14تشددددددري ا ول  1959أ دددددددرافها هددددددم دددددد أصدددددديا
الدرايددددا بالتددددو ي  .ولاا ددددد القددددارد أمددددر أهدددد اف ال دددددراف وهددددم دددد
داخل قطاع التو ي .
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االسم
ا م الشربتي
تا ال ري
بدي أي د الهياي
جيد أي د الياهي
ديت الجراح
مبد الخال ر وي خطيل
هالم يوي ا يوهي
طارق خطيل إبراهيم
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وليد خطيل ال ي ي
صادق مبد الري يهي
باهم بدي صالح
صادق مبد الري يهي
مباس شبيد

 14هيااف ش و ميهم

 15فا

هط ا

 16رشاد خضير وييد الداي ي

تاريخ إشغال الموقع
1965/8/10 – 1964/7/15
1972/5/7 – 1965/8/11
1978/3/3 – 1972/5/8
1978/7/31 – 1978/3/4
1982/5/21 – 1978/8/1
1998/10/28 – 1982/5/22
1999/1/31 – 1998/10/29
2001/9/30 – 1999/2/1
2003/6/30 – 2001/10/1
2004/1/9 – 2003/7/1
2007/1/1 – 2004/1/10
 – 2007/1/24آ 2015
آ  2015دير مام و الا .أييل مطم التقامد
بتاريخ  15ي يرا 2016
 23ي يرا  2016دير مام و الا .مي ت
أيضا ب وج ا ر الو اري رقم  3الصادر
و ار ال اليا بتاريخ  20آذار  2017ديرا
ما ا و الا لشر ا التو ي الوط يا
مي ت في تشري ا ول  2019لت شيا
ا م ال .تشغل ص دير القهم ال الي
دخول الشر ا لبدف
شباط .2020
م طه يوم  4شباط قبل تهبي الشر ا

 2لست متاكدا ً مة الخلفيا التاميةيا للدكتوأ وليد خليل الة يمي.
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موقووووت منتسووووز شووووركة التووووأمين العراقيووووة موووون تعيووووين رشوووواد
الداين مديرا ً عاما ً للشركة :تأمالت
إ وقدددي دددو اي و و ادددات شدددر ا التدددو ي ال راقيدددا يددددل مطدددم شدددجاما
يدددر هدددبوقا فدددي واجبدددا قدددرار و ار ال اليدددا لت يدددي ددد ي دددرو إليددده
ااهدددددد .دددددا يددددددمو إلدددددم التهدددددا ل والقطددددد هدددددو هددددد وت هي دددددا ال اهدددددا
واالدمددداف ال دددام والي و دددا م و دددا ب دددا فيبدددا و ار ال اليدددا مددد التيقيددد
بدددتبم الاهددداد ال وجبدددا لرشددداد الدددداي ي دو يدددر ي دددي تتبدددي اليقيقدددا .ل ددد
هدددذا الهددد وت لددديس بغريددد إذ أ ال ديدددد ددد طادددات الاهددداد تدددم تهدددويابا أو
لددددم يددددتم فتيبددددا بددددالر م دددد الومددددود ال ت ددددرر دددد قبددددل ر وس الهددددططا
ال ت اقبي .
الاهدددداد ال ددددالي واشداري شدددد طا هياهدددديا-اقتصدددداديا لبددددا آ ارهددددا الهددددي ا
مطدددددددم التطدددددددور االقتصدددددددادي وال هدددددددي االجت دددددددامي ومطدددددددم ويدددددددات
ال دددا ءت وال دددا طي فدددي ال ههدددات الرهددد يا .ل ددده صدددار صددداا يددد
لططبقدددددا الهياهددددديا اليا دددددا دددددذ  .2003وي دددددل ت يدددددي رشددددداد خضدددددير
وييدددد الدددداي ي شدار صدددري الرشددديد وخروجددده أو طدددرد دددا جددداف فدددي
الخبددددر أو إقالتدددده و دددد ددددم ت يي دددده ددددديرا ما ددددا لشددددر ا التددددو ي ال راقيددددا
اال لدورا ال خ الااهد أو ال تب ا بالاهاد.
آ ددددل أ ت ددددو رهددددالا ال ددددا طي وال ددددا ءت فددددي شددددر ا التددددو ي ال راقيددددا
ت بيبددددا وتيددددذيرا لددددو ار ال اليددددا ولددددر يس الددددو راف والطبقددددا الهياهدددديا أال
تهدددتبي بشدددر ات التدددو ي ال ا دددا و و بدددا د دددا ي ي ددد أ تتصدددري فدددي
ههدددات لبدددا تاريخبدددا الطويدددل ودورهدددا فدددي
إدارتبدددا دددا تشددداف ولددديس
ب ددددداف قطددددداع التدددددو ي ال راقدددددي ورفدددددد خ ي دددددا الدولدددددا وال هددددداه ا فدددددي
االهددددت ار ال ي ددددي .وآ ددددل أ ال تتجدددده الي و ددددا لت يددددي رشدددداد الددددداي ي
دددديرا ما دددا لشدددر ا إمددداد التددددو ي ال راقيدددا دالشدددر ا بددددو ددددير مددددام
دددل هدددذا الت يدددي
دددذ فتدددر ي آتيدددا ددد خدددار قطددداع التدددو ي  .لدددو جدددر
فدددددم ال وقدددددي ال ططدددددو رب دددددا ي دددددو هدددددو ذاي الدددددذي اتخدددددذ ال دددددا طو
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وال دددا ءت فدددي شدددر ا التدددو ي ال راقيدددا خاصدددا وأ الشدددر ا ما دددت ددد
إدارات هابقا ال مءقا لبا بالتو ي ولم ت ل مطم تطوير الشر ا.
لددددم يشددددبد تدددداريخ التددددو ي ال راقددددي ايتجاجددددا ورفضددددا لت يددددي دددددير مددددام
لشددددر ا تددددو ي ما ددددا الددددذي شددددوهد بددددالتو ي أ ددددام ب ايددددا شددددر ا التددددو ي
دددا فدددي يدددا
دددا
دددل هدددذا الدددرف
ال راقيدددا ال ا دددا .تدددر هدددل أ
ير دددددا االيتجدددددا مطدددددم دددددام دددددا ب دددددد 2003؟ لقدددددد هدددددرت ير دددددا
االيتجددددا الياليددددا يدددداج الخددددوي دددد الدولددددا ال يقددددا و دددد ال هددددي
ال طيشدددداوي وأر ددددا الاهدددداد .وفقدددددت الطبقددددا الهياهدددديا الطا ايددددا اش يددددا
ايتدددددرام ال دددددواط ي لبدددددا لاهدددددادها ولاشدددددطبا فدددددي إدار وت يدددددا االقتصددددداد
ال راقي.
يي ددددل رشدددداد خضددددير وييددددد الددددداي ي شددددباد اجهددددتير د 2010جا ددددا
الشدددددرق ا وهدددددط م دددددا ي وشدددددباد د تدددددورا د 2013جا دددددا ال يطدددددي
ددددد ال دددددل ال صدددددرفي و ددددد ذلدددددي فدددددم
الخرطدددددومي تت طقدددددا بجوا ددددد
الشددددباد ا ادي يددددا لددددم تشددددا لدددده فددددي البقدددداف فددددي صددددبه فددددي صددددري
الرشدددديد أو تقطددددد وق دددده الجديددددد فددددي شددددر ا التددددو ي ال راقيددددا .لددددم ي ددددد
ال ددددا ءت وال ددددا طو فددددي ال ههددددات ال ا ددددا يقي ددددو و ددددا لطشدددددبادات
ا ادي يدددددا إذا دددددا أصدددددياببا تب دددددو ددددد قبدددددل ال تهدددددبي بالاهدددددداد
دددا
اشداري أو ال دددالي .يبددددو أ رشددداد الدددداي ي دددال مطدددم ذلدددي يهددد
يدددرد فدددي ا خبدددار 3.ويبددددو أ الددددفاع 4م ددده لدددم يددد جح أو يطددد قبدددوال ددد
 3قرأنا اآلتي في أحد المواقع:
ال شرررات مررة المررولفية التررا ية لمررررا الردرريد خرمرروا تهرراارة امررام مبةررا اعداأة ال امررا للبةررك المرك ر
الشوأما وسط غداد .مطالبية ضروأة ا اد مدير المررا سبب تهم الفساد المومها اليه.

فرري مةطقررا

ناايك عة ت امله مبدأ الردوة والمحسو يا تمرير الم امالت اليوميا التي تخص المولفية والمرام ية علا حد قولهم.
وفي خضم الحديث عة تهم الفسراد كشرب رل المتهراارية عرة وصرارة صرادأة مرة ايراة الة اارا فري وقرت سرا ة تشردد علرا
عردم ترولي أدراد الردايةي ا مةررب .اع ال اةالرك رل اعحر اي اري التري عملرت علرا تةرريبه مرديرا لمرررا الردريد ..
أغم ومود دخريات كفوءة قادأة علا اداأة المررا الشكل الذ يرضي مميع اعطراا وفة المحتجية
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ال يتجدددي ضدددد فدددي صدددري الرشددديد وشدددر ا التدددو ي ال راقيدددا .لتبر دددا
هددددايته فددددم تيقيقددددا هددددتقء ضددددروري إ صددددافا لدددده وخددددءي ذلددددي فددددم
إلصاق التب ا به هي ل قا ا يءيقه أي ا ي َّل.
لقددددد ما ددددت شددددر ات التددددو ي ال ا ددددا دددد التدددددخل الهياهددددي فددددي ب دددد
دددا
شددد و با .وقدددد تبدددت ببدددذا الشدددو ب ددد ال قددداالت .أقتدددبس ه دددا ب ددد
تبته:
هدددذ الشدددر ات تبددددو فدددي ال ددداهر هدددتقطا فدددي إدار دددل شددد و با إال أ
دد هددذ االهددتقءليا أ بددا ا ددت و ددذ أواخددر هددب ي ات القددر
ددا ي ددتق
ال شدددددري وال تددددد ال خاصدددددا ب دددددد هدددددقوط الد تاتوريدددددا فدددددي  9يهدددددا
 2003مرضدددددا لت دددددو أوميدددددا الهدددددتخدام م اصدددددر ذو توجددددده هياهدددددي
ددددي فددددي ادرهددددا الددددو ياي وأدا ال تصددددا البطالددددا بددددي خريجددددي
الجا دددات ومطدددم أهدددس يدددر ف يدددا دي بيدددا وطا ايدددا ومشدددا رياي أييا دددا
وت دددل ب وجددد قوامدددد لءهدددتخدام والترقيدددا تاتقدددر إلدددم ال ياددد ات وت دددبح
الط ددددوح واشبددددداع وت دددديم ادددداف ا داف وال ت ت ددددد مطددددم بدددددأ ال ددددوا
وال قدددددا والشددددداافيا وال ياهدددددبا .لرب دددددا تطيددددد هدددددذ ال ءي دددددا ييادددددا
ال ددددا طي فددددي الشددددر ات وهددددو ددددا ال قصددددد فدددد ي ددددري أ
بددددب
ال دد هءت الا يددا واليرفيددا لط ديددد دد بم ا ددت رفي ددا وهددم الددذي هدداه وا
فددي إبقدداف ال شدداط التددو ي ي ييددا أ دداف الهدد وات الصدد با وهددم الددذي رفدددوا
دددابرا
شدددر ات التدددو ي الخاصدددا بال ديدددد ددد ال دددوادر و دددا ال الدددب

ولوح المتهاارول تر يد موقفهم واستمراأام التهاارات امرام مبةرا اداأة البةرك المركر فري حراا عردم اسرتجا ا الجهرات
الم ةيا ما طالبوا ه ا اد كل دخص متهم الفساد مة المؤسسات الحكوميا وخروصا في وزاأة الماليا.
http://6060news.com/ksa/Story/Details/56500414
 4أنهر ما وأد في اذا الموقع:
http://www.iraq5050.com/?art=89400&m=5
حراك “مريب” ضد مدير الرديد :كيب يتهم ـ”سوء اعداأة”
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د يوم مة تةريبه ..وما عالقا دركا “كي كاأد”؟
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التأمي؟ صفحة  6من 7
التأمي العراقية بحاجة إىل مدير عام من خارج قطاع
هل أن رشكة

أوراق تأمينية
فددي ال ددل وفددي إييدداف ال شدداط التددو ي ي ر ددم ال ا ددا الطويطددا التددي ا ددت
5
تهم يياتبم.
بددددودي أ أخددددتم بم ددددار هدددد ال ال أمددددري جوابدددده :هددددل أ رفدددد ت يددددي
ددددير مدددام لشدددر ا ما دددا ي شدددر مطدددم تطدددور جديدددد فدددي التا يدددر اشداري؟
أم دددي بدددذلي بدددوادر شدددوف دددام إداري دي قراطدددي ييددد ي دددو لط دددا ءت
وال دددا طي دور ر ددديس فدددي اختيدددار ال ددددير؟ أ دددا آ ا وا الختيدددار ددددير
ددد داخدددل شدددر ا التدددو ي ال راقيدددا ال ا دددا وا بددداف ال ياصصدددا الي بيدددا
ال اه في ال ا ال اه ؟
وت يي الشخ
 5-4شباط 2020
(*) كاتب في قضايا التأمين
حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين.

المصدر.

يسمح بإعادة النشر بشرط اإلشارة إلى
http://iraqieconomists.net/

5مرباح كماا" ،نهرة سري ا علا ل قضايا درركات الترامية ال امرا فري ال رراق  -وأقرا اسرتهالليا للةقرا " لةردل ،بي [ .2006ع
أتذكر مكال الةشر .نص المقالا متوفر عةد لم يرغب قراءته]
مرباح كماا" ،حوا ت يية مدأاء دركات التامية ال راقيا ال امرا "،نشررت فري الحواا ،مجلرا م هرد التقردم للسياسرات ائنماريرا ،غرداد،
.2007
مرباح كماا" ،بصاأ إعادة المفروا السياسي إلا وليفته في دركات التامية "،مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement -of-politically-dismissed.html
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