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السعدي يلتقي محافظ بغداد ويبحث موضوع أراضي المحامين ومراجعاتهم في دائرة التعويضات

ّ
النقابة تحتج وتهدد باإلضراب العام إذا لم تعالج الحكومة الضريبة المفروضة على المحامين
علي الفاطمي
طالبت نقابة املحامني العراقيني وزارة
املالية واجلهات احلكومية املعنية
بالتدخل العاجل ملعاجلة �ضوابط �ضريبة
معبة عن رف�ضها املطلق
الدخل الظاملة ،رّ
لها ،فيما هددت بت�ضعيد مواقفها واإعالن
الإ�ضراب العام وتعطيل املحاكم ،حتى
معاجلة التحا�ضب ال�ضريبي طبقاً
للقانون.
جاء ذلك خالل الوقفة الإحتجاجية
املركزية للمحامني ،والتي جرت يف مقر
النقابة ببغداد ،حيث ح�ضرها نقيب
املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،ووكيل النقابة الأ�ضتاذ
رزاق العبيدي ،بالإ�ضافة حل�ضور
ال�ضادة اأع�ضاء جمل�س النقابة ال�ضتاذ
و�ضام ابو طبيخ ،والأ�ضتاذ اإبراهيم
ر�ضيد والأ�ضتاذة �ضهد الدليمي ،ف�ض ًال
عن م�ضاركة عدد من اأع�ضاء جمل�س
النواب العراقي ،وممثلني عن النقابات
وحمامي بغداد ،وجمع
والإحتادات،
رّ
كبري من و�ضائل الإعالم.
واأثناء كلمته ،وجه ال�ضيد النقيب خطابه
اإىل رئا�ضتي جمل�س النواب والوزراء

بالتدخل الفوري والعاجل من اأجل
اإلغاء ال�ضوابط  -التي و�ضفها بالظاملة

واملجحفة  -والتي ت�ضدرها وزارة
املالية ب�ضورة جزافية وبكيفية غري

نقيب المحامين يلتقي محافظ
بغداد ويبحث موضوع أراضي
المحامين

مو�ضوعية ،م�ضري ًا اىل :اأن ذلك يعب عن
عدم امل�ضوؤولية يف اإدراك الآثار اخلطرية

املرتتبة يف حتديد ال�ضريبة على اأ�ضا�س
م�ضبق وا�ضتحواذ على قوت املحامني
دون وجه حق.
ولفت نقيب املحامني اإىل عدم مقبولية
معاجلة الأو�ضاع املالية املرت رّدية يف
البالد ،والتي اأنهكتها اجلرائم الواقعة
على املال العام ،بفر�س اإتاوات حتت
عنوان �ضريبة الدخل والتي ل ت�ضكل
مبجموعها اإل ن�ضباً �ضئيلة جد ًا من
املوازنة العامة .مو�ضحاً :اأن املعاجلة
احلقيقية هي يف العمل اجلدي على
مقا�ضاة مرتكبي جرائم املال العام،
واإعادة الموال املنهوبة.
وخالل كلمته ،اأو�ضح ال�ضعدي ال�ضوابط
القانونية ال�ضحيحة والأ�ضباب التي
ت�ضتدعي املعاجلة ،واحللول الواقعية
التي يفرت�س اإجراوؤها ،والتي اأر�ضلت
يف وقت �ضابق بكتب ر�ضمية اإىل وزارة
املالية والهيئة العامة لل�ضرائب ،ف�ض ًال
عن الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
واللجنة املالية النيابية.
يذكر اأن الوقفة الحتجاجية تزامنت
معها وقفات يف عموم غرف حمامي حماكم
الإ�ضتئناف باملحافظات العراقية كافة.

السعدي يستقبل عضو محكمة
تمييز إقليم كردستان
املحامي_خا�س
ا�ضتقبل نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،ع�ضو حمكمة متييز اإقليم كرد�ضتان،
القا�ضي رزكار حممد اأمني .
وخالل اللقاء ،اأ�ضاد ال�ضيد القا�ضي باأدوار

نقابة املحامني العراقيني يف املواقف ال�ضيا�ضية
والقانونية.
وعلى هام�س الزيارة ،جتول اأمني يف متحف
النقابة ،معرباً عن بالغ اإعجابه مبا يحمل من
وثائق وار�ضيف يوؤرخ حلقب تاأريخية خمتلفة.

نقيب المحامين يتصل بوزير
العدل لمتابعة آخر التفاهمات
بين الجانبين
املحامي _خا�س
زا َر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء
ال�ضعدي ،حمافظ بغداد ،الأ�ضتاذ حممد جابر العطا،
تخ�س باملحامني.
للتباحث حول اأهم الق�ضايا التي
رّ
وح�ضر اللقاء ع�ضو جمل�س النقابة الأ�ضتاذة �ضارة
املوىل ،بالإ�ضافة لعدد من م�ضت�ضاري ال�ضيد املحافظ،
حيث رحب العطا بال�ضيد النقيب والوفد املرافق له،
معب ًا عن بالغ �ضعادته بالتوا�ضل مع نقابة املحامني.
رّ
وطرح ال�ضيد النقيب مو�ضوع قطع الأرا�ضي
و�ضرورة الإ�ضراع يف اإكمال الإجراءات الالزمة
لتخ�ضي�ضها للمحامني ،ومراعاة الأماكن التي
�ضتخ�ض�س مبا ينا�ضب دورهم ومكانتهم ،حيث اأكد
ال�ضيد املحافظ اإهتمامه املبا�ضر ومتابعته لالإجراءات
واملوافقات ،واأنه �ضيفاحت النقابة فور و�ضول
املو�ضوع عند موافقات املحافظة.
من جانب اآخر ،ناق�س الطرفان اأعمال املحامني يف
دائرة تعوي�ضات بغداد ،حيث مت الإتفاق على فتح

غرفة خا�ضة للمحامني يف الدائرة ،والتاأكيد على عدم
�ضحب الهاتف النقال وت�ضهيل الإجراءات كافة ،مبا
ين�ضجم ون�ضو�س القانون.
واأ�ضار حمافظ بغداد اىل :اأنه �ضيوجه الدوائر
احلكومية كافة ،التابعة للمحافظة ،بالتعاون
مع املحامني وتب�ضيط اإجراءات املراجعة طبقاً
لمتيازاتهم املن�ضو�س عليها يف قانون املحاماة.
من جانب مت�ضل ،تلقت النقابة كتاباً اأر�ضله النائب
الإداري ملحافظ بغداد ،ال�ضتاذ كرمي خلف حممد،
ي�ضري فيه اإىل املوافقة على تخ�ضي�س غرفة للمحامني
يف الدائرة امل�ضار لها ،ف�ض ًال عن ت�ضمية رئي�س للغرفة.
هذا وفور تلقي الكتاب ،وجه نقيب املحامني �ضكره
لل�ضيد املحافظ وم�ضت�ضاريه الأ�ضتاذ اأو�س علي
ح�ضني والأ�ضتاذ يو�ضف خ�ضري يو�ضف ،لالإ�ضتجابة
ال�ضريعة والتعاطي مع طلبات املحامني ،موؤكد ًا
اأن ذلك ي�ضب يف م�ضلحة العمل القانوين ،وت�ضهيل
اإجراءات املعامالت اخلا�ضة باملواطنني .

املحامي _خا�س
ا�ضتقبل نقيب املحامني العراقيني،
الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،هيئة
انتداب حمامي نينوى اجلديدة،
للمباركة لهم واحلديث حول
�ضوؤون الغرفة وتطلعات املحامني.
وجرى اللقاء بح�ضور ال�ضادة
اع�ضاء جمل�س النقابة .
واأ�ضاد ال�ضيد النقيب بالعملية
الإنتخابية التي جرت موؤخر ًا،
مو�ضياً ب�ضرورة اإ�ضراك جميع
املحامني بالعمل النقابي ،مردفاً:
اأن من املهم اإ�ضتثمار الطاقات
التي ر�ضحت لهيئة الإنتداب ومل
يحالفهم احلظ يف الفوز.
وحتدث ال�ضيد النقيب عن اأهمية
درا�ضة اأ�ضباب احتالل املدينة،

ف�ضال عما خلفه هذا الإحتالل من
اآثار على الإن�ضان والفكر والثقافة
املجتمعية.
واأ�ضار ال�ضيد النقيب اإىل ت�ضكيل
جلنة لدرا�ضة الآليات املمكنة
لرعاية ذوي ال�ضهداء واجلرحى
جراء العدوان الذي مرت به
املدينة ،مردفاً باأهمية عقد موؤمتر
خا�س يتناول هذا ال�ضاأن.
وتطرق ال�ضعدي لأدوار هيئات
الإنتداب واأدائها املهني ،مو�ضحاً:
اأنهم يقدمون خدمات مبا�ضرة لأنهم
يحتكون ب�ضكل ميداين مع املحامني
يف الواقع العملي ،اإ�ضافة اإىل اأنهم
املمثل الواقعي ملجل�س النقابة.
وخالل ،اللقاء طرح رئي�س
هيئة الإنتداب ،الأ�ضتاذ �ضالح

لجنة األراضي واإلسكان تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ
عدة إجراءات لتحقيق أهدافها
املحامي _خا�س
عقدت جلنة الأرا�ضي والإ�ضكان اإجتماعها
الدوري ،بح�ضور رئي�ضها نقيب املحامني
العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي ،وعدد من
اأع�ضاء اللجنة .
وناق�ضت اللجنة اأهم اخلطوات العملية التي تقوم
بها ،فيما اتخذت عدة قرارات لالإ�ضراع يف حتقيق
مهامها .
وقررت اللجنة دعوة اأ�ضحاب الأرا�ضي لتقدمي
العرو�س وتقييمها �ضرط اأن تتوافر فيها جميع
ال�ضروط القانونية.
وكلفت اللجنة املحامية ،الدكتورة جناة ال�ضلطان،
بتقييم العرو�س املقدمة من قبل اأ�ضحاب

الأرا�ضي ،بناء على اختيار املوقع املنا�ضب
لالأرا�ضي وت�ضحيح جن�س العقار ،واأ�ضعارها يف
ال�ضوق ،وعر�ضها على ال�ضيد النقيب ،يف �ضوء
الإعتبارات املقررة يف الإجتماعات ال�ضابقة .
هذا و�ضتنظم اللجنة زيارة اإىل حمافظة بغداد
من قبل ع�ضوي اللجنة الأ�ضتاذ مي�ضر ح�ضني
والدكتور عبد ال�ضالم العزاوي ،للتوا�ضل مع
الدائرة القانونية ،وبحث اآخر امل�ضتجدات
اخلا�ضة بتوفري م�ضاحات الأرا�ضي.
و�ضمن مقررات الإجتماع� ،ضتتوا�ضل اللجنة
مع وزارة الإعمار والإ�ضكان والبلديات العامة،
ل�ضمول املحامني بالتوزيع ،بالإ�ضافة اإىل مفاحتة
الوزارة حول �ضمول املحامي بالقرو�س املالية .

اجلبوري ،اأهم م�ضاكل املحامني يف
املحافظة ،وعلى اإثرها اأجرى نقيب
املحامني اإت�ضا ًل هاتفياً بوزير
العدل ال�ضتاذ �ضالر عبد ال�ضتار.
وتابع ال�ضعدي اآخر التفاهمات
التي جرت بني اجلانبني يف زيارة
ال�ضيد الوزير الأخرية للنقابة،
فيما طرح م�ضاكل حمامي نينوى
ب�ضكل مبا�ضر على الوزير.
من جانبه� ،ضكر رئي�س هيئة
الإنتداب واأع�ضاء الهيئة ،ال�ضيد
النقيب وجمل�س النقابة ،موؤكدين
اأن الهيئة ت�ضعى ملعاجلة امل�ضاكل
التي يعاين منها املحامي ،واأن
هيئته جاءت خلدمة كل الزمالء
وتوحيد كلمتهم ،طالباً الدعم
الدائم من قبل جمل�س النقابة.

نقابة المحامين  ...الحامي
و المراقب األمين

ضـــــياء السعــــدي
رئيس التحرير

يف نظامنا القائم تعتب الإنتخابات البملانية ال�ضكل الرئي�ضي للم�ضاركة ال�ضيا�ضية
 ،وذلك بالنظر للوظيفة احليوية لالإنتخاب  ،حيث يعتب مقيا�ضا ل�ضرعية الهيئة
احلاكمة من جهة ،و معبا عن اندماج جمتمعي يف املنظومة ال�ضيا�ضية من جهة
اأخرى  ،فالنظام الدميقراطي اليوم يعتب اأحد ال�ضبل الكفيلة لتاأ�ضي�س قيم املواطنة ،
و تعد امل�ضاركة الإنتخابية اأحد اأبرز احلقوق ال�ضيا�ضية التي ت�ضعى من خاللها النظم
الدميقراطية اإىل دمج و م�ضاركة اأفراد املجتمع يف عملية �ضنع القرارات ال�ضيا�ضية ،
والتي تخدم ال�ضالح العام  ،فاإذا ما �ضابت هذه العملية خرق اأو تالعب  ،اأو خلل يف
نزاهتها اأو �ضفافيتها  ،يعني اأن م�ضتقبل البلد و �ضرعية حاكميه و ر�ضانة ت�ضريعاته
يف خطر �ضديد ،لذا تنطلق النقابة نقابة املحامني العراقيني �ضعور ًا بامل�ضوؤولية جتاه
الوطن و اأفراده ،و جتاه منظومته الدميقراطية ،م�ضتح�ضرة جتارب الإنتخابات
البملانية ال�ضابقة التي جرت يف البلد ،وما خلفت من نظام متاأرجح كانت نتائجه
ال�ضخط ال�ضعبي الوا�ضح ،لذا ل بد من حماية العملية الدميقراطية ،و هذا ما يجب
اأن يكون ،وهو اأن املحامي حامي العملية ال�ضيا�ضية و املراقب حلقوق املواطنني و
اإراداتهم ،و اأنه �ضيكون العني املراقبة للعملية الإنتخابية البملانية .
اإن تنظيم رقابة وطنية داخلية من املحامني ،تدار بتوجيه مبا�ضر من نقابتهم تتواجد
ب�ضورة موؤقتة يف اإدارة العمليات النتخابية �ضمن اأجهزة املفو�ضية العليا امل�ضتقلة
لالنتخابات ،اأو يف املراكز واملحطات النتخابية �ضمن اأجهزة املفو�ضية العليا ،عند
اجراء النتخابات يف الدوائر النتخابية يف جميع املحافظات ،للقيام بوظائفها
املتعلقة يف ر�ضد املخالفات النتخابية ،وتاأ�ضري التدخالت بكل ا�ضكالها وانواعها،
مبا يوؤمن حرية الناخب يف الختيار ،بعيد ًا عن التدخالت وتزييف او تزوير
الرادات ،ذات اأهمية بالغة على �ضعيد اجناز انتخابات نزيهة وعادلة ،وباجتاه
تاأكيد م�ضداقيتها وتعزيز العرتاف بها وجناحها ،ل�ضيما ان رقابة املحامني
لالنتخابات العامة ملجل�س النواب �ضتكون حتت ال�ضراف املبا�ضر لنقابة املحامني
العراقيني كتنظيم مهني م�ضتقل تعمل يف جانب من مهامها بالدفاع عن حقوق ال�ضعب
العراقي وحرياته� ،ضوا ًء اكانت مدنية اأم �ضيا�ضية اأم اقت�ضادية اأو غريها .
اإن طبيعة عمل املحامي وان�ضغاله اليومي بالدفاع عن احلقوق والعمل امل�ضتمر
لتحقيق العدالة و�ضيادة القانون� ،ضتكون �ضبباً مو�ضوعياً يف تاأكيد اختياره لدور
الرقابة على النتخابات  ،تبعا لتجربته ودرايته القانونية اإ�ضافة اىل الواجب
الد�ضتوري والوطني الذي ي�ضفي قدر ًا كبري ًا من اجلدية وال�ضرامة والدقة للقيام
بالدور الرقابي املوؤثر املحكوم با�ضتقاللية هذا الدور ،دون التاأثر اأو التاأثري بنوازع
غري قانونية ،لتحقق �ضرط ا�ضتقاللية النقابة وا�ضتقاللية املحامي عند القيام بدوره
على �ضعيد حتقيق العدالة و�ضيادة القانون.
و بهذا ال�ضدد فاإننا فاحتنا املنظمات الدولية و اجلهات احلكومية ذات العالقة بهذه
املبادرة التي نعتبها واجباً ننطلق فيه من م�ضوؤوليتنا جتاه الوطن ،بتاأ�ضي�س مركز
لرقابة ور�ضد انتخابات جمل�س النواب على وجه التحديد ،وغريه من النتخابات
العامة التي جتري يف جمهورية العراق ،بالتعاون مع املفو�ضية العليا امل�ضتقلة
لالنتخابات لتخاذ الإجراءات والقرارات التي تك�ضبه ال�ضفة القانونية طبقاً للنظام
القانوين املعمول به ،و يكون لهذا املركز العرتاف ب�ضورة ر�ضمية ،والقرار بدوره
من �ضلطات الدولة والوزارات ذات العالقة باجراء انتخابات جمل�س النواب كافة،
بتوفري فر�س تنفيذ اخلطط والبامج ال�ضامنة لتاأدية املركز لدوره الرقابي ور�ضد
املخالفات النتخابية .
لذا �ضتبداأ النقابة براجمها يف تدريب املحامني على القيام بواجباتهم
الرقابية ور�ضد املخالفات وتوثيقها ومتابعتها ،وكتابة التقارير
وا�ضتخدام الأجهزة اللكرتونية وتنظيم الت�ضالت بني فرق الرقابة
والر�ضد املوجودة يف املحطات واملراكز النتخابية على م�ضتوى الدائرة
النتخابية ،وبني املركز الرئي�س للرقابة والر�ضد يف مقر النقابة يف بغداد .

نقيب المحامين :السكوت عن
محاسبة الجناة اختطاف للعدالة
املحامي _خا�س
�ضاركت نقابة املحامني العراقيني
يف الوقفة ال�ضتذكارية التي اأقامتها
حمافظة بغداد ،بذكرى مرور ثالثني
عاماً على ق�ضف ملجاأ العامرية.
وجرى ال�ضتذكار يف موقع اجلرمية
بح�ضور ذوي ال�ضحايا ،ومدير
ناحية املن�ضور ،وت�ضمن احلفل
ال�ضتذكاري بع�س الفعاليات.
وخالل احلفل ،األقى نقيب املحامني
العراقيني ،الأ�ضتاذ �ضياء ال�ضعدي،
كلمته التي ا�ضتنكر فيها العدوانية
الع�ضكرية الأمريكية التي ا�ضتهدفت

ملجاأ مدنياً اآمناً با�ضتخدام طائرات
حربية ق�ضفت هذا امللجاأ بعدة قنابل
راح �ضحيتها اكرث من � ٤٥0ضهيدا.
واأ�ضار ال�ضيد النقيب اىل تق�ضري
احلكومات العراقية التي تعاقبت
على العراق ،يف املطالبة باإجراء
حماكمات للقيادات ال�ضيا�ضية
والع�ضكرية التي دبرت هذا العدوان
الذي ي�ضكل خمالفة �ضريحة لقوانني
احلرب واملواثيق وال�ضكوك الدولية.
مطالباً احلكومة العراقية بالعتذار
لذوي ال�ضحايا وال�ضعب العراقي.
وطالب ال�ضعدي ب�ضرورة الهتمام

من قبل الأو�ضاط احلقوقية
والإن�ضانية يف العراق بهذه املطاليب
مبا يوؤدي اإىل العرتاف بحق ال�ضعب
العراقي يف احلياة ،واإبعاده عن اأي
اعتداء اآثم ،واملطالبة بالتعوي�ضات
مبا ينا�ضب ما حلقهم من �ضرر بالغ.
واأ�ضاف نقيب املحامني :اأن هذه
املطالبات يجب اأن ل تقت�ضر على
�ضحايا ملجاأ العامرية ،واإمنا كل
املمار�ضات والأفعال العدوانية اثناء
العمليات الع�ضكرية الحتاللية،
واأي�ضا عن �ضحايا التعدي على
�ضجناء �ضجن ابو غريب.
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تمييز جريمة السرقة عن جريمة اغتصاب األموال والمستندات
التهديد او االكراه املادي ،اأي يكون للمجنى
عليه دور ايجابي يف انتقال احليازة ،ولكن
ارادته لي�صت �صليمة ب�صبب خ�صوعها للتهديد
او االكراه املادي ،وتطبيقا لذلك تذهب حمكمة
التمييز اىل القول (ان الثابت من االدلة ان
املتهمني مل ياأخذوا النقود من مكانها اال�صلي
يف جيب امل�صتكي ،بل انهما حماله حتت تاأثري
التهديد بالقتل على ان يخرجها من جيبه
وي�صلمها اإليهما ،فهذه اجلرمية لي�صت �صرقة بل
اغت�صاب للمال بالتهديد ،وهي جرمية تنطبق
على املادة  ١/٤٥2عقوبات) رقم القرار(
/٦١7ج ١٩7٤/يف  .) ١٩7٤/٥/2٦كما ذهبت
املحكمة اىل (ان واقعة ت�صليم امل�صتكي الأمواله
اىل املتهم عن طريق االكراه ال تكون باأي حال
من االحوال جرمية �صرقة ،اإمنا تكون جرمية
اخرى هي غ�صب املال املنطبقة عليها احكام
املادة ( 2/٤٥2عقوبات) ،والفرق وا�صح
يكمن يف ان ال�صرقة هي قيام اجلاين بفعل ذاتي
يختل�ص مبوجبه ماال من املجنى عليه من غري
ر�صاه ،يف حني ان جرمية الغ�صب للمال تكمن
يف ت�صليم املجنى عليه ملاله بفعل ذاتي ي�صدر
منه اىل اجلاين عن طريق القوة او االكراه) رقم

القاضي غسان خضير محمد
ت�صرتك جرمية االغت�صاب مع جرمية ال�صرقة
باأن كال من اجلرميتني ي�صكالن اعتدا ًء على
االموال ،اإذ ان النتيجة االجرامية التي ين�صدها
املجرم منهما واحدة ،وهي اال�صتيالء على
حيازة املال او اال�صياء بنية متلكها او الت�صرف
بهما ل�صاحله ،اإذ تنتقل احليازة من املجنى
عليه اىل اجلاين ،ف�صال عن هذا ،فاجلرميتان
ت�صرتكان كذلك يف الق�صد اجلنائي ،اإذ ان نية
اجلاين تن�صرف اىل متلك املال حمل اجلرمية
والظهور مبظهر مالك املال ،ثم ان اغت�صاب
اال�صياء (بح�صب راأي يف الفقه) يعد �صورة من
�صور االختال�ص يف ال�صرقة ،اإذ ان الت�صليم الذي
يقع حتت تاأثري التهديد ال ينتفي به االختال�ص
الأنه يكون ت�صليما اراديا ،وميكن التمييز بني
ال�صرقة واالختال�ص من عدة جوانب ،واهمها
هي ان جرمية ال�صرقة هي اختال�ص املال او
ال�صيء ،اأي اخذه دون ر�صا �صاحبه او حائزه،
ويتم نقل احليازة دون م�صاهمة منه ،بينما
اغت�صاب االموال يتحقق بقيام املجنى عليه
بت�صليم املال او النقود اىل اجلاين حتت تاأثري

القرار /٩٩هيئة عام  ..١٩٨٨/وهذا التمييز
بني اجلرميتني م�صتقر يف غالبية القرارات
الق�صائية ثم املحاكم العراقية ،ويف قرار ملحكمة
التمييز (اإذا اختلف املحكوم عليه مع امل�صتكي
على بدل االيجار ،وقد دخل االول اىل حمل
امل�صتكي ب�صبب هذا االختالف ثم اخرج منه
حاجيات تبني ان من بينها عقد االيجار الذي
يخ�ص املحكوم عليه مهددا امل�صتكي مب�صد�ص،
فاإن اجلرمية تنطبق على املادة (  ٤٥2ال املادة
 ٤٤٤عقوبات) ..قرار حمكمة التمييز (/٣٣٦
جزاء اوىل متييز ..)١٩٨2 /ويبدو ان املحكمة
قد خالفت ما ا�صتقرت عليه من ان العن�صر الذي
مييز جرمية اغت�صاب االموال عن جرمية
ال�صرقة هو قيام املجنى عليه بت�صليم ال�صيء
او النقود اىل اجلاين يف االغت�صاب .اأما اأخذ
اجلاين ال�صيء او النقود حتت تاأثري االكراه
املعنوي او املادي فاإن اجلرمية تعد �صرقة
باإكراه ،ويف هذا القرار يبدو وان املتهم هو الذي
اخذ االموال من حمل املجنى عليه ،فال�صحيح
ووفقا ملعيار التمييز الذي ا�صتقر عليه ق�صاوؤنا،
يجب ان تكيف الواقعة على انها �صرقة كما
ذهبت اىل ذلك حمكمة املو�صوع.

ال تقرض أحدًا مبلغًا
من النقود !
المحامي أيـوب شـاكـر

لذا فاإن االإكراه يف ال�صرقة ال يعد ركنا فيها،
واإمنا ظرفا ي�صدد العقوبة ،يف حني ان التهديد
او االإكراه املادي يعد ركنا يف جرمية اغت�صاب
االموال ،ويرتتب على ما تقدم اإذا ا�صتبعد

االكراه يف ال�صرقة بقي الفعل م�صتحقا للعقاب
باعتباره �صرقة ب�صيطة ،بينما عدم وجود
االكراه يف جرمية اغت�صاب االموال وامل�صتندات
ي�صقط اجلرمية ،وال يبقى بعده حمل العقاب.

القتل العمد وجريمة الضرب

المحامية عذراء الربيعي

اإن الفرق بني جرميتي القتل العمد
وبني ال�صرب املف�صي اإىل املوت،
ذلك اأن كليهما يوؤديان اإيل اإزهاق
الروح ،هو ق�صد ونية املتهم من
االعتداء ،وهو ما يطلق عليه
الق�صد اجلنائي ،وتتميز جرمية
القتل العمد وال�صروع فيها بنية
خا�صة ،وهي انتواء القتل وازهاق
الروح ،مبعني اأن تتجه اإرادة
اجلاين اإىل قتل املجني عليه ،فاإن
مل تتوافر هذه النية اخلا�صة فال

تقوم جرمية القتل العمد ..والقول
بتوافر نية القتل اأو انتفائها من
�صاأن قا�صي املو�صوع ،فهي اأمر
خفي وظاهرة نف�صية ي�صتدل عليها
باملظاهر اخلارجية والظروف
املحيطة بالدعوى واالمارات
واملظاهر اخلارجية التي ياأتيها
اجلاين ،وتنم عما ي�صمره يف نف�صه،
ويجب على املحكمة اأن تثبت توافر
هذه النية �صراحة وا�صتقالال،
واملظاهر اخلارجية التي ي�صتدل

بها على نية القتل عديدة ،فقد
تكون ا�صتعمال اآلة قاتلة ،اأو
اإ�صابة املجني عليه يف مو�صع
من ج�صمه يعد مقتال ،وغريهما
من املظاهر التي تدل داللة يقينية
يف تقدير املحكمة على توافر نية
القتل ..وت�صل عقوبة القتل العمد
اإىل االإعدام اإذا كانت مع �صبق
اال�صرار والرت�صد اأو بال�صم اأو
اإذا تقدمتها اأو اقرتنت بها اأو
تلتها جناية اأخرى اأو كانت تنفيذا

لغر�ص اإرهابي ..وامل�صاركون يف
القتل الذي ي�صتوجب احلكم على
فاعله باالإعدام يعاقبون باالإعدام
اأو ال�صجن املوؤبد ..وتختلف
جرمية القتل العمد عن جرمية
ال�صرب املف�صي اإىل املوت باأن يف
االأخرية ال يق�صد اجلاين باالعتداء
على املجني عليه بال�صرب اأو
اجلرح ازهاق روحه ،ولكن اأدى
هذا االعتداء اإىل املوت ،ويف هذه
احلالة يعاقب اجلاين باالأ�صغال

دعوى الطالق التعسفي وشروطها

جريمة تحرير صك بدون رصيد
المحامي أحمد سرمد الطائي
يف االآونة االخرية ،وبعد انهيار الدولة
اقت�صادياً ،وكرثة الديون احلكومية وخا�صة
للعاملني بالقطاع التجاري ورجال االعمال
واملقاولني ،كرثت احكام املحاكم اجلزائية
يف نظر الدعاوى اخلا�صة باإ�صدار �صك
بدون ر�صيد وفق احكام املادة ( )٤٥٩من
قانون العقوبات العراقي رقم  ١١١ل�صنة
 ١٩٦٩املعدل ،واإذ ان تلك االحكام غالباً
ما تت�صم بعدم اخلو�ص يف م�صاألة �صوء
النية وتقديرها ،وكذلك العلم املتوفر يف
هذه اجلرمية وعدم التقيد مببداأ ال�صرعية
(ال جرمية وال عقوبة اإال بن�ص ،وكذلك هو
مبداأ د�صتوري ،حيث ن�ص د�صتور جمهورية
العراق ل�صنة  2٠٠٥من املادة /١٩ثانياً (ال

جرمية وال عقوبة اإال بن�ص) ،وكذلك املادة
( )١من قانون العقوبات (العقاب على فعل
او امتناع اإال بنا ًء على قانون ين�ص على
جترميه وقت اقرتافه ،وال يجوز توقيع
عقوبات او تدابري احرتازية مل ين�ص عليها
القانون).
وبالرجوع اىل املادة ( )١/٤٥٩عقوبات،
حيث جندها تن�ص على انه (يعاقب باحلب�ص
وبغرامة ال تزيد على ثالثمائة دينار او
باإحدى هاتني العقوبتني من اعطى ب�صوء نية
�صكا (�صيكا) وهو يعلم اأن لي�ص له مقابل وفاء
كاف قائم وقابل للت�صرف فيه او ا�صرتد بعد
ٍ
اإعطائه اإياه كل املقابل او بع�صه بحيث ال يفي
الباقي بقيمته او اأمر امل�صحوب عليه بعدم
الدفع او كان قد تعهد حتريره او توقيعه
ب�صورة متنع من �صرفه) ،واإذ ان مبداأ

ال�صرعية الد�صتورية يلزم املحاكم التقيد به،
يعني وجوب التزام املحاكم باإثبات امرين
هما (�صوء النية ،والعلم) ،اإذ ان �صوء النية
عند حترير ال�صك �صيء ،والعلم بعدم وجود
ر�صيد �صيء اخر متاماً ،حيث يعد �صوء النية
كق�صد جنائي خا�ص يف هذه اجلرمية يوجب
اإثبات توجه ارادة حمرر ال�صك اىل عدم
�صداد مبلغ الدين املحرر يف ا�صل ال�صك..
واإذ ان الق�صاء يفر�ص ادلة االثبات بحق
املتهم ،وبالتايل فاإن الواجب على الق�صاء
عدم افرتا�ص ادلة بحق حمرر ال�صك ،بل البد
من وزن كل االدلة املقدمة من طريف الدعوى
لكون الواقع الفعلي لهذه اجلرمية غالباً
يتمثل يف دور امل�صتكي يف ح�صولها ،احياناً
يحث امل�صتكي للمتهم مراجعة احد امل�صارف
للح�صول على دفرت ال�صيكات رغم معرفته

ال�صاقة اأو ال�صجن من ثالث
�صنوات اإىل �صبع ،وتكون العقوبة
ال�صجن اأو ال�صجن امل�صدد الذي
قد ي�صل اإىل  ١٥عاما اإذا ارتكبت
اجلرمية تنفيذا لغر�ص اإرهابي،
وقا�صي املو�صوع هو الذي
ي�صتظهر نية اجلاين وق�صده
من املظاهر اخلارجية وظروف
الدعوى ،وبنا ًء على ذلك يفرق
بني جرمية القتل العمد وجرمية
ال�صرب املف�صي اإىل املوت.

من اخلطاأ على املواطنني ،بل واملحامني ،االعتقاد اأن ن�صو�ص القانون
العراقي حتمي الديون املدنية او الدائن ..نعم ،هنالك �صمانات ‹ن�صبية›،
لكنها جمازا تُ�صمى �صمانات.
اللعب باأوراق الواقع
ومع ظهور طبقة من املحتالني الذين يجيدون
َ
والقانون ،ووجود �صذاجة بني �صفوف النا�ص الب�صطاء وقلة الفهم
القانوين ،فقد حتولت الن�صو�ص القانونية اىل اداة احتيال بيد مثل
هوؤالء ..فاإن اإقرا�ص مبالغ مالية الأي �صخ�ص مقابل حترير ‹›كمبيالة››
مل�صلحة الدائن او اأي ورقة جتارية اخرى مع علم املدين م�صبقا ان املبلغ
�ص ُيدفع ب�صكل اق�صاط بعد املرور باإجراءات التقا�صي التي قد ت�صتمر
�صهور ًا يف حالة انكار املدين للدين ما يجعل من االمر ا�صبه بتح�صيل
قرو�ص طويلة االمد ،خ�صو�صا اإذا كان املدين موظفاً ف�صيكون ت�صديد
الدين عرب ا�صتقطاع خُ م�ص راتبه ال اكرث وال اأقل .
لذلك يعتقد الكثري من املحامني والنا�ص اأن ‹› ال�صك›› ورقة ال�صمان
االقوى للديون ،وال يعلمون ان الن�صو�ص العقابية ال تكرتث مل�صري مبلغ
الدين بل هي حتمي ال�صك فقط ،وتهمل م�صلحة الدائن بحكم النظرة
اال�صرتاكية التي ت�صيطر على الن�صو�ص العقابية يف العراق ،و�صتهتم
املحاكم بــ عقاب من حرر �صكاً بدون ر�صيد اكرث من اهتمامها بـــ ‹› مبلغ
الدين ‹› املادة  ٤٥٩ /من قانون العقوبات  ١١١لعام  ،١٩٦٩لذلك جلاأ
البع�ص اىل ما ُي�صمى بـــ ‹›و�صل االمانة›› الذي ال يعدو بالغالب اكرث من
حيلة قانونية وحماولة الإ�صافة عن�صر جزائي على الديون املدنية ،وهي
طريقة فا�صلة ل�صمان الديون ،بل قد تُ�صبب �صياعها او تاأخري ت�صديدها .
ويجب ان نفهم ان جميع الديون املدنية ميكن �صدادها بالعادة على
�صكل (اق�صاط) على الرغم من ان القانون ا�صار ابتدا ًء اىل ( ...دفع
ا�صار اىل ( ...اإبداء ت�صوية
الدين دفعة واحدة  ،)...لكن يف النهاية
َ
للدين تتنا�صب مع مقداره) ،املادة  ٣١ /من قانون التنفيذ رقم ٤٥
ل�صنة  ،١٩٨٠لذا �صيكون احللُ االمثل حلماية اأموالك باأن ال ُتقر�ص
اأحد ًا ديناً ،واإال �صت�صطر اىل قراءة عنوان مقايل مرة اخرى.

باأنه الميلك املحرر على ا�صل ال�صك!
كذلك علم امل�صتكي ان دفرت ال�صكوك بحوزة
املتهم ال يعود له ،ومع ذلك يقبل بتحرير احد
ال�صكوك حل�صابه ك�صمان حلني توفر املبلغ
املايل وت�صديده.
واإذ ان مثل هذه احلاالت وغريها الكثري فاإن
امل�صتكي على علم م�صبق ان املتهم ال ر�صيد له،
وهذا يعني ان املتهم مل يحتال على امل�صتكي،
ويفهم مما تقدم اي�صاً ان �صوء الق�صد الذي
تطلبه ن�ص املادة ( )١/٤٥٩عقوبات غري
متحقق يف الواقع ..ومن جانب اخر ،فاإن
التقيد مببداأ ال�صرعية يلزم املحاكم بالتقيد
بالعبارات الواردة ذكرها يف الن�ص العقابي،
وحيث ان املادة  ١/٤٥٩ت�صتلزم االنطباق
(�صوء النية) كق�صد خا�ص و(العلم) بعدم
توفر ر�صيد ،وذلك الن العبارة جاءت (من
اعطى �صكاً ب�صوء نية وهو يعلم  ،)...لذلك
ال يكفي توافر العلم النطباق الن�ص على
فعل املتهم ،و�صراحة الن�ص توجب توافر
العن�صرين معاً (�صوء النية) (العلم)،
وبالتايل الميكن افرتا�ص �صوء النية بنا ًء
على توافر عن�صر العلم ،فيكون افرتا�صا يف
غري حمله ،اإذ ان غاية امل�صرع العراقي من
جترمي فعل حترير ال�صك بدون ر�صيد هي
حماية ال�صك وتوفري الثقة به كاأداة وفاء
تقوم مقام النقود يف التعامل ولي�ص حماية
امل�صتفيد بالدرجة اال�صا�ص ،وبالتايل فاإن قيام
املتهم بتحرير ال�صك مل�صلحة امل�صتكي وهو
يعلم بعدم التوفري يف امل�صرف (امل�صحوب
عليه) يف تاريخ ال�صحب يعد دلي ًال على توافر
�صوء النية! ،وبالتايل فاإن الق�صاء افرت�ص
�صوء النية وافرت�ص م�صوؤولية حمرر ال�صك
(املتهم) بنا ًء على توفر العلم فقط! ،وبالتايل
فاإن فر�ص العقوبة بحق املتهم تكون خمالفة
الأحكام القانون وجمحفة بحقه.

المحامية أمل الزرفي

 .١على املحكمة ان حتكم للزوجة املطلقة
تع�صفا بتعوي�ص يتنا�صب وحالة الزوج
املالية ودرجة التع�صف ،وهذا التعوي�ص
يقدر جملة على ان ال يتجاوز نفقة الزوجة
ملدة �صنتني ،عالوة على حقوقها االخرى،
وان املحكمة هي التي ت�صتنتج التع�صف
من ظروف الق�صية ،ومن تقرير الباحث
االجتماعي والبينات التي يقدمها الزوج
او الزوجة ،ويقدر مبلغ التعوي�ص من قبل
خبري ،والتعوي�ص الذي حتكم به املحكمة
لي�ص نفقة ،وامنا عن تعوي�ص لل�صرر
وي�صتح�صل تنفيذيا ،كما ان طلب التعوي�ص
واملطالبة به يف دعوى الطالق او اقامة
دعوى م�صتقلة.
 .2يف طلب التعوي�ص عن الطالق التع�صفي

الواجب اإثبات ا�صباب التع�صف و�صوال
لتحدبد ن�صبة تق�صري كل من طريف الدعوى
واثر ذلك يف حتديد درجة التع�صف التي
تنفرد بها املحكمة ،ويكون دور اخلبري
لتقدير النفقة ال�صهرية التى يح�صب
التعوي�ص على ا�صا�صها.
 .٣اإن اثبات التع�صف وهل تكلف به الزوجة،
فالن�ص القانوين ال ي�صري له ،ولذلك نرى
ان التع�صف هنا مفرت�ص ،وعلى من يدعي
خالف ذلك ان يورد ا�صباب الطالق ،كما ان
املحكمة لها ان ت�صتنتج من ظروف الق�صية
ومن تقرير البحث االجتماعي او من البينات
التي يقدمها الزوج او الزوجة ان كان
متع�صفا ام ال ،ويقدر مبلغ التعوي�ص من قبل
خبري على ان يالحظ درجة التع�صف وما
ا�صاب الزوجة من �صرر مادي او معنوي او

اسرة التحرير

الفوائد القانونية
المحامي /طالل حمد طه الجبوري
اأوال :موقف امل�صرع العراقي
لقد اأباح امل�صرع العراقي التعامل بالفوائد
القانونية وفقا للن�صو�ص القانونية الواردة يف
القانون املدين والقانون التجاري وتعليمات البنك
املركزي العراقي ،حيث اأجازت املادة  ١72من
القانون املدين باأن ت�صل ن�صبة الفائدة اىل  ،%7وال
يجوز اأن تزيد الفوائد عن هذه الن�صبة ،ووجب
رد ما دفع زائدا ،يف حني عاجلت املادة  ١7٤من
القانون املدين تقا�صي فوائد على متجمد الفوائد
وحت�صل يف حالة العجز عن ت�صديد القر�ص
على ان ال جتاوز ا�صل الدين ،ومثال على ذلك
اذا اقرت�صت مبلغ ع�صرة ماليني وعجزت عن
الت�صديد �صت�صري الفوائد اىل ان يبلغ اجمايل الدين
اىل ع�صرين مليون دينار (ن�ص املادة  ١72من
القانون املدين).
 – ١يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على �صعر اخر
للفوائد على اال يزيد هذا ال�صعر على �صبعة يف
املائة ،فاإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا ال�صعر
وجب تخفي�صها اىل �صبعة يف املائة وتعيني رد ما
دفع زائدا على هذا املقدار.
 – 2وكل عمولة او منفعة اأيا كان نوعها ا�صرتطها

الدائن اإذا زادت هي والفائدة املتفق عليها على
احلد االق�صى املتقدم ذكره تعد فائدة م�صترتة،
وتكون قابلة للتخفي�ص اإذا ثبت ان هذه العمولة
او املنفعة ال تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد
اداها وال منفعة م�صروعة.
يف حني عاجلت املادة اأدناه تراكم الديون والعجز
عن ت�صديد القر�ص ،فتفر�ص فوائد على متجمد
الفوائد على اأن ال يتجاوز الفوائد ومتجمد الفوائد
راأ�صمال القر�ص ،الحظ ن�ص :
املادة ١7٤
ال يجوز تقا�صي فوائد على متجمد الفوائد وال
يجوز يف اية حال ان يكون جمموع الفوائد التي
يتقا�صاها الدائن اكرث من راأ�ص املال ،وذلك كله
دون اخالل بالقواعد والعادات التجارية .
ثانيا /موقف الدين االإ�صالمي من الفوائد القانونية
لقد حرم الدين اال�صالمي الربا او الفوائد
القانونية ،وان احلكمه من التحرمي الن الربا
يوؤدي اىل ان ياأخذ الدائن الدين ا�صعافا م�صاعفة
ومعظم الذين ا�صتدانوا بالربا تت�صاعف ديونهم
مبرور الزمن ،فال ينتهوا اإال وهم مثقلون بالدين
وفوائده ،وعاجزون عن ال�صداد ،مما يجر اىل �صر
امل�صاكل واخل�صائر ،ومن انواع الربا املحرمة
�صرعا ربا الن�صيئة ،اأي التاأخري يف الدفع مقابل

ان يدفع زيادة على ما اقرت�صه ،وهذه من اكرث
انواع الربا �صيوعا يف الوقت احلا�صر ،وهذه ما
اأجازته املادة  ١7٤من القانون املدين امل�صروحة
انفا ،ومن املعلوم اأن ربا اجلاهلية امنا كان قر�صا
موؤجال بزيادة م�صروطة ،فكانت الزيادة بدال من
االجل فاأبطله اهلل تعاىل وحرمه ،قال تعاىل (فاإن
تبتم فلكم روؤو�ص اموالكم) ،لذلك فاإن العلة من
التحرمي من وجهة نظر اال�صالم التي ترمي اىل دون
املحاباة لراأ�ص املال على ح�صاب اجلمهور الكادح
ولتحقيق امل�صاواة بني افراد االمه ،فاملرابي بدال
ان يعمل عمال جمديا ي�صبح كاملتطفل يعي�ص من
كد غريه ،وقد �صرف القراآن العمل وحرم الربا،
قال تعاىل (ذلك باأنهم قالوا اإمنا البيع مثل الربا،
واأحل اهلل البيع وحرم الربا) البقرة  ، 27٥لذلك
فالربا يوؤدي اىل وجود طبقة م�صتبدة ومرتفة ال
تعمل �صيئا على ح�صاب الطبقات الكادحة.
ثالثا /وجهة نظر اال�صالم
يرى اال�صالم ان تقوم البنوك و�صركات التاأمني
و�صندوق التوفري على ا�ص�ص تعاونية ت�صتغل
اموالها يف م�صروعات منتجه قابلة للربح
واخل�صارة ولي�ص لها فائدة ثابتة ،فتدفع الكل
مودع فيها مبلغا بن�صبة الربح الذي ربحته ،وبذلك
ي�صبح املودعون او ا�صحاب روؤو�ص االأموال

جماعة تعاونيةيدفعون مالهم عند اخل�صارة كل
ح�صب م�صاهمته يف راأ�ص املال وينالون جميعا
االرباح ح�صب مقدار م�صاهمتهم يف راأ�ص املال.
رابعا /التجربة االملانية
تعد جتربة املانيا النازية التجربة االأكرث جناحا
يف الع�صر احلديث ،وقد عمد الزعيم النازي،
ادولف هتلر ،اىل الغاء الفوائد القانونية عند توليه
�صدة احلكم يف املانيا عام  ،١٩٣٣عندما اراد ان
يقيم اال�صرتاكية الوطنية االملانية على دعائم
ثابتة البنيان ،وقد احله حمله �صركات امل�صاربة
التي اقرها اال�صالم ،فاألغى امل�صارف وحولها اىل
�صركات �صناعية وجتارية وزراعية ي�صاهم فيها
ال�صعب ويدخرون اموالهم ،فاجتمع له االنتاج
والعمل واالدخار ،ومتكنت املانيا يف فرتة قيا�صية
من حتقيق ازدهار وتقدم اقت�صادي كبري يف
غ�صون �صنوات ق�صرية يف الفرتة املح�صورة من
عام  ١٩٣٣ال  ، ١٩٣٩بعد ان كانت تعاين من ركود
وانهيار اقت�صادي وبطالة.
خام�صا /اآراء ومقرتحات
لقد اثبت الواقع العملي باأن الفوائد القانونية
والربا مل تنجح يف بناء اقت�صاد الدولة ،فاأغلب
الذين ا�صتقر�صوا مل يوفقوا يف ت�صديد القرو�ص
ومل يتمكنوا من حتقيق الهدف املن�صود من

اجتماعي كما يالحظ اقتدار الزوج.
 .٤ال يحكم بالتعوي�ص عن الطالق التع�صفي
الذي يتم ايقاعه ،اإال اإذا انتهت العدة
وا�صبح الطالق بائنا بينونة �صغرى او كان
الطالق ابتدا ًء بائنا بينونة �صغرى.
 .٥ان جمرد طالق الزوج لزوجته ال يرتتب
عليه تعوي�صا لزوجته ما مل يكن الزوج
متع�صفا يف هذا الطالق ،وما مل تثبت الزوجة
انها ا�صابها �صرر جراء ذلك.
 .٦ان املطالبة بالتعوي�ص عن الطالق
التع�صفي ال ي�صرتط فيه ان يكون خالل
دعوى ت�صديق الطالق ،واإمنا يحق للزوجة
املطالبة به اثناء نظر ت�صديق الطالق
الطالق او اقامة دعوى م�صتقلة ،وان هذا
احلق ال ي�صقط مبرور مدة اقل من اربع
�صنوات ،واإمنا ي�صقط بالتقادم الطويل.

القرو�ص وهي زيادة االنتاج الزراعي وال�صناعي،
وبالتايل اثرت على اقت�صاد الفرد والدولة ،ومل
حتقق القرو�ص اأية تنمية �صواء يف الزراعة
او ال�صناعة ،ونرى اأن تقوم احلكومة باإلغاء
التعامل بالربا ،وان تعذر ذلك ،وان�صاء نظام
مواز للنظام امل�صريف احلايل،
م�صريف اإ�صالمي
ٍ
واال�صتفادة من جتربة اأملانيا النازية يف التنمية
االقت�صادية من خالل اإن�صاء �صركات �صناعية
ونفطية وزراعية ،وت�صجيع املواطنني على
اإيداع اأموالهم ليكون للمواطن ن�صيب من االأرباح
مع دخول احلكومة كفيال �صامنا لتعوي�ص
املودعني عن اخل�صائر التي ميكن اأن حت�صل يف
حاالت الكوارث واالأزمات االقت�صادية ،و�صيحقق
هذا النظام امل�صريف الذي اقرتحته عدة فوائد
�صتنعك�ص اإيجابا على االقت�صاد الوطني ،واأوال
باأن كثريا من اأ�صحاب روؤو�ص االأموال ال يجيدون
توظيفها يف م�صاريع منتجة ،والبع�ص ال يرغب
بالتعامل بالفوائد القانونية الأ�صباب دينية ،فاإن
هذه النظام يتيح للمواطن اإيداع اأمواله ،ومن
جانب اآخر توجد كفاءات و�صباب عاطل عن
العمل يفتقر اىل راأ�ص املال ،فنكون قد جمعنا
بني العمل وراأ�ص املال وحققنا التنميه
االقت�صادية واالزدهار االقت�صادي.

سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد

إجراءات مهمة في
دعوى األحوال الشخصية
دعوى مطاوعة ون�ضوز وقطع نفقة وتفريق ق�ضائي .
 •1يف حالة عدم مطاوعة الزوجة لزوجها فيقوم الزوج بتقدمي دعوى مطاوعة بحق
زوجته امام حمكمة االحوال ال�ضخ�ضية ،ويف حالة ا�ضدار قرار مبطاوعة الزوجة
لزوجها يف البيت ال�ضرعي واملهياأ واجلاري الك�ضف على الدار من قبل املحكمة
فيقوم الزوج املدعي بتنفيذ القرار بوا�ضطة املنفذ العدل املخت�ص ،حيث يتم تبليغ
الزوجة املدعى عليها بوجوب مطاوعة زوجها يف البيت ال�ضرعي املهياأ لها خالل
مدة ( 10او  15يوما) ح�ضب ظروف الق�ضية وبعك�ضة يتم تثبيت رف�ص الزوجة
مبطاوعة زوجها وعدم انتقالها اىل البيت ال�ضرعي مبوجب ا�ضبارة تنفيذية .
 •2بعدها يقوم الزوج باإقامة دعوى ن�ضوز على الزوجة ويتم ربط اال�ضبارة
التنفيذية اعالة بدعوى الن�ضوز (وذلك طبعا الإثبات عدم مطاوعة الزوجة للزوج)،
فاإذا ح�ضل الزوج على حكم بالن�ضوز من املحكمة يقوم بعدها باإقامة دعوى لقطع
النفقة عن الزوجة ان وجدت (والتي -اي الزوجة املدعى عليها -قد اخلت يف هذه
احلالة بالتزاماتها الزوجية عدم املطاوعة ومن ثم الن�ضوز) ،يف حالة اإذا كانت
الزوجة قد ح�ضلت �ضابقا على نفقة مبوجب دعوى �ضرعية  ،ويقوم الزوج املدعي
بطلب ربط دعوى الن�ضوز بدعوى قطع النفقة.
مالحظة
اإذا اقام الزوج بدعوى لقطع النفقة عن زوجة لعدم مطاوعتها له فيتم رد دعواه من
قبل املحكمة املخت�ضة يف حالة عدم قيامه بتقدمي دعوى املطاوعة والن�ضوز على
زوجته اأوال ،اأي يجب على الزوج اقامة دعوى مطاوعة ،فاإذا مل تطاوعه الزوجة
املدعى عليها اىل دار الزوجية واملهياأة والتي مت الك�ضف عليها من قبل املحكمة،
فللزوج يف هذا احلالة احلق يف اقامة دعوى الن�ضوز على زوجته ومن ثم يقوم الزوج
باإقامة دعوى لقطع النفقة عن الزوجة النا�ضزة او طلب التفريق الق�ضائي عنها.

وقفات قانونية
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فــن المرافعــة ومعرفتها بالتفصيل
تعريف املرافعة
«التعبري الذي ي�ضفي على واقعة النزاع ما ينري
للقا�ضي طريق العدالة ،وميكنه من اإ�ضدار حكمه
على اأ�ضا�ص �ضليم».
وي�ضاف اأي�ضا « :اأن املرافعة تثري يف القا�ضي من
العوامل ما يجعلها تاأخذ االألباب وت�ضتقر يف االأعماق
فهي همزة الو�ضل بني احلقيقة املاثلة والعدالة
املن�ضودة «.
«املرافعة هي �ضرح لوجهة نظر اأ�ضا�ضها نزاع ينتهي
اإىل حل يتفق واحلقيقة القانونية املاثلة «.
ومن اأقوال الفقيه الروماين كانثليلت�ص « :يجب اأن
تكون املرافعة �ضحيحة ،وا�ضحة ،وممتعة « .دور
املحامي قبل املرافعة:
 -1درا�ضة امل�ضتندات .
 - 2مناق�ضة املوكـل .
 -3اإعداد املرافعـة .
 - 4ن�ضائح قبل اإعداد املرافعة .
 -5تدوين بع�ص النقاط .
اأو ًال  :درا�ضة امل�ضتندات :
* قراءة امل�ضتندات .
* ا�ضتخال�ص احلجج .
* بحث االعرتا�ضات التي تثار ب�ضاأنها .
* كتابة امل�ضتندات واالإي�ضاحات التي يجب طلبها
من املوكل .
* تدوين املالحظات اأول باأول .
ثانياً  :مناق�ضة املوكل
ثالثاً  :اإعداد املرافعة  :االإملام مبو�ضوع الدعوى
* مو�ضوع الدعوى .
* النقطة املهمة يف دفاعه .
* النقطة ال�ضعيفة التي يدخل من ثغرتها خ�ضمه .
رابعاً  :على املحامي االبتعاد عن :
 – 1االإ�ضارة اإىل املطوالت واملراجع التي قد تطيح
بانتباه القا�ضي.

العراقي يف املادة  1127املذكورة من القانون املدين احلق
للم�ضرتي املطالبة بالتعوي�ص عن اال�ضرار التي حلقته
من جراء امتناع البائع عن الت�ضجيل ،وقد اختلف الفقه
يف العراق يف اال�ضا�ص القانوين بتعوي�ص امل�ضرتي يف حالة
نكول البائع عن الت�ضجيل ،وقد ق�ضت حمكمة التمييز
باإعادة البدل الوارد يف العقد ،وكذلك �ضرط ال�ضمان يف حالة
عدم الت�ضجيل ..واحلال هذا فاإن حمكمة التمييز قد ق�ضت
بال�ضرط اجلزائي الوارد يف العقد ،وبذلك قد اعتربت العقد
�ضحيحا مبا ورد فيه اإال انه عقد غري م�ضمى ا�ض ًال ،وان
كان عقدا باطال باعتباره عقد بيع عقار قبل الت�ضجيل..
وقد تدخل امل�ض ّرع العراقي يف هذا املو�ضوع من خالل
القرار الذي اأ�ضدره جمل�ص قيادة الثورة املنحل برقم
 1198يف  ،1977 / 11 / 2اإذ حدد يف الفقرة  /اأ منه
التعوي�ص الذي ي�ضتحقه امل�ضرتي يف حالة امتناع البائع
عن الت�ضجيل ،وهو ما يعادل الفرق بني البدلني ،اأي
الفرق بني قيمة العقار وقت التعهد وقيمته وقت النكول..
وهذا ما �ضار عليه الق�ضاء بعد �ضدور القرار يف اعاله،
اإذ ق�ضت حمكمة ا�ضتئناف بغداد ب�ضفتها التمييزية على
انه " يحق للم�ضرتي مطالبة البائع بالتعوي�ص الذي
يقدر بالفرق بني قيمة العقار املبينة يف التعهد وقيمته
عقد النكول ،وق�ضت كذلك باأن " ثبوت نكول املتعهد بنقل
ملكية عقار يعد �ضببا يبيح للمتعهد املطالبة بالتعوي�ص
الذي يقدر بالفرق بني قيمة العقار املبينة بالتعهد وقيمته
عن النكول ..وال ي�ضرتط للحكم بالتعوي�ص املن�ضو�ص
عليه يف القرار  1198املذكور اآنفاً ان يكون املتعهد
مالكا للعقار ..وتعد احكام القرار  ، 1198فيما يخ�ص
التعوي�ص عن االخالل بت�ضجيل عقد بيع العقار؛ قد حلت
حمل االحكام الواردة يف املادة  1127من القانون املدين .

 - 1الرجعة من حق الزوج
وحده ،فله اأن يراجع زوجته
يف عدتها اإن راأى اإم�ضاكها ،وله
اأن يرتكها حتى تنق�ضي عدتها
فتبني منه ،ولي�ص للزوجة حق يف
املراجعة ،وال يتوقف حق الزوج
يف الرجعة على ر�ضاها.
 -2الرجعة اإما تكون بالقول اأو
الفعل ،فالرجعة بالقول تكون بـ
لفظ راجعت زوجتي اأو رددتها
اإىل ع�ضمتي ..وبـ الفعل باأن
يواقع الزوج مطلقته اأو يلم�ضها
ويقبلها بـ �ضهوة.

ان االخبار الكاذب �ضلوك (مرعب) ،وذلك كون املخرب
فيها يوؤدي اليمني ثم يديل باأقواله كذباً يف املحاكم
املخت�ضة او قد يكون املخرب قد ادى اليمني ملتطلبات
املن�ضب ،ومع هذا نراه يكذب اذا اراد االنتقام من
الطرف االخر مبجرد االختالف على حاله رمبا يكون
ذلك الطرف حمقاً يف �ضلوكه وافعاله ،ونظر ًا لتكرار
هذه الظاهرة التي ت�ضتهدف االأبرياء نود اأن نتناولها
من اجلانب القانوين ،وكما مبني يف ادناه :
جرمية االخبار الكاذب وفق املادة ( )243من قانون
العقوبات العراقي رقم  111ل�ضنة  1969املعدل
عقوبتها احلب�ص او الغرامة او احدى هاتني العقوبتني
اذا كانت اجلرمية جناية ،وباحلب�ص مدة ال تزيد على
ثالث �ضنوات وبغرامة او باإحدى هاتني العقوبتني
اذا كانت اجلرمية جنحة ..ولب�ضاعة هذه اجلرمية
عدلت عقوبتها مرتني ،االوىل :مبقت�ضى قرار جمل�ص
قيادة الثورة (املنحل ) ذي الرقم ( )167ل�ضنة 1999
والذي ن�ص على ا�ضتيفاء مبلغ قدره ( )25الفا من
املحكوم بجرمية االخبار الكاذب ي�ضتح�ضل منه من
قبل املحكمة بالطرق التنفيذية.
والتعديل الثاين االخري :جاء مبقت�ضى قانون التعديل
رقم ( )15ل�ضنة  2009وقد ت�ضمن (يعاقب باحلد
االق�ضى لعقوبة اجلرمية التي اتهم بها املخرب عنه اذا
ثبت كذب اخباره ،ويف كل االحوال ال تزيد العقوبة
بال�ضجن على ع�ضر �ضنوات).
لذلك ا�ضبحت هذه اجلرمية من اجلنايات ،وبالتايل
فاأن نظرها يدخل �ضمن اخت�ضا�ص حماكم اجلنايات..
لذلك نو�ضي كل من وقعت عليه هذه اجلرمية ان يبادر
بعد االفراج عنه اىل اقامة �ضكوى وطلب التعوي�ص
�ضد املخرب الكاذب.
املادة  243عقوبات
كل من اخرب كذبا احدى ال�ضلطات الق�ضائية او
االإدارية عن جرميها يعلم انها مل تقع او اخرب احدى
ال�ضلطات املذكورة ب�ضوء نية بارتكاب �ضخ�ص جرمية
مع علمه بكذب اخباره ،او اختلق ادلة مادية على
ارتكاب �ضخ�ص ما جرمية خالف الواقع ،او ت�ضبب
باتخاذ اجراءات قانونية �ضد �ضخ�ص يعلم براءته

املادة  344عقوبات
يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على �ضنة واحدة وبغرامة
ال تزيد على مائة دينار او باإحدى هاتني العقوبتني كل
من اخرب احد ال�ضلطات الق�ضائية او االإدارية او احد
املكلفني بخدمة عامة باأية طريقة عن وقوع كارثة او
حادثة او خطر وهو يعلم انه خالف ذلك.
املادة  446عقوبات
ال جرمية اذا اخرب �ضخ�ص بال�ضدق او مع انتفاء �ضوء
الق�ضد ال�ضلطات الق�ضائية او االإدارية باأمر ي�ضتوجب
عقوبة فاعلة.
القذف
املادة  433عقوبات
القذف هو ا�ضناد واقعة معينة اىل الغري باإحدى الطرق
العالنية من �ضاأنها لو �ضحت ان توجب عقاب من
ا�ضندت اليه او احتقاره عند اهل موطنه.
ويعاقب من قذف غريه باحلب�ص وبالغرامة او باإحدى
هاتني العقوبتني  ..واذا وقع القذف بطريق الن�ضر
يف ال�ضحف او املطبوعات او باإحدى طرق االعالم
االخرى عد ظرفا م�ضددا.
 -2ال يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما ا�ضنده
اإال اذا كان القذف موجها اىل موظف او مكلف بخدمة
عامة او اىل �ضخ�ص ذي �ضفة نيابية عامة او كان يتوىل
عمال يتعلق مب�ضالح اجلمهور ،وكان ما ا�ضنده القاذف
مت�ضال بوظيفة املقذوف او عمله ،فاإذا اقام الدليل على
كل ما ا�ضنده انتفت اجلرمية.
االختالف وال�ضبه بني جرميتي االخبار الكاذب
والقذف:
 -1االخبار هو اخبار ال�ضلطات العامة بواقعة غري
�ضحيحة ت�ضتوجب عقوبة من ا�ضندت اليه  ..اما
القذف فهو ا�ضناد واقعة معينة اىل الغري باأحد الطرق

 -3لي�ص للزوج الرجوع بـ
زوجته املطلقة طالقاً خلعياً ولو
خالل مدة العدة الأن الطالق يف
هذه احلالة يكون بائناً ولي�ص
رجعياً.
 -4ي�ضتطيع الزوج اأن يقيم
دعوى املطاوعة على زوجته
خالل مدة العدة ،وتعد يف هذه
احلالة اإقامة دعوى املطاوعة بـ
مثابة الرجوع بـ الزوجة.
 -5ت�ضجيل الرجعة من الناحية
القانونية ،فـ قد ن�ضت عليها
العبارة االأخرية من الفقرة (

 ) 1من املادة (  ) 38من قانون
االأحوال ال�ضخ�ضية.
 -6اإذا اأراد الزوج الرجوع بـ
مطلقته خالل فرتة العدة ،فعليه
اإتباع اأحد الطريقني االآتيني:
الطريق االأول  :اإقامة الدعوى:
يف حالة اإنكار الرجعة من جانب
الزوجة املطلقة فما على الزوج
اأو وكيله اإال اإقامة الدعوى يف
املحكمة املخت�ضة خالل مدة
العدة وطلب اإ�ضدار حكم
بالرجوع بـ زوجته وت�ضجيله
لديها.

اإي�ضاح :تقام الدعوى اأمام
املحكمة نف�ضها التي حكمت
بالطالق الرجعي ،ويجوز اإقامتها
يف حمكمة اأخرى ثم مراجعة
املحكمة التي حكمت بالطالق،
وتاأ�ضري الرجعة يف �ضجالتها.
الطريق الثاين :اإ�ضدار حجة
مراجعة :اإذا كان الزوجان
مت�ضادقني على الرجعة ومل
يكن بينهما خالف عليها ،فما على
الزوج اأو وكيله اإال تقدمي طلب
اإىل املحكمة املخت�ضة لـ تثبيت
الرجعة بـ زوجته واإ�ضدار حجة

بذلك ،وي�ضرتط اإح�ضار �ضاهدين
اأمام املحكمة.
مالحظة مهمة
يحق للزوجة املطلقة اأن تطلب
من املحكمة اإ�ضدار حجة �ضرعية
بـ الرجعة اإذا كانت خالل مدة
العدة ،وذلك بح�ضور الزوج
وت�ضديقه .اأما اإذا اأنكر الزوج
الرجعة فـ باإمكان الزوجة يف هذه
احلالة اإقامة دعوى الرجوع على
زوجها ،وتخ�ضع الدعوى اإىل
القواعد العامة يف االإثبات.
كيفية اإثبات الرجعة؟

اإذا اختلف الزوجان يف الرجعة
باأن قال الزوج قد راجعتها
واأدعت الزوجة املطلقة اأنه مل
يراجعها وقد انتهت عدتها ،فاإن
كانت العدة ال تزال قائمة ففي
هذه احلالة يقبل قول الزوج
وي�ضدق ،واإن كذبته الزوجة
باأن ادعى الزوج الرجعة بعد
انق�ضاء العدة فـعليه عبء
فهي زوجته،
االإثبات ،فاإن اأثبت َ
واإن عجز عن االإثبات فـ مينح
حق حتليف الزوجة اليمني،
مادة (  / 118ف  ) 1اإثبات

قانون العفو الخاص عن السجناء
االأ�ضخا�ص الذين ال ي�ضملون بقانون العفو هم:
 -1ما يتعلق باحلق اخلا�ص اإال بعد تنازل
امل�ضتكي اأو ذوي املجنى عليه اأمام قا�ضي
التحقيق اأو املحكمة املخت�ضة (اأي اإذا مل يكن
هناك تنازل من قبل ذوي املجنى عليه االأهل
فال ي�ضمل بقانون العفو).
 -2املحكومون بارتكاب جرائم دولية وجرائم
االإرهاب.
-3اجلرائم املا�ضة باأمن الدولة الداخلي
واخلارجي املن�ضو�ص عليها يف مواد  156اإىل

ظاهرة اإلخبار الكاذب
وكل من اخرب ال�ضلطات املخت�ضة باأمور يعلم انها
كاذبة عن جرمية وقعت .
يعاقب باحلد االق�ضى لعقوبة اجلرمية التي اتهم بها
املخرب عنه اذا ثبت كذب اخباره ،ويف كل االحوال ال
تزيد العقوبة بال�ضجن ع�ضر �ضنوات.

اأو ًال  :الرد على دفاع اخل�ضم.
ثانياً  :مناق�ضة اأقوال ال�ضهود.
ثالثاً  :مناق�ضة تقارير اخلرباء.
رابعاً  :ا�ضتخال�ص االأدلة من الوقائع ثم امل�ضتندات
ثم القانون.
خام�ضاً  :تقدمي الت�ضور ال�ضحيح للوقائع وبيان اأدلة
هذا الت�ضور.
عند التعر�ص الأقوال �ضاهد :
* تالوة ا�ضم ال�ضاهد.
* تاريخ االإدالء بال�ضهادة.
* عر�ص امور خافية عن ال�ضاهد وعالقته باأطراف
الدعوى .
* عر�ص م�ضمون �ضهادته.
اأقوال ال�ضهود (تفنيد اأقوال ال�ضهود)
 – 1اإقامة الدليل على وجود تعار�ص يف اأقوال
ال�ضهود.
 – 2التعار�ص بني اأقوال ال�ضاهد الواحد اأو �ضهادتني

ل�ضاهد واحد.
 – 3جتريح �ضهادة ال�ضاهد بحقده على من ي�ضهد
�ضده.
 – 4اإبراز التعار�ص بني اأقوال ال�ضاهد واأقوال
اخل�ضم نف�ضه.
 – 5اإقامة الدليل على تعار�ص ال�ضاهد مع الوقائع
امل�ضتمدة من التحقيقات وامل�ضتندات .
يف مناق�ضة تقرير اخلبري :
 – 1بيان مهمة اخلبري دون تالوتها.
 – 2بيان ما يت�ضل مبو�ضوع املناق�ضة يف اأقوال
اخل�ضوم .
 – 3تخلي�ص اأعمال اخلبري.
 – 4عر�ص راأى اخلبري والنتيجة التي انتهى اإليها.
 – 5ا�ضتعرا�ص االأ�ضئلة التي يطلب املحامي االإجابة
عليها.
مناق�ضة امل�ضتندات :
 – 1تف�ضري امل�ضتندات من جماع البنود اأو عن طريق

الرجعة بالزوجة المطلقة طالقًا رجعيًا

عقد بيع عقار خارجي
ن�ضت الفقرة االوىل من املادة  90من القانون املدين العراقي
على انه:
" -1اإذا فر�ص القانون �ضك ًال معيناً للعقد فال ينعقد اإال
با�ضتيفاء هذا ال�ضكل ما مل يوجد ن�ص بخالف ذلك "  .كما
ن�ضت املادة  247منه على ان " االلتزام بنقل امللكية او اأي
حق عيني اآخر ينقل من تلقاء نف�ضه هذا احلق اإذا كان حمل
االلتزام �ضيئاً معيناً بالذات ميلكه امللتزم ،وذلك دون االخالل
بالقواعد املتعلقة بالت�ضجيل" .ون�ضت املادة  508منه
اي�ضاً على ان " بيع العقار ال ينعقد اإال اإذا �ضجل يف الدائرة
املخت�ضة وا�ضتوفى ال�ضكل الذي ن�ص عليه القانون" .كما
ن�ضت املادة  2 / 1126من القانون نف�ضه تن�ص " .
 -2والعقد الناقل مللكية عقار ال ينعقد اإال اإذا روعيت فيه
الطريقة املقررة قانوناً "  .كذلك ن�ضت املادة  3 / 3من قانون
الت�ضجيل العقاري رقم  43ل�ضنة  1971املعدل على انه " ال
ينعقد الت�ضرف العقاري اإال بالت�ضجيل يف دائرة الت�ضجيل
العقاري" ..والن�ضو�ص اعاله توؤكد ان الت�ضجيل يف القانون
العراقي يعد ركناً من اركان عقد بيع العقار ،وهو من العقود
ال�ضكلية ،التي حدد لها القانون �ضك ًال معيناً يجب مراعاته
النعقاد العقد وهو ت�ضجيله يف دائرة الت�ضجيل العقاري،
واإال عد العقد باط ًال ويكون بحكم العدم ،وبنا ًء عليه فاإن
البائع يبقى مالكاً للعقار حتى حلظة ت�ضجيل العقد يف دائرة
الت�ضجيل العقاري ،فاإذا ما اقام ا ّأي حمدثات على االأر�ص
فاإنه �ضيكون قد بنى او غر�ص يف اأر�ضه وال نكون امام بناء
على اأر�ص الغري ،وال حاجة الأع ّمال احكام االإل�ضاق على
هذه املحدثات ،وله ان ميتنع عن ت�ضجيل العقد ،وال قدرة
للم�ضرتي على اجباره على الت�ضجيل ،واإذا كان امل�ضرتي
ال ي�ضتطيع اجبار البائع على الت�ضجيل ،فما هي احلقوق
التي مينحها القانون له يف مثل هذه احلالة ؟ منح امل�ض ّرع

 – 2التحلل من احليل املك�ضوفة .
خام�ضـــاً :
* اإعداد الدفوع و�ضياغتها ال�ضياغة القانونية
ال�ضليمة .
* عنا�ضر التذكرة يف الدعوى .
* التي�ضري على القا�ضي واإر�ضاده يف البحث عند
املداولة .
* اإبراز خطة الدفاع .
موا�ضفات املرافعة :
 – 1الو�ضــــوح .
 – 2االإعداد اجليد (التنظيم – الرتابط).
 – 3الروح اأو احليوية .
 – 4االإيجــــاز .
الروح واحليوية :
* الطريقة االأوىل:
الئحة الدعوى مت تبليغها للمدعى عليه ومل يحرك
�ضاكناً اأو يبدي حتفظاً �ضواء كان ذلك بخطاب اإنذار
حتى ح�ضر اليوم باجلل�ضة.
* الطريقة الثانية  :اأن املدعى عليه قد ت�ضلم الئحة
الدعوى واطلع عليها .
هل اعرت�ص بخطاب اأو اإنذار او جواب؟ ام اإنه مل
يفعل؟
اأركان املرافعة (فن املرافعة) :
 – 1املقدمة اأو �ضرد الوقائع .
 – 2املناق�ضــة .
املقدمة او �ضرد الوقائع
 –1عدم تقدير بع�ص املتقا�ضني للظروف حق قدرتها
.
� – 2ضوء نية بع�ص اأطراف اخل�ضومة وحماولة
طم�ص الوقائع.
� – 3ضهود الزور.
 –4ف�ضاد بع�ص اخلرباء.
املناق�ضــــة

تف�ضري اأحد بنوده من خالل بند اآخر فيه.
 – 2مناق�ضة العقد من خالل املرا�ضالت ال�ضابقة اأو
الالحقة اأو املعا�ضرة.
 – 3البحث عن نية املتعاقدين.
النقا�ص القانوين :
 – 1ا�ضتخال�ص النقطة القانونية ال�ضحيحة التي
تنطبق على واقعة النزاع.
 – 2ذكر ن�ص القانون الواجب التطبيق وتف�ضريه
كلما اأمكن ذلك.
 – 3ذكر خال�ضة اأحكام الق�ضاء التي ي�ضتند عليها
وتنطبق على واقعة النزاع.
 – 4الرجوع اإىل اأقوال الفقهاء اإن اأمكن ذلك.
خامتة املرافعة :
 – 1تلخي�ص �ضريع للنقاط املهمة يف الدعوى.
 – 2اإبراز االأدلة احلا�ضمة.
 – 3توجيه نظر املحكمة اإىل املهمة الدقيقة امللقاة
على عاتقهم.
 – 4الطلبــــات.
ن�ضائح اأثناء املرافعة
* الهدوء وااللتزام .
* ال�ضهـولة .
* الدقـــــة .
* االإ�ضباع .
* الثقـــة .
* الب�ضاطة .
* املظهـر .
*اللغة العادية .
* االإقنــاع .
* املحامي لي�ص معلما للقا�ضي .
* عدم التحدث عن النف�ص كثري ًا.
* اأال ياأخذ موقفا لعداء من خ�ضمه .
* االإملام مبو�ضوع الدعوى وجوانبها املختلفة .
* متابعة كل ما يدور من مناق�ضات اأثناء املحاكمة .

العالنية والتي ان حتققت �ضببت عقوبة و احتقارا من
ا�ضندت اليه ..فالعالنية هي الفرق بني اجلرميتني.
-2االخبار والقذف من اجلرائم التي ال حترك اإال
ب�ضكوى ،اإال ان القذف ت�ضقط بعد مرور ثالثة ا�ضهر
من علم املجني عليه ،مادة ( )6من قانون ا�ضول
املحاكمات جزائية ( ،)23بخالف االخبار الكاذب
فهي كجنحة ال ت�ضقط اإال بعد مرور ثالث �ضنوات كحد
اق�ضى.
 -3االخبار الكاذب والقذف من اجلرائم التي مت�ص
�ضرف املجني عليه ،لذلك فهي خملة بال�ضرف بالن�ضبة
اجلاين.
-4جرمية االخبار الكاذب ال تقبل ال�ضلح كما هو
احلال يف جرمية القذف الأنها مت�ص احلق العام.
-5جرمية االخبار الكاذب والقذف من اجلرائم
العمدية التي تن�ضرف ارادة اجلاين اىل حتقيق جميع
اركان الواقعة االإجرامية  .مع العلم بتوافرها.
-6جرمية االخبار الكاذب والقذف من اجلرائم
الوقتية ،فهي تقع وتتحقق بطريقة فورية ،مبعنى ان
الفعل املوؤدي للجرمية يتحقق بوقت واحد وبطريقة
فورية اآنية.
عليه  :ميكن ان تتحقق جرمية االخبار الكاذب دون
القذف ،وبالعك�ص ميكن حتقق جرمية القذف دون
جرمية االخبار الكاذب ،ولكن قد تقع اجلرميتان معا
يف فعل واحد.
مثال -:
اذا ن�ضر اجلاين االبالغ املوجه اىل ال�ضلطات العامة
علنا يف احدى و�ضائل االعالم وطرقه كالتلفاز او
اجلرائد او مواقع التوا�ضل الر�ضمية ،فنكون هنا
ب�ضدد تعدد الفعل املعنوي جلرميتني معاً هي القذف
واالبالغ الكاذب.
ومبا ان امل�ضرع حدد للجرميتني العقوبة نف�ضها فال
تقع اإال عقوبة واحدة.
وعليه فبتوفر العالنية ،وان�ضراف االرادة اليها
(الق�ضد)  ،وكون الواقعة كاذبة ،وموجبة للعقاب
لو �ضحت ،فيكون تعدد للجرمية يف فعل واحد تعددا
�ضوريا في�ضبح اخبارا كاذبا وقذفا يف اآن واحد .
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 -4جرمية االجتار اأو جرمية حيازة
وا�ضتعمال االأ�ضلحة الكامتة لل�ضوت
واملفرقعات واالأ�ضلحة ذات الت�ضنيف
اخلا�ص.
 -5الف�ضاد املايل واالإداري.
 -6جرائم جتارة بالب�ضر.
 -7جرائم تهريب امل�ضجونني واملحبو�ضني
واملقبو�ص عليهم.
 -8االغت�ضاب واللواط والزنا باملحارم.

 -9جرائم االجتار باملخدرات (اأي الذي كان
يتعاطى م�ضموال بالعفو فقط ،ومن كان يتاجر
غري م�ضمولني).
 -10غ�ضيل االأموال.
 -11جرائم اخلطف.
 -12جرائم االختال�ص و�ضرقة اأموال الدولة
واهدار املال العام عمدا مامل ي�ضدد ما بذمته
من اأموال قبل اإطالق �ضراحه .
 -13جرائم تهريب االثار.
 -14جرائم تزييف العملة اأو اأوراق النقد اأو

ال�ضندات املالية.
 -15جرمية تزوير املحررات الر�ضمية التي
اأدت اإىل ح�ضول املزور على درجة مدير عام
فما فوق.
 -16اجلرائم املن�ضو�ص عليها يف قانون
املحكمة اجلنائية العراقية رقم  10ل�ضنة
. 2005
 -17امل�ضمولون بقانون العفو العام رقم 19
ل�ضنة  2008و27ل�ضنة . 2016
 -18كل من �ضمل بعفو خا�ص �ضابق.

العقوبات المفروضة على الموظف وآثارها
اوال :لفت النظر :توؤخر الرتفيع او العالوة مدة (3
ا�ضهر).
ثانيا :االنذار :توؤخر الرتفيع او العالوة مدة ( 6ا�ضهر).
ثالثا:قطع الراتب :ويكون بح�ضم الق�ضط اليومي من
راتب املوظف ملدة التتجاوز ع�ضرة ايام وتوؤخر الرتفيع
او العالوة كاالآتي:
 -1تاأخري خم�ضة ا�ضهر يف حالة قطع الراتب ملدة (5
ايام).
 -2تاأخري �ضهر واحد عن كل يوم قطع راتب ملا جتاوز
مدة ( 5ايام).
رابعا :التوبيخ /توؤخر الرتفيع او العالوة مدة �ضنة
واحدة.
خام�ضا /اإنقا�ص الراتب :قطع مبلغ من راتب املوظف

بن�ضبة ال تتجاوز %10من راتبه ال�ضهري وملدة التقل عن
( 6ا�ضهر) ،وال تزيد على �ضنتني.
�ضاد�ضا /تنزيل الدرجة :ويكون باأمر حتريري ويرتتب
عليها .
 -1تكون العقوبة للموظف وفق قوانني وانظمة اخلدمة
التي تاأخذ بنظام الدرجات املالية بتخفي�ضه درجة كاملة.
 -2اأما املوظف اخلا�ضع لنظام الزيادة كل �ضنتني
فيعاقب بتخفي�ص زيادتني من راتبه ويعاد اىل الراتب
الذي كان يتقا�ضاه قبل ثالث �ضنوات من تاريخ فر�ص
العقوبة.
 -3اأما املوظف اخلا�ضع اىل قواعد وتعليمات خدمة
تطبق نظام الزيادة ال�ضنوية فيخف�ص ثالث زيادات
�ضنوية من راتبه.

�ضابعا/الف�ضل :تنحية املوظف عن وظيفته مدة حتدد
ح�ضب اال�ضباب املوجبة لفر�ص العقوبة ،وتكون كاالتي:
اأ -يف�ضل املوظف ملدة التقل عن �ضنة والتزيد على ثالث
�ضنوات اإذا عوقب باثنني من العقوبات ال�ضابقة.
ب -يف�ضل املوظف طيلة فرتة بقائه يف ال�ضجن جلرمية
غري خملة بال�ضرف.
ثامنا:العزل :تنحية املوظف نهائيا عن وظيفته ،وال
يجوز اعادة توظيفه يف دوائر الدولة يف احلاالت االآتية :
اأ -اذا ارتكب فعال خطريا م�ضرا يف الدولة وامل�ضلحة
العامة.
ب -اذا حكم عليه بجناية نا�ضئة عن وظيفته وارتكبها
ب�ضفته الر�ضمية.
ت -اذا عوقب بالف�ضل ثم اعيد اىل وظيفته وف�ضل مرة ثانية.

ماذا يتوجب عليك عند شراء عقار ؟
 -1تدقيق ا�ضبارة العقار يف دائرة
الت�ضجيل العقاري تدقيقا جيدا بعد
اأخذ رقمه وت�ضوير خريطة املكتب
ولو بجهاز املوبايل ،ويف�ضل ان
حمام للتاأكد
يتم التدقيق مبعرفة
ٍ
من كونه خم�ض�ضا تخ�ضي�ضا
�ضحيحا ،ووجود مالكه ال�ضرعي،
وعدم حجب اأحد الورثة او
القا�ضرين ،ويف�ضل اي�ضا ال�ضوؤال
عن العقار من اجلريان واملختار.
-2ال قيمة لل�ضرط اجلزائي يف
العقد اخلارجي امام الق�ضاء.
 -3ان عقد بيع العقار مثل عقد
بيع املركبة من حيث ال�ضكلية،
اأي يعد باطال ما مل ي�ضجل يف
الدائرة املخت�ضة ما عدا حالة
القرار  1198اخلا�ص ببيع العقار

بالتعوي�ص او التمليك عند حتقق
�ضروطه.
 -4بالنظر لكون عقد بيع العقار
�ضكليا فيتوجب اال�ضراع باإكمال
معاملة الت�ضجيل يف دائرة
الت�ضجيل العقاري ،واحر�ص
على عدم ت�ضديد الثمن كامال
اإال بعد اكمال معاملة االعرتاف
(الت�ضجيل).
 -5بالن�ضبة لالأرا�ضي الزراعية
فاإن االقرار الق�ضائي ال قيمة له
وال يعد ناقل ملكية ،واإمنا هو
جمرد اثبات لواقعة الت�ضديد
املايل فقط ..لذا احر�ص على ان
تكون تلك االرا�ضي ملكا �ضرفا،
واإمكانية ت�ضجيلها بدائرة
الت�ضجيل العقاري.

قرارات تمييزية
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القطارات والحوادث المرورية
حمكمة جنح املرور قد طلبت حتديد املحكمة
املخت�سة بالنظر بالدعوى اخلا�سة باملتهم
(م .ف .ج) واملحالة عليها من حمكمة جنح
الكرخ ..ولدى اإمعان النظر بالدعوى وجد ان
املتهم املذكور قد متت احالته من قبل حمكمة
حتقيق الكرخ على حمكمة جنح الكرخ وفق
املادة ( )477عقوبات لت�سببه بحادث ا�سطدام
عندما كان يقود القطار يف منطقة القاد�سية/
بغداد ،وان االخرية قررت احالته على حمكمة
جنح املرور معتربة احلادث مروريا ،والذي
تراه هذه املحكمة ان احلوادث التي ترتكب
على �سكة القطارات اثناء مرور القطار مل
تكن من احلوادث املرورية وال يعد القطار

قـــــــرار متييـــــزي
احلوادث التي ترتكب على �سكة القطارات اثناء
مرور القطار مل تكن من احلوادث املرورية وال
يعد القطار نوعا من انواع املركبات كي يخ�سع
الأحكام قانون املرور ،وان النظر مبثل هكذا
دعاوى ال يدخل �سمن االخت�سا�ص النوعي
ملحكمة جنح املرور املخت�سة فقط باجلرائم
املرورية املن�سو�ص عليها يف قانون ادارة
املرور رقم  86ل�سنة  ، 2004وتدخل �سمن
االخت�سا�ص النوعي ملحكمة اجلنح .
القرار
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهياأة املو�سعة
اجلزائية ملحكمة التمييز االحتادية ،وجد ان

نوعا من انواع املركبات كي يخ�سع الأحكام
قانون املرور ،وحيث ان حمكمة جنح املرور
ال�سابق فقط باجلرائم املرورية املن�سو�ص
عليها يف قانون ادارة املرور رقم  86ل�سنة
 ، 2004لذا فاإن فعل املتهم ال يدخل �سمن
اخت�سا�سها النوعي ،عليه وملا تقدم قرر
اعادة الدعوى اىل حمكمة جنح الكرخ للنظر
فيها ح�سب االخت�سا�ص النوعي ،واال�سعار
اىل حمكمة جنح املرور بذلك ،و�سدر القرار
باالتفاق ا�ستناد ًا الأحكام املادة (/13
اأو ًال/ب )3/من قانون التنظيم الق�سائي
رقم  160ل�سنة  1979املعدل يف /29جمادي
االأوىل1438/هـ املوافـق 2017/2/26م.

التجاوز على العقار ألسباب إنسانية
حمكمة التمييز االحتادية العراقية
تقول :ال�سرورات تبيح املح�سورات..
فاإذا مت التجاوز على عقارك الأ�سباب
اإن�سانية ،اليحق لك اإقامة دعوى رفع
التجاوز ،ترتك املتجاوز يف عقارك
وتطالب بالتعوي�ص..
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/5238 :الهيئة
املدنية2019/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
حيث ان املادة ( )179مدين قد األزمت
الغا�سب برد املغ�سوب اىل �ساحبه مع
اجر مثله ،ولكن وحيث ان ال�سرورات
تبيح املح�سورات ولكنها تقدر بقدرها
املادة ( )1/212مدين ،وحيث ان
اال�سطرار ال يبطل حق الغري ابطاال
كليا ،وحيث ان ال�سرر اخلا�ص يتحمل
لدرء ال�سرر العام ،وبالتايل فاإن ا�سغال
املدعى عليه لعقار املدعني ،وان كان
ي�سكل عمال غري م�سروع ،اإال ان اال�سغال
كان الأغرا�ص ا�سكان النازحني والأ�سباب
ان�سانية حم�سة ،ومعه تكون دعوى
املدعني لرفع التجاوز واجبة الرد،
وباإمكانهم املطالبة بالتعوي�ص.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية
لذا قرر قبوله �سكال ،وعند عطف النظر
على احلكم املميز وجد انه غري �سحيح
وخمالف للقانون ذلك ان املدعني (
املميز عليهم ) طلبوا اإلزام املدعى عليه
( ).....برفع التجاوز احلا�سل من
قبله واملتمثل باإن�ساء خميم للنازحني
يف ق�ساء ال�سرقاط على القطعة املرقمة
88م  14بعاجه ،وان حمكمة املو�سوع،
ويف حكمها املميز ،قد األزمت املميز برفع
التجاوز احلا�سل من قبله وازالة املخيم
وفق التف�سيل الوارد فيه خالفا الأحكام
القانون ،وترى هذه الهيئة من خالل
كتاب االمانة العامة ملجل�ص الوزراء /
دائرة املنظمات غري احلكومية بالعدد
د .م .غ  18736/0 1/يف 2019/6/1
بان ( ).....للتاأهيل االجتماعي للعراق
م�سجلة لديهم كفرع منظمة اجنبية وفق
قانون املنظمات غري احلكومية رقم 12

ل�سنة  2010حتت الرقم (CI 76232
 ) 2بالعدد  1597يف 2013/5/19
ومقرها يف بغداد ،وباإمكانها فتح فروع
يف بقية املحافظات بعد اتباع االلية
املحددة يف دائرتنا لهذا الغر�ص ،وان
املدير التنفيذي يف العراق هو ( ......
) وان التحقيقات اجلارية من قبل
حمكمة املو�سوع ،فاإنه وعند قيام
ع�سابات داع�ص االرهابية باحتالل مدن
حمافظة �سالح الدين وجود عمليات
ع�سكرية وق�سف متبادل مابني القوات
االمنية والع�سابات االرهابية يف �سفة
ال�ساحل االي�سر للمو�سل وق�ساء
احلويجة ومناطق جنوب املو�سل،
وعدم ا�ستيعاب خميمات بيجي وتكريت
فقد مت فتح خميم يف ق�ساء ال�سرقاط

�سركة �سقر الفحل للمقاوالت العامة
من قبل برنامج االمم املتحدة االمنائي،
وحيث تبني ان ادارة املخيم تدار من
قبل دائرة املدعى عليه ( املميز ) ،وان
حم�سر الك�سف واملعاينة من قبل حمكمة
املو�سوع يف  2019/4/30تبني ان�ساء
املخيم للنازحني و�سمل على عدد كبري
من اخليم وم�سغول من قبل النازحني
وباإدارة كاملة من دائرة املدعى عليه
( املميز ) ،ووجود جممع �سحي
للعالج وجممع لل�سحيات وللمولدات
الكهربائية ،وان تقرير اخلبري امل�ساح
ي�سري اىل اقامة املخيم على القطع املرقمة
 1/88و 6/88و 5/88و 4/88و3/88
اململوكة للدولة ،وان املدعني ( املميز
عليهم ) هم ا�سحاب احلقوق الت�سرفية

يف ب�ستان يدعي ( ب�ستان ال�سيوخ )،
وان الثابت من حم�سر انتهاء امل�سروع
املوؤرخ يف  2016/12/12املت�سمن
اجراء الك�سف الفني من قبل الفريق
لربنامج االمم املتحدة االمنائي واللجنة
الفنية املخت�سة وامل�سكلة باالمر
االداري املرقم  88يف 2016/11/3
من قبل مديرية التخطيط واملتابعة
يف حمافظة �سالح الدين ،فقد متت
امل�سادقة على اكتمال فقرات واالعمال
املتعلقة باإن�ساء خميم ب�ساتني ال�سيوخ
للنازحني يف حمافظة �سالح الدين اىل

فيها ،وحيث ان املدعني طلبوا اإلزام
املدعى عليه برفع التجاوز باعتباره ان
و�سع يد املدعى عليه على العقارات
العائدة لهم متت ب�سورة غري م�سروعة
وحتت فعل الغ�سب ،وان احكام املادة
(  197مدين ) قد األزمت الغا�سب برد
املغ�سوب اىل �ساحبه مع اجر مثله،
واإذا تلف العقار او طراأ على قيمته
نق�ص ولو بدون تع ٍد من الغا�سب لزمه
ال�سمان ،اإال ان القانون املدين العراقي
قد ن�ص يف املواد من (  ) 214/212على
احكام م�سرتكة لالعمال غري امل�سروعة،

وهي ان ال�سرورات تبيح املحظورات
ولكنها تقدر بقدرها ( املادة  1/212مدين
) وان املادة  213قد ن�ست اىل انه يختار
اهون ال�سرين ،فاإذا تعار�ست مف�سدتان
روي اعظمها �سررا ويزال ال�سرر اال�سد
بال�سرر االخف ،ولكن اال�سطرار ال
يبطل حق الغري اإبطاال كليا ،فمن �س ّبب
�سررا للغري وقاية لنف�سه او لغريه من
�سرر حمدق يزيد كثريا على ال�سرر
الذي �سببه ال يكون ملزما اإال بالتعوي�ص
الذي تراه املحكمة منا�سبا ،وان املادة
( 1/214مدين) قد ن�ست على انه يتحمل
ال�سرر اخلا�ص لدرء ال�سرر العام،
وحيث ان معاناة النازحني جراء فقد
ديارهم وممتلكاتهم ما زالت م�ستمرة،
وهذه من االمور العامة التي يجب
علم الكافة بها ،وان التحقيقات التي
انتهت اليها املحكمة اثبتت مبا ال يقبل
ال�سك باأن املخيم ال يزال م�سغوال من
قبل النازحني ،وان القول باإلزام دائرة
املدعى عليه ( املميز ) برفع التجاوز
والغاء املخيم ورفعه يعني تعري�ص
ارواح ال�ساكنني من النازحني اىل
خطر حقيقي حمدق يلحق بهم� ،سيما
ان هدف دائرة املدعى عليه ( املميز )
وهي منظمة اجنبية هو ان�ساين حم�ص،
وحيث ان املواد املتقدمة وامل�سار اليها
قد غلبت حالة اال�سطرار ،ومنها حالة
النزوح التي مر بها ابناء املناطق امل�سار
اليها قد قيدت حق الفرد ومنها امللكية
مقابل درء االخطار املحدقة املن�سو�ص
عليها ،ومنها حالة النازحني يف املناطق
التي تعر�ست اىل عدوان ع�سابات
داع�ص االرهابية ،من كل ما تقدم كان
املتعني على حمكمة املو�سوع ان
تق�سي ،ولالأ�سباب امل�سار اليها انفا،
برد دعوى املدعني (املميز عليهم)
مع االحتفاظ لهم بحق اقامة دعوى
املطالبة بالتعوي�ص طبقا لن�ص املادة
( 2/213مدين) العجز االخري ان كان
لذلك مقت�سى قانوين ،ومبا انها �سارت
خالفا ملا تقدم ،لذا قرر نق�ص احلكم
املميز واعادة ا�سبارة الدعوى اىل
حمكمتها الإتباع ما تقدم ،على ان يبقى
الر�سم التمييزي تابعا للنتيجة ،و�سدر
القرار باالتفاق يف 2019/8/28م.

عقم الزوج ومدة انتظار الزوجة
قرار رقم  / 4351 /هيئة االحوال ال�سخ�سية
واملواد ال�سخ�سية  2016/ت  5364/فـــي
2017/8/2
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �سمن املدة القانونية قرر قبوله
�سكالً ،ولدى عطف النظر على احلكم املميز
وجد انه غري �سحيح وخمالف الأحكام ال�سرع
والقانون الن املميزة ا�س�ست دعواها طالبة
التفريق لعقم املميز عليه ،وان التقرير الطبي
ال�سادر من اللجنة العليا الدائمة يف دائرة
�سحة حمافظة بابل بالعدد  571/11فــي
 2017/3/19ت�سمن ( .....فح�ص ال�سائل
املنوي وجود النطف دون احلد النموذجي
يحتاج اىل عالج ومتابعة ،والتوجد فرتة
حمددة لالجناب والعالج) ،لذا فاإن التقرير
املذكور بالو�سف امل�سار اليه ،اإذ ان الزوجة
الجترب على االنتظار ل�سنني غري حمددة
لالجناب بحجة عدم وجود فرتة حمددة
لالجناب والعالج الن خ�سوبتها وا�ستعدادها
لالجناب حمدد بفرتة زمنية بفواتها حترم من

حق االمومة ،لذا كان املقت�سى مفاحتة اللجنة
املذكورة لتحديد حالة املميز عليه وبو�سفها
املذكور يعد عقيما اأم ال ،ويف �سوء النتيجة
ا�سدار احلكم املوافق لل�سرع والقانون ،لذا

قرر نق�سه واعادة الدعوى اىل حمكمتها الإتباع
ما تقدم ،على ان يبقى ر�سم التمييز تابعا
للنتيجة ،و�سدر القرار باالتفاق يف  / 10ذو
القعدة  1438 /هـ املوافق  2017/8/2م .

الفحص الطبي
{الفح�ص الطبي هو قرينة
ولي�ص دليال ُيبنى عليهِ احلكم،
لذا فاإن هذهِ القرينة اإن مل يتبعها
اإعرتاف فال ُيبنى عليها احلكم
مادامت الزوجية قائمة فال
ي�سار اىل الفح�ص الطبي}
اجلهة املُ�سدرة للمبداأ  /حمكمة
التمييز االإحتادية بنا ًء على
الطعن مل�سلحة القانون املُقدم
من رئي�ص االإدعاء العام
 مو�سوع الدعوى  /نفي ن�سب اجلهة املُ�سدرة للقرار /حمكمة االأحوال ال�سخ�سية
 وقائع الدعوى :اإدعى املدعيلدى حمكمة االأحوال ال�سخ�سية
باأن املدعى عليها مطلقت ُه
�سدق طالقها بتاأريخ
وقد ُ
 2010/12/12وقد اإدعت اأن
لها ابنة تدعي باأنها كانت قد
اإ�ستولدتها من فرا�ص الزوجية
من ُه ،وقد اإت�سح اإن ُه عقيم
والميكن اأن ُينجب اأي طفل من
فرا�ص الزوجية ،لذا طلب دعوة
املدعى عليها للمرافعة واحلكم
بنفي ن�سب الطفلة .
اإجراءات حمكمة االأحوال
ال�سخ�سية
دعوة املدعى عليها للمرافعة
واال�ستماع اىل اأقوال الطرفني،
واإحالة املدعي واملدعى عليها
والطفلة على معهد الطب العديل
لغر�ص فح�ص تطابق االن�سجة
(  ) DNAبينهم ،وبعد

اإجراء الفح�ص تبني اأن املدعي
عقيم ولي�ص باإمكانهِ االإجناب،
واإن تقرير تطابق االأن�سجة
بني تعاك�ص العالمات الوراثية
ّ
للطفلة مع نتائج فح�ص الب�سمة
الوراثية للمدعي ،وبالتايل نفى
الفح�ص بنوة الطفلة للمدعي.
قرار حمكمة االأحوال ال�سخ�سية
الأغرا�ص اإن�سانية واحلالة
النف�سية للمدعي ولكل ماتقدم من
اأدلة ح�سلت عليها املحكمة من
خالل الفح�ص ،قررت املحكمة
احلكم بنفي ن�سب الطفلة من
والدها وثبوت ن�سب الطفلة من
والدتها.
بعد �سدور احلكم من حمكمة
االأحوال ال�سخ�سية ق ّدم نائب
املدعي العام طعناً مل�سلحة
القانون طالباً نق�ص القرار لكون ُه
قد اإحتوى خرقاً للقانون ،والأهمية
مو�سوع الدعوى ح�سلت
املوافقة على اإحالة الدعوى من
هيئة الطعن مل�سلحة القانون يف
حمكمة التمييز االإحتادية على
الهيئة العامة.
قرار حمكمة التمييز االإحتادية
بعد تدقيق اإوراق الدعوى تبني
اأن حمكمة املو�سوع اأ�سدرت
حكماً يق�سي بنفي ن�سب الطفلة
من والدها وثبوت ن�سبها من
والدتها واإكت�سب احلكم الدرجة
القطعية ومل تطعن املدعى
عليها فيهِ  ..طعن نائب املدعي

العام بالقرار طالباً نق�س ُه،
ولدى اإمعان النظر تبني اأن
املحكمة اإ�ستندت اىل تقرير معهد
الطب العديل املت�سمن تعاك�ص
العالمات الوراثية ،واأن املدعي
عقيم والينجب اأطفاال ،وتبني
اأن الطفلة ُ�سجلت با�سم املدعي
واملدعى عليها يف �سجالت االأحوال
املدنية ،وبذلك ثبت ن�سب الطفلة
من املدعي يف ال�سجالت الر�سمية
والتي هي حجة على النا�ص كافة
ما مل يطعن فيها بالتزوير ( م 22
 /اأو ً
ال اإثبات ) ،كما اأقر املدعي
بن�سب الطفلة من ُه بعد ت�سجليها
با�سمهِ يف �سجالت االأحوال
املدنية ،وحيث اأن (م  51اأحوال)
اإ�سرتطت يف ن�سب ولد كل زوجة
اىل زوجها �سرطني :
 -1اأن مي�سي على عقد الزواج
اأقل من مدة احلمل.
 -2اأن يكون التالقي بني الزوجني
ممكناً .
وقد حتقق ال�سرطان املذكوران
يف ن�سب الطفلة من املدعي،
باالإ�سافة اىل ذلك اأن ق�ساء هذهِ
املحكمة قد اإ�ستقر يف العديد
من قراراتها باأن من ينفي ن�سب
الطفل اأن يطلب اإحلاق ُه اىل والدهِ
احلقيقي ،واأخري ًا وهو اإتفاق
العلماء على اأن الفرا�ص هو
االأ�سل يف ثبوت الن�سب والراد
بالفرا�ص هو الزوجية القائمة
بني الرجل واملراأة ،فمن حملت

وكانت حني حملها زوجة يثبت
ن�سب حمله من زوجها ال�سرعي
حني حملت من غري حاجة اىل
بينة منها اأو اإقرار من ُه ،وهذا
الن�سب يعد �سرعياً ثابتاً بالفرا�ص
وهو االأ�سل حفظاً لالإن�سان من
ال�سياع ،ولو اإدعى رجل اخر
زنى بهذهِ املراأة ،واأن هذا اإبن ُه
من الزنا مل يلتفت اليهِ باالإجماع،
وذلك لقول النبي ( �ص ) {
الولد للفرا�ص وللعاهر احلجر
} ،وهذا احلديث دل مبنطوق ُه
على حكمني ،اأن املراأة اإن كان لها
فرا�ص �سرعي وزنت فالولد ين�سب
ل�ساحب الفرا�ص ال�سرعي فوجود
الزنا المينع من ن�سب الولد الأبيهِ
ودل اأي�ساً على اأن العاهر اأي
الزاين ل ُه احلجر  -اأي ُيرجم ، -
اإذ اليحق للزوج نفي الن�سب اإن
كان يف فرتة احلمل اأو الوالدة،
اأما الفح�ص الطبي فهو قرينة
ولي�ص دليال ُيبنى عليهِ احلكم،
لذا فاإن هذهِ القرينة اإن مل يتبعها
اإعرتاف فال ُيبنى عليها احلكم
مادامت الزوجية قائمة فال ي�سار
اىل الفح�ص الطبي ،الن احلديث
النبوي ال�سريف قد ح�سم االأمر
باأن الولد للفرا�ص ،وملا تقدم
تكون دعوى املدعي واجبة الرد،
وحيث اأن املحكمة خالفت وجهة
النظر القانونية املذكورة اآنفاً،
لذا قرر نق�س ُه واإعادة االإ�سبارة
اىل حمكمتها الإتباع ما تقدم.

مشاهدة األب ألطفاله
قرار مهم حول عدم متكني االب من امل�ساهدة،
ومعناه االختالل يف �سروط االم احلا�سنة،
وحتديدا فاقدة لالأمانة!
اإ�سقاط احل�سانة
رقم احلكم/10807 :هيئة االحوال ال�سخ�سية
واملواد ال�سخ�سية2019/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
تخلف املدعى عليها احلا�سنة عن اح�سار

الطفلة يف مواعيد امل�ساهدة واال�سطحاب
مبوجب احلكم املنفذ يفقدها �سرطا من �سروط
احل�سانة وهو االمانة لعدم مراعاتها م�سلحة
املح�سونة يف متكني ابيها من م�ساهدتها.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد اإن الطعن التمييزي
مقدم �سمن املدة القانونية قرر قبوله �سك ًال،
ولدى عطف النظر على احلكم املميز وجد انه غري
�سحيح وخمالف الأحكام ال�سرع والقانون الن

املحكمة ،وان كانت قد اتبعت القرار التمييزي
ال�سادر من هذه املحكمة بالعدد (/2395هيئة
االأحوال ال�سخ�سية واملواد ال�سخ�سية)2019/
يف  ، 2019/2/17اإال اأنها تو�سلت اإىل نتيجة
غري �سحيحة الن املالحظ من جدول امل�ساهدة
ال�سادر من مكتب البحث االجتماعي يف حمكمة
االأحوال ال�سخ�سية يف (االعظمية) وما اأو�سحته
الباحثة االجتماعية ب�ساأنه اتباعاً للقرار
التمييزي املذكور ،فاإن املدعى عليها تخلفت

خلو عريضة الطعن من توقيع
وكيل المميز
نوع احلكم :مدين
رقم احلكم/10813 :هيئة االحوال
ال�سخ�سية واملواد ال�سخ�سية2019/
جهة اال�سدار :حمكمة التمييز
االحتادية
مبداأ احلكم
عندما يخلو الطعن التمييزي من توقيع
مقدمه فكاأنه مل يكن ،الأنه خال من اأهم
بياناته وهو التوقيع خالفا ملا جاء يف
املادة /46ف 7من قانون املرافعات
املدنية رقم  83ل�سنة .1969
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد انه الطعن
التمييزي املقدم من قبل وكيل املميز غري
موقع من قبله ،لذا يعد الطعن كاأن مل يكن
النه خال من اهم بياناته وهو التوقيع،

وجاءت خالفاً لن�ص املادة  46ف 7من
قانون املرافعات املدنيه رقم  83ل�سنة
 1969املعدل ،لذا قرر رد الطعن �سك ً
ال

وحتميل املميز ر�سم التمييز ،و�سدر
القرار باالتفاق يف /30حمرم1441/
هـ املوافق 2019/9/29م.

يف اإح�سار املح�سونة خلم�ص مرات متتالية
ابتدا ًء من  2018/5/15ولغاية 2018/7/15
اأعقبتها اأربعة مواعيد م�ساهدة احداها مل تتم
امل�ساهدة للفرتة املحددة باحلكم املنفذ ،ومل يتم
ا�سطحاب وثالث حاالت مل يتم فيها امل�ساهدة
واال�سطحاب ب�سبب امتناع جد املح�سونة
عن ذلك اأو عدم اإح�سارها ،اأعقبتها موعدا
م�ساهدة يف  2015/10/1و 2015/10/15
مل يتم ح�سور املدعى عليها واملح�سونة يف

الزمان واملكان املعينني ،وان املدعي كان قد
التزم باحل�سور يف املواعيد امل�سار اإليها ،وبذلك
يكون لدعواه �سند من القانون الن املدعى عليها
بتخلفها عن اإح�سار الطفلة يف مواعيد امل�ساهدة
واال�سطحاب مبوجب احلكم املنفذ تكون قد
فقدت �سرطاً من �سروط احل�سانة وهو االأمانة
لعدم مراعاتها م�سلحة املح�سونة يف متكني اأبيها
من م�ساهدتها كجزء من حقه يف االإ�سراف على
�سوؤونها وتربيتها وتعليمها ح�سب اأحكام املادة

(ال�سابعة واخلم�سني )4/من قانون االأحوال
ال�سخ�سية ،اإ�سافة اإىل اإخاللها بواجب قانوين
بعدم تنفيذها حكما ق�سائيا واجب التنفيذ،
وحيث اإن املحكمة اأ�سدرت حكمها املميز دون
مراعاة ما تقدم مما اخل ب�سحته ،لذا قرر
نق�سه واإعادة الدعوى اإىل حمكمتها الإتباع
ما تقدم ،على ان يبقى ر�سم التمييز تابعاً
للنتيجة ،و�سدر القرار باالتفاق يف  /30حمرم
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المبدأ :تنفيذ حكم مطاوعة
ملا كان تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها
يقت�سر على التنبيه فقط  ،فاإن مراعاة االعتبارات
االجتماعية واالن�سانية للزوجة املحكومة
باملطاوعة يتطلب ان يكون تنفيذ ذلك احلكم
بحقها بعد اكت�سابه درجة البتات.
رقم القرار – /527ت2011/
تاريخ القرار – 2011/11/28
ت�سكلت الهيئة التمييزية يف رئا�سة ا�ستئناف بغداد
/الر�سافة االحتادية بتاريخ ، 2011/11/28
وا�سدرت القرار االتي :
املميزة  /املدينة � /ص.ج.ع.
املميز عليه  /الدائن  /ع.ع.خ.
بنا ًء على ح�سور وكيل املدينة امام مديرية
تنفيذ الر�سافة ،وطلبه ايقاف االجراءات
التنفيذية لوقوع التمييز على احلكم املنفذ بتاريخ
 2011/9/25وعدد 2011/2324ر قرر منفذ
عدل الر�سافة (لدى التدقيق لوحظ باأن مو�سوع
اال�سبارة يتعلق مبطاوعة ،وان ن�ص املادة
 1/53تنفيذ ن�ص تاأخري االجراءات التنفيذية اذا

طعن باحلكم متييزا واذا تعلق مو�سوع الدعوى
بعقار عليه قررت رف�ص الطلب وكيل املدينة
اعاله قرارا قابال للتظلم والتمييز) ،ولعدم قناعة
املميزة بالقرار اعاله ،طعنت به متييزا بالئحتها
املوؤرخة  ، 2011/10/2طالبة نق�سه لالأ�سباب
الواردة فيها.
القرار
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي
مقدم �سمن املدة القانونية ،فقرر قبوله �سكال ،
ولدى عطف النظر على القرار املميز ،فقد وجد
انه غري �سحيح وخمالف للقانون ،ذلك اأن الثابت
ان احلكم املنفذ هو حكم مطاوعة الزوجة املدينة
لزوجها الدائن ،وان هذا احلكم مل يكت�سب بعد
الدرجة القطعية ب�سبب الطعن به متييزا من قبل
املميزة لدى حمكمة التمييز االحتادية ،وهذا ثابت
بكتاب حمكمة االحوال ال�سخ�سية يف امل�سخاب
بالعدد �/191ص 2011/يف ، 2011/9/14
وحيث ان من بني اهداف قانون التنفيذ املعدل هو
ما ن�ست عليه الفقرة االوىل من املادة  2منه والتي

ن�ست (حتقيق التوازن بني م�سلحة الدائن من
احل�سول على حقه امل�سروع وبني م�سلحة املدين
من ان ال يوؤخذ من امواله او يعتدى على حريته
دون وجه حق ،ومراعيا االعتبارات االن�سانية
واالجتماعية واالقت�سادية للمدين) ،وان املادة
 11من القانون اعاله قد بينت كيفية تنفيذ حكم
املطاوعة عندما (ق�ست على ان يقت�سر تنفيذ حكم
مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط) ،لذلك فاأن
هذه الهيئة جتد اأن مراعاة االعتبارات االجتماعية
واالن�سانية للزوجة املحكومة باملطاوعة ان يكون
تنفيذ حكم املطاوعة بحقها بعد اكت�سابه الدرجة
القطعية ،طاملا ان التنفيذ قد ق�سره القانون على
حالة التنبيه باملطاوعة ،ولي�ص يف هذا االجتاه ما
يفوت حقا للزوج الدائن او يلحق به �سررا ..وملا
كان القرار املميز قد خالف وجهة النظر املتقدمة
اعاله ،لذا قرر نق�سه واعادة اال�سبارة اىل
دائرتها الإتباع ما تقدم على ان يبقى ر�سم التمييز
تابعا للنتيجة ..و�سدر القرار باالتفاق يف /2
حمرم  1432/املوافق . 2011/11/28

تحقيقات
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مواد تباع على مواقع التواصل االجتماعي دون رقابة أو رادع
فراس غازي الكناني  /إيناس سالم
انتشرت ظاهرة التجميل والوسائل
التجميلية في اآلونة األخيرة كثيرا
والتي ظهرت في اجملتمع بشكل كبير
خالل السنوات األخيرة وازدادت دون
رقابة رغم حتذير االطباء واخملتصني
خملاطرها الكبيرة واملستقبلية،
حيث انتشرت تلك الظاهرة بعد
الطلب عليها من قبل الفتيات
املراهقات ،وخصوصا استخدام مادة
(اجللوتاثيون)
على �سكل كرميات او كب�سوالت او ابر تبيي�ض
للح�سول على تفتيح للجلد ،حيث تعد مادة
(اجللوتاثيون) مادة طبيعية توجد يف خاليا
اجل�سم وتتاألف من ثالثة احما�ض امينية هي
(�سي�ستني ـ غلي�سني ـ غلوتومات) ،ولهذه املادة
دور مهم كم�ساد اك�سدة يكافح ت�سكل اجلذور
احلرة ،وبالتايل يحمي من تاأثريت اال�سعة
البنف�سجية واالجهاد واملواد الكيمياوية ،ويلعب
دورا مهما يف تقوية جهاز املناعة ،وله فوائد يف
بع�ض االمرا�ض املزمنة ،وتاأثريه على اجللد
يتمثل يف معاك�سة ت�سكل اجلذور احلرة يف اجللد،
وبالتايل تخفيف عالمات التقدم بالعمر و�سيخوخة
اجللد ،وقد نال انت�سارا وا�سعا بني النا�ض ،لكن يف
الوقت ف�سه ،وح�سب بع�ض االبحاث التي ت�سري
اىل ان لها اآثارها على املدى البعيد ،وقد متثل
خطورة بالغة على �سالمة خاليا اجللد ،حيث ان
اآلية عمل هذا النوع من االبر التجميلية تعمل على
ايقاف انتاج مادة (امليالنني) وهي مادة �سبغية
بروتينية بح�سب اخطاء مما يوؤدي اىل تفتيح لونها
ن�سبيا ..ومن املعلوم ان تلك املادة بالغة االهمية
للحفاظ على �سحة و�سالمة اجللد ،ومن ثم ان
خف�ض تلك املعدالت يف اخلاليا يزيد من احتماالت
التعر�ض للعديد من املخاطر ال�سحية ،وقد يوؤدي
اىل حروق ال�سم�ض والتح�س�ض يف اجللد وظهور

البقع الداكنة ،وقد يكون نتيجتها �سرطان اجللد.
تقول املواطنة (اأم اأحمد) :كنت ا�سكو بع�ض
الت�سبغات اجللدية يف الوجه ،وذهبت اىل عدة
مراكز جتميل وبداأت بالعالج منذ ثالث �سنني
م�ست ،ومت يل و�سف حبوب (اجللوتاثيون)
ومل تتم اال�ستفادة منها بعدها مت و�سف ابر
(اجللوتاثيون) واخذت كور�سا كامل من  12ابرة
وجرعة خمتلفة الرتكيز( 600تركيز) ،وبعدها
( 900تركيز) وبعدها ( 120تركيز) ،وبالنتيجة
تولدت لدي عدة اعرا�ض ت�ساحبني با�ستمرار،
منها �سيق �سديد يف التنف�ض واأمل يف الكبد ،بعد ذلك
قررت تركها وعند ذهابي اىل طبيب اخت�سا�ض
ات�سح انني اعاين من نق�ض يف مادة (امليالنني)
واحتاج عالجا لتنظيف الكبد ،ومل ا�ستفد اأبدا من
جتربتي ،وكانت �سيئة جدا وال ان�سح بها ،وذهبت
لعالج الت�سبغات ولي�ض لتغيري لون ب�سرتي ،اإال
ان الفتيات ال�سغريات يذهنب ل�سرائها من املواقع
بدون رقيب .كما انها موجودة يف مراكز التجميل
وعلى مواقع التوا�سل وب�سكل كبري ب�سبب الهو�ض
للب�سرة البي�ساء ،امتنى ان تكون هنالك رقابة
�سديدة وال يتم �سرفها اإال بوا�سطة طبيب خمت�ض.
اأما املواطنة (رنا عبد) فكتبت على مواقع
التوا�سل االجتماعي م�سكلتها ،تقول :انني
قمت ب�سراء حبوب (اجللوتايثون) ولعدة
مرات متتالية من مواقع التوا�سل االجتماعي
وعن طريق التو�سيل ثم انتقلت اىل �سراء االبر
التجميلية ،وبداأت ب�سراء كميات ،يف بداية االمر
تفتحت ب�سرتي درجة او درجتني ،ولكن كان
علي التعر�ض اىل ا�سعة ال�سم�ض واعتمد
يجب ّ
على الكرميات ،وبعد تركي لها عاد لون ب�سرتي
كما يف ال�سابق ،وانت�سرت بع�ض الت�سبغات
اجللدية يف ب�سرتي ،ومت التوا�سل مع الدكتور
ا�سعد البدري ،اخلبري يف علم النف�ض ،حيث قال:
ان التوجه اىل عمليات التجميل يف االونة االخرية
هو التطور والطفرة الكبرية يف جمال الطب
التجميلي مما ادى الإقبال كثري من الن�ساء على
عمليات اجلميل ،ف�سار القوام املم�سوق واالنف
النحيف وال�سفاه املمتلئة والوجه اجلميل هو�سا

حقيقيا لدى الن�ساء يف هذه الفرتة .ويوؤكد الدكتور
ان لهذه الظاهرة عدة ا�سباب ،منها التقليد
االعمى للنجمات ،حيث متتلىء و�سائل التوا�سل
وهن ال يدركن
بالنجمات املثاليات بجمال ال�سكلّ ،
ان هذه ال�سورة غالبا ماتكون غري واقعية ،وان
املكياج والكامريات لهما الدور االكرب يف ابرازها
بهذه ال�سورة اجلميلة ،واي�سا االقبال على تلك
العمليات والعالجات التجميلية من الن�ساء هو
قلة ثقة للمراأة وعدم الر�سا عن النف�ض والتي ال
تعطيها ال�سورة املر�سية لهن ،فيعودن لتكرار
الو�سائل التجميلية لعدة مرات بغية الو�سول
اىل الهدف من �سكل مثايل ،وهو ال�سيء الذي مل
ولن يحدث مطلقا ،حيث ان قلة االميان والت�سليم

بق�سائه ال يولد جماال ،فاهلل يرزق كال منا جماال
بطريقة معينة ،فهذه جمالها بخفة دمها وتلك
يف قوامها واخرى يف وجهها او انوثتها او حتى
مهارتها.
وي�سيف :انه البد ان يتحلى طبيب التجميل
باالمانة ،حيث ان هناك عمليات جتميلية البد من
اجرائها لعيب خلفي او حادث عر�سي ،اأما غري ذلك
فالبد ان يتم اخبار املري�ض بخطورة تلك العملية
وتوابعها وعدم حتقيقها النتائج املرجوة.
ويقول الدكتور �سليم ازاد ،طبيب جتميل :ان
مادة (اجللوتاثيون) لها تاأثري على تفتيح الب�سرة
ونظارتها ولي�ض على تبيي�سها ،وهي قد التكون
دائمية كما يعلن عنها ،و�ستتم عودة لون الب�سرة

ك�سابقها يف حال تركها ،وتدرج تلك املواد واالأبر
�سمن ت�سنيف االجراءات غري دائمة النتائج،
ولهذا ين�سح عدد كبري من االطباء واخلرباء
يف جمال الطب التجميلي ب�سرورة جتنب
ا�ستخدامها ،حيث ان االثر الناجت عنها موؤقت
وال يدوم لفرتات طويلة ،وتعود الب�سرة اىل
لونها الطبيعي بعد ا�سهر قليلة من التوقف عنها
رغم املبالغ املالية الكبرية امل�سروفة ،وبالتايل
فاإن االمر الي�ستحق كل هذا العناء واملخاطرة
بالتعر�ض الأي من تلك امل�ساعفات املحتملة،
واأود اال�سارة اىل التوقف عن التعامل مع لون
اجللد الطبيعي على انه حالة مر�سية ونحتاج
اىل عالج وتركيز االهتمام على احلفاظ على

�سحة و�سالمة ونظارة اجللد ،ا�سافة اىل ذلك
التوجد اأي ابحاث او درا�سات موثوقة حلد االآن
عن دورها يف تفتيح اجللد ،وعلينا ان النن�سى ان
لون اجللد عند االن�سان حمدد وراثيا بعدد وحجم
وتوزع الوحدات (امليالنية) ،وكذلك ن�ساط انزمي
(الربوزينار) ،وهذا الن�ساط مرتبط بعدة عوامل
كالهرمونات والتعر�ض الأ�سعة ال�سم�ض وتناول
بع�ض االدوية.
يف نهاية املطاف علينا القول «ان القناعة كنز ال
يفنى» ،فهي خري اعرتاف لالإن�سان حتى ير�سى
مبا هو عليه مع وجود الغ�ض التجاري بني الب�سر
مع �سديد اال�سف ،وعدم وجود االمانة يف التعامل
والن�سح ،م�ستغلني ا�سحاب الهو�ض يف التجميل..
الهو�ض الذي يجعل من االن�سان اعمى ،ويجب ان
تكون هنالك وقفة حقيقية لغر�ض احلفاظ على
خطورة تلك املواد وانت�سارها ب�سكل كبري ،وعلى
وزارة ال�سحة ،بالتعاون مع وزارة الداخلية،
متابعة تلك االماكن واملراكز غري املرخ�سة
وحما�سبة مروجي تلك االدوية حتى على و�سائل
التوا�سل ،وعقد الور�ض والندوات التثقيفية
والتعريفية مبدى خطورة تلك العالجات
ال�سارة ،حيث يقول �سبحانه وتعاىل يف كتابه
العزيز " :ان اهلل اليخفى عليه �سيء يف االر�ض
وال يف ال�سماء هو الذي ي�سوركم يف االرحام كيف
ي�ساء ال اإله اإال هو العزيز احلكيم" ..لذلك يجب
على اجلميع اأن ياأخذ دوره يف حماية املجتمع،
وان ال نكون �سوقا م�ستهلكا لتدمري اأبنائنا،
فال�سيطرة النوعية واملركزية لها دور رقابي
ومهني ،ووزارة الثقافة واالعالم له الدور اي�سا
يف ت�سليط اال�سواء على تلك الظاهرة وحماربتها
ون�سر التثقيف احلقيقي لها ،واملوؤ�س�سات املدنية
واالجتماعية لها الدور يف ن�سر الواعز الديني
والتعريف احلقيقي بقيمة االن�سان العليا ،وكما
او�سح لنا الدكتور يف �سابق احلديث انه اليجب
ان نتعامل مع ب�سرتنا او لون اجللد على انه
مر�ض حتى ال تكون النتيجة خ�سارة �سحية ال
ت�ستحق منا اأن نعاقب اأنف�سنا بهكذا ت�سرفات..
حفظ اهلل جمتمعنا من كل �سوء و�سرر.

األسواق تعلن تشييع الدينار العراقي ..والدوالر يكفن أسعار جميع المواد الغذائية بتابوت الجشع
علي صحن عبد العزيز

التجوال في األسواق الشعبية يكشف
حقيقة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام
الدينار العراقي مؤخرا ،فقائمة أسعار املواد
الغذائية واإلستهالكية الشعبية ،جتعلك
تتلفت بتعجب وذهول واستنكار إلى لوحات
األسعار املعلقة على كل نوع من اخلضار
والفواكه ،مما يثير في نفسك عدة تساؤالت
عديدة ،ومنها :ألم تكن هذه األسعار موجودة
قبل أربعة أيام لتتضاعف أسعارها بهذه
الطريقة اجلشعة؟ ..ولكي نكمل وننقل
تلك املأساة التي وقعت على كاهل املواطن
البسيط ،كانت لنا جولة في إحدى األسواق
الشعبية .

طفرة جنونية
تقول اأم ه�سام الفرطو�سي ،والتي ا�ستوقفناها اأثناء
جولتنا :منذ اأ�سبوع تقريبا كانت االأ�سواق ال�سعبية
�سبه م�ستقرة ،وقد ت�سوقنا خالله ما يكفي من املواد
الغذائية ،ولكن ال اأدري ما الذي حدث وجعل االأ�سعار
تقفز بهذا ال�سكل والطفرة اجلنونية ،ولتحطم اآمال
املواطن الب�سيط لتوفري القوت اإىل اأ�سرته واأطفاله.
وت�سيف :املتالعبون باأ�سعار �سرف الدوالر ال يهمهم
ما يعانيه اأبناء جلدتهم وال تاأخذهم الراأفة واالإن�سانية
بهم ،ولكن مهما تطول هذه االأزمة االقت�سادية فاإنها

�ستزول وتُفرج علينا وعليكم جميعا .
التالعب بقوت املواطن
اإىل ذلك اأ�سار املواطن ،اإبراهيم العلياوي ،اىل اأن
اأبناء منطقته اأغلبهم من العاملني باالأجور اليومية
(العمالة) ،وم�ساربات �سعر الدوالر �سيعت جنازة
الدينار العراقي اأمام ارتفاع الدوالر االأمريكي لي�سبح
�سراء ال�سلع الغذائية واال�ستهالكية االأ�سا�سية اأمرا
�سعب املنال .ونا�سد (العلياوي) احلكومة العراقية
ب�سرورة التدخل لكبح جماح بع�ض التجار اجل�سعني
 ،من خالل حتديد �سعر �سرف الدوالر ،وكذلك دعم
اأ�سعار املواد الغذائية االأ�سا�سية ،مع توزيع مفردات
البطاقة التموينية كذلك .
ا�ستغالل االأزمة
يقرتب (اأبو �سجاد املر�سدي) من بائع البي�ض يف
منطقة (عالوي جميلة) ،فهي اأف�سل وجبة غذائية
اأو�سى بها دكتوره اخلا�ض ليتناوله �سباحا ،ولكن
بعد اأن اأم�سك بواحدة منها حتى اأعادها وقلب كفيه،
الأن ال�سعر املكتوب و�سل اإىل اأكرث من (�سبعة اآالف
دينار) عراقي ،ا ّأي ما يعادل خم�سة دوالرات اأمريكية،
وي�سيف (املر�سدي) قائال :هذه االأ�سعار مرتفعة ج ًدا
يف مناطقنا الفقرية مثل حي طارق ،فكيف اإذا انقطع
اإ�ستريادها ؟ فقبل اأ�سبوع تقريبا كانت طبقة البي�ض
االأحمر بـ(�ستة اآالف دينار عراقي) والبي�ض االأبي�ض
بـ(خم�سة االف دينار عراقي) ،وال نعرف ماذا �سيكون
اأ�سعار البي�ض بعد هذه االأزمة؟
بدون رتو�ض

نا�سر الفريداوي /كا�سب ،ويتقا�سى راتب حماية
قدره ( )175األف دينار عراقي ،اأي ما يعادل ورقة
(مئة دوالر ون�سف الورقة) ،قال اأكتب ما يلي :عالج
ال�سغط وال�سكر يل وزوجتي كل اأ�سبوع ( )35األف
دينار عراقي ،ومراجعة املمر�ض ع�سرة اآالف دينار،
وبعد اأبوك اأكتب :الباقي (وين اوديه وانطي وجهي؟).
اآمالنا املهزوزة
ميه كنا ننتظر
احلجية اأم �سليم ،قالت باحلرف الواحدّ :
اأن ت�ساعدنا احلكومة على تخفيف االأزمة االقت�سادية
التي نعانيها ،من خالل اإ�سدار قرارات تدعم الطحني
وال�سكر وال�ساي ،وخ�سو�ساً لو نفدت الكمية املدعومة
التي �سي�سمح للمواطن باحل�سول عليها من قبل وكالء
احل�سة التموينية ،فالدخل ال�سهري الأي مواطن
يعمل بالعمالة ال يتجاوز خم�سني دوالرا اأ�سبوعيا،
وهذا مبلغ ال يكفي اأبد ًا ،فكيف تتدبر العوائل نف�سها..
وترتحم اأم �سليم على اأبو االذانات اللي (زود العانه
فل�ض)؟ والعاقل يفتهم هذا الكالم !!!) ح�سب ما قالته
اأم �سليم!.
�ساحة التحرير
بعدها انتقلنا اإىل �ساحة التحرير لناأخذ اآراء بع�ض
املتظاهرين ،فقد اأ�سار النا�سط املدين ،كرمي ال�سامي ،اىل
اأن االأو�ساع املعي�سية واالقت�سادية االقت�سادية ويف
مق ّدمها البطالة واجلوع وارتفاع �سعر الدوالر اجلنوين،
وكذلك اأ�سعار املواد الغذائية تتح ّمل م�سوؤوليتها
احلكومة و�سيا�سات البنك املركزي العراقي ،والذي
اأثار غ�سب ونقمة املواطن الكادح يف �سبيل توفري لقمة

العي�ض .ويرى (ال�سامي) اأن اإعادة الهدوء اإىل ال�سارع
العراقي تتطلّب :معاجلة حقيقية عاجلة ملو�سوع
جوع الفئات امل�سحوقة وم�ساألة البطالة كذلك ،مع

تخفي�ض ن�سبة ال�سرائب ً
بدال من التوجه نحو هوؤالء
الب�سطاء ،ولكن على ما يبدو اأن خطوات احلكومة
بطيئة وال تتما�سى مع االأزمة االإقت�سادية احلالية.

الجلود  ..ثروة وطنية تنتظر من يستثمرها
تحقيق  /فجر محمد
كانت مالمح االستياء واضحة على
وجه اخلمسيني الذي رفض الكشف
عن اسمه ،وهو يتحدث بألم وأسى عن
مهنة دباغة اجللود التي ميتهنها هو
واملئات من أقرانه ،فقد وقف مستنكرا ً
ومنددا ً مبا حل مبصانع ومعامل
اجللود التي كانت مزدهرة في يوم
ما ،ويقول“ :يف الوقت احلا�سر تكاد تكون

مهنة الدباغة �سبه مندثرة ،يف حني كانت يف
�سبعينيات القرن املا�سي رائجة جد ًا حتى و�سل
االمر اىل دخول العراق يف الت�سنيفات العربية
والعاملية يف جودة هذه ال�سناعة ،بل ان اال�سواق
اخلارجية كانت تتهافت على هذه الب�سائع.
ا�ستعر�ست ال�سركة العامة لل�سناعات اجللدية،
احدى �سركات وزارة ال�سناعة واملعادن ،تاريخها
الطويل عرب موقعها االلكرتوين ،اإذ او�سحت انها
لطاملا قدمت انتاجاً عايل اجلودة و�سدت النق�ض
يف االأ�سواق املحلية من املنتوجات اجللدية منذ
تاأ�سي�سها يف العام  1970بعد دمج �سركة باتا
العاملية مع معمل االأحذية ال�سعبية يف الكوفة
حتت ا�سم �سركة باتا العامة التي مت دجمها عام
 1976مع �سركة الدباغة الوطنية لتعرف الحقاً
باملن�ساأة العامة لل�سناعات اجللدية حتى �سدور

قانون ال�سركات عام  1989لتتحول اىل ال�سركة
العامة لل�سناعات اجللدية ،وانه بالرغم من ت�سرر
ال�سركة نتيجة االأو�ساع االأمنية التي ع�سفت
بالبالد يف اأحداث عام  2003فقد متت معاودة
العمل واالإنتاج وبخطى ثابتة بدعم حكومي و�سعي
الوزارة يف النهو�ض ب�سركاتها واإحياء ال�سناعة
الوطنية ،وو�سع اخلطط املنا�سبة لتطوير املنتج
كماً ونوعاً ومبوديالت حديثة تتنا�سب مع حاجة
وذوق امل�ستهلك وباأ�سعار تناف�سية عن طريق
اإ�سافة خطوط اإنتاجية جديدة وتاأهيل املكائن
القدمية ،و�سراء قوالب حديثة الإنتاج موديالت
حديثة تواكب متطلبات ال�سوق املحلية ورغبة
وذوق امل�ستهلك العراقي.
درا�سات طب ًّية
اظهرت احدى الدرا�سات الطبية ،التي اجريت يف
وقت �سابق ،من قبل خمت�سني واطباء على عينة
�سملت ا�سخا�ساً يعملون يف الدباغة باأحد امل�سانع
العراقية ،ان هناك عدد ًا كبري ًا منهم م�سابون
بالت�سمم نتيجة عملهم يف هذا املجال بدون مراعاة
قواعد ال�سالمة املهنية ،علماً انه من غري املعروف
ما اذا كانوا قد تعر�سوا للمواد الكيميائية اأو
غريها من املواد ال�سامة ،وهذا اثر يف جيناتهم.
بينما بينت درا�سات اخرى ان عملية الدباغة
تت�سمن مركبات كيميائية وع�سوية ميكن اأن
يكون لها تاأثري �سار يف البيئة ،اإذ يتم ا�ستخدام
عوامل مثل الكروم والعف�ض النباتي واالألدهيدات
يف عملية الدباغة ،ف�س ًال عن مواد كيميائية اأخرى

معينة.
وا�سارت الدرا�سة اىل ان املواد امل�ستخدمة يف اإنتاج
اجللود املدبوغة تزيد من م�ستويات الطلب على
االوك�سجني الكيميائي واملواد ال�سلبة الذائبة يف
املاء عندما ال يتم التخل�ض منها بطريقة م�سوؤولة،
وت�ستهلك هذه العمليات اأي�ساً كميات كبرية
من املياه وتنتج كميات اكرب من امللوثات ،لذلك
البد من االهتمام بال�سروط البيئية واملوا�سفات
القيا�سية ل�سمان جناح هذه ال�سناعة املهمة.
دباغة اجللود لي�ست مهنة حملية حكر ًا ،اإذ تتناول
التقارير االعالمية هذا املو�سوع وت�سلط ال�سوء
عليه ويف مدن معينة منها الهند ،اإذ �سجلت مدينة
كانبور مثا ًال على الكيفية التي ميكن اأن توؤثر بها
املواد الكيميائية املدبغة واملياه العادمة �سلباً يف
ال�سحة والنظم االإيكولوجية ،ففي عام 2013
اأ�سبحت املدينة اأكرب م�سدر للجلود ،واكرث من
 80باملئة من مياه ال�سرف ال�سحي تتم معاجلتها
واإلقاوؤها مبا�سرة يف م�سدر املياه الرئي�سي يف
نهر الغاجن بكانبور ،اإذ تغمر االأرا�سي الزراعية
باملياه ذات ال�سبغة الزرقاء وت�سممها بالكروم
والر�سا�ض والزرنيخ.
م�سالخ احليوانات
“بداأنا نالحظ ان هناك رعاة اغنام ي�ستغلون
ال�ساحات وما يعرف باجلزرات الو�سطية ويرعون
فيها اغنامهم ثم يقومون بذبحها ورمي اجللود
ب�سكل ع�سوائي فيها” ،هذا ما حتدث عنه ال�ستيني
رافد كنان ،وتابع القول" :يف ما م�سى ،كانت

هذه الظاهرة غري احل�سارية تكرث يف املناطق
ال�سعبية ب�سورة خا�سة اما اليوم فهي موجودة
يف املحالت واالزقة ذات الطابع التجاري التي
ت�سهد ازدحاماً كبري ًا واقبا ًال من املواطنني ،اإذ
مل يعد م�ستغرباً ر�سد االغنام وهي تتجول يف
احد ال�سوارع مبطلق حريتها ،وما يزيد االمر
�سوء ًا هو ذبحها و�سلخ جلودها ورميها لتتكاثر
عليها احل�سرات والذباب دون رقابة ،يف حني
�سابقاً كانت هناك مناطق خم�س�سة لرعي االغنام
وبيعها تعرف بـ(اجلوبات) ومن ثم تتم اال�ستفادة
من جلود احليوانات وتنقل اىل اماكن خا�سة
ليجري تنظيفها وا�ستعمالها يف �سناعة احلقائب
واالحذية وغريها من املنتجات التي ت�سكل اجللود
العن�سر اال�سا�ض فيها".
جمل�ض حمافظة بغداد اأو�سى يف اجتماعاته مبنع
ظاهرة اجلزر الع�سوائية التي تتم يف االزقة
واالحياء ال�سكنية ،ودعا اىل حما�سبة املق�سرين،
لكون هذه الظاهرة ت�سبب التلوث يف كثري من
االحيان ،ومن جانبها �سددت امانة بغداد على
�سرورة االبتعاد عن هذه املمار�سات امل�سرة
اخلالية من التنظيم ووعدت مبحا�سبة املق�سرين
واملخالفني.
ويجمع خرباء البيئة على ان هناك الكثري من
الت�سرفات غري امل�سوؤولة التي اخذ يقوم بها
االن�سان على �سطح الكرة االر�سية وا�سرت
بها ب�سكل كبري ،وزادت من حدة التلوث ومنها
�سلخ احليوانات ورمي جلودها ما ي�سبب

انت�سار اجلراثيم يف اجلو ،ويوؤثر يف �سكان املدن
التي جتري فيها عمليات الذبح ،اإذ دعا اخلبري
بال�سوؤون البيئية ،احمد �سالح ،اىل �سرورة
االهتمام بالبيئة كي ت�ستعيد عافيتها من جديد،
اإذ ان امللوثات اثرت فيها ب�سكل كبري ،وانعك�ست
�سلباً على االجواء املحيطة باالن�سان.
قاعدة �سناع ًّية
الباحث بال�سوؤون االقت�سادية واالكادميي،
الدكتور فالح الزبيدي ،ا�سار اىل :ان ا�ستغالل
اجللود من املمكن ان يكون احد املنافذ االقت�سادية
ومورد ًا مهماً وحيوياً ،ففي ال�سابق ،ولكون
جلود احليوانات تعد م�سدر ًا من اهم م�سادر
مهنة الدباغة ،لذا كان هناك مهربون ياأخذونها
وي�سنعون منها اف�سل انواع احلقائب واالحذية
وال�سرتات اجللدية ،اإذ كانت تهرب اىل دول
اجلوار ،اأما اليوم فتعاين هذه املهنة من تراجع
وا�سح ،والدليل على ذلك غياب ا�ستثمار جلود
احليوانات بعد ان تتم عملية �سلخها التي ا�سبحت
تنفذ بطريقة بدائية ومن ثم رميها يف النفايات.
ومن اجلدير بالذكر ان الدول التي تعتمد على
م�سدر وحيد يف االقت�ساد ،خ�سو�ساً النفط ،تدفع
اقت�سادها اىل االنتكا�سة واالنهيار ،الأنه يعد من
املوارد القابلة للنفاد يف اي وقت لكونه يرتبط
بحركة ال�سوق العاملية ،والدول التي تعتمد
على النفط يف اقت�سادها مثل دول اخلليج ت�سمى
اقت�ساديات الفقاعة.
الفتاً اىل :انه كي تنجح اأي �سناعة البد او ًال من

توفر قاعدة �سناعية ر�سينة وايالء امل�سانع
واملعامل االهمية االكرب ،خ�سو�ساً املخت�سة
بالبرتوكيمياويات ،ومن املهم عدم ت�سدير مواد
خام بل ادخالها يف املنتجات ومن ثم ت�سديرها
للخارج ،علماً ان البالد تتمتع مبوارد كثرية مهمة،
منها الفو�سفات وغريها من الرثوات املعدنية
التي مبقدورها ان تكون داعماً ا�سا�سياً للموارد
االخرى.
خماطر �سح َّية
طبيب اال�سرة واملجتمع ،الدكتور احمد الرديني،
�سدد على :ان الرقابة ال�سحية على املوا�سي
وطريقة ذبحها ومراقبة اللحوم وفح�سها
ب�سكل علمي جيد واحدة من اأهم االأمور التي
تتبع يف الدول املتقدمة ملنع انتقال االأمرا�ض من
احليوانات اإىل االإن�سان ،ولكن يف بلدنا مل ن�سل
اإىل هذا امل�ستوى بعد ،اإذ جند ان الذبح يتم يف
الطرقات بدون اأي فح�ض اأو رقابة ،بل يتعدى
الأكرث من هذا ،حيث ترتك ف�سالت ما تبقى منها
يف اأكوام االأنقا�ض التي تتواجد يف اأحيان كثرية يف
اأزقة االحياء ال�سكنية وال�سوارع لتكون م�سدر ًا
لالأكل من قبل القطط والكالب ال�سائبة ،و�سبباً
لنمو الكثري من اأنواع البكرتيا والفريو�سات
على ف�سالت اجللود واللحوم املتبقية والتي
من املمكن اأن تنتقل يف نهاية االأمر اإىل االإن�سان،
لذلك البد من التوقف عن هذه املمار�سات بوجود
رقابة اكرب ،ف�س ًال عن ا�ستثمار هذه اجللود بدل
ان تكون م�سدر ًا للتلوث ومنو اجلراثيم.
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الشركات القابضة في القانون العراقي

المحامي مقداد سامي الجبوري

يف التا�سع من اأيلول  ,2019مت اإقرار
القانون رقم  17ل�سنة ُ ( 2019ي�سار له
فيما بعد ب"التعديل" او "تعديل ال�سركات
القاب�سة") والذي جاء ليعدل قانون
ال�سركات املرقم  21ل�سنة ُ ( 1997ي�سار
له فيما بعد ب"قانون ال�سركات") ,حيث
اأقر التعديل ت�سجيل ال�سركات القاب�سة يف
العراق ,وبني اإجراءات الت�سجيل ..وبنا ًء
على الأ�سباب املوجبة للتعديل ,فقد مت
اإقرار ت�سجيل ال�سركات القاب�سة يف العراق
بهدف ت�سجيع الإقت�ساد القومي وت�سجيع
روؤو�س الأموال الجنبية لدخول ال�سوق
العراقية ,ومع ذلك ,فان حتديد ملكية
الأجانب يف التعديل املذكور لأقل من %50
ميثل تناق�سا مع هذا الهدف ,ويف راأينا ,فاإن
هذا يحتاج لإعادة النظر يف التعديل اآخذين
بنظر العتبار الأثر ال�سلبي الذي �سينتج من
حتديد امللكية للأجانب يف جذب ال�سركات
الأجنبية وامل�ستثمرين لل�سوق العراقية.

تعريف الشركة القابضة
املادة رقم  ,7اأول (اأ) من تعديل ال�سركات
القاب�سة تعرف ال�سركة القاب�سة كما يلي:
"ال�سركة القاب�سة هي �سركة م�ساهمة اأو
حمدودة ت�سيطر على �سركة اأو �سركات
م�ساهمة اأو حمدودة تدعى ال�سركات
التابعة" ,كما تن�س املادة نف�سها على
احلالت التي تعد فيها ال�سركة القاب�سة هي
امل�سيطرة على �سركة او �سركات اخرى:
 -1اأن تتملك اأكرث من ن�سف راأ�س مال
ال�سركة اإ�سافة اإىل ال�سيطرة على اإدارتها .
 -2اأن تكون لها ال�سيطرة على جمل�س
اإدارتها يف ال�سركات امل�ساهمة".
واي�سا تن�س املادة نف�سها من التعديل على
�سرورة اإحتواء ا�سم ال�سركة القاب�سة على
كلمة "قاب�سة" ,بالإ�سافة اىل نوعها ,ويتم
ت�سمني هذه الكلمة يف كل الوثائق والإعلنات
واملرا�سلت ال�سادرة من ال�سركة.
حيث يبدو هنا اأن امل�سرع العراقي قد اخذ
بالتعريف املعتمد يف قبل قانون ال�سركات
الأردين رقم  22ل�سنة  1997لل�سركات
القاب�سة ..على اأي حال ,فقد فرق القانون
العراقي بني (� )1سيطرة ال�سركة القاب�سة
على �سركة حملية بامتلك غالبية الأ�سهم
وبال�سيطرة على اإدارتها ,و (� )2سيطرة
�سركة قاب�سة على �سركة م�ساهمة ,حيث
نرى ان هذا اأمر �سحيح ,كونه ممكنا
لل�سركات القاب�سة ال�سيطرة على ال�سركات
التابعة ل�سركة م�ساهمة عامة بالرغم من
امتلكها اقل من  %50من الأ�سهم ,وذلك
بالتفاق مع امل�ساهمني وال�سيطرة على
الإدارة.

تملك األراضي والعقارات
تن�س الفقرة ثانيا من املادة رقم  7من
التعديل على الآتي:
" تهدف ال�سركة القاب�سة اإىل دعم القت�ساد
الوطني" ..نعتقد ان ت�سمني هذه العبارة
هو اإقحام مل�سطلح �سيا�سي يف قانون
جتاريـ حيث اأن اإن�ساء اأعمال جتارية ل
يتطلب بال�سرورة دعم القت�ساد الوطني,
خ�سو�سا اأن معظم ال�سركات القاب�سة
�ستكون �سركات اجنبية هدفها الربح املطلق.
علوة على ذلك ,فاإن الفقرة ثانيا (اأ) من
نف�س املادة ,متنح ال�سركة القاب�سة حق
" متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة يف
اإطار ن�ساط ال�سركة" ,بينما مينع القانون
العراقي متلك الأموال غري املنقولة (مثل
الأرا�سي) من قبل الأجانب (�سواء كانوا
اأفرادا او �سركات) ,حيث تن�س املادة رقم
 4من قانون العقارات رقم  38ل�سنة :1961
" ل يجوز اأن ميلك الأجنبي عقارا يف

في النصف الثاني من عام  2019أقر مجلس النواب
العراقي تعديال على قانون الشركات والذي اقر
مبوجبه تسجيل الشركات القابضة في العراق
وحتديد ملكية األجانب في الشركة القابضة الى
اقل من .%50
يقدم هذا املقال حتليال للتعديل املذكور من ناحية
تعريفه للشركات القابضة ,والعالقة بني الشركات
القابضة والشركات التابعة لها ,ومتطلبات تقدمي
التقارير ,متلك األموال املنقولة وغير املنقولة,
حق االستثمار ,مساهمي الشركات القابضة
وإدارة الشركات التابعة لها .كما يناقش ثغرات
وتناقضات محددة في التعديل وكذلك تناقضات
التعديل مع قوانني االستثمار ,قانون املصارف,
وقانون الشركات.
العراق باأي �سبب كان من اأ�سباب التملك
ول ان ي�سرتك يف مزايدة بيعه اإل بعد
توفر ال�سروط التالية وا�ستح�سال موافقة
وزير الداخلية.
� – 1سبق الإقامة يف العراق مدة ل تقل عن
�سبع �سنوات.
 – 2عدم وجود مانع اإداري او ع�سكري.
 – 3ان ل يكون قريبا من احلدود العراقية
مبا يقل عن ثلثني كيلومرتا.
 – 4ان ل يكون العقار اأر�سا زراعية او
اأر�سا اأمريية مهما كان نوعها وي�سمل ذلك
تفو�س الأر�س وفراغها بطريق النتقال او
باأي �سبب اخر".
بينما تن�س املادة رقم  5من نف�س القانوين:
" ل يجوز اأن تتجاوز ملكية الأجنبي عقار ًا
واقعا يف العراق دار ًا واحدة لل�سكنى
وحم ًل للعمل اذا كانت له مهنة يزاولها
بنف�سه ..وتعد احل�سة ال�سائعة ملكية تامة
لهذا الغر�س".
كما مت التنويه على هذا املنع يف قوانني
عراقية اأخرى ,مثل قانون الت�سجيل
العقاري رقم  43ل�سنة ( 1971املواد 155
و  156منه) ,وكذلك املادة رقم ( )1199من
القانوين املدين العراقي رقم  40ل�سنة .1951
بينما ا�ستثنت املادة رقم /2ثانيا (اأ) من
قانون ال�ستثمار العراقي رقم  13ل�سنة
 2006هذا املنع بال�سماح بتملك الأرا�سي
من قبل م�ساريع اأجنبية ا�ستثمارية معينة:
" للم�ستثمر العراقي اأو الأجنبي حق متلك
الأرا�سي والعقارات العائدة للدولة ببدل
حتدد اأ�س�س احت�سابه وفق
نظام خا�س وله
حق متلك

ا لأرا�سي
و ا لعقا ر ا ت
للقطاعني
العائدة
املختلط واخلا�س لغر�س اإقامة
م�ساريع الإ�سكان ح�سر ًا".
من الوارد ان يخلق هذا الن�س التبا�سا قي
التطبيق يف امل�ستقبل القريب ,حيث من
املرجح اأي�سا ان تتطلب الن�سو�س املتفرقة
يف قوانني خمتلفة تدخل ت�سريعيا.

المساهمون
تن�س املادة رقم  ,2ثانيا من التعديل على
الآتي:
"لل�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي الأجنبي
اكت�ساب الع�سوية ب�سفة موؤ�س�س اأو
م�ساهم يف ال�سركات امل�ساهمة واملحدودة
على األ تقل ن�سبة م�ساهمة العراقي عن
( )%51واحد وخم�سني من املئة من راأ�س
مالها".
يف هذا التعديل ,منع امل�سرع العراقي ان
يتملك الأجنبي ما يتجاوز  %49من الأ�سهم
يف ال�سركة املحلية او ال�سركة امل�ساهمة.
ويف راأينا ,فاإن حتديد ملكية الأجنبي ميثل
تطورا غريبا ,وتراجعا وتناق�سا وا�سحا ل
يتلءم مع اأهداف التعديل الذي اقر تاأ�سي�س
ال�سركات القاب�سة ,حيث مينح هذا التعديل
ال�سركات القاب�سة احلق يف ال�سيطرة على,

او متلك غريها من ال�سركات (ال�سركات
التابعة) ,بينما يتطلب ان تكون اأغلبية ا�سهم
ال�سركة التابعة مملوكة من قبل �سخ�س
حملي ,وهو ما ل ين�سجم مع مبداأ ال�سيطرة.
مما ي�ستدعي اإيجاد حل لهذا التناق�س يف
الت�سريع.
على الرغم من ذلك ,فاإن التعديل ل يت�سمن
اآلية لتكييف الو�سع القانوين لل�سركة التي
ميتلك الأجنبي اغلب ا�سهمها ,عليه فل
يوجد اأي اإجراء قانوين مطلوب من قبل هذه
ال�سركات حاليا ,بينما يتم تطبيق التعديل
على ال�سركات التي يتم تاأ�سي�سها بعد تاريخ
نفاذ التعديل.

االستثمار في الشركات
التابعة

" تقدمي القرو�س والكفالت والتمويل
لل�سركات التابعة لها".
حيث اننا نعتقد ان ممار�سة هذه الن�ساطات
�سوف تتطلب اإجراء معينا من البنك
املركزي العراقي لكي ل تعد هذه ال�سركات
باأنها متار�س ن�ساط التمويل ومنح
القرو�س ,وذلك عمل بن�س املادة  3من
قانون امل�سارف رقم  94ل�سنة  ,2004او
قد يتطلب الأمر بع�س التعديلت من جانب
ال�سركة القاب�سة ل�سمان المتثال للقوانني
ال�سارية بهذا اخل�سو�س.
وعلى �سعيد اآخر ,فاإن الفقرة (اأ) من املادة
رقم -7ثالثا من التعديل ,حتظر امتلك اأ�سهم
ال�سركات القاب�سة من قبل �سركة تابعة.
بينما تن�س الفقرة (ب) ثالثا من املادة

متنح الفقرة رقم  ,7ثانيا
(ب) من التعديل,
ا ل�سر كا ت

احلق يف:
ا لقا ب�سة
" تاأ�سي�س ال�سركات التابعة لها واإدارتها اأو
امل�ساركة يف اإدارة ال�سركات الأخرى التي
ت�ساهم فيها".
حيث ي�سمح هذا البند بتاأ�سي�س ال�سركات
التابعة ,وي�سمح لل�سركة القاب�سة باأن
تكون م�ساهما او ت�سارك يف اإدارة ال�سركة..
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو :ان كانت
هذا الن�س يطبق على ال�سركات التي متتلك
الدولة ح�س�سا فيها ,وبخا�سة ال�سركات
اململوكة من الدولة واملعرو�سة لل�ستثمار
بالت�سارك الدولة؟.
بينما تن�س الفقرة (ج) ,ثانيا من املادة رقم
 7بان لل�سركات القاب�سة حق:
" ا�ستثمار اأموالها يف الأ�سهم وال�سندات
والأوراق املالية".
بالرغم من اأن اإمكانية ال�ستثمار يف الأ�سهم
وال�سندات هو اأمر بديهي لكل ال�سركات
املوؤ�س�سة ا�سوليا ذات الأغرا�س التجارية,
فقد اأورد الن�س اأعله حل�سم اي جدل
حمتمل بهذا ال�سدد .بالإ�سافة ,فاإن الفقرة
(د) من املادة رقم -7ثانيا ,تن�س باأن
لل�سركات القاب�سة احلق يف:

نف�سها ,
على ال�سماح
لل�سركة القاب�سة بتعيني
ممثليها يف جمل�س اإدارة ال�سركة
التابعة بن�سبة م�ساهمتها ,وحتظر على
ال�سركة القاب�سة ال�سرتاك يف انتخاب بقية
اأع�ساء جمل�س ال�سركة التابعة .وبهذا قد
يكون امل�س ّرع قد اأراد ان مينع ال�سركة
القاب�سة من ال�سيطرة الغري قانونية على
قرارات ال�سركات امل�ساهمة ,وحماية حقوق
بقية امل�ساهمني الأقل ح�سة يف ال�سركات
التابعة.

متطلبات تقديم التقارير
بنا ًء على ما جاء يف الفقرة  4من املادة رقم 7
من التعديل ,فاإن ال�سركات القاب�سة مطالبة
باإعداد ميزانية جممعة وبيانات بالأرباح
واخل�سائر لها وجلميع �سركاتها التابعة
م�سفوعة بالإي�ساحات والبيانات املقررة
وفقاً ملا تتطلبه املعايري املحا�سبية الدولية,
حيث يتوجب تقدمي احل�سابات اخلتامية
ال�سنوية لدائرة م�سجل ال�سركات وللهيئة
العامة لل�سرائب� ,سنويا .ويف حال التاأخري
بتقدمي احل�سابات ال�سنوية ملا بعد املوعد
املحدد من قبل كل جهة ,ف�سوف يتم فر�س
غرامات معينة عن هذا التاأخري.
بينما ل ُي�سري التعديل فيما لو كانت ال�سركة

القاب�سة خا�سعة لل�سريبة او ل ,وكذلك
ل ي�سري لنوع ال�سريبة التي تفر�س على
ال�سركة القاب�سة بالعتماد على ن�ساطاتها,
بينما ال�سركات التابعة لها خا�سعة اأ�سل
لل�سريبة.
وتن�س الفقرة خام�سا من املادة رقم 7
من التعديل على ا�ستمرار تطبيق الأحكام
املذكورة يف قانون ال�سركات على ال�سركات
القاب�سة يف اأي جمال مل يتم تغطيته �سمن
التعديل ,ومبا يتوافق ون�ساطات ال�سركة.

التناقضات مع قانون المصارف
مما يجدر الإ�سارة اإليه هنا باأن املرة الأوىل
التي ورد فيها الإ�سارة مل�سطلح "ال�سركة
القاب�سة" يف القانون العراقي كانت يف قانون
امل�سارف رقم  94ل�سنة  ,2004والذي
اأ�سدرته �سلطة الئتلف
املوؤقتة وما زال
�ساريا حلد
ا لآن,

حيث
تن�س املادة
رقم  1منه على:
" ان ال�سركة القاب�سة امل�سرفية
تعرف باأنها ال�سركة التي متلك او ت�سيطر
على م�سرف" ..واأي�سا تن�س املادة رقم 1
من قانون امل�سارف على:
"امل�سطلح "�سركة تابعة" يعود اىل ال�سركة
التي ت�سيطر على م�سرف معني واأي �سركة
اخرى مبا يتلءم ومعايري البنك املركزي
العراقي"
كما وردت اإ�سارة اأخرى مل�سطلح "ال�سركة
القاب�سة" يف الفقرة (م) من املادة رقم  5من
قانون امل�سارف ,والتي تن�س:
"بيان يف حالة كون ال�سركة مقدمة الطلب
�سركة تابعة مل�سرف اأجنبي او �سركة
قاب�سة م�سرفية اجنبية يفيد باأن ال�سلطة
الرقابية اخلارجية امل�سوؤولة عن الرقابة
التحوطية على ال�سركة مقدمة الطلب يف بلد
تاأ�سي�س امل�سرف الأجنبي او �سركة قاب�سة
م�سرفية لي�س لديها اعرتا�س على ما هو
مزمع من اإقامة عمليات يف العراق وانها
متار�س رقابة موحدة على ال�سركة مقدمة
الطلب".
وكذلك املادة رقم  13من نف�س القانون
والتي تن�س�" :سلوع امل�سرف او امل�سرف
الجنبي او ال�سركة القاب�سة امل�سرفية التي
يكون امل�سرف �سركة تابعة لها او �سلوع
�سركة تابعة للم�سرف باأن�سطة اجرامية
تت�سمن الحتيال وغ�سيل الأموال او متويل
الرهاب".
حيث ان الن�سو�س املذكورة يف قانون
امل�سارف تثري الت�ساوؤل عن الخت�سا�س
النوعي للق�ساء العراقي ,ان كانت ال�سركة
الأجنبية القاب�سة متورطة باأعمال غري
قانونية ,بينما ال�سركة او امل�سرف الذي
يعمل يف العراق مل يتورط مبثل تلك
الأعمال ..فهل �سيتم اعتبار ال�سركات
التابعة كامتداد لل�سركة القاب�سة؟ اأم �سيتم
معاملة ال�سركات التابعة ك�سركات م�ستقلة؟
كما تن�س الفقرة (ط) من املادة نف�سها:
"مواجهة البنك املركزي عقبات يف ممار�سة

الرقابة على امل�سرف لكون امل�سرف ع�سوا
يف جمموعة �سركات او لكون امل�سرف �سركة
تابعة مل�سرف اأجنبي او �سركة قاب�سة
م�سرفية ل يخ�سع اأي منهما لرقابة كافية".
بينما ن�ست الفقرة (ي) من املادة نف�سها:
"ان تكون ال�سلطة الرقابية الأجنبية
وامل�سوؤولة عن ممار�سة الرقابة على
امل�سرف او امل�سرف الأجنبي او �سركة
قاب�سة م�سرفية يكون فيها امل�سرف �سركة
تابعة قد عينت و�سياً او حار�ساً ق�سائياً
للم�سرف وامل�سرف الأجنبي او �سركة
قاب�سة م�سرفية".
على اأي حال ,ميكن ان نعد هذا التعديل
جزءا من حزمة تعديلت حتاول احلكومة
العراقية من خللها جذب ال�ستثمارات
لدعم القت�ساد الوطني ,ومتا�سيا مع
الهيكلية ال�سائعة يف �سكل ال�سركات املتعددة
اجلن�سية والتي يف جمملها �سركات قاب�سة
حتتاج اىل غطاء قانوين لدخول ال�سوق
العراقية .وبالرغم من ذلك ,فاإن تلك
التعديلت ل تزال حمدودة وخجولة ,ومتثل
يف طبيعتها تعديلت اإجرائية وتنظيمية ول
متثل تعديلت جوهرية ,ولكن بالأحرى
هي ا�ستجابة م�ستمرة ملتغريات القت�ساد
العاملي املتزايد النمو.
اإن قانون ال�سركات وقانون التعاملت
التجارية رقم  31ل�سنة  1984قد م�سى
عليهما اكرث من  20عاما ,وينتميان اإىل حقبة
زمنية خمتلفة ونظام اقت�سادي �سمويل,
والعديد من ن�سو�سهما ليتما�سى مع مبادئ
حرية العمل واتفاقيات التجارة احلرة التي
يلتزم بها العراق .ونعتقد انه من ال�سروري
اإعادة النظر يف املنظومة الت�سريعية ككل من
اجل خلق بيئة قانونية خالية من الثغرات
واحللقات املفقودة التي قد تربك بدورها
القائمني على تنفيذ القانون والعاملني يف
احلقل التجاري على حد �سواء.

اعتبارات قانون المنافسة
من اجلدير بامللحظة باأن قانون املناف�سة
ومنع الحتكار املرقم  14ل�سنة 2010
"قانون املناف�سة" ين�س يف املادة  9منه:
"يحظر اأي اندماج بني �سركتني اأو اأكرث واأية
ممار�سة جتارية مقيدة اإذا كانت ال�سركة اأو
جمموعة من ال�سركات مندجمة اأو مرتبطة
مع بع�سها ت�سيطر على  %50اأو اأكرث من
جمموع اإنتاج �سلعة اأو خدمة معينة اأو اإذا
كانت ت�سيطر على  %50اأو اأكرث من جمموع
مبيعات �سلعة اأو خدمة معينة".
حيث ميكن تعريف "املمار�سة التجارية
املقيدة" باأنها اأي ممار�سة ميكن ان تقوم
بها �سركات متخ�س�سة ,مثل خدمات
الت�سالت ,خدمات الكهرباء وخدمات
الطاقة.
بالرغم من ان ال�سركات القاب�سة مل يتم
ذكرها ب�سكل �سريح ,وان املادة مقت�سرة
على الندماج ,فاإن عبارة "اأي ممار�سة
جتارية مقيدة" تعني بال�سرورة التقييد
يف تكوين واإن�ساء ال�سركات القاب�سة
اإذا تبني اأن من �سمن اأن�سطتها الإخلل
باملناف�سة وال�ستحواذ على ال�سوق ,مما
ي�سكل خرقا لقانون املناف�سة .مع الإ�سارة
باأن ن�س املادة  9ن�س عام ,ول يحتوي
على معايري وا�سحة ميكن لل�سركات
ال�سرت�ساد بها حني تكوين ال�سركات
القاب�سة لتجنب املوانع القانونية .كما اأن
التعديل خل من اأي ن�سو�س انتقالية متنح
ال�سركات الفر�سة لإعادة هيكلة و�سعها
وفقا للقانون .وذلك من خلل ,مثل ,منح
ال�سركات مدة زمنية معقولة للعودة اىل
الو�سع القانوين ,ل�سيما اأن معايري عمل
ال�سوق غري ثابتة وتخ�سع لعوامل كثرية.
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قضاة خبراء يتحدثون عن سلطة المحكمة في توجيه الطعن التمييزي
بغداد /غسان مرزة
حتدث ق�ش�ة خرباء عن �شلطة املحكمة يف توجيه الطعن
التمييزي ،م�شريين اىل طرق الطعن املتعددة ،موؤكدين
اأن الن�شو�ص والت�شريع�ت حر�شت على عدم اإعط�ء
ح�ش�نة الأي قرار من الطعن.
ويقول الق��شي� ،شب�ح رومي عن�د ،ع�شو حمكمة
التمييز االحت�دية :اإن امل�شرع العراقي حر�ص على
عدم اإعط�ء احل�ش�نة الأي قرار اأو حكم ق�ش�ئي اأو قرار
اإداري من الطعن ،اإذ ن�شت امل�دة (  )100من د�شتور
جمهورية العراق لع�م  2005على اأن (يحظر الن�ص
يف القوانني على حت�شني اأي عمل اأو قرار اإداري من
الطعن) ،وتطرق ق�نون املرافع�ت املدنية رقم  83ل�شنة
 1969املعدل بن�ص امل�دة ( )168لطرق الطعن ،وهي
(االعرتا�ص على احلكم الغي�بي ،اال�شتئن�ف ،اإع�دة
املح�كمة ،التمييز ،ت�شحيح القرار التمييزي ،اعرتا�ص
الغري)».
واأ�ش�ف «كذلك قد �شمنه� ق�نون اال�شتمالك رقم 12
ل�شنة  ،1981وكذلك ق�نون التنفيذ رقم  45ل�شنة 1980
املعدل ،وق�نون التق�عد املوحد رقم  9ل�شنة ،2014
وكذلك ق�نون العمل رقم  37ل�شنة  ،2015والعديد من
القوانني والقرارات ،ومنه� القرار  1198ل�شنة 1977
املعدل ،والقرار  1081ل�شنة  ،1982والقرار  527ل�شنة
.»1985
واأ�ش�ر عن�د اإىل اأن «امل�شرع العراقي قد منح الدور

االيج�بي يف توجيه الدعوى ،وهذا م� هو وارد يف
الق�نون رقم  160ل�شنة  1979ويف الد�شتور العراقي
الذي منح للق��شي دور ًا ايج�بي�ً يتمثل بعدم نظر
الدعوى اإذا ا�شت�شعر احلرج منه� ويتنحى عن نظره�
عم ًال ب�أحك�م امل�دة  94من ق�نون ،كذلك احل�ل ب�لن�شبة

لق�نون االثب�ت رقم  107ل�شنة  1979املعدل والذي منح
اإج�زة تو�شيع �شلطة الق��شي يف توجيه الدعوى و�شو ًال
اىل احلكم الع�دل يف الق�شية املنظورة ،وعلى تب�شيط
ال�شكلية اىل احلد الذي ي�شمن امل�شلحة الع�مة واليوؤدي
اىل التفريط ب�أ�شل احلق املتن�زع فيه».

واأ�ش�ف الق��شي اأن «جمل�ص الق�ش�ء االعلى قد منح
للق��شي دورا ايج�بي� يف توجيه الطعن املقدم اإليه يف
القرارات واالحك�م اىل املحكمة املخت�شة بنظر الطعن
مب� يوؤدي اىل �شرعة احل�شم ومب� يوؤدي اىل اي�ش�ل
احلقوق اىل ا�شح�به� وللحيلولة دون اعط�ء الفر�شة

الإط�لة اأمد الدع�وى ،وكذلك م� ت�شمنته امل�دة ()5
من ق�نون االثب�ت الن�فذ ،ومنه� اعم�م جمل�ص الق�ش�ء
االعلى الذي األزم الق��شي الذي يقدم اليه الطعن ان
يقوم ب�إح�لته على املحكمة املخت�شة ب�شرف النظر عن
العنوان الذي كتبه املميز يف عري�شته التمييزية».
واأمت حديثه ق�ئ ًال :ان «جميع القوانني قد ن�شت على
طرق الطعن ب�الحك�م او القرارات ،وحددت جه�ت
الطعن اأم� ان تكون ام�م هيئ�ت ادارية او ام�م الق�ش�ء
متمثلة مبحكمة التمييز االحت�دية او حمكمة اال�شتئن�ف
ب�شفته� التمييزية ،اإال اأن هن�ك اأحك�م� تخ�شع لعدة
طرق من طرق الطعن الق�نونية ،وهن�لك ق�شم من
القرارات تخ�شع لطريق طعن واحد ،وب�لت�يل ف�أن هن�ك
تف�وت� يف طرق الطعن وجه�ت الطعن».
من ج�نبه ،يو�شح الق��شي ،حج�ب اإبراهيم احمد،
ع�شو حمكمة التمييز االحت�دية :اأن طرق الطعن يف
القرارات واالحك�م يف م� يتعلق ب�لدعوى املدنية تتم
وفق� لالإجراءات التي احتواه� ق�نون املرافع�ت املدنية
رقم  83ل�شنة  1969املعدل ،اإ�ش�فة اىل م� تن�وله
ق�نون االدع�ء الع�م رقم  49ل�شنة  ،2017اإذ ر�شم
طريق الطعن يف بع�ص االحك�م والقرارات ،وكذلك
ق�نون ا�شول املح�كم�ت اجلزائية رقم  23ل�شنة 1971
املعدل ،ولقد حدد ق�نون املرافع�ت املدنية يف املواد
من ( )230-168منه طرق الطعن ب�الأحك�م ،وق�شمه�
على طرق طعن ع�دية ،وت�شمل االعرتا�ص على احلكم
الغي�بي واال�شتئن�ف ،وطرق طعن غري ع�دية ،وت�شمل

اع�دة املح�كمة والتمييز وت�شحيح القرار التمييزي
واعرتا�ص الغري.
واأ�ش�ف الق��شي اأن «الق�نون و�شع �شوابط تقدمي
الطعون يف االأحك�م والقرارات وحدد له� املدد الق�نونية
واجلهة التي تقدم اليه� ،واالثر املرتتب على عدم مراع�ة
تلك املدد والذي يوؤدي اىل �شقوط احلق يف الطعن ،واأن
تق�شي املحكمة من تلق�ء نف�شه� برد عري�شة الطعن
اإذا ح�شل بعد انق�ش�ء املدد الق�نونية ،واألزم الق�نون
اخل�شوم عند تقدمي الطعون ب�أن ت�شتمل عري�شة الطعن
على بع�ص البي�ن�ت الواجب ذكره� يف العري�شة».
واأكد الق��شي اأن «ق�نون االدع�ء الع�م الن�فذ اعطى
احلق لالدع�ء الع�م يف مراجعة طرق الطعن ب�لقرارات
ال�ش�درة من حم�كم االحوال ال�شخ�شية او املح�كم
املدنية ،وكذلك الدع�وى املدنية التي تكون الدولة
طرف�ً فيه� او املتعلقة بحقوق مدنية ن��شئة للدولة عن
الدع�وى اجلزائية او االأحك�م املتعلقة ب�مل�ل الع�م
وعلى الرغم من فوات مدة الطعن الق�نونية».
واأ�ش�ر الق��شي اإىل اأن «ق�نون املرافع�ت املدنية األزم
الط�عن اأن يرفق ا�شت�شه�دا من حمكمة اال�شتئن�ف
املخت�شة يفيد بعدم تقدمي ا�شتئن�ف على احلكم
البدائي ،وذلك حتى ال يتع�ر�ص احلكم التي ت�شدره
حمكمة اال�شتئن�ف ب�شفته� اال�شتئن�فية مع القرار
التي ت�شدره حمكمة التمييز االحت�دية ،وقد األزم
الق�نون بتقدمي الطعن اىل املحكمة التي ا�شدرت
احلكم عند االعرتا�ص على احلكم الغي�بي».

المحاكم تستقبل يوميا عشرات دعاوى القذف والتشهير عبر مواقع التواصل
بغداد /ليث جواد
اأكد ق�ش�ة متخ�ش�شون ب�ل�ش�أن اجلزائي تلقي
املح�كم ع�شرات الدع�وى اخل��شة بجرائم القذف
والت�شهري يومي� ب�شبب �شوء ا�شتخدام مواقع
التوا�شل االجتم�عي.
وفيم� لفت الق�ش�ة اإىل �شعوبة و�شع حد لهذه
اجلرائم لكون تلك املواقع مت�حة للجميع ومتنوعة،
دعوا اىل �شرورة اجراء تعديل على املواد اخل��شة
بق�ش�ي� الن�شر لكون ق�نون العقوب�ت الن�فذ واخل��ص
بنظر هذه الق�ش�ي� �شرع يف ع�م  1969وهي مدة
طويلة ال تواكب التطور التكنولوجي احل�يل.
وق�ل ق��شي حمكمة حتقيق تكريت ،م�شطفى عبد
الق�در ،يف حديث لـ «املح�مي»« :منذ انت�ش�ر مواقع
التوا�شل االجتم�عي يف البالد بداأت حم�كم التحقيق
ت�شتقبل يومي� ع�شرات الدع�وى اخل��شة بعملي�ت
القذف والت�شهري عرب تلك املواقع من املواطنني او

ال�شخ�شي�ت الع�مة» ،مبين� اأن «ق�نون العقوب�ت
العراقي الن�فذ يف مواده  433و 434و  438و 363
تطرق للجرائم اخل��شة ب�لت�شهري او القذف وحدد
عقوبته� ب�حلب�ص من مدة �شنة اىل خم�ص �شنوات كحد
اق�شى للعقوبة».
ويف تعليق اإىل «املح�مي» ،ذكر عبد الق�در :اأن «اغلب
ق�ش�ي� القذف والت�شهري على تلك املواقع الغر�ص
منه� االبتزاز امل�يل ،ونعده� من االمور الغريبة
والدخيلة على جمتمعن� العراقي التي �ش�دت يف
االآونة االأخرية».
واأ�ش�ر ق��شي التحقيق اإىل «�شعوبة و�شع حد لهذه
اجلرائم لكون مواقع التوا�شل االجتم�عي مت�حة
للجميع ،وب�إمك�ن من ي�شيء ا�شتخدامه� اإن�ش�ء
اأ�شم�ء م�شتع�رة للقذف والت�شهري ب�الآخرين وهذه
اإحدى املعرقالت التي تواجه الق�ش�ء بهذا ال�شدد»،
مو�شح� اأن «التعبري عن الراأي او االنتق�د عرب مواقع
التوا�شل االجتم�عي ال يعد قذف� او ت�شهريا اإال اإذا

ك�ن قد بني على امل�ش��ص ب�ل�شخ�ص دون وجه حق
وخم�لف لقواعد التعبري عن الراأي وجت�وز حدود
االخالق واالداب الع�مة ،اإذ ال بد ان يكون الطرح
واالنتق�د بن�ء للم�شلحة الع�مة».
من جهته� ،اأكدت ق��شي حمكمة جنح الر�ش�فة ،هند
عبد الرزاق احمد ،يف حديث لـ»املح�مي» :اأنه «نتيجة
لكرثة ا�شتخدام مواقع التوا�شل االجتم�عي وامل�ش�كل
الن�جمة عنه� ا�شبحت هن�ك ح�جة ملحة لتعديل
املواد اخل��شة بدع�وى القذف والت�شهري الن ق�نون
العقوب�ت عند ت�شريعه يف ع�م  1969مل يكن هن�ك
�شيء ا�شمه انرتنيت اأو و�ش�ئل توا�شل اجتم�عي،
وامن� ك�نت هن�ك مطبوع�ت واهمه� ال�شحف والتي
هي االخرى مل تكن يف متن�ول اجلميع وال يقوم الكل
بقراءته� وحتى التلف�ز مل يكن متداوال انذاك».
واأ�ش�فت عبد الرزاق اأن «الزمن احل��شر خمتلف عن
الظروف التي �شدر اثن�ءه� الق�نون ،ب�لت�يل ف�أن االمر
بح�جة اىل اجراء تعديل على امل�دتني  434و  433من

ق�نون العقوب�ت مب� يتالءم مع واقعن� احل�يل».
ويف هذا ال�شي�ق ،ذكرت ق��شي اجلنح اأن «امل�دة 433
من ق�نون العقوب�ت ن�شت على ان القذف هو اإ�شن�د
واقعة معينة اىل الغري ب�إحدى الطرق العالنية والتي
من �ش�أنه� لو �شحت ان توجب عق�ب من اأ�شندت اليه
و احتق�ره عن اأهل وطنه».
واأ�ش�رت اإىل اأن «هذه امل�دة تع�قب ب�حلب�ص من �شتة
اأ�شهر اإىل خم�ص �شنوات مع غرامة م�لية اأو ب�إحدى
ه�تني العقوبتني كل من ق�م ب�لقذف او الت�شهري على
�شخ�ص �شواء ك�ن �شخ�شية ع�دية او ع�مة ب�إحدى
طرق الن�شر �شواء يف ال�شحف او املطبوع�ت او
ب�إحدى طرق االعالم االخرى».
واأو�شحت ان «مواقع التوا�شل االجتم�عي ع�مة
مثل الفي�ص بوك وتويرت واالن�شتغرام تعرب من
الطرق العالنية ومتداولة من قبل اجلميع اكرث من
املطبوع�ت».
وعن حرية االآراء ال�شخ�شية ،لفتت اإىل اأن «حرية

الراأي والتعبري حق كفله الد�شتور وفق امل�دة 38
منه ،لكن هذا احلق يعطي للمواطن حرية االنتق�د
للح�الت الع�مة املعروفة وال�شخ�شي�ت الع�مة
دون ق�شد الت�شهري او اال�ش�ءة او امل�ش��ص ب�المور
ال�شخ�شية لل�شخ�ص املق�شود او الفرد وع�ئلته دون
دليل موؤكد ،اأي مبعنى ان يكون االنتق�د بن� ًء هدفه
ت�شليط ال�شوء على الظواهر ال�شلبية دون ان يكون
الق�شد اال�ش�ءة او الت�شهري فقط».
وعن اإجراءات نظر هذه الدع�وى ،نوهت ب�أن
«الق�ش�ي� اخل��شة بدع�وى الت�شهري ع�دة م� حت�ل
على خرباء ق�ش�ئيني متخ�ش�شني يف هذا املج�ل لبي�ن
فيم� اذا ك�ن م� ا�شند للمتهم ي�شكل قذف� وت�شهريا من
عدمه ،ويكون الراأي الذي يقدمه اخلبري يف الغ�لب
مو�شع نظر ورمب� ت�شتند اليه حمكمة املو�شوع
ك�أ�ش��ص لالدانة واحلكم» ،مو�شحة ان «امل�دة
الق�نونية اآنفة الذكر مل متيز يف عقوبته� عند ادانة
اأي متهم وللمحكمة عند االدانة واحلكم ب�لعقوبة

اإلزام املدان ب�لتعوي�ص الذي يتن��شب مع م� ا�ش�ب
امل�شتكي من �شرر وفق� مل� يقدره اخلرباء من مبلغ،
وبن� ًء على طلب امل�شتكي عند حتقق ال�شرر ،وله�
اأي املحكمة -منح امل�شتكي حق مراجعة املح�كماملدنية للمط�لبة ب�لتعوي�ص اإذا ك�ن الف�شل من �ش�أنه
ت�أخري ح�شم الدعوى اجلزائية».
وعن عدد الدع�وى التي تعر�ص حمكمته� ،ق�لت
«تعر�ص علين� يومي� دع�وى يرتاوح عدده� م�بني
( )15-10دعوى ،وهذا يف�شر ارتف�ع م�شتوى الثق�فة
الق�نونية لدى ع�مة الن��ص».
وك�شفت عن اأغرب الدع�وى التي عر�شت عليه�،
وهي دعوى تعر�ص فيه� «طبيب وطبيبة للت�شهري
عرب مواقع التوا�شل االجتم�عي (الفي�شبوك)،
وبعد التحري ات�شح ان هذا الت�شهري هو من
زميل لهم وب�الخت�ش��ص نف�شه ،وال�شبب انه ك�ن
معجب� به� و�شك ب�أن لديه� عالقة بزميله فيم� بعد،
وانه يروم خطبته� فبداأ ب�لت�شهري بهم�».

ٌ
أغلب ضحايا القتل العائلي نساء ..والزوج تجار مفرد يسوقون ماركات وعالمات مزيفة
عبر االنترنت
واألخ مدانان فوق العادة
بغداد  /إيناس جبار

بابل /مروان الفتالوي
ك�شفت اإح�ش�ئية ر�شمية عن اأن اأغلب �شح�ي� القتل داخل
نط�ق االأ�شرة من الن�ش�ء ،الفتة اإىل اأن الزوج واالأخ غ�لب�
م� ك�ن� مدانني فوق الع�دة ،فيم� حتدث ق�ش�ة جزاء عن
«اأزمة اأخالقية» و»عوامل اقت�ش�دية» ف�قمت من اأرق�م
جرائم القتل خالل ال�شنوات االأخرية.
ولو اختربن� ب�بل كعينة على ت�ش�عد اأرق�م هذه اجلرائم،
�شنجد اأن املح�فظة �شجلت خالل االأعوام الثالثة امل��شية
 113ح�لة قتل توزعت ب�لت�ش�وي بني اجلن�شني؛ 57
ح�لة قتل �شد الرج�ل ،و� 56شد الن�ش�ء ،بح�شب
اإح�ش�ئية ر�شمية ملح�كم التحقيق هن�ك.
واأف�دت االإح�ش�ئية يف م� يخ�ص ح�الت القتل �شد الن�ش�ء
ب�أن «ع�م � 2018شهد قتل  20امراأة ،بينم� �شجل ع�م
 )15( 2019ح�لة ،وذهبت  22امراأة �شحية القتل يف
ع�م .»2020
قتل ع�ئلي
ويف م� يخ�ص الرج�ل ف�أن «الع�م � 2018شجل � 15شد
الرج�ل ،و�شجل الع�م  )24( 2019ح�لة ،فيم� �شهد الع�م
 2020ت�شجيل  17ح�لة قتل» ،طبق� لالإح�ش�ئية.
ويتحدث التقرير االإح�ش�ئي الذي اأعدته �شعبة االإح�ش�ء
يف حمكمة ا�شتئن�ف ب�بل ،وح�شلت عليه «املح�مي» عن
«ارتف�ع معدل ح�الت القتل التي حدثت داخل نط�ق
االأ�شرة ،فقد ذهبت  34امراأة �شحية قتل ك�ن وراءه�
اأحد اأفراد الع�ئلة».
وطبق� للتقرير ف�أن « 34من اأ�شل  57امراأة ك�نت �شحية
قتل ع�ئلي خالل ثالثة اأعوام يف حم�فظة واحدة» ،م�
يعني اأن اأكرث من ن�شف عدد الن�ش�ء املقتوالت جرت
ت�شفيتهن عن طريق اأحد اأفراد االأ�شرة.
ق�تالن كبريان
ويبدو اأن اأكرث من م�ر�ص قتل الن�ش�ء داخل الع�ئلة هم�
ال�شريك واالأخ ،فقد ك�شفت االإح�ش�ئية عن اأن « 11امراأة
ف�رقت احلي�ة على يد الزوج ،و 4عن طريق الطليق،
فيم� م�ر�ص االأخ  13جرمية قتل �شد ال�شقيق�ت ،وقتلت
اأربع ن�ش�ء على يد االأب ،وتولت �شالت القرابة االأخرى
بقية احل�الت» خالل ال�شنوات الثالث يف املح�فظة.

أا م�
يف م� يخ�ص الرج�ل ،فقد تبني اأن  17ح�لة ك�نت على
نط�ق االأ�شرة ،من بني  56ح�لة قتل حدثت خالل 3
�شنوات.
ويف تف��شيل التقرير اأن «�شت جرائم قتل �شد الرج�ل
ك�ن االأخ مت�شبب� به� ،وح�لت�ن اثنت�ن عن طريق االأب،
و 3ح�الت على يد ابن العم ،و 4ح�الت ت�شببت به�
الزوجة ،و 2على يد الطليقة».
وت�ش�عدت جرائم العنف املنزيل خالل الع�م امل��شي على
�شعيد ع�ملي ،جراء �شغط ج�ئحة كورون� واإجراءات
االإغالق الع�م التي ط�لت الع�مل ..ومل ي�شلم العراق
من هذا ال�شغط ،فقد و�شلت اإىل املح�كم اخل��شة بنظر
ق�ش�ي� االأ�شرة العديد من دع�وى العنف املنزيل.
�شغط اجل�ئحة
وعند مراقبة ح�الت القتل �شد الن�ش�ء ع�م � 2020شنجد
اأن «ح�الت القتل التي �شجلت �شهري ك�نون الث�ين
و�شب�ط هي  6ح�الت ،بح�شب االإح�ش�ئية التي اأ�ش�رت
اإىل «اأن االأ�شهر من اآذار حتى ت�شرين االأول وهي االأ�شهر
التي جرى فيه� تطبيق احلجر املنزيل �شجلت  12ح�لة»،
فيم� �شجل ال�شهران االأخريان ثالث ح�الت.
ويرى ق��شي حمكمة جن�ي�ت ب�بل� ،شرف املعموري :اأن
«هذه االأرق�م تك�شف عن اأزمة اأخالقية كبرية يعي�شه�

املجتمع ،ال�شيم� اأن اأكرث ح�الت القتل تطول املراأة».
وبحث� عن االأ�شب�ب ،يقول املعموري يف تعليق اإىل
«املح�مي» :اإن «معظم ح�الت القتل �شد الن�ش�ء تكون
ب�شبب االنحالل االأخالقي والعالق�ت غري ال�شرعية،
وهذا التفكك االأ�شري الذي اأحدثته التكنولوجي�
والعوامل االقت�ش�دية ،وانت�ش�ر املخدرات».
واأ�ش�ف ق��شي اجلن�ي�ت :اأن «اغلب ق�ش�ي� القتل �شد
الن�ش�ء غ�لب� م� تكون حتت و�شف غ�شل الع�ر ،وهو م�
يك�شف عن التفكك االأ�شري و�شعف الرابطة االأ�شرية
املقد�شة و�شيطرة االأهل على الزوجني ،بينم� تكون
اجلرائم املرتكبة �شد الرج�ل غ�لب� ب�شبب الطمع يف
املرياث واخلالف�ت امل�لية».
وتع�شد هذا الراأي املدعي الع�م اأم�م حمكمة جن�ي�ت
يف ب�بل ،الق��شية رحيق �شي�ء ،التي توؤكد اأي�ش� :اأن
«الزواج املبكر اأ�ش��ص لكثري من اخلالف�ت الزوجية
وامل�ش�دم�ت التي تنتهي اإم� اإىل الطالق اأو القتل».
وعن ت�أثري الع�مل االقت�ش�دي ،ق�لت« :هو م�
يجعل الزوج غ�لب الوقت يعمل خ�رج املنزل م�
يخلق فراغ� لدى الزوجة التي ت�شتغل اخلدم�ت
االلكرتونية ا�شتغالال �شيئ� وتن�شئ عالق�ت غري
�شرعية ،متج�وزة عالقته� الزوجية ومدفوعة
بح�جته� اإىل امل�ل بدون وازع ديني اأو اأخالقي».

ال تزال ح�الت التعدي على العالم�ت التج�رية ح��شرة،
فب�الإ�ش�فة اىل التزييف وال�شرقة ،ظهر الت�شويق
االلكرتوين الذي ي�شتغل عالم�ت جت�رية معروفة ل�ش�لح
منتج�ت مزيفة ،وعند و�شول املنتج�ت للم�شتهلك الذي
يطلبه� عرب االنرتنت يكت�شف انه ك�ن �شحية احتي�ل.
ويقول الق��شي ،منجد في�شل غ�زي ،من حمكمة حتقيق
النزاهة وغ�شيل االأموال واجلرمية االقت�ش�دية :ان
«امل�شرع العراقي ع ّرف العالمة التج�رية يف ق�نون
العالم�ت والبي�ن�ت التج�رية رقم  21ل�شنة  1957على
اأنه� (اإ�ش�رة او جمموعة من االإ�ش�رات ميكن اأن ت�شكل
عالمة جت�رية ميكن من خالله� التمييز بني �شلع م�شروع
م� عن �شلع م�ش�ريع اأخرى).
وي�شيف اأن «العالمة هي الهوية التي متيز منتج� م�
و�شركة م� عن غريه� وهي واحدة من االأ�شول امل�لية
املهمة لل�شركة ،بل انه كثري ًا م� تعرف بع�ص ال�شرك�ت
ب�لعالم�ت ولي�ص العك�ص».
وعن اإجراءات منح العالمة التي ر�شمه� الق�نون ،يو�شح
منجد اأنه� «تبداأ من اإيداع الطلب اإىل م�شجل العالم�ت
يف وزارة ال�شن�عة �شواء ك�ن مقدم الطلب عراقي�ً اأم
اأجنبي� ،وبعد اإكم�ل اإجراءات ت�شجيل الطلب وفح�ص
العالمة للت�أكد من عدم وجود عالمة �ش�بقة متتلك
اخل�ش�ئ�ص نف�شه� ويوؤدي قبوله� اإىل اإيه�م اجلمهور
بعد ذلك ين�شر طلب الت�شجيل يف ثالث ن�شرات متت�لية يف
الن�شرة الر�شمية مل�شجل العالم�ت ،ويف ح�لة عدم وجود
اعرتا�ص ي�ش�ر اإىل ت�شجيل العالمة ب��شم مقدم الطلب
بعد ا�شتيف�ء ال�شروط الق�نونية ،وتكون مدة حم�ية
العالمة ع�شر �شنوات ق�بلة للتجديد للمدة نف�شه� مبوجب
طلب يقدم خالل ال�شنة االأخرية».
ويبني الق��شي اأن «هن�ك ح�الت �شطب للعالمة مثال عند
تقدمي طلب يثبت من خالله مقدمه اإن العالمة مل ت�شتعمل
ملدة ثالث �شنوات اأو اأن ت�شجيل العالمة مت ب�لتح�يل اأو
ب�شكل خم�لف الأحك�م الق�نون اأو اأنه� ا�شتعملت بق�شد
الت�شليل».
وي�شع الق��شي مثال ب�إ�شدار حمكمة التمييز االحت�دية
احد قراراته� يف ع�م  2010يف هذا االجت�ه ،وقد ت�شمن

القرار (ب�أن العالمة التج�رية ال توؤدي اإىل اإيه�م اأو ت�شليل
اأو اإرب�ك اإال اإذا ك�نت م�ش�بهة اإىل عالمة اأخرى من حيث
ال�شكل اأو الت�شنيف ال�شلعي ،اأم� اإذا ك�ن هن�ك اختالف
وعن��شر تب�ين يف العالمتني فال وجود لالإيه�م).
ويوا�شل حديثه انه «اإ�ش�فة اإىل اأ�شك�ل العالم�ت التي
ذكرت اآنف� ،فقد اأ�ش�ر نظ�م االأ�شم�ء التج�رية وال�شجل
التج�ري رقم  6ل�شنة  1985اإىل كيفية ت�شجيل اال�شم
التج�ري ،واال�شم التج�ري يختلف عن العالمة التج�رية
من عدة جوانب واأن�ط النظ�م املذكور ت�شجيل اال�شم
لرئي�ص الغرفة التج�رية وقد ر�شم اآلي�ت ق�نونية لذلك».
ويف �ش�أن اال�شك�الت املوجودة يف ال�ش�رع ،يقول «ترد
اإىل املحكمة العديد من ال�شك�وى التي تتعلق بتزوير
اأو تقليد العالم�ت املعروفة يف البلد �شواء االأجنبية
اأو املحلية» ،م�شريا اإىل اأن «امل�دة الرابعة الفقرة ()2
اأ�ش�رت اإىل انه يتمتع م�لك العالمة امل�شهورة ب�حلم�ية
املمنوحة مبوجب هذا الق�نون حتى لو مل ت�شجل العالمة
يف العراق ،مبعنى اإن احلم�ية الق�نونية مبوجب الق�نون
على نوعني (حم�ية للعالم�ت امل�شجلة وهي العالم�ت
االعتي�دية اإم� العالم�ت الدولية امل�شهورة كم�رك�ت
العطور ال�شهرية اأو م�رك�ت امل�شروب�ت اأو االأغذية
واالألب�شة املعروفة ع�ملي�ً ف�إنه� حممية يف العراق بدون
احل�جة اإىل ت�شجيله� حملي�ً).

وي�شتدرك انه «مبوجب و�شول االإخب�ر اإىل هذه املحكمة
ي�ش�ر اإىل مف�حتة م�شجل العالم�ت الإعالمن� هل اأن
العالمة م�شجلة لديهم من عدمه ،كذلك معرفة وكيل فرع
ال�شركة يف العراق اإذا ك�ن املنتج اأجنبي� وبعد ورود
االإج�بة يتم االإيع�ز اإىل اجله�ت التحقيقية املخت�شة
ب�النتق�ل الإجراء التفتي�ص و�شبط العالمة املقلدة مع
�ش�حبه� يف ح�ل تلب�شه ب�جلرم امل�شهود ،وذلك وفق
اأحك�م امل�دة  35من ق�نون العالم�ت رقم  21ل�شنة 1957
والتي ن�شت على عقوب�ت ترتاوح من احلب�ص �شنة اإىل
خم�ص �شنوات ،اإ�ش�فة اإىل الغرام�ت امل�لية حل�الت تزوير
العالمة التج�رية اأو تقليده�».
وي�شيف اأي�ش�« :كذلك ن�شت امل�دة  36من الق�نون
املذكور على عقوب�ت م�شددة وم�ش�عفة يف ح�لة ارتك�ب
اجلرمية للمرة الث�نية».
وبخ�شو�ص كيفية التع�مل الق�نوين مع اأ�شح�ب �شفح�ت
التوا�شل االجتم�عي التي تبيع تلك امل�رك�ت املقلدة
فيتم التع�مل معهم ب�لطريقة ال�ش�بقة نف�شه� ،كم� يقول
الق��شي ،اأي االإجراءات الق�نونية والعقوب�ت الرادعة
لكن يتم التوا�شل مع اأ�شح�ب ال�شفح�ت (البيج�ت) التي
تروج للعالم�ت املقلدة بغية التمكن من معرفة هوي�تهم
عرب التوا�شل معهم و�شبطهم ب�جلرم امل�شهود اأو
التو�شل اإىل ا�شم �ش�حب احل�ش�ب عرب الطريق التقنية.
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أسئلة تقربك من طفلك يوميًا
لقد اأثبتت اأحدث الدرا�س�ت ب�أن الأهل يتحدثون
مع اأولدهم مبعدل  12.5دق�ئق يومي�ً ،وم�
يق�رب  8.5دق�ئق من هذا الوقت ينفق على
الته�م�ت والنواهي ،فتتبقى  4دق�ئق فقط
للمح�دث�ت الود ّية.
اإليكم كيفية ق�س�ء الوقت مع الأطف�ل ب�سكل
يعطي اأكرث اإنت�جية.
وقد اأف�دت الك�تبة جيمي ه�رينغتون ،ب�أنه� ت�س�أل
اأطف�له�  4اأ�سئلة مم�ثلة يوم ّي�ً .م�سيف ًة “اإ�س�ألوا
اأطف�لكم اأ�سئلة ل ميكن الج�بة عليه� بـ”نعم” اأو
“ل” ”.وقد اعتربت اأنّ هذا الأمر ي�سجع الطف�ل
للتعبري عن م�س�عرهم وتقييم خي�راتهم.
فم� هذه ال�سئلة ال�سحر ّية؟
كيف احلي�ة؟
يف ح�ل مل يكن الطفل يف مزاج لل ّر ّد ،اأو قد اكتفى
ب�إج�بة “كل �سيء على م� يرام ،”،ل يجب
ال�سرار عليه للح�سول على الج�بة الك�ملة .بل
يجب اإخب�ر الطفل عن يومك ،وعن الأ�سي�ء التي
تتع ّلميه� ،والأمور التي تتمتعني به� ،فهذا م�
يوفر لهم خري قدوة ،وبهذه الطريقة �سيت�سجعوا
للتحدث معك عن جت�ربهم.
كيف ح�لك مع الأ�سدق�ء؟
يف هذا ال�سي�ق ،ب�إمك�نك اأن ت�س�أيل طفلك عن
�سديق معني ،اأو ميكنك طرح هذا ال�سوؤال ب�سفة
ع�مة ..فبذلك ،تزيد ثقة الطفل ب�أهله ويتمكن
حينئذ من م�س�رحتكم يف ح�ل مواجهة و�سع
�سعب.

هل من اأمر جديد؟
اإذا ك�ن الطق�س �سيئ� اأو طفلك غري ق�در على
تذكر اأي �سيء لطيف حدث له يف ذلك اليوم،
ح�ويل اأن تفرحيه ..وميكنك الذه�ب اإىل ال�سينم�
اأو لعب لعبة مثرية لالهتم�م يف املنزل ..فهذه
الأن�سطة ب�إمك�نه� اأن ّ
تن�سط اأذه�نهم وت�س�عدهم
على ال�سرتخ�ء.
اأاأنت بح�جة اىل م�س�عدة؟
الطفل غري املعت�د على طلب امل�س�عدة يف
المور ال�سغرية ،لن ي�س�أل اأهله للم�س�عدة يف
ال�سعبة .لذلك ،اتّخذي خطوات ب�سيطة
المور ّ

يف البداية ..ق ّدمي امل�س�عدة لطفلك يف تنظيف
الغرفة اأو امت�م الواجب�ت املدر�س ّية ..ولكن هذا
ل يعني اأنّ عليك القي�م بعمله ك�م ًال.
ق�سة..
ح�ويل ا ّأل تق�طعي طفلك عندم� يخربك ّ
واأديل بتعليقك على املو�سوع فقط عندم� يطلبه
منك ..ول تن�سي التّ�س�ل اجل�سدي اأو الحتك�ك
به ،كعن�ق الطفل اأو الم�س�ك بيده.
ويف ح�ل ك�ن مزاجك �س ّيئ� ،ل ترت ّددي ب�إخب�ر
اأطف�لك ،وح ّددي وقت� اآخر للتّحدث معهم..
وبذلك ،ن�سمن لك حي�ة �سعيدة مع الأطف�ل.

يعد الزواج اأجمل عالقة ميكن اأن تن�س�أ بني
طرفني ،ولكن ل ميكن اأن ينجح دون اأن يبذل
الزوج�ن جمهود ًا.
ويعمل ف�سل الزواج على اإلق�ء امل�سوؤولية على
ع�تق الطرفني ،فكل طرف ي�سهم ب�سكل اأو ب�آخر
يف تدمري الزواج ،حتى اإن مل يكن متع ّمد ًا ،وذلك
نتيجة لختالط املف�هيم ،وارتك�ب الأخط�ء غري
املق�سودة ب�لت�أكيد.
ويف م� يلي  3اأخط�ء قد تقعني فيه� ت�سهم يف تدمري
الزواج واإنه�ئه ،تع ّريف اإليه� ،وجتنبيه� لتح�فظي
على حي�تك الزوجية �سعيدة ،قوية وم�ستقرة.
 .1اخلوف من مواجهة امل�س�كل
بع�س الأزواج يخ�سون مواجهة امل�س�كل
التي تواجههم يف الزواج ،والنتيجة هي تراكم
ال�سغ�ئن وامل�س�كل ال�سغرية ،لت�سبح م�س�كل
اأكرب واأكرث تعقيد ًا ،وب�لت�يل ي�سعب حله�.
والنمط ال�سليم يف احلي�ة كزوجني هو عدم اإخف�ء
امل�س�كل اأو جت�هله� ،ف�مل�س�كل واخلالف�ت يجب
اأن تمُن�ق�س بني الزوجني بهدوء وحكمة ،للتو�سل
اإىل حلول تر�سي الطرفني ،وب�لت�يل الق�س�ء على
امل�سكلة ،ونبذ ال�سغينة بني الزوجني.
اإذا كنتِ تخ�سني مواجهة امل�س�كل واخلالف�ت
مع زوجك بدعوى احلف�ظ على ال�سالم بينكم�،
فت�أكدي من اأن من�ق�سة اخلالف�ت وحل امل�س�كل

اإهم�ل الزوج لزوجته من اأكرث مظ�هر الأذى
املعنوي التي ميكن اأن مي�ر�سه بحقه� ف�ملراأة
بح�جة لالإهتم�م والع�طفة ب�سكل دائم ،وبعد
اأن تطرقن� �س�ب ًق� اىل بع�س الطرق لـ التع�مل
مع الزوج املهمل والالمب�يل ..ي�أتي تكرب
الزوج وتع�ليه على زوجته ليكون حمطّ
اإزع�ج و�سغط نف�سي للكثري من الن�س�ء،
لذلك جئن�ك ببع�س الن�س�ئح التي �ستفيدك
ريا يف التع�مل مع هذا النوع من الرج�ل.
كث ً
يجب اأن تعلمي يف ب�دئ الأمر عزيزتي اأن
زوجك املتع�يل واملغرور واملعجب بنف�سه
لدرجة اأنه قد ل يراك مرات كثرية يف املنزل
قد تكون م�سكلته الأ�س��سية هي جت�هلك له
اأنت بدورك او يع�ين م�سكلة حب الظهور
والأن� ..فكيف يجب اأن تتع�ملي معه اإ ًذا؟
ل تعلّقي على ت�سرف�ته هذه بطريقة �سلبية

تلك التكنولوجي� ،هن�ك عدة خي�رات ميكنه� م�س�عدتهم
على جتديد حي�تهم الع�طفية والبتع�د قلي ًال عن
الو�س�ئل احلديثة ،ومنه�:
 – 1حتديد يوم من اأي�م الأ�سبوع للجلو�س مع� دون
اأي و�سيط واإغالق الهواتف.
 – 2ا�ستغالل الإج�زة لق�س�ء عدة اأي�م يف اأحد
املنتجع�ت وترك جميع اأجهزتهم الإلكرتونية يف املنزل.
 – 3امل�س�رحة ب�ل�سعور ب�أن هن�ك �سيئ�ً يهدد العالقة
الزوجية.
 – 4التوقف عن التحدث عن طريق برامج الرتا�سل
الفوري.
يف اخلت�م ،الوق�ية خري من العالج ،لذلك اأن�سح
بعدم التك��سل للقي�م والتحدث اإىل �سريككم
وجه�ً لوجه كي ل تتطور العالقة بينكم�
لت�سبح جمرد ر�س�ئل ن�سية ورموز ًا تعبريية
تفتقر اإىل الع�طفة احلقيقية ،وقد قيل يف
الأمث�ل“ :احلركة بركة” ،فال داعي للتك��سل.

أخطاء تسهم بإنهاء
زواجك ..تجنبيها
ِ

بهدوء هو م� ي�سمن لكِ ال�سالم وال�ستقرار
الزوجي.
 .2العتق�د ب�أن امل�سورة الزوجية عند الأزم�ت
فقط
يعتقد البع�س اأن اللجوء لإ�ست�س�ري عالق�ت
الزوجية يكون فقط عند تع ّر�س الزواج لأزمة
كربى ،ولكن احلقيقة اأن امل�سورة الزوجية
الدورية ت�س�عد الزوجني على التف�هم ،وتقريب
وجه�ت النظر ،والتع�مل مع�ً ب�حرتام ولطف،
كم� تعلمهم� كيفية التوا�سل اجليد ،وحتى كيفية
اخلالف بنزاهة ،وب�لت�يل ف�مل�سورة الزوجية
ت�س�عد على جتنب حدوث الأزم�ت الكربى من
الأ�س��س.
 .3الختالف�ت اجلوهرية بني الزوجني
يعد اختي�ر �سريك حي�ة خمتلف عنكِ مت�م�ً
يف اأمور جوهرية حت ّدي�ً كبري ًا ،والواقع
اأن جن�ح هذا النوع من الزيج�ت هو
ال�ستثن�ء ولي�س الق�عدة ،فبعد اأن تخبو
�سعلة احلب ،تبقى الختالف�ت الكبرية
واجلوهرية بني الزوجني لتعيق التوا�سل
الروحي واحلميمية بينهم� ،لذا ح�ويل
جتنب اختي�ر �سريك حي�ة خمتلف عنكِ
يف اأمور جوهرية مثل الدين اأو امل�ستوى
الجتم�عي اأو املب�دئ الأخالقية الأ�س��سية.

هذه بع�س الأخط�ء التي قد تقعني فيه� اأثن�ء
حم�ولت الطهي ب�لطريقة ال�سحية ،فقط لت�سبح
لديكِ وجبة غري �سحية على عك�س توقع�تك:
 .1و�سع الزيت يف م�ء �سلق املكرونة
تظنني اأنك متنعني املكرونة من اللت�س�ق اأثن�ء
ال�سلق؟ خط�أ ..يوؤدي اإ�س�فة الزيت اإىل م�ء املكرونة
اأثن�ء ال�سلق اإىل عدم ت�سرب املكرونة لل�سل�سة
اأثن�ء الطهي ،وفقدان املكرونة بع�س العن��سر
املغذية ،واإ�س�فة �سعرات حرارية غري �سرورية
اإىل الوجبة .
 .2غلي اخل�سروات
�سلق وغلي اخل�سروات يف امل�ء يفقده� العديد من
عن��سره� الغذائية املهمة ..اطهي اخل�سروات على
البخ�ر اأو ا�سويه� يف الفرن .
 .3الإفراط يف ا�ستخدام الدهون ال�سحية
�سحيح اأن زيت الزيتون ذا الدهون غري امل�سبعة
هو اخلي�ر ال�سحي بد ًل من الزبدة وال�سمن ،ولكن
الإفراط يف ا�ستخدامه يوؤدي اإىل نتيجة عك�سية فهو
يحتوي على �سعرات حرارية مم�ثلة لتلك التي يف
الدهون الأخرى غري ال�سحية .
 .4تق�سري اخل�سروات والف�كهة
تق�سري اخل�سروات والف�كهة قبل تن�وله� يفقده�
العديد من العن��سر الغذائية ال�سرورية والتي
تكون موجودة يف الق�سرة اخل�رجية مثل فيت�مين�ت
Aو.C
 .5عدم اإ�س�فة النكه�ت
بع�س الن��س يظنون اأن الطع�م ال�سحي عدمي

الطعم واملذاق  ،ولذا فيكون تن�وله واجب بدون
ا�ستمت�ع ..ولكن ا�سيفي اإىل وجب�تك ال�سحية
البه�رات والأع�س�ب العطرية لإك�س�به� النكهة
والرائحة ال�سهية .
 .6اطهي الطع�م بزي�دة
اطهي الأطعمة ،وخ��س ًة اخل�سروات ،بزي�دة
يجعله� غري �سهية كم� اأنه� تفقد عن��سره� الغذائية .
 .7الإفراط يف ا�ستخدام ال�سو�س اأو ال�سل�س�ت

ا�سيفي ال�سو�س فقط ليعطي الطع�م نكهة ،ولكن
الإفراط فى ا�ستخدامه قد ي�سيف ال�سعرات
احلرارية غري ال�سرورية اإىل وجبتك ال�سحية .
 .8عدم التجديد
ابحثي عن و�سف�ت جديدة لتبقى على
حم��سك للطع�م ال�سحي وجتنبي الوقوع
يف فخ امللل من نف�س الو�سف�ت التي تطهينه�
كل يوم حتى تكرهي الطع�م ال�سحي.

كيف أتعامل مع زوجي المتكبر والمتعالي؟

مواقع التواصل االجتماعي تهدد
عالقتك الزوجية

ن�ستخدم اليوم اأنواع�ً خمتلفة من و�س�ئل التوا�سل
الجتم�عي على الإنرتنت للتوا�سل فيم� بينن� ،منه�:
“الفي�س بوك”“ ،تويرت” ،وغريه� من املن�س�ت
املوجودة يف كل مك�ن يف املجتمع ،ولكن الأبح�ث
اجلديدة ت�سري اإىل اأن ا�ستخدام العديد من اأنواع
و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي على الإنرتنت ميكن اأن
يلحق ال�سرر يف العالق�ت الع�طفية ،وقد تخلل الك�سل
اإلين� من خالله� ،ف�أ�سبح �سك�ن املنزل الواحد يتحدثون
مع�ً عن طريق الر�س�ئل الن�سية والر�س�ئل ال�سوتية
دون اأن يتحرك اأحدهم� من مك�نه ملالق�ة الآخر ،وبداأت
العديد من ال�سيدات يع�نني موؤخر ًا من خطورة تلك
الو�س�ئل ،حيث اآلت العالقة بينهن وبني اأزواجهن اإىل
جمرد ب�سع ر�س�ئل ووجوه تعبريية يف اليوم.
وك�سفت بع�س الدرا�س�ت عن اأن املتزوجني الذين
ي�ستخدمون و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي فيم� بينهم
بكرثة يفتقرون اإىل الر�س�.
وملن يع�نون الفتور والتوتر يف العالقة الزوجية نتيجة

أخطاء شائعة عند الطهي بطريقة صحية

او ج�رحة لأنه �سيتعمد تكراره� مل�س�يقتك
لي�س اإل ..ولكن ل بد اأن تلفتي نظره اأنك
تت�س�يقني منه� بطريقة لطيفة ول توؤذي
كربي�ءه.
ذكريه بطريقة رقيقة ان التوا�سع من اأجمل
ال�سف�ت التي يتمع به� الإن�س�ن واأهمه� على
ً
جم�ل.
الإطالق والذي يزيد �س�حبه�
كوين ذكية يف التع�مل مع زوجك املتع�يل
ففي الوقت الذي ل يجب عليك فيه توجيه
النقد الالذع له ،احر�سي ا ً
أي�س� األ توجهي
له املديح الزائد واملب�لغ فيه كذلك.
اخت�ري الأوق�ت املن��سبة للتحدث اىل
زوجك والأف�سل اأن يكون ه�د ًئ� لكي ي�سغي
جيدًا اليك.
ل تغ�سبي من ت�سرف�ته :الإن�س�ن املتكرب
م�ستفز بطبعه وقد يثري غ�سبك يف اأي وقت..

ح�ويل األ ت�سرت�سلي يف جم�راته لكي ل
ينجح يف ا�ستفزازك.

حتلي ب�ل�سرب واملرونة ول حت�ويل البتة
اإث�رة غيظه ب�أي طريقة ك�نت.

سر جديد وراء سمنة المراهقين
تتعدد الدرا�س�ت التي توؤكد فوائد
ك�ف
ح�سول املراهقني على ق�سط
ٍ
من النوم ب�لن�سبة ل�سحتهم النف�سية
والعقلية ،بل اإن بع�س الدرا�س�ت
جت�وزت فكرة احل�سول على عدد
ك�ف اإىل فكرة ت�أخري بدء
�س�ع�ت نوم ٍ
الدرا�سة �سب�ح�ً ،حتى يتمكن املراهق
من احل�سول على عدد �س�ع�ت النوم
التي يحت�جه� يف الوقت املن��سب ،لذلك
حتى يتجنب اأي م�س�كل نف�سية اأو
درا�سية خالل فرتة املراهقة… ولكن
درا�سة حديثة جت�وزت اأي�س�ً فكرة
الأ�سرار النف�سية والعقلية على �سحة

املراهقني؛ جراء عدم ح�سولهم على
ك�ف من النوم ،واأكدت وجود
ق�سط
ٍ
خم�طر ج�سدية تتعلق ب�سحة املراهق.
قلة نوم املراهق مرتبطة ب�ل�سمنة
واأكدت الدرا�سة اأن قلة النوم مرتبطة
بزي�دة احتم�لية الإ�س�بة ب�ل�سمنة
لدى املراهقني بن�سبة ت�سل اإىل ..% 80
ولدى العلم�ء روؤى جديدة حول كيفية
م�س�همة قلة النوم يف تقليل الن�س�ط.
تقلي�س البدانة لدى املراهقني
ت�سري درا�سة حديثة اإىل اأن املزيد من
النوم قد يكون املفت�ح مل�س�عدة الأطف�ل
واملراهقني على الن�س�ط واحلركة التي

لماذا يكره طفلك
االستحمام؟
قالئل هم ال�سغ�ر الذين ي�ستمتعون
ب�حلم�م ويعدونه وقت�ً مث�ل ّي�ً
لال�سرتخ�ء وال�سعور ب�لنتع��س..
وكرث هم الذين يجرون يف الجت�ه
ملجرد �سم�ع الكلمة
املع�ك�س للحم�م
ّ
ال�سحر ّية.
بتعبري اآخر ،من ال�س�ئع جد ًا يف
ٍ
اأو�س�ط ال�سغ�ر ،فتي�ن�ً وفتي�ت،
و�سن مع�رك
رف�س ال�ستحم�م
ّ
�س�رية لتاليف غ�سل �سعرهم
وت�سريحه والعن�ية به ،وال�سبب اأو
ب�لأحرى ،الأ�سب�ب التي تدعوهم
لعل
للت�سرف على هذا النحو عديدةّ ،
ّ
اأبرزه� كم� ن�سرت جملة ع�ئلتي:
معني.
مق�طعتهم وتوقيفهم عن ن�س�ط ّ
خوفهم من النزلق يف حو�س
ال�ستحم�م.
اخلوف من و�سول امل�ء اإىل وجوههم.
خ�سيتهم من وقت النوم ،اإذ غ�لب�ً م�
يلي وقت احلم�م.

اخلوف من فق�ع�ت ال�س�بون التي
مُميكن اأن تدخل اإىل عيونهم.
ت�س�بك خ�سالت �سعرهم اأثن�ء احلم�م
و�سعوبة ت�سريحه� وت�سفيفه� بعد
احلم�م.
والنتيجة :اإنزع�ج كبري واأمل �سديد
ي�ستمر
ووابل من ال�سراخ والبك�ء
ّ
معهم حتى تفكيك اآخر عقدة ت�س�بك.
اأم� احلل ،فهو اختي�ر �س�مبو اآمن
ب�ملرطب�ت املغذ ّية
لالأطف�ل وغني
ّ
والفيت�مين�ت والعن��سر الطبيعية.
واحلتمي
الكلي
اإىل ج�نب البتع�د
ّ
ّ
عن م�ستح�سرات العن�ية ب�ل�سعر
اخل��سة ب�لكب�ر ،مل� تنطوي
وعطور
�سبغ�ت
من
عليه
ومواد كيم�ئية موؤذية وم�سببة
للح�س��سية ،على �س�كلة :الزيوت
املعدن ّية والفورم�لدييد الوب�رابني
والأوك�ستينوك�س�ت والبينزوفينون
وال�سيليكون والبرتوليوم والفت�لت.

تقلل من اإ�س�بتهم ب�ل�سمنة ،حيث در�س
الب�حثون  37ع�ئلة بولية “فالدلفي�”
لديهم اأطف�ل ومراهقون ،والذين ين�مون
ع�دة حوايل ت�سع �س�ع�ت ون�سف
ال�س�عة يف الليلة الواحدة ،ثم در�سوا
ح�لت الأطف�ل واملراهقني عندم� بداأوا
يف النوم يف اأوق�ت خمتلفة ودرا�سة
�س�ع�ت الن�س�ط لكت�س�ف احلركة.
� 10 – 8س�ع�ت نوم للمراهق و12 – 9
لالأطف�ل
اأظهرت النت�ئج اأنه عندم� ذهب الأطف�ل
واملراهقون اإىل الفرا�س بعد �س�عة ون�سف
ال�س�عة من املعت�د ،وكلم� اأم�سوا وقت�ً

اأطول يف م�س�هدة التلف�ز ووقت�ً اأقل يف
الن�س�ط البدين خالل كل �س�عة من اليوم.
مع مرور الوقت ،اكت�سف العلم�ء اأن عدم
الن�س�ط هذا ميكن اأن ي�س�هم يف ال�سمنة.
وتظهر الأبح�ث اأن  % 58من املراهقني يف
�سن املدر�سة الإعدادية و % 78من طالب
املدار�س الث�نوية ل يح�سلون على ق�سط
ك�ف من النوم.
ٍ
تقول الأك�دميية الأمريكية لطب الأطف�ل
اإن املراهقني يجب اأن ين�موا م� بني ثم�ين
اإىل ع�سر �س�ع�ت كل ليلة ،والأطف�ل
الذين ترتاوح اأعم�رهم بني  6و 12ع�م�ً
يجب اأن يح�سلوا على  9اإىل � 12س�عة.

عالج االنتفاخ تحت العين
طبيعياً
العالج الطبيعي من اأكرث العالج�ت التي يلج�أ اإليه� الكثري من
الأ�سخ��س ب�سبب الثقة املطلقة يف النت�ئج التي تقدمه� الطبيعة
للج�سم ،كم� اأن هن�ك الكثري من الو�سف�ت التي تع�لج هذا النتف�خ
املزعج دون التوجه لعي�دة الطبيب ،وهي:
و�سفة الك�فيني
ي�ستخدم ال�س�ي كم�دات حول املنطقة املنتفخة حتت العني لتقليل
من النتف�خ واله�لت ال�سوداء حتت العني ،وكل اأنواع ال�س�ي
جيدة.
طريقة التح�سري
�سع معلقة من ال�س�ي يف وع�ء به م�ء دافئ ثم �سع فيه قطن وقم
بعمل كم�دات على املن�طق املنتفخة حتت العني ملدة ترتاوح بني
خم�س دق�ئق حتى خم�سة ع�سر دقيقة.
و�سفة اخلي�ر
ي�ستطيع اخلي�ر التخل�س من انتف�خ العني ب�سهولة ،فهو ي�س�عد
على تقليل تهيج وزي�دة ورم العني ،لأن اخلي�ر يحتوي على
خ��سية تقوم بتربيد الأورام ويقلل اله�لت ال�سوداء حتت
العينني.
طريقة التح�سري
قم بو�سع �سرائح من اخلي�ر يف الثالجة ملدة ترتاوح بني خم�س
دق�ئق حتى خم�س ع�سرة دقيقة ،قم ب�إخراج هذه ال�سرائح واتركه�
على انتف�خ حتت العني ملدة ترتاوح بني ن�سف �س�عة اإىل �س�عة
و�سفة البط�ط�

حتتوي البط�ط� على جمموعة كبرية من الن�س� التي ت�س�عد على
التخل�س من اللته�ب�ت والنتف�خ�ت والأورام املرتبطة ب�لعني.
طريقة التح�سري
قم بتقطيع البط�ط� ل�سرائح ثم �سعيه� على العني املنتفخة ملدة
ترتاوح بني ربع �س�عة اإىل �س�عة ثم اغ�سل وجهك ب�مل�ء الف�تر جيدًا
�سرتى بنف�سك النتيجة بعد يومني من املداومة على هذه الو�سفة.
عالج انتف�خ حتت العني ب�لأع�س�ب
الأع�س�ب الطبيعية هي اأحد اأنواع العالج�ت التي ت�ستخدم منذ
زمن طويل ،وميكن اأن يتم عالج انتف�خ العني بوا�سطة بع�س
اأنواع الأع�س�ب الطبيعية ،ويتم و�سع تلك الأع�س�ب مع مكون�ت
اأخرى حتى تكون و�سفة ممت�زة لعالج النتف�خ ،ومنه�:
النعن�ع وال�س�ي
و�سفة النعن�ع وال�س�ي و�سفة من اأف�سل الو�سف�ت التي ميكن
احل�سول عليه� للتخل�س من النتف�خ حتت العني ب�سكل ممت�ز،
ب�سبب احتواء النعن�ع على مهدئ�ت طبيعية.
هذه املهدئ�ت تعمل على تهدئة اللته�ب املوجود يف العني ،كم� اأن
ال�س�ي يحتوي على الك�فيني الذي يعترب عالج ممت�ز جدًا للعني.
طريقة التح�سري:
يتم غلي ملعقة �سغرية من ال�س�ي الأحمر مع ملعقة �سغرية
من النعن�ع املجفف وبعد ذلك يرتك ال�س�ي والنعن�ع حتى
يربدوا ،يتم و�سع قطنة يف اخلليط وتع�سر ب�سكل متو�سط
وتو�سع على العني كله� وهي مغلقة ملدة  15دقيقة فقط.
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كيف نتخلص من المتطفلين أو
الرسائل المزعجة أثناء استعمال
"واتسآب"؟

يع�ين العديد من م�ستخدمي تطبيق “وات�س�آب” من
املتطفلني والر�س�ئل املزعجة التي قد يتلقونه� اأثن�ء
ا�ستعم�ل التطبيق ،فم� هي اأف�سل الطرق للتخل�ص
من هذه الإزع�ج�ت؟
وحول هذا املو�سوع ق�ل� ،سريغي بودروف،
اخلبري التقني ورئي�ص مركز اخلربة الرقمية يف
هيئة “رو�سك�ت�سي�ستفو” الرو�سية للرق�بة على
جودة املنتج�ت الرو�سية“ :ميكن مل�ستخدمي
تطبيق وات�س�آب التخفي عن اأعني املتطفلني اأثن�ء
ا�ستعم�لهم للتطبيق بتفغيل ميزات اإخف�ء الظهور
املوجودة يف التطبيق ،واملتوفرة لأي م�ستخدم”.
واأ�س�ف “ب�لن�سبة مل�ستخدمي وات�س�آب من هواتف
اآيفون ميكن لهم الدخول اإىل ق�ئمة الإعدادات
املوجودة يف وات�س�آب ،ومن ثم التوجه اإىل خي�ر
(اخل�سو�سية) ،ومن هن�ك �ستظهر لهم عدة
خي�رات منه� خي�ر (اأخر ظهور يف التطبيق) ،وميكن

من خالله جعل الظهور خمفي� ب�لن�سبة للجميع ،اأو
حتديد فئة معينة ميكنه� معرفة وقت الظهور ..ومن
خالل اإعدادات اخل�سو�سية اأي�س� ميكن للم�ستخدم
اأن يحدد من ميكنه روؤية �سورته ال�سخ�سية على
التطبيق اأو بي�ن�ت التعريف اخل��سة به”.
اأم� ب�لن�سبة للراغبني يف تفعيل ميزة “التخفي”
على “وات�س�آب” يف الأجهزة الع�ملة بنظ�م اأندرويد
فعليهم وفق� للخبري التوجه اإىل ق�ئمة الإعدادات
املوجودة يف التطبيق ،ومن ثم خي�ر “احل�س�ب”
وبعده� خي�ر “اخل�سو�سية” ،و ال�سغط على
خي�ر “اآخر ظهور” ،ومنه ميكنهم حتديد من ميكن
م�س�هدة اآخر ظهور لهم على التطبيق ،ومن خالل
اخلي�رات التي تظهر لهم يف حقل “اخل�سو�سية”
ميكنهم اأي�س� حتديد من ميكن له روؤية �سورهم اأو
بي�ن�ت تعريفهم على التطبيق ،اأو التحكم بق�ئمة
احل�س�ب�ت املحظورة ب�لن�سبة لهم.

ناشطون قلقون من استخدام قانون
جرائم المعلوماتية
اأعلنت جلنة الأمن والدف�ع الني�بية
النته�ء من من�ق�سة م�سروع ق�نون
جرائم املعلوم�تية ،و�سط خم�وف من
ا�ستغالل الق�نون لكبح حرية التعبري.
ع�سو اللجنة� ،سعد احللفي ،اكد :اأن

الق�نون يت�سمن فقرات جديدة حول
متطلب�ت احلقوق واحلري�ت الواردة
يف الد�ستور والتف�قي�ت الدولية حلقوق
الن�س�ن .لفت�ً اإىل :اأن جلنته ع�زمة على
ت�سريع الق�نون خالل اجلل�س�ت املقبلة.

هذا ويثري الق�نون خم�وف
�سريحة من الن��سطني واملراقبني،
اإذ يعدونه و�سيلة للحد من حرية
التعبري ،وال�سيطرة على الراأي
الع�م ل�س�لح الأحزاب احل�كمة.

دراسة :تناول بيضة واحدة في اليوم "يزيد" من
اإلصابة بمرض خطير!
ك�سفت درا�سة جديدة عن اأن تن�ول
بي�سة واحدة فقط يف اليوم يزيد من
خطر الإ�س�بة مبر�ص ال�سكري النوع 2
بن�سبة .٪60
ووجد الب�حثون الأ�سرتاليون ،الذين
در�سوا عينة من  8545من الب�لغني
ال�سينيني ،عالقة اإيج�بية بني ارتف�ع
ا�ستهالك البي�ص وم�ستوي�ت ال�سكر يف
الدم لدى الب�لغني ال�سينيني.
واأ�س�رت الدرا�س�ت ال�س�بقة اإىل اأن
تن�ول البي�ص ميكن اأن مينع مر�ص
ال�سكري ،م� ي�سيف مزيج� حمريا من
املوؤلف�ت العلمية اإىل اجلدل.
وي�سري البحث اجلديد اإىل اأن ال�ستهالك
املنتظم لبي�سة يف اليوم – �سواء
م�سلوقة اأو مقلية – يجعلك اأكرث
عر�سة للح�لة التي حتدث عندم� يكون
�سكر الدم مرتفع� جدا.
وق�لت معدة الدرا�سة ،الدكتورة مينغ
يل ،يف ج�معة جنوب اأ�سرتالي�“ :النظ�م
الغذائي ع�مل معروف وق�بل للتعديل
ي�س�هم يف ظهور مر�ص ال�سكري النوع
الث�ين ،لذا ف�إن فهم جمموعة العوامل
الغذائية التي قد توؤثر على النت�س�ر
املتزايد للمر�ص اأمر مهم”.
ويف حني اأن العالقة بني تن�ول البي�ص
ومر�ص ال�سكري غ�لب� م� تكون مو�سع
نق��ص ،اإل اأن هذه الدرا�سة تهدف اإىل
تقييم ا�ستهالك البي�ص على املدى
الطويل للبي�ص وخم�طر الإ�س�بة
مبر�ص ال�سكري.

أهمها فقدان الوزن ..تعرف على فوائد الفلفل الحار
الفلفل احل�ر اأحد اأ�سهر اأ�سن�ف التوابل التي ل تعزز طعم
الأطب�ق فح�سب ،بل وت�س�عد اأي�س�ً على حت�سني وتعزيز
�سحة اجل�سم.
ن�سر موقع “ذا هيلث �س�يت” تقرير ًا �سحي�ً اأف�د ب�أن الفلفل
احل�ر يعود مبجموعة من الفوائد ال�سحية على اجل�سم،
بداية من تعزيز �سحة القن�ة اله�سمية اإىل منع احل�س��سية
وتخفيف الأمل وامل�س�عدة يف اإنق��ص الوزن.
وي�س�عد ا�ستهالك الفلفل احل�ر اأي�س�ً على اإط�لة العمر من
خالل تقليل خم�طر الإ�س�بة ب�أمرا�ص القلب والأوعية
الدموية والأمرا�ص ال�سرط�نية ،وذلك وفق�ً لدرا�سة
جديدة مت تقدميه� يف الدورات العلمية لجمعية القلب
الأمريكية لع�م .2020
ويعد الفلفل احل�ر مليئ�ً ب�لفيت�مين�ت مثل فيت�مني 6 A ،B

كيف نحافظ على سرية بياناتنا أثناء
استخدام اإلنترنت؟
يعد الإنرتنت من اأهم الو�س�ئل املعتمدة يف العمل واملرا�سلة ح�لي� لذا ي�سعى الكثري من
م�ستخدمي ال�سبكة العنكبوتية اليوم للحف�ظ على �سرية بي�ن�تهم عند ا�ستعم�ل هذه
التقنية.
وحول هذا املو�سوع ،ق�ل اخلبري التقني ومدير وك�لة  Telecom dailyلتحليل
البي�ن�ت الرقمية ،ديني�ص كو�سكوف“ :هن�ك طرق خمتلفة للحف�ظ على �سرية البي�ن�ت
والر�س�ئل والعمل ب�سكل خفي عند ا�ستعم�ل الإنرتنت ،ولتحقيق هذه الغ�ية ميكن
ا�ستعم�ل خوادم بريدية خ��سة تتمتع مبيزات الت�سفري  ،end-to-endوبهذه
احل�لة ف�إن متلقي الر�س�ئل فقط لديه خي�ر فك ت�سفري الر�س�ئل واحل�سول على بي�ن�ته�”.
واأ�س�ف “عند ا�ستعم�ل اخلوادم الربيدية مثل  Outlookاأو Gmailعلى �سبيل
املث�ل لن يكون ب�إمك�ن امل�ستخدمني اأن يح�فظوا على �سريتهم اأو يعملوا بتخف عرب
الإنرتنت ،فحتى لوم�سح امل�ستخدم الر�س�ئل يف �سندوق بريده من املحتمل اأن تكون هن�ك
ن�سخة من هذه الر�س�ئل خمزنة يف مك�ن م� ،وعربه� �سيكون ب�لإمك�ن تتبع مرا�سالته..
اخلي�ر الث�ين للعمل ب�سرية اأثن�ء ا�ستعم�ل الإنرتنت هو الدخول اإىل ال�سبكة العنكلوتية
عرب خمدم�ت الربوك�سي والتي توؤمن للم�ستخدمني عن�وين اأخرى غري عنوان الـ IP
اخل��ص بهم ،وي�سعب من خالله� تعقب امل�ستخدمني”.
واأ�س�ر اخلبري اإي�س� اإىل وجود �سبكة  Torالتي توؤمن الو�سول اإىل الإنرتنت بطريقة
خمتلفة عن املت�سفح�ت الع�دية وعرب عدة مواقع ،وت�سعب عملية تتبعه وتتبع بي�ن�ته.
واقرتح كو�سكوف على الراغبني ب��ستعم�ل الطرق املذكورة اأن

وركزت الدرا�سة ب�سكل خ��ص على
الأ�سخ��ص يف ال�سني ،الذين مروا
مبرحلة انتق�لية بعيدا عن النظ�م
الغذائي التقليدي الذي ي�ستمل على
احلبوب واخل�سروات ،اإىل نظ�م غذائي
اأكرث مع�جلة يت�سمن كمي�ت اأكرب من
اللحوم والوجب�ت اخلفيفة والبي�ص،
وفق� للدكتور يل.
ومن ع�م  1991اإىل  ،2009ت�س�عف
عدد الأ�سخ��ص الذين يتن�ولون البي�ص
يف ال�سني تقريب� – من  16غرام� يف
 ،1993-1991اإىل  26غرام� يف -2000
 ،2004و 31غرام� يف ع�م .2009
ويف الدرا�سة ،ق�مت الدكتورة يل
وفريقه� بتحليل بي�ن�ت الب�لغني ،الذين
ح�سروا م�سح ال�سحة والتغذية يف
و�سجلت
ال�سني من  1991اإىل ُ ،2009
ع�دات ا�ستهالك البي�ص للم�س�ركني،
بينم� مت ت�سخي�ص مر�ص ال�سكري بن�ء
على اختب�ر �سكر الدم ال�س�ئم يف ع�م
.2009
ووجد الفريق اأن ا�ستهالك البي�ص على
املدى الطويل – اأكرث من  38غرام� يف
اليوم – يزيد من خطر الإ�س�بة مبر�ص
ال�سكري بني الب�لغني ال�سينيني بنحو
.٪25
ولكن الب�لغني الذين تن�ولوا اأكرث من
 50غرام� ،اأو م� يع�دل بي�سة واحدة
يومي� ،زاد لديهم خطر الإ�س�بة مبر�ص
ال�سكري بن�سبة .٪60
كم� ك�ن الرتب�ط اأكرث و�سوح� لدى

الن�س�ء منه لدى الرج�ل ،م� ي�سري اإىل
اأن الن�س�ء اأكرث عر�سة لالإ�س�بة مبر�ص
ال�سكري اإذا تن�ولن البي�ص ب�نتظ�م.
وق�لت يل :اإن هن�ك ح�جة اإىل مزيد من
البحث ل�ستك�س�ف العالق�ت ال�سببية
– م� اإذا ك�ن ب�إمك�نهم اإثب�ت اأن اأكل
البي�ص هو �سبب مر�ص ال�سكري.
وت�بعت“ :للتغلب على مر�ص
ال�سكري ،هن�ك ح�جة اإىل نهج متعدد
الأوجه ل ي�سمل فقط البحث ،ولكن
اأي�س� جمموعة وا�سحة من الإر�س�دات
للم�س�عدة يف اإعالم وتوجيه اجلمهور”.

ويف الع�م امل��سي ،وجد الب�حثون يف
فنلندا العك�ص مت�م� ب�أن تن�ول بي�سة
واحدة يومي� قد يقلل من خطر الإ�س�بة
ب�لنوع الث�ين من مر�ص ال�سكري.
ومع ذلك ،اعرتف املعدون ،من ج�معة
�سرق فنلندا ،ب�أن العالقة بني الع�ملني
ل تزال غري وا�سحة.
ويف ع�م  ،2015وجد ب�حثون من
اجل�معة نف�سه� اأن ا�ستهالك البي�ص
مرتبط ب�نخف��ص خطر الإ�س�بة
مبر�ص ال�سكري النوع  ،2وكذلك
ب�نخف��ص م�ستوي�ت ال�سكر يف الدم.

ي�ستخدموا حوا�سب اأخرى غري حوا�سبهم ال�سخ�سية التي ي�ستعملوه�
يومي� للو�سول اإىل الإنرتنت ،لتقليل احتم�ل اخرتاق اأجهزتهم اخل��سة.

 ،C ،K،وغني� اأي�س�ً ب�ملع�دن مثل البوت��سيوم والنح��ص.
كم� اأنه م�سدر غني ب�ملواد الكيمي�ئية النب�تية القوية
مثل الك�ب�سي�سني الفع�ل يف عالج الأمل املرتبط ب�لته�ب
املف��سل وال�سدفية واعتالل الأع�س�ب ال�سكري ،وكذلك
الك�ب�س�نثني واللوتني وحم�ص الفريوليك.
ويحتوي الفلفل احل�ر اأي�س�ً على كمية جيدة من
الك�روتين�ت امل�س�دة لالأك�سدة التي حتمي اجل�سم من
الأمرا�ص وتعزز جه�ز املن�عة.
وذكر التقرير اأبرز الفوائد ال�سحية للفلفل احل�ر والتي
ت�سمل م� يلي:
مزيل لالأمل:
احتواء الفلفل احل�ر على مركب الك�ب�سي�سني يجعله ي�س�عد
يف تخفيف الأمل ،و ُيعتقد اأنه يقلل الأمل عن طريق اإ�سع�ف

امل�دة “ ”Pالتي هي عب�رة عن ببتيد ع�سبي ي�س�رك يف نقل
اإ�س�رات الأمل من النه�ي�ت الع�سبية اإىل الدم�غ.
فقدان الوزن:
اأظهرت الدرا�س�ت اأي�س� اأن الك�ب�سي�سني ميكن اأن يعزز
فقدان الوزن عن طريق تقليل ال�سهية وزي�دة حرق
الدهون.
تقليل الكولي�سرتول:
يقول الب�حثون ان الفلفل احل�ر ي�س�عد على تقليل
ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم وم�ستوي�ت الدهون الثالثية
وتكد�ص ال�سف�ئح الدموية.وي�س�عد اأي�س�ً على زي�دة
قدرة اجل�سم على اإذابة الف�يربين ،ذلك الع�مل الأ�س��سي
الذي ي�سهم يف جتلط الدم ،وهذا بدوره ي�س�عد على تقليل
خم�طر الإ�س�بة ب�لنوب�ت القلبية وال�سكتة الدم�غية.

البرتقال ..فوائد ال غنى عنها للصحة
الربتق�ل من الفواكه ال�ستوية املميزة التي تقي من
الفريو�س�ت وحتمي من الأنفلونزا والربد ،عرب تزويد
اجل�سم بفيت�مني �سي.
ف�لربتق�ل يوفر نحوايل  ٪80من الكمية املو�سى به�
يومي� ،مم� يحمي من الأمرا�ص املختلفة وتعزيز
املن�عة.
كم� اأن الربتق�ل يوفر للج�سم العديد من املغذي�ت التي
ت�س�عد على الوق�ية من بع�ص الأمرا�ص ،وفيم� يلي
اأهم فوائد الربتق�ل ال�سحية:
غني بفيت�مني �سي
حتتوي الربتق�لة الواحدة على  ٪70من الكمية
املو�سى به� من فيت�مني �سي ،مم� يدعم وظ�ئف
اجله�ز املن�عي واحلم�ية من الأمرا�ص ،خ��سة
الأمرا�ص الفريو�سية.
كم� ي�س�هم يف زي�دة اإنت�ج الكولجني مم� يحمي �سحة
اجللد ،ف�سال على اأن فيت�مني �سي مهم للتقليل من
اللته�ب�ت وتعزيز امت�س��ص احلديد ب�جل�سم.
ويعد فيت�مني �سي نوع� مهم� من م�س�دات الأك�سدة
التي ت�س�عد على حم�ربة ال�سيخوخة.
اأ�س�ر موقع “ ”healthاإىل اأن الربتق�لة الواحدة
توفر نحو  3جرام�ت من الألي�ف ،اأي م� يع�دل ٪12
مم� يحت�جه اجل�سم من الألي�ف يف اليوم.

والألي�ف من العن��سر الغذائية املهمة لتعزيز وظ�ئف
اجله�ز اله�سمي ،ف�سال على اأنه� تنظم معدلت ال�سكر
ب�لدم واأي�س� م�ستوي�ت الأن�سولني.
وتعد الألي�ف ه�مة لإنق��ص الوزن ،حيث اأنه� توؤدي
اإىل ال�سعور ب�ل�سبع.
لقد اأثبتت الدرا�س�ت املختلفة اأن الألي�ف التي توجد يف
الربتق�ل ت�س�عد على التقليل من ن�سبة الكولي�سرتول
ال�س�ر ب�لدم ،ف�سال على اأن الألي�ف ه�مة للحم�ية من
خطر الإ�س�بة ببع�ص الأمرا�ص املزمنة ومنه� مر�ص
ال�سكري من النوع الث�ين.
وي�س�عد الربتق�ل على توفري كمية جيدة من امل�ء،
حيث اأن الربتق�لة حتتوي على نحو ن�سف كوب من
امل�ء.
ولهذا ف�إنه يعد من الفواكه الغنية ب�مل�ء والتي
ت�س�عد على حت�سني الدورة الدموية وتعزيز وظ�ئف
اجل�سم ،والتخل�ص من ال�سموم وتعزيز عملية التمثيل
الغذائي.
كم� اأن امل�ء املوجود ب�لربتق�ل ي�س�عد على تعزيز
الط�قة البدنية والعقلية.
ويوفر تن�ول الربتق�ل بع�ص املغذي�ت ،ومنه�
البوت��سيوم املهم ل�سحة القلب وتنظيم معدل �سغط
الدم.

ويحتوي على حم�ص الفوليك الذي يحمي املراأة
احل�مل واجلنني وحم�ية الدم�غ واجله�ز الع�سبي
من التعر�ص اإىل الأمرا�ص املختلفة منه� �سعف
الذاكرة والإ�س�بة ب�لكتئ�ب.
كم� اأن الربتق�ل يوفر امل�غن�سيوم والك�ل�سيوم
وفيت�مني اأ وفيت�مني ب.
غني مب�س�دات الأك�سدة
يحتوي الربتق�ل على م�س�دات الأك�سدة املهمة
لل�سحة ،حيث يحتوي على الفالفونويد الذي يعد
من م�س�دات الأك�سدة التي ت�س�عد على احلم�ية من
اللته�ب�ت والفريو�س�ت.
كم� اأن له القدرة على مواجهة اجلذور احلرة التي
تواجه خالي� اجل�سم مم� ي�س�عد على الوق�ية من
الإ�س�بة ب�لأمرا�ص ال�سرط�نية.
كم� اأن م�س�دات الأك�سدة املوجودة ب�لربتق�ل ت�س�عد
على تعزيز القدرات العقلية.
وقد ذكر موقع “ ”webmdوفق� لدرا�سة ن�سرته�
املجلة الأمريكية للتغذية ال�سريرية اأن الفالفونويد
املوجود ب�لربتق�ل له دور يف التقليل من خم�طر
الإ�س�بة ب�لكتئ�ب خ��سة لدى الن�س�ء ،ف�سال على
اأنه ي�س�عد على منع زي�دة الوزن وتراكم الدهون.

هل يمكن للكائنات الفضائية مراقبتنا من بعيد بتقنيات متطورة؟
لو اأن بع�ص الكواكب التي مت اكت�س�فه�
خ�رج املجموعة ال�سم�سية توؤوي
ح�س�رات متقدمة فهل ميكن ل�سك�نه�
اكت�س�ف وجود كوكبن�؟ درا�سة علمية
جديدة توؤكد اأن نحو األف كوكب خ�رجي
ميكن منه� حتديد موقع الأر�ص واكت�س�ف
وجود احلي�ة على �سطحه�.
تقول درا�سة جديدة ن�سره� ب�حثون
من ج�معتي ليه�ي (Lehigh
 )Universityوكورنيل (Cornell
 )Universityالأمريكيتني يف الن�سرة
ال�سهرية للجمعية امللكية لعلوم الفلك
 MNRASيف  20اأكتوبر/ت�سرين
الأول اجل�ري :اإن هن�ك م� يزيد على
األف نظ�م جنمي ميكن للح�س�رات خ�رج
كوكب الأر�ص -اإن ك�نت موجودة -اأن
تراقبن� منه�.

هذه الأنظمة النجمية يقع كوكبن� يف مرمى
ب�سره� املب��سر ،وهي قريبة من� مب� يكفي
لدرجة اأنه� ل ت�ستطيع فقط حتديد موقع
كوكب الأر�ص ،بل قد يكون ب�إمك�نه� اأي�س�
اكت�س�ف الآث�ر الكيمي�ئية للحي�ة عليه�.
منذ اكت�س�ف اأول كوكب خ�رجي يف ع�م
 1992ر�سد علم�ء الفيزي�ء الفلكية 4292
كوكب� خ�رج نظ�من� ال�سم�سي تدور حول
 3185جنم�.
وقد ا�ستخدم العلم�ء يف معظم هذه
الكت�س�ف�ت طريقة العبور التي تعتمد
على ت�سجيل التغريات يف �سوء النجم
امل�سيف عندم� مير كوكب اأم�مه.
كم� �سيكون لتل�سكوب جيم�ص ويب
James
Webb
(Space
 )Telescopeالف�س�ئي -املقرر
اإطالقه يف ال�سنوات القليلة الق�دمة-

القدرة على درا�سة العديد من هذه
الكواكب مبزيد من التف�سيل ،واكت�س�ف
وجود الغ�زات التي متثل عالمة من
عالم�ت وجود احلي�ة مثل غ�ز امليث�ن اأو
غ�ز الأك�سجني يف غالفه� اجلوي.
لكن طريقة العبور هذه ل تكون ف�علة
اإل مع الكواكب التي تقع مداراته� بني
النجوم امل�سيفة والأر�ص.
ويف الدرا�سة اجلديدة ،عك�ص الب�حثون
وجه�ت النظر ،مت�س�ئلني :اأي الكواكب
اخل�رجية القريبة ميكن ل�سك�نه -اإن
وجدوا -روؤية الأر�ص وهي متر اأم�م
ال�سم�ص؟ وهل ميكن اأن يكون �سك�ن تلك
الأنظمة النجمية ق�درين على اكت�س�ف
عالم�ت وجودن� على �سطح الأر�ص؟
بح�سب بي�ن ن�سر على موقع ج�معة
كورنيل حول نت�ئج الدرا�سة ،يقول

الب�حثون اإن هن�ك  1004كواكب تقع
على م�س�فة تقل عن � 326سنة �سوئية
من الأر�ص ،ويتيح موقعه� ر�سد الأر�ص
ب��ستخدام طريقة العبور.
ومن بني هذه الأجرام هن�ك  508كواكب
لديه� زواي� م�س�هدة متنحه� م� ل يقل
عن � 10س�ع�ت من بي�ن�ت الر�سد يف كل
مرة متر فيه� الأر�ص بينه� وبني ال�سم�ص،
وهي ظروف مث�لية لكت�س�ف هذا الكوكب
ال�سخري ال�سغري وعالم�ت احلي�ة يف
غالفه اجلوي لو ك�ن لدى �سك�ن هذه
الكواكب البعيدة تل�سكوب �سبيه بجيم�ص
ويب.
ويقول الب�حثون اإن نحو  ٪5من النجوم
التي تدور حوله� هذه الكواكب هي على
الأرجح اأ�سغر عمرا من اأن تتيح فر�سة
تطور احلي�ة الذكية على توابعه� حتى

اإن ك�نت تتوفر فيه� الظروف املن��سبة
لظهور �سكل من اأ�سك�ل احلي�ة.
لكن الـ ٪95املتبقية منه� تنتمي اإىل فئ�ت
النجوم التي ميكنه� اأن حتت�سن احلي�ة
مللي�رات ال�سنني اإذا توفرت الظروف
املالئمة لذلك.
وي�سري موؤلفو الدرا�سة اإىل اأن معظم هذه
النجوم تقع يف اأق�سى نه�ية نط�ق 326
�سنة �سوئية ،لأن املنطقة التي يكون فيه�
ر�سد عبور الأر�ص ت�سبح اأ�سغر كلم�
اقرتبن� من نظ�من� ال�سم�سي ،لكن اأقرب
جنم يف الق�ئمة يبعد � 28سنة �سوئية
فقط.
وهن�ك العديد من النجوم الأخرى
القريبة التي هي على و�سك الدخول يف
املنطقة التي ت�سمح بروؤية الأر�ص يف
القرون القليلة الق�دمة ،بع�سه� �س�طع

بدرجة ك�فية يف ال�سم�ء بحيث ميكن
روؤيته� من الأر�ص.
وت�سم الق�ئمة جمموعة الكواكب التي
تدور حول قزم اأحمر ي�سمى جنم تيغ�ردن
( )Teegardenويقع على بعد 12
�سنة �سوئية فقط ،ورغم اأنه ل يتمتع
ح�لي� بزاوية روؤية من��سبة لتحديد موقع
الأر�ص ف�إنه مع �سرعة تلك املجموعة من
الكواكب يف احلركة �سوف تدخل املنطقة
التي متكنه� من ر�سد الأر�ص يف وقت
مبكر من ع�م .2044
و�سي�سعى الب�حثون يف اخلطوة الت�لية
من عملهم اإىل تركيز عملي�ت البحث
عن احلي�ة الذكية على الـ1004
كواكب التي مت حتديده� يف الدرا�سة
ب��ستخدام برامج اكت�س�ف الت�س�لت
من احل�س�رات الف�س�ئية املتقدمة.
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محالت بغدادية عريقة

أول الغيث

السفينة
طارق حرب

يعود تاأ�شي�شها اىل اأيام العبا�شيني على �شفاف دجلة..
وحملة ال�شفينة هي واحدة من حمالت اأعظمية بغداد
العريقة ،ا�شتهرت بالعهد العبا�شي باأول م�شت�شفى
اأقامته ام اخلليفة املقتدر ثم ب�شفينتها ثم باأول جامعة
ببغداد ثم املقربة امللكية ثم باملجال�ض الثقافية واملقاهي
التي انت�شرت فيها.
وتقع ال�شفينة يف ال�شمال الغربي لبغداد تقريباً وهي من
حمالت العظمية الرتاثية ،ونق�شد بذلك حملة الن�شه
وحملة ال�شيوخ وحملة را�ض احلوا�ض وحملة احلارة،
ذلك ان العظمية بعد ذلك اأي من بداية القرن الع�شرين
ظهرت حمالت جديدة ارتبطت بالعظمية ،وهي حمالت
الكريعات وال�شليخ وراغبة خاتون وهيبت خاتون.
وحملة ال�شفينة حملة يف منطقة العظمية منذ ان كانت
ت�شمى اخليزرانية ن�شبة اىل اخليزران زوجة ثاين خليفة
ببغداد اخلليفة العبا�شي املهدي واأم اخلليفتني الهادي
وهارون الر�شيد ،وان كانت اول من دفن فيها هي
البانوقة ابنة اخلليفة املهدي من غري اخليزران والتي
ماتت �شابة ،فكانت اول من دفن يف مقربة اخليزران
او مقربة العظمية او مقربة الإمام العظم ..وحملة
ال�شفينة ت�شغل اجلزء اجلنوبي من العظمية الرتاثية،
لن بعدها تاأتي املزارع وال�شجار اىل حد باب املعظم،
لكن يف نهاية القرن التا�شع ع�شر وبداية القرن الع�شرين
ح�شل عمران يف املنطقة جنوب ال�شفينة يف ال�شرافيه
والنجيبيه والك�شرة وق�شر ابن �شع�شوع والبالط امللكي
وغريها ،وهي حملة بني حملة احلارة وحملة الن�شه،
وكانت حملة ال�شفينة من حمالت بغداد العامرة يف العهد
العبا�شي وم�شهورة ،ذلك ان ال�شيدة (�شغب) زوجة
اخلليفة العبا�شي املعت�شد واأم اخلليفة العبا�شي املقتدر
الذي حكم بغداد عام 295هـ وا�شتمر حكمه ربع قرن
تقريباً ،ويف خالفة ابنها املقتدر ،قامت ببناء م�شت�شفى

يف �شوق يحيى الذي كان يف اأر�ض حملة ال�شفينة احلالية
وقد توىل افتتاحه وترتيب الطباء فيه �شنان بن ثابت
ال�شابي ،وكان مبلغ النفقات ال�شهرية �شتمائة دينار
�شهرياً ،اإذ كانت ال�شيدة (نواعم) التي اأ�شبح ا�شمها
(�شغب) بعد ولدتها املقتدر من عظيمات الن�شاء يف العهد
العبا�شي ،و�شبب ت�شميتها بال�شفينة يعود اىل احتمالت
ثالثة ،فمن قائل انها يف مكان يطل على نهر دجلة ،حيث
توجد �شفينة تتوىل نقل النا�ض من العظمية اىل الكاظمية
التي تقابل العظمية يف اجلهة الخرى من نهر دجلة
وبالعك�ض ،اأي من الكاظمية اىل العظمية ،وميكن ان
تكون على �شكل (دوبه) التي تنقل الب�شائع وال�شخا�ض
ومكانها بجانب اجل�شر اخل�شبي الذي كان قبل 1957
قبل ج�شر الأئمة ،حيث كانت تعرب عليه ال�شيارة بعد
ان ينزل منها الركاب ،لذا كنا ننزل من ال�شيارة التي

تعرب اجل�شر وحدها ،ومن قائل ان هنالك �شفينة تاأتي
كل ثالثة اأ�شهر مرة لنقل اجللود ومنتجاتها حيث كانت
تاأتي كل ثالثة ا�شهر اىل هذه املحلة لنقل ما تنتجه معامل
دبغ اجللود امل�شهورة يف بغداد ،ويقوم الأعظميون بنقل
ال�شوف ومنتجات اجللود ،وقال اآخرون ان ال�شم جاء
من �شفينة غرقت جماور املحلة يف نهر دجلة ،واخذت ا�شم
ال�شفينة الغارقة ،وقد اخذت ال�شفينة �شهرة بعد بناء
جامعة ال البيت يف اأطرافها والتي ا�شتمر بها التدري�ض
لثالث �شنوات يف كلية احلقوق وكلية الطب وكلية الأمور
ال�شرعية حتى اإغالقها �شنة  ،1929كما ا�شتهرت ببناء
املقربة امللكية التي ا�شبحت هي واجلامعة جزءا من
حملة ال�شفينة ،وما زالت املقربة امللكية حيث قبور
العائلة املالكة وبناية جامعة العراق احلالية.
كذلك ا�شتهرت بالن�شف الول من القرن الع�شرين

بال�شخ�شيات التي �شكنتها ،وبثالثة جمال�ض ثقافية
عظيمة ،واأول تلك املجال�ض جمل�ض ال�شاعر الكبري
معروف الر�شايف وجمل�ض ال�شيد اأمني العظمي وجمل�ض
العالمة حمدي العظمي ،اإذ ملا عاد الر�شايف من الفلوجة
اىل بغداد نزل يف دار �شديقه خريي الهنداوي يف
الأعظمية ،و�شار يعقد جمل�شه فيها ثم ا�شتاأجر له دار ًا
يف حملة ال�شفينة بالأعظمية كان يعقد جمل�شه فيها ،ويف
مقهى واقعة على نهر دجلة امام ال�شارع الذاهب من
العظمية اىل الكاظمية ،لذاك �شميت هذه املقهى بعد
وفاته مقهى الر�شايف ..وجمل�ض ال�شيد امني العظمي يف
حملة ال�شفينة الثقايف البغدادي ا�شتهر بح�شن ال�شرية
واملقام املعروف ،وكان جمل�شه يختلف اإليه رجالت
البلد وعلماوؤها ،وقد نال اأولده �شهرة طيبة ،ف�شاحب
املجل�ض من بيوتات العظمية.
اأما املجل�ض البغدادي الآخر للعالمة احلاج حمدي
العظمي ،فقد كان يف داره مبحلة ال�شفينة يعقد بعد
�شالة الع�شر من يوم اجلمعة من كل ا�شبوع يرتدد
عليه رجالت العلم والف�شل واأعيان البلد من علماء
وادباء وف�شالء ووجهاء ،وكانت له مكتبة ب�شتى اللغات
ت�شم اكرث من ع�شرة الف جملد بني مطبوع وخمطوط،
ويتداول يف املجل�ض الحاديث ال�شيقة والبحاث القيمه،
وكثري ًا ما ت�شطرب الآراء والفكار ،فيكون ال�شيد حمدي
العظمي ومكتبته احلكم العدل يف ف�ض النزاع واإقامة
البينة ،ومن مقاهي حملة ال�شفينه مقهى الچرداغ
التي تاأ�ش�شت �شنة  192٤امل�شيدة باحل�شران وكانت
هذه املقهى ملتقى اأهل الريا�شة من ال�شيادين للدراج
والغزلن ،منهم اموري ا�شماعيل ونهاد حمدي ،ويرتادها
ال�شخ�شية الرتاثية والتلفزيونية فخري الزبيدي ،وفيها
مقهى الر�شايف ومقهى النعمان يف راأ�ض احلوا�ض ومقهى
راأ�ض احلوا�ض ،وكان هنالك مطعم هوبي ومكوى
عبد ال�شميع �شقيق رئي�ض اجلمهورية عبد ال�شالم
عارف ،ومقهى ا�شماعيل يف راأ�ض احلوا�ض وغريها.

شخصيات عراقية

عطا عبد الوهاب ..القاضي والدبلوماسي واألديب
رفعة عبد الرزاق محمد
اأحب عطا عبد الوهاب واأحب ا�شرته،
ومبعث حبي هذا وا�شح ،وبعبارة
واحدة ،لأن فيها زكي عبد الوهاب ،وحبي
لزكي نابع من اأمرين ،الول تاريخي،
والثاين اإن�شاين ..الول انتماء زكي عبد
الوهاب اىل اجليل الو�شط من اعالم
احلركة الدميقراطية يف العراق ،اإذ كان من
موؤ�ش�شي احلزب الوطني الدميقراطي �شنة
 ،19٤6وخروجه من احلزب ب�شبب خالفه
مع زعيم احلزب ال�شتاذ كامل اجلادرجي
حول ما �شمي باملذكرة عن (ال�شرتاكية
الدميقراطية) ،والثاين النهاية املفجعة
له وللحركة الدميقراطية ،باتهامه بتهم
�شنيعة واعدامه احلياة ،بق�شية ملفقة
حتكي الظلم والنتقام ..وكال المرين
وجدا يف عقلي وقلبي و�شيجة مل تنف�شل،
لأين �شمعت بزكي عبد الوهاب من والدي
املنتمي للحزب الوطني الدميقراطي،
من احاديث عن انتقام �شلطة  17متوز
الغا�شمة من ال�شخ�شيات الوطنية التي
رف�شت التعاون مع النقالبيني بعد ذلك
الذي فعلوه �شنة ! 1963
لقد ارادت ال�شلطة بعد انقالب  1968ان
حت�شن من �شورتها الدموية ،فاأ�شاعت

عبارة (الثورة البي�شاء) متويها وتدلي�شا،
واجرت بع�ض (ال�شالحات) ال�شيا�شية،
وكل هذا مل يجد نفعا لدى العارفني ببواطن
المور ،ويف مقدمتهم الدميقراطيون
الذين خربوا احوال العراق وحتولته
ال�شيا�شية ..ومنذ البدء مل ي�شتجب احد
من الوطنيني الدميقراطيني قدميا وحديثا
لدعوات ال�شلطة اىل التعاون ،وقد اثبتت
اليام �شواب عدم ال�شتجابة لنوازع
ال�شلطة ال�شتبدادية ..وكانت حمنة زكي
عبد الوهاب و�شقيقه عطا عبد الوهاب التي
يندى لها جبني الن�شانية والن�شاف .
اأحيل والدي على التقاعد �شنة  1971ومل
يزل يف منت�شف اخلم�شينيات ،وعندما كان
�شديقه ثابت ال�شوك ميازحه لهذا العزل!
يجيبه ((احالتي على التقاعد اف�شل من
احالتي اىل ابن وتوت مثل زكي واخيه عطا
!)) وما ابن وتوت اإل رئي�ض حمكمة الثورة
�شيئة ال�شيت .
وللتعريف بهذه ال�شرة البغدادية العريقة
اذكر :كان عبد الرزاق القي�شي امل�شهور
بـ (حتانه) خمتارا ملحلة احليدرخانة،
وكانت ا�شرته لدى اأهل املحلة ت�شمى
عائلة الرب�شان لبيا�ض افرادها و�شهبتهم،
وهو والد عبد القادر اخلطيب عامل الدين
واملقريء ال�شهري والدكتور احمد ناجي

القي�شي ا�شتاذ الدب يف جامعة بغداد،
وفا�شل مدر�ض الريا�شة املعروف يف
الو�شاط الرتبوية ..ولعبد الرزاق حتانه
اخو يدعى عبد الوهاب هو والد جميل
وزكي وعطا .ويذكر ان لعبد الرزاق اي�شا
ابنة تزوجت من حممود عبد القادر (وهو
والد ال�شيخ حممد بهجة الثري وعزة
وعبد القادر من زوجته الوىل) .اأما ابنة
عبد الرزاق حتانة فقد اجنبت بنات هن
زوجات كمال ابراهيم ال�شيا�شي والوزير
وعبد اللطيف ال�شواف وزكي عبد الوهاب
ووداد عايل امني الدروبي ( من اوراق عبد
احلميد الر�شودي).
كان عبد الرزاق بن �شفر القي�شي من
�شباط اجلي�ض العثماين ،وا�شرته كانت
تدعى ا�شرة (حتانه) .اأما ابنه البكر ال�شيخ
عبد الرزاق فهو مدر�ض يف املدر�شة الدينية
يف جامع احليدرخانة ،وكان عبد الرزاق
قد تزوج ثالث ن�شاء اأجنبت زوجته الأوىل
اأربعة اأولد ،هم عبد الوهاب البن الأكرب،
والبن الثاين عا�شم من الرتبويني ( الد
ب�شرى وفريد) ،وحممد عبد ال�شتار تويف
وهو �شاباً على اإثر �شقوط حية كبرية من
�شقف داره اإىل جانبه .اأما حممود وهو البن
الأ�شغر ،فتوىل وظيفة يف دائرة ت�شوية
الأرا�شي التي كان لها �شاأن يف تثبيت ملكية

الأرا�شي يف العراق ،وكان مركزها يف لواء
احللة ،عني بعدها مدير ًا لدائرة الت�شوية
نف�شها ،وهذه الوظائف كانت تعد من
الوظائف ذات املراكز الجتماعية املرموقة
اآنذاك ،اأما عمه ناجي فهو اآخر اأبناء ال�شيخ
عبد الرزاق من زوجته الثالثة ،ح�شل على
بكالوريو�ض يف اللغة العربية من جامعة
القاهرة ،ثم حاز على �شهادة املاج�شتري من
كلية الآداب يف جامعة بغداد ،والدكتوراه
من جامعة طهران عن كتاب (عطرنامه)،
وهو ع�شو يف املجمع العلمي العراقي.
ولد عبد الوهاب والد جميل يف بغداد �شنة
1880م  ،ودر�ض يف املعاهد العثمانية ،ثم
خدم ب�شفة �شابط يف اجلي�ض العثماين،
اإىل اأن اأ�شرته القوات الربيطانية يف بداية
احلرب العاملية الأوىل ،وعلى اأثر هزمية
الدولة العثمانية يف احلرب ،مت نفيه اإىل
الهند ملدة ق�شرية ،ثم اأفرج عنه وعاد
اإىل العراق �شنة  ،1921وا�شتمر يف خدمة
اجلي�ض العراقي حتى وفاته �شنة ،19٤3
ب�شبب مر�ض ال�شرطان.
تزوج عبد الوهاب من بدرية عبد اللطيف
التي كانت ربة بيت ،واأجنبت له ثالثة
ذكور وبنتا واحدة ،بذل عبد الوهاب جهد ًا
كبري ًا من اأجل تربية اأولده وتعليمهم،
لدرجة اأنه مل ي�شمح لهم مبمار�شة اأي عمل

يف بداية حياتهم ،وذلك كي ل يواجهوا
متاعب احلياة مبكر ًا ،فكان من الطبيعي اأن
يوا�شلوا درا�شتهم ليتولوا بعدها منا�شب
مهمة ،وتكون لهم مكانة اجتماعية مرموقة.
اأما اأولده ،فهم جميل ال�شيا�شى والداري
والوزير املعروف يف العهد امللكي (ت
 ،)1973ثم جميلة وهي البنت الوحيدة،
ويليها يف الرتتيب العمري �شقيقها زكي
( اعدم �شنة  .) 1970اأما ا�شغرهم �شنا
فهو ال�شتاذ عطا عبد الوهاب ،ال�شيا�شي
والدبلوما�شي واملرتجم والأديب املولود
�شنة  192٤يف بغداد ،وفيها اكمل درا�شته
البتدائية يف مدر�شة املاأمونية البتدائية
ثم العدادية الغربية ،وتخرج من كلية
احلقوق �شنة  ،19٤٤مار�ض الق�شاء ،وعني
يف عام  19٤7حاكماً يف حمكمة �شلح بغداد،
ثم اأ�شبح �شكرتري ًا للملك في�شل الثاين،
والأمري عبد الله ،اعتقل �شنة  ،1969من
قبل نظام حزب البعث يف العراق ،وحكم
عليه بالإعدام ،الذي مل ينفذ ليطلق �شراحه
�شنة  ،1982ومن ثم عني �شفري ًا للعراق
يف الأردن �شنة  ،200٤وتويف يوم 25
كانون الثاين  2019يف العا�شمة الردنية..
ويقدم كتابه املو�شوم (�شاللة الطني) وهو
مذكراته تفا�شيل حياته ومنجزه الفكري
واملحنة التي اأملت به ظلما وحقدا.

َ
من يعيد (مائدة نزهت)
من الكويت؟

عادل العرداوي
من بني احلكايات التي رواها يل ال�شاعر الغنائي
الراحل (جميل م�شاري) قبل �شنوات من رحيله
الأبدي اإىل جوار ربه ..انه كان �شاهد عيان هو
واملطرب الريفي الراحل اي�شاً (�شهيد كرمي) ،عن قيام
املطربة العراقية املرحومة (مائدة نزهت) بت�شجيل
اغنية كويتية ب�شوتها ،وهذه من احلالت النادرة
وغري املعروفة عن هذه املطربة الرقيقة.
وتبداأ احلكاية ،كما ي�شري املرحوم م�شاري ،اىل ان
مائدة نزهت �شبق لها اأن زارت الكويت هي وزوجها
امللحن وديع خونده (�شمري بغدادي) يف عام ،1967
لأغرا�ض فنية تتعلق باتفاقها مع (�شركة ابو زيد
فون) اخلا�شة بت�شجيل وتوزيع ال�شرطة الغنائية
اآنذاك ،لغر�ض ت�شجيل وت�شويق بع�ض من اغانيها
ا�شوة باملطربني الآخرين.
وكان من منهاج زيارتها تلك زيارة اذاعة وتلفزيون
الكويت لت�شجيل بع�ض اأغانيها لهما ،كما فعل من قبل
عدد من املطربني العراقيني والعرب ،بل ان بع�شهم
أغان كويتية باأ�شواتهم و�شجلوها هناك
قام بت�شجيل ا ٍ
من باب املجاملة ،كما فعل عبد احلليم حافظ بت�شجيل
اغنية (يا هلي) وهي بكالم وحلن كويتيني ،وفائزة
احمد التي �شجلت اي�شاً اغنية (�شوت ال�شهارى)
التي هي بال�شل للفنان الكويتي ال�شهري عو�ض
دوخي ،واملرحوم ناظم الغزايل الذي غنى و�شجل
اغنية (حيوا الكويت) ،وغريهم كثري.
وـمام هذا الواقع فقد ا�شبح لزاماً على مائدة نزهت
ان تختار اغنية كويتية معينة لتتدرب على ادائها
اثناء وجودها هناك ،وبالفعل فقد اختارت واحدة من
اغنيات املطرب الكويتي (نا�شر احلريبي) لتغنيها
وت�شجلها ب�شوتها لإذاعة الكويت ،وهذا ما ح�شل
بالفعل ..فقد اختارت مائدة اغنية (ا�شاألك باهلل)
للحريبي الذي ابتهج كثري ًا مببادرة املطربة العراقية
هذ..
وكلمات تلك الغنية الرقيقة ل�شاعر غنائي كويتي ،ل
يح�شرين ا�شمه الآن ،يقول فيها:
اأ�شالك باهلل هل هذا �شحيح..؟
ماحچوا عني وعنك من كالم..
ما لهم فينا وفييك ياحبيب!..
ا�شركوا من عينك وعيني املنام )..اىل اآخره...
وفعالً ،وبح�شور املطرب احلريبي ،مت ت�شجيل
تلك الغنية (النادرة) لإذاعة وتلفزيون الكويت،
وكان اداء مائدة نزهت لها مثري ًا ومتمكناً مما اثار
الندها�ض والعجاب لدى �شاحب الغنية ال�شلي
الفنان احلريبي.
واظن ان هذه الغنية ما زالت موجودة يف ار�شيف
وت�شجيالت اذاعة وتلفزيون الكويت ،يف حني اأنها مفقودة
متاماً يف ار�شيف الذاعة والتلفزيون العراقي ،وهي واحدة
من النوادر الغنائية العراقية املفقودة ،مع الأ�شف.

مكتبة (مكنزي) ..تخصصت بعرض الكتب والمراجع عبد اللطيف باشا المنديل ..أول
وزير للتجارة في العراق الملكي
االنكليزية حصرًا
ولد كينيث مكنزي لعائلة فالحية اأ�شكتلندية يف
حوايل �شنة  1880يف احدى قرى مقاطعة رو�ض-
�شاير يف اأقا�شي اأ�شكتلندا ..توفى والده مبكر ًا تاركاً
ال�شبي كينيث واأختني ..ح�شل على عمل يف ق�شم
مبيعات الكتب يف اأحد املحالت اللندنية ال�شهرية،
بعد ب�شع �شنوات من العمل اأ�شبح ملكنزي خربة
كبرية يف �شوق الكتب .
تعرف على همفري بومان الذي كان يبحث عن كتبي
للعمل يف العراق ،فو�شل مكينزي اىل بغداد ،وتبني
له ان البلد بحاجة اىل مكتبة �شاملة للكتب الأجنبية،
اإفتتح مكتبة مكنزي يف ال�شراي» الق�شلة « وانطلقت
املكتبة بنجاح كبري ،واإ�شافة اىل الكتب املدر�شية
والتعليمية العلمية والأدبية كانت املكتبة توفر
جميع الكتب الإنكليزية املخت�شة بالعامل العربي
والإ�شالمي من كتب الرحالت والتاريخ والرتاث
القدمية واحلديثة ،ا�شافة اىل الن�شرات والدوريات
الر�شينة ..واأ�شبحت مكتبة مكنزي اأف�شل مكتبة
متخ�ش�شة يف الإ�شالميات والرتاث والرحالت اىل
العامل العربي ،لي�ض يف العراق وال�شرق الأو�شط
فقط ،بل يف العامل اأجمع ،حيث كانت طرود الكتب
تر�شل من املكتبة اىل زبائن يف خمتلف البلدان من

الوليات املتحدة وحتى اليابان ،اإ�شافة اىل طرود
بريدية ا�شبوعية اىل بلدان ال�شرق الأو�شط ..حيث
كان مكنزي يقوم بطبع بع�ض الكتب بالإنكليزية يف
بغداد.
ولتو�شع ن�شاط املكتبة ،فقد تطلب وجود �شخ�ض
ثان يف بريطانيا للقيام بهذه املهمة ،فطلب كينيث
ٍ
من �شقيق زوجته ،دونالد مكنزي ،القدوم اإىل بغداد
وم�شاعدته على عمل املكتبة ،بذلك اأ�شبح الإثنان
يتناوبان للبقاء يف بغداد ولندن لتوفري الطلبات من
الكتب ،اإ�شافة اىل ذهاب زوجته اىل لندن يف بع�ض
املرات.
قام مكنزي بنقل املكتبة اىل بناية النادي الربيطاين
يف �شارع الر�شيد ،جوار جامع ال�شيد �شلطان علي،
وبعد عدة �شنوات انتقلت املكتبة اىل اأحد حمالت
بناية لينج يف �شارع الر�شيد ،واأ�شبحت املالذ
( ،)Mackenzie Bookshopللمثقفني
وطلبة الدرا�شات العليا وحمبي القراءة يف بغداد.
يف م�شاء يوم ال�شبت  21من �شهر كانون الثاين �شنة
 ،1928وحني كان يعمل يف املكتبة توفى كينيث
مكنزي بعدما اأ�شيب بجلطة ،و�شيعته بغداد ت�شييعا
كبريا بح�شور كبري من العراقيني والربيطانيني،

علي مصطفى الغبان

ودفن يف املقربة الربيطانية يف الباب املعظم.
ت�شلم دونالد مكنزي� ،شقيق زوجته ،اإدارة املكتبة
وا�شتمر على نهجها بنجاح كبري ،وا�شتمر يعمل يف
املكتبة حتى وفاته عام  ..19٤6وكان قد او�شى ان
ت�شلم املكتبة بعد وفاته هبة اإىل م�شاعده يف الدكان
املرحوم جواد املعروف بكرمي مكنزي ..ولقد زرت

املكتبة قبل فرتة وكانت يف حال يرثى له ،وكانت
تدير املكتبة �شيدتان حتاولن ال�شمود باملكتبة بعد
ان ا�شبحت حماطة مبحالت الحذية ،ولكن الواقع
فر�ض نف�شه ،حيث مت بيع مكتبة مكينزي لت�شبح
واحدة من حمالت بيع الحذية ،يف زمان ا�شبحت
فيه القراءة اآخر اهتمامات الكثري من النا�ض.

عبد اللطيف با�شا اإبراهيم املنديل،
املولود يف مدينة الب�شرة ،امتهن
التجارة بني الب�شرة وبغداد والهند،
حيث عني وزيرا للتجارة يف اأول وزارة
عراقية برئا�شة عبدالرحمن النقيب يف
عام  ،1920ويف ثاين وزارة يف عام 1921
 ..ثم عني وزيرا لالأوقاف يف وزارة عبد
املح�شن ال�شعدون الثانية يف عام ..1922
وانتخب لع�شوية املجل�ض التاأ�شي�شي
العراقي عن الب�شرة ،ثم اأ�شبح ع�شوا
يف جمل�ض الأ�شراف ..من اأهم منجزاته
�شعيه لتزويد مدينة الب�شرة بالكهرباء
ومياه ال�شرب ،حيث اأ�ش�ض يف الب�شرة
اأول م�شروع لإ�شالة املياه يف العراق،
وعمل على اإ�شالح الزراعة وتن�شيط
التجارة واإعمار املدينة.

بانوراما
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لهذه األسباب توقفوا فورًا عن
تنظيف األذن باألعواد القطنية!

التربية تشيد بطالب عراقي اختير
ضمن العشرة األوائل على العالم
اأ�شادت وزارة الرتبية بالطالب
(اأ�شد اهلل علي) بعد اختياره �شمن
الع�شرة االوائل على العامل يف
م�شابقة codeavour 2020
والتي تُعد من اأكرب امل�شابقات مبجال
الربجمة والذكاء اال�شطناعي
يف العامل .وعرب وزير الرتبية،
علي حميد الدليمي ،عن «تقديره
و�شكره لكل اجلهود املبذولة من قبل
املوؤ�ش�شات التعليمية والتي قادت
الطالب يف ال�شف االأول املتو�شط
مبدر�شة املوهوبني التابعة لرتبية
الب�شرة ،اأ�شد اهلل علي ،اىل الفوز
بامل�شابقة التي �شارك فيها ()5479
طالبا موزعني بني  99دولة».واكد
الوزير «حر�ص الوزارة على اإيالء
اجلانب االإبداعي اأهمية ق�شوى
يف �شبيل خلق وا�شتثمار الطاقات
ال�شبابية الواعدة التي يعول
عليها العراق دوماً لتكري�ص دوره

الريادي يف خمتلف املجاالت».
واأ�شار الدليمي اإىل ان «م�شاركة
العراق هو اجناز نفخر به ،ون�شعى
لتو�شيعه م�شتقب ًال ،حيث جاءت
هذه اجلائزة تتويجاً للعمل ال�شاق

قد يعتقد البع�ص اأن بقاء املادة
ال�شفراء يف االأذن واملعروفة بـ
«�شمع» االأذن م�شر ،لكن ذلك غري
�شحيح متاما ،فوجود هذه املادة
�شروري ،وال�شبب هو اأن �شمع
االأذن ي�شاعد على بقاء جمرى
ال�شمع لزجا ويحمي االأذن من
االأو�شاخ والغبار ،ورغم ذلك فاإن
اإفراز هذه املادة يزعج الكثريين
ما يدفعهم الإزالتها بكل الو�شائل
املتاحة.
االأعواد القطنية تت�شدر قائمة
االأدوات امل�شتخدمة الإزالة �شمع
االأذن ..ورغم عبارات التحذير
املكتوبة اأحيانا على علب «االأعواد
القطنية» ،والتي حتذر من
ا�شتخدامها «غري منا�شبة لتنظيف
االأذنني» ،فاإن الكثري من النا�ص
تتجاهل هذه التحذيرات ..فهل

الذي قام به الطالب واملالك الذي
قام بتدريبه خالل االأ�شهر ال�شابقة،
و�شن�شعى لتكرمي هذا الفوز باأعلى
امل�شتويات لالإجناز الكبري الذي
حققوه على م�شتوى العامل».

تنظف هذه االأعواد االأذنني حقا؟
من غري امل�شتبعد اأن تكون هذه
االأعواد القطنية غري مالئمة حقا
الإزالة ال�شمع ب�شكل فعال ،بل
وحتى اإن عملية التنظيف قد تليها
زيارة ا�شطرارية اإىل اخت�شا�شي
ال�شمع وال�شبب هو اأن البع�ص
ي�شيء ا�شتخدام هذه االأعواد،
ما يوؤدي بدوره اإىل اإيذاء جمرى
ال�شمع اأو يت�شبب يف اإحداث ثقب
غ�شاء طبلة االأذن ،وهو اأمر موؤمل
جدا ويحتاج اإىل تدخل جراحي
اأحيانا.
يواخيم في�شمان ،نائب رئي�ص
الرابطة االأملانية الأمرا�ص االأنف
واالأذن واحلنجرة ،يحذر بدوره
من ا�شتخدام االأعواد القطنية
يف تنظيف االأذن ،فهي ال تقل
خطورة براأيه عن ا�شتخدام

قطرات وبخاخات تنظيف االأذنني
امل�شرة ،وين�شح باال�شتغناء
كليا عنها ح�شب ما اأورده موقع
«اأوغ�شربغه األغماينه» االأملاين.
ويعتقد البع�ص اأن عملية
تنظيف االأذن باالأعواد القطنية
تكون جمدية ،لدى اإخراج
العيدان البي�شاء النظيفة من
االأذن بلون اأ�شفر .لكن ذلك
االعتقاد خاطئ ،فاالأعواد
القطنية ت�شاعد على التخل�ص
من ال�شمع املوجود يف مقدمة
جمرى ال�شمع فقط ..ويف عمق
االأذن يكون االأمر خمتلفا متاما..
فتنظيف االأذن باالأعواد القطنية
يوؤدي اإىل �شغط ال�شمع بقوة اإىل
داخل جمرى ال�شمع ،االأمر الذي
قد ينتهي بجفاف ال�شمع داخل
االأذن م�شببا التهابا يف االأذن.

الكشف عن أصغر الزواحف لك سيدتي

فتة الباذنجان والبطاطس باللبن
ّ

في العالم

ك�شف باحثون عن اأ�شغر ذكر من الزواحف
يف العامل ميكن اأن يالئم اأطراف االأ�شابع،
 ،Brookesia nanaوهو نوع �شغري
للغاية من احلرباء من الغابات املطرية يف �شمال
مدغ�شقر .وو�شف الباحثون موؤخرا ذكرا واأنثى
من النوع ،يف درا�شة نُ�شرت يف  28يناير يف جملة
�شدموا من
 ،Scientific Reportsحيث ُ
اأبعاد الذكر ب�شكل خا�ص ..ويبلغ قيا�شه ن�شف
بو�شة فقط ( 13.5ملم) ليكون اأ�شغر زاحف

المكونات

بطاط�ص مقطّ عة اإىل مكعبات ومقلية – 4
باذجنان مقطّ ع اإىل مكعبات ومقلي – 4
حب م�شلوق – كوبان
ح ّم�ص ّ
خبز مقطّ ع اإىل مكعبات ومقلي –  4اأرغفة
بقدون�ص م ّورق للتزيني – بح�شب الرغبة
لتح�شري خليط الزبادي:
لنب زبادي – كوبان
ع�شري ليمون حام�ص –  4مالعق كبرية
ثوم مهرو�ص –  4ف�شو�ص
خ ّل اأبي�ص – ملعقتان �شغريتان
�شماق – ملعقتان �شغريتان
ملح – ملعقتان �شغريتان
مك�شرات – بح�شب الرغبة

بالغ ُو�شف على االإطالق ..ويف الواقع ،كان قيا�ص
الذكر  B. nanaاأ�شغر من نظريه االأنثوي،
والذي يبلغ طوله  0.75بو�شة.وقال معد
الدرا�شة الرئي�شي ،فرانك غالو ،عامل الزواحف يف
جمموعة والية بافاريا لعلم احليوان يف ميونيخ ،لـ
«اليف �شاين�ص» يف ر�شالة بريد اإلكرتوين« :بالنظر
اإىل اأن خطة اجل�شم العامة للزواحف ت�شبه اإىل حد
ما تلك اخلا�شة بالثدييات والب�شر ،فمن الرائع اأن
نرى كيف ميكن اأن ت�شغر اأع�شاء هذه الكائنات».

– لتح�شري خليط الزبادي :يف وعاء� ،شعي اللنب الزبادي وع�شري الليمون احلام�ص والثوم املهرو�ص واخل ّل
االأبي�ص وال�شماق وامللح.
– اخلطي املكونات جيد ًا باخلفاق اليدوي حتى تتجان�ص.
– يف طبق التقدمي� ،شعي طبقة من البطاط�ص املقل ّية ث ّم الباذجنان املقلي ث ّم احلم�ص يليه اخلبز املقلي.
– وزّعي القليل من خليط اللنب الزبادي فوق املكونات.
– ز ّيني بالبقدون�ص امل ّورق واملك�شرات.

خطورة استعمال ورق األلمنيوم
لقد �شاع ا�شتخدام ورق االأملنيوم
(الق�شدير) الأغرا�ص ع ّدة ،منها
الطبخ والتغليف ..
ولكن هل تعلم ما اأثر �شوء
ا�شتخدامه على ج�شم االإن�شان؟..
اإنه يرتاكم يف اجل�شم ويت�ش ّبب

بع ّدة اأمرا�ص .
كيفية اال�شتخدام ال�شحيح لورق
االأملنيوم ” الق�شدير ” ؟
�ُ -1ش ّمم ورق االأملنيوم لتغليف
االأطعمة ،ولي�ص الإ�شتخدامه يف
عملية الطبخ.

 -2يتك ّون هذا الورق من وج َهني:
وجه المع والوجه االآخر غري المع.
ُي�شتخدم الوجه الالمع لتغليف
املاأكوالت ال�شاخنة فقط (اأي
الوجه الالمع مال�شق للطعام
ال�شاخن) .بينما ُي�شتخدم الوجه

أشياء مثيرة للدهشة
تضعف الذكاء

العقل الب�شري اأحد اأكرب االألغاز يف التاريخ،
فال اأحد يعلم على وجه الدقة كيف يعمل،
فكل يوم ُتكت�شف نظريات ،وتنتهي اأخرى
حول طريقة عمل هذه االآلة املعقدة التي
اأبدع اخلالق يف �شنعها لتفكر وتبدع
وتختار ،على اأن هناك عوامل قد توؤدي اإىل
اإ�شعاف العقل الب�شري ،وتوؤثر يف الذاكرة
�شلباً ،ما يت�ش َّبب يف كرثة الن�شيان ،وهو
ما يعانيه كثريون يف ع�شرنا احلايل ،وهنا
نر�شد اأهم هذه العوامل:
االإ�شاءة اخلافتة
قد ال ت�شدق االأمر ،اإال اأن ال�شوء اخلافت
يف�شل
قد يوؤثر يف ذكائك ،وكما هو معروف
ِّ
عديد من الب�شر العمل والدرا�شة يف ال�شوء
اخلافت .وقد اكت�شف باحثون من جامعة
والية مي�شيغان ،يف درا�شة اأجروها ،وجود
�شلة بني االإ�شاءة اخلافتة وتقليل القدرة
على التذكر والتعلم ،فبعد اأربعة اأ�شابيع،
املعر�شة لالإ�شاءة اخلافتة يف
فقدت الفئران
َّ
الدرا�شة  % 30من ذكائها ،وظهرت اأ�شواأ مما
كانت عليه يف االأ�شل ،يف حني اأظهرت الفئران
حت�شناً كبرياً.
املعر�شة اإىل ال�شوء ال�شاطع
ُّ
َّ
ال�شكريات
النظام الغذائي مرتفع الفركتوز يوؤدي اإىل
انخفا�ص م�شتوى الذكاء بعد �شتة اأ�شابيع
فقط من اتباعه ،وقد تو�شل باحثون يف
جامعة كاليفورنيا بلو�ص اأجنلو�ص يف درا�شة
عن مدى تاأثري النظام الغذائي عايل الفركتوز
على الفئران ،اإال اأن هذا النظام يت�ش َّبب يف
انخفا�ص كبري يف الن�شاط ،وعدم القدرة
على تذكر الطريق الذي �شبق اأن تعلمته،
فيما كانت الفئران التي مت اإدخال املاء اإىل
نظام غذائها ب�شكل اأكرب اأف�شل ذكاء و�شحة.
امل�شافات الطويلة
اكت�شف باحثون يف جامعة “لي�شرت” اأن

القيادة الأكرث من �شاعتني كل يوم ،ميكنها اأن
توؤدي اإىل تقليل الذكاء ،كما اأن َمن ي�شاهدون
التلفاز اأكرث من ثالث �شاعات يومياً،
يتعر�شون اإىل االنخفا�ص نف�شه .وقد اأجرى
الباحثون جتارب على اأكرث من 500.000
�شخ�ص ،ور�شدوا خاللها اأ�شاليب احلياة
التي انتهت بهم اإىل تلك النتائج.
ا�شطراب الرحالت اجلوية الطويلة
هو حالة ف�شيولوجية ،حتدث نتيجة
التعديالت الطارئة على ال�شاعة البيولوجية،
وت�شنَّف على اأنها من م�ش ِّببات ا�شطراب
النوم .وقد اأجرى باحثون يف جامعة
كاليفورنيا جتارب على الـ “هام�شرت” عرب
نقلها يف رحالت �شفر مرتني يف االأ�شبوع
ملدة �شهر واحد ،ثم جرى اختبار ذاكرتها،
ومهمات التعلم خالل حماكاة عملية تاأخر
الطائرة ،فوجدوا �شعفاً كبري ًا يف قدرات
الذكاء والتذكر لديها.
�شرب االأطفال
وجدت درا�شة ،اأجريت على االأطفال
يف الواليات املتحدة االأمريكية ،اأن
االأطفال الذين يتعر�شون اإىل ال�شرب
ب�شكل م�شتمر لديهم معدالت ذكاء اأقل
من اأقرانهم الذين ال ُي�شربون .واخترب
الباحثون القدرات املعرفية ملجموعتني
من االأطفال ،ترتاوح اأعمارهم بني عامني
وت�شعة اأعوام ،وبعد اأربعة اأعوام،
اأعادوا اختبار االأطفال يف كل فئة عمرية،
فكان متو�شط معدل ذكاء االأطفال ،الذين
تعر�شوا اإىل ال�شرب اأقل بخم�ص نقاط
من اأولئك الذين مل ُي�شربوا.
جدير بالذكر اأن كل ما نفعله يف احلياة،
يوؤثر فينا ب�شكل مبا�شر �شواء ب�شكل
اإيجابي ،اأو �شلبي ،لذا علينا احلر�ص
جيد ًا على احلياة ب�شكل �شحيح و�شليم.

توقعات برج الثور

مهنياً :تواجه التحديات يف بداية اال�شبوع الذي يحمل معاك�شات فلكية
تطاولك لتعرقل م�شارك وتعيق حركتك ..حتتاج اىل الكثري من احلذر والرتوي
والدبلوما�شية ..جتنب اجلدال العقيم الذي ال ينفع اال الإثارة غ�شبك ،فاأنت
تفتقد للحما�شة واحليوية.
عاطفياً :تبدو االمور العاطفية اأقل وهجاً وقد ي�شود الغ�شب اأو بع�ص الفو�شى ..قد حتتاج اإىل
ال�شرب والهدوء واالنتباه ..احذر من املناورات والغمو�ص وابتعد عن اخلالفات ،فهناك فتور وجفاء.

توقعات برج الجوزاء
مهنيا :القمر يف احلمل الناري ،ال�شم�ص وعطارد يف برجك يك�شبك حلة جديدة
و�شحر ًا وقدرات فائقة على العمل والنجاح يف املجال املايل فتدخل فرتة مميزة
التي تعلن عن حظ غري م�شبوق بحيث ميكنك اأن تتمنى فتتحقق اأحالمك.
عاطفياً :اإنه اأ�شبوع احلب والرومن�شية ،متار�ص �شحر ًا وقد ت�شادف احلب
وتبا�شر بعالقة عاطفية مميزة ..قد تتلقى خرب ًا ا�شتثنائياً يجعلك �شعيد ًا ..يحالفك احلظ لكي تظهر
مهارتك يف التعاطي مع ال�شريك.

توقعات برج السرطان

مهنياً :قد ي�شعب عليك التعامل مع امل�شتجدات التي تهدد بعراقيل وتاأخري
وت�شويف مينعك من موا�شلة طريقك بال�شرعة التي تريد ..ال تتوقع اأي حت ّرك اأو
انطالقة ومن غري املجدي اأن تت�شبث مبوقفك.
عاطفياً :ال يزال كوكب الزهرة يتنقل يف احلمل ما يجعل االأجواء غام�شة
ويت�شبب ببع�ص ال�شدامات كما برتاجع الوعود اأو ببع�ص االإلتبا�ص ..تعاك�شك ال�شم�ص ما يجعل
االأجواء ال�شخ�شية عا�شفة وي�شطرك اإىل الرتوي.

املايكرويف ،حيث اأن حرارة
الطبخ الزائدة توؤ ّدي اإىل خروج
االأملنيوم من الورقة اإىل الطعام
والتفاعل معه ،خا�ش ًة اإذا كنت
ت�شتخدم الليمون اأو اخلل يف
عملية الطبخ.

قدر
العط�ص هو اآلية اجل�شم احليوية يف احل�شول على ٍ
كاف من ال�شوائل الرطبة ،وغالبًا املاء ..ويرتبط العط�ص
ٍ
بانخفا�ص كمية ال�شوائل داخل اجل�شم اأو زيادة اأ�شمولية
بالزما الدم ..واالأ�شمولية هي تركيز ا ُ
جل�شيمات املذابة لكل
ُ
كيلو جرام من املُذيب “ال�شائل” ،ويف هذا احلالُ ،يعد املذاب
هو املاء ،واملُذيب هو الدم.
ُ
فمع زيادة ُج�شيمات املاء املذابة يف الدم ،يحتاج اجل�شم اإىل
املزيد ،ما ُيولِد ال�شعور بالعط�ص ..من هنا كانت االأ�شمولية
املقيا�ص الطبي لت�شخي�ص بع�ص االأمرا�ص مثل اجلفاف
وال�شكري.
بطريقة اأكرث علمية ،فاإن ال�شعور بالعط�ص يت َّولد عندما
ينخف�ص حجم ال�شوائل خارج اخللية (Extracellular
 ،fluid volume )ECFVما يوؤدي اإىل انخفا�ص �شغط
الدم وا�شتقبال م�شت�شعرات ال�شغط يف اجل�شم هذه احلالة،
االأمر الذي يوؤدي اإىل اإر�شال �شياالت ع�شبية للدماغ لتنبيهه
فت�شعر بالعط�ص.
االأمر نف�شه يحدث عندما ت�شت�شعر م�شت�شعرات
االأ�شمولية اإىل زيادتها فتتولد الرغبة ب�شرب املاء
الإ�شكات العط�ص ..ويعود الو�شع اإىل الطبيعي داخل
كاف من املاء.
اجل�شم مبجرد �شرب قدر ٍ

توقعات برج العذراء

مهنياً :اإن اجلو العام يجعلك غري مطمئن واالأعمال الكثرية حت�شرك ويبدو فكرك
م�شتتاً ..تكون التاأثريات الفلكية معاك�شة ،قد تتاأفف من كرثة العمل واملهمات
املوكلة اليك ومتر بفرتة توتّر.
عاطفياً  :ين�شم كوكب الزهرة اىل معاك�شتك ،ما يجعل املناخ متوتر ًا واللقاءات
متعرثة ..قد ترتاجع عن ارتباط اأو يحوم خطر االنف�شال ،قد ت�شكو من برودة م�شاعر احلبيب
جتاهك اأو عدم اكرتاثه لتلبية مطالبك.

توقعات برج الميزان

 -4اإذا ا�شطررت ال�شتخدام
ورق االأملنيوم يف الطبخ� ،شع
بينه وبني الطعام ورقة من
امللفوف (الكرنب) ،cabbage
ثم اإرمها بعد الطبخ ..اأبد ًا ال
تاأكلها وال ترتكها مع الطعام.

لماذا ال يروي العطش إال الماء؟
ملاذا املاء على وجه اخل�شو�ص؟
ال �شيء يحل حمل املاء ،ال ال�شاي وال القهوة وال الع�شائر
على اختالفها ..وال�شبب يف ذلك يعود اإىل اجلينات املن�شوخة
منذ اآالف ال�شنني يف اأج�شامنا! فكل �شراب و�شائل غري املاء
يتاألف من مكونات خمتلفة لها ت�شريفاتها املختلفة داخل
اجل�شم ..يف حني اأن املاء وظيفته الوحيدة اإرواء العط�ص
ولي�ص له اأكرث من طريقة للت�شريف داخل اجل�شم.
مبعنى اآخر ،يتاألف ال�شاي على �شبيل املثال من ال�شكر
والكافيني ومركبات اأخرى ين�شغل اجل�شم بالتعامل معها
مبجرد و�شولها للمعدة ..بينما املاء ُميكن ا�شتخال�ص ما
نحتاج منه ب�شرعة كبرية وهو اإرواء عط�ص اخلاليا يف اجل�شم.
اأ�شف اإىل ذلك اأن درا�شة حديثة قام بها علماء من جامعة
ملبورن االأ�شرتالية تو�شلت اإىل اأن املخ مربمج على التعرف
على املاء فقط وتوليد ال�شعور بالر�شا واالرتواء بعد �شربه
يف حالة العط�ص.
هذه النتيجة مت التو�شل اإليها بعد مالحظة اأن �شرب
املاء بعد اأداء جمهود ت�شبب بالعط�ص اأدى اإىل تن�شيط
مناطق مع َّينة يف املخ وحتدي ًدا يف الق�شرة احلزامية
االأمامية والق�شرة املدارية اجلبهية ،وهي املناطق
املُرتبطة باتخاذ القرارات العاطفية وال�شعورية.

معنى األرقام الموجودة على العلب
عاد ًة ما تو�شع على القطع البال�شتيك ّية
رموز واأرقام ّ
تدل على جودتها ودرجة
اخلطورة يف ا�شتعمالها ..وهي على
�شكل مث ّلث يحمل يف داخله رقماً
وحتته حروف لك ّل منها داللة ..ولكن
هل ت�شاءلتم يوماً عن معنى هذه
االأرقام! ..اإليكم االإجابة.
ي�شتخدم البال�شتيك املر ّمز برقم
 1#للحاويات التي ترمى بعد م ّرة
واحدة ..اأبد ًا ال تقومي بغ�شله واإعادة
ا�شتخدامه ،الأنّ مواده الكيميائية
امل�ش ّنع منها ميكن اأن تت�ش ّرب اإىل
الغذاء واملاء.

توقعات برج الحمل

مهنياً :يبت�شم لك احلظ يف بداية هذا اال�شبوع املم ّيز فلكياً و�شوف تكون للقمر يف
برجك تاأثريات ملمو�شة على حتركاتك وحياتك اليومية كاأنك ترى اأمامك االمور
وا�شحة والطرق اىل بلوغها �شالكة.
عاطفياً :اإنّ وجود الزهرة يف برجك يحمل معه و�شاطة وم�شاحلة وعذوبة يف
اللقاءات� ..شوف ت�شعر بالراحة والهناء وال بد اأن ينعك�ص الو�شع النف�شي على جمرى العالقة مع
احلبيب اأو ال�شريك.

توقعات برج األسد
مهنياً :تتحرر من القيود وتنعم بطوالع فلكية جيدة تعطي دفعاً مل�شاريعك
بحيث جتد مبتغاك وتوقع على عقد اأو حت�شن ظروفك املادية واملهنية ..قد
تطلق م�شروعا اأو تقوم مبهمة خا�شة طاملا حلمت به اأن تبدل مواقع الكواكب
ل�شاحلك.عاطفياً :ي�شود احلنان عالقاتك ال�شخ�شية وتطل بحلة رومن�شية عذبة ..اإن الفلك يعدك
باأجواء اجتماعية مميزة متار�ص �شحرك وتكون متحم�شاً مل�شاركة احلبيب يف ن�شاطاته االأمر الذي
ي�شجع على التعبري عن الراأي..

طريقة العمل

غري الالمع لتغليف املاأكوالت
الباردة فقط (اأي الوجه غري الالمع
مال�شق للطعام البارد).
ُ -3مينع ا�شتخدام ورق االأملنيوم
يف عملية الطبخ اأو لتغليف الطعام
واإدخاله اإىل الفرن اأو اإىل جهاز

أبراج األسبوع

البال�شتيك املرمز رقم  ،2#يعد
واحد ًا من اخليارات االأكرث اأماناً
لل�شناعات البال�شتيكية ،وميكن اإعادة
ا�شتخدامه.
ي�شتخدم البال�شتيك املرمز بـ 3 #
يف بع�ص منتجات تعبئة وتغليف
االأطعمة ،وهو �شار على �شحة
االإن�شان وميكن اأن يكوم �شا ّماً.
ي�شتخدم البال�شتيك املرمز بـ 4 #
ملجموعة متنوعة من تغليف املواد
الغذائية ،ويعترب قاب ًال الإعادة
اال�شتخدام واأكرث اأمناً من العديد من
اأنواع البال�شتيك ،ولكن لي�ص اأكرث من

 2 #اأو .5 #
البال�شتيك رقم  5 #ي�شتخدم اأي�شاً
يف تغليف االأغذية وهو قابل الإعادة
اال�شتخدام ،ويعد جنباً اإىل جنب مع
رقم  2 #من اخليارات االأكرث اأماناً.
البال�شتيك رقم  6 #معروف على نطاق
وا�شع بـ  ،Styrofoamوميكن اأن
ّ
تر�شح من خالله ال�شموم ويجب اأن
ال ي�شتخدم اأبد ًا ..واأكرث ا�شتخداماته
خطور ًة يف اأكواب الن�شكافيه والقهوة
الطر ّية.
املرمز بـ الـ  BPAال جتب اإعادة
ا�شتخدامه اأبد ًا فهو �شار.

مهنياً :تعمل بكد يف هذه الفرتة التي تفتح اأمامك االبواب لتثبيت قدراتك واإجناح
خمططاتك� ..شتكون مميز ًا حيث حتظى بدعم غري منتظر وتكون حظوظ النجاح
والتف ّوق كبرية ..حتمل اإليك االجواء جناحاً كبري ًا.
عاطفياً :تبدو هذه الفرتة دقيقة عبثاً تبحث خاللها عن اتزانك وال تنتظر الكثري
يف حياتك العاطفية فقد تقلق ب�شاأن اأحد اأفراد العائلة اأو تثور �شد واقع معني عليك االنتظار وعدم
الرهان على احلظ فقد تخيب االحداث اآمالك.

توقعات برج العقرب

مهنياً :انتهت املعاك�شات الفلكية وبات مبقدورك االنطالق بحرية ،ت�شرق بجاذبية
ال مثيل لها ..اإن وجود ال�شم�ص يف اجلوزاء يح ّول التطورات مل�شلحتك لتكون من
االبراج املتاألقة الرابحة ..هناك موؤ�شر لعملية مالية ناجحة اأو ال�شتثمار مم ّيز.
عاطفيا :حتطم الرقم القيا�شي ب�شحرك وح�شورك وقد تذهب يف جتارب عاطفية
منوعة ويكون املجال املهني م�شرحاً للقاء احلبيب املن�شود ..متار�ص �شحر ًا وتوقع القلوب ..يحمل
اليك هذا اال�شبوع ال�شعادة والنجومية.

توقعات برج القوس

مهنياً :قد ت�شاب ب�شداع خالل هذا االأ�شبوع الذي يفر�ص عليك نظامه
وترتيباته ..اإن كواكب كثرية تعاك�شك وجتعل مهماتك �شعبة بحيث حتاول وال
تتو�شل اىل �شيء ..احذر احلوادث والتهور كما الرتاجع ال�شحي.
عاطفياً :تكون احلياة االجتماعية اأكرث تناغماً معك وي�شجعك وجود الزهرة
يف برج احلمل على اعتماد طريقة جديدة يف �شوؤونك العاطفية ،حتمل اليك االفراح ال�شخ�شية
واالجتماعية يبت�شم احلب ومت ّر بفرتة عاطفية ممتازة.

توقعات برج الجدي

مهنياً :تنعم باأجواء فلكية ايجابية بحيث تقدم على خطوات جديدة ..اأ�شبوع
اإيجابي يحمل اليك بع�ص احلظوظ فتقطف ثمار ن�شاطاتك وتتاح لك فر�ص
كثرية ،ورمبا تتبلور م�شاريع مهنية جديدة لتقوى ثقتك بالنف�ص.
عاطفياً :يتوجب عليك ت�شهيل االمور والتخ ّل�ص من العقد بدل تاأزميها .كما
يتوجب عليك ا�شتدراك املواقف ال�شعبة واالإ�شراع اىل املعاجلة وتلطيف االجواء عو�شاً عن اإثارة
الفنت واخلالفات� ..شوف تظهر بع�ص الغيوم الداكنة التي ت�شتفز املواقف وحت ّر�ص على اخلالف.

توقعات برج الدلو

تتح�شن االمور وتعدك بحلول وتغيريات منا�شبة ون�شاطات جديدة ،اإذ
مهنياً:
ّ
ً
ً
تبداأ اال�شبوع واثقا من قدراتك متاأهبا للبدء بخطوات جديدة .تنعم بطالع فلكي
ا�شتثنائي على اال�شعدة كافة ..اإن وعود الفلك تتحقق ها هو احلظ ي�شل اإليك
يح�شن من اأو�شاعك املهنية.
م�شرعاً ،كي ّ
ً
ً
احلب ظروفا واو�شاعا ا�شتثنائية ..مفاجاآت كثرية ت�شعدك على ال�شعيد
عاطفياً :يحمل اإليك كوكب
ّ
واحلب ،وي�شطع جنمك يف كل مكان .تتمتع بهالة كبرية و�شحر
العاطفي ..تتلقى عالمات االإعجاب
ّ
نادر.

توقعات برج الحوت

مهنيا :اأ�شبوع يحمل اليك معاك�شات فلكية كثرية ،ما يحتم عليك التاأين واالنتباه
واحلر�ص على �شالمتك ..قد تواجه بع�ص التاأجيل وت�شطدم بعوائق مل حت�شب
لها ح�شاباً ..تتداخل االمور املهنية مع ال�شخ�شية ما يجعلك تنطوي على نف�شك.
عاطفياً :قد يطراأ حدث ما ي�شغلك وياأ�شرك تلتقي وجهات النظر م ّرات عدة لك ّنها
تختلف مرات اأخرى فيواجهك احلبيب بت�شاوؤالت وا�شتفهامات ويطالبك بتربيرات وتو�شيحات..
عليك امل�شايرة وتهدئة اخلواطر ،احذر من الغرية وحت ّل بالهدوء قبل توجيه االنتقاد واللوم.
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رئيس التحرير التنفيذي
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وفد نقابي يفتتح غرفتي الوركاء والخضر ويتابع أعمال
نقيب المحامين يتباحث مع
المحامين في محافظة المثنى
مستشار رئيس الوزراء حول رقابة
المحامين على اإلنتخابات
املحامي _خا�ص
زار نقيب املحامني العراقيني ،الأ�شتاذ
�شياء ال�شعدي ،م�شت�شار رئي�ص الوزراء
ل�شوؤون الإنتخابات ،الدكتور ح�شني
الهنداوي ،للتباحث حول اآليات الرقابة
على الإنتخابات الربملانية القادمة،
والتح�شري لإعداد فريق املحامني .

وتداول اجلانبان الكيفية القانونية التي
تتم مبوجبها رقابة انتخابات جمل�ص
النواب ،بالإ�شافة اإىل اأدوار املحامني التي
من املفرت�ص القيام بها ،وبالتفاق مع
املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات .
هذا وتط ّرق ال�شعدي اإىل �شرورة
الإ�شراع يف ت�شكيل �شبكة املحامني ملراقبة

الإنتخابات والتي �شتعمل ب�شورة م�شتقلة،
مع حتقيق تعاون دويل لأغرا�ص تدريب
املحامني وبناء العالقات لهذا ال�شاأن مع
منظمات املجتمع الدويل ذات العالقة .
ويف ختام اللقاء� ،شكر ال�شيد النقيب اإهتمام
ال�شيد امل�شت�شار واإ�شادته بدور املحامني
ك�شمانه لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة.

املحامي _خا�ص
افتتحت نقابة املحامني العراقيني غرفة حمامي الوركاء
واخل�شر ،التابعتني ملحافظة املثنى ،و�شط ح�شور املحامني
وعدد من ال�شادة الق�شاة.
وتراأ�ص الوفد وكيل النقابة الأ�شتاذ رزاق العبيدي،
وبح�شور ال�شادة اأع�شاء جمل�ص النقابة الأ�شتاذ حممد
قا�شم احل�شيناوي والأ�شتاذة �شارة املوىل والأ�شتاذ و�شام
اأبو طبيخ.
وبداأت الزيارة بافتتاح غرفة حمامي الوركاء ،حيث رحب
رئي�ص هيئة الإنتداب املحامي �شليم اجليا�شي بالوفد،
وبح�شور قا�شي املحكمة الأول الأ�شتاذ عبد الأمري ال�شمري،
فيما بارك ال�شيد الوكيل للمحامني ،موؤكد ًا �شعي النقابة
الدائم لتقدمي اخلدمات للزمالء جميعاً ،ل �شيما الإهتمام
بغرفهم كمكان لئق ملزاولة اأعمالهم املهنية.
وزار الوفد النقابي غرفة املحامني املركزية يف حمكمة
ا�شتئناف املثنى الإحتادية ،حيث رحب رئي�ص هيئة
انتداب حمامي املثنى ،الأ�شتاذ علي داخل ،بال�شيد
الوكيل والوفد املرافق له ،وتابع الوفد اأعمال املحامني
ب�شكل ميداين م�شجلني مالحظاتهم حول امل�شاكل
واملعوقات التي تعرقل اأعمالهم.

والتقى الوفد ،خالل زيارته ،رئي�ص حمكمة الإ�شتئناف،
القا�شي الأ�شتاذ طالب ح�شن حربي ،للتباحث ب�شاأن الأعمال
والتعاون امل�شرتك بني الطرفني ،فيما اأكد رئي�ص الإ�شتئناف
تذليل العقبات والتعامل مع املحامي كجزء من منظومة
الق�شاء ،لتحقيق العدالة و�شيادة القانون.
و�شمن جولته يف املثنى ،توجه الوفد لفتتاح غرفة حمامي

اخل�شر ،بح�شور رئي�ص هيئة انتدابها املحامي عدنان
عبا�ص ،والقا�شي الأول للمحكمة ال�شتاذ ماجد اليا�شري.
واأ�شاد ال�شيد الوكيل بالتزام حمامي املثنى يف غرفهم كافة،
وان�شباطهم واحرتامهم لقواعد ال�شلوك املهني ،مو�شحاً:
اأن النقابة تتابع طلباتهم وتعمل على تذليل ال�شعوبات التي
تعرقل اأعمالهم ،ويف خمتلف املوا�شيع اخلا�شة باملهنة.

ّ
أمر إداري ال يجوز الجمع بين نقابة المحامين العراقيين
ونقابة محامي كردستان

اللجنة العليا تدعو المحامين
للتواصل معها سعيًا لحل المشكالت

املحامي_خا�ص
اأ�شدر نقيب املحامني العراقيني ،الأ�شتاذ �شياء
ال�شعدي ،اأمر ًا اإدارياً ب�شاأن تنظيم العمل بني نقابة
املحامني العراقيني ونقابة حمامي كرد�شتان العراق .
ون�ص الأمر :لأمور تنظيمية تتعلق باملهنة وعمل
ال�شادة املحامني ،تقرر ما ياأتي:

لجنة المحاميات تواصل دورتها التطويرية في
مقر النقابة

املحامي _خا�ص
وا�شلت جلنة املحاميات يف نقابة املحامني
العراقيني دورتها التطويرية والتي افتتحت
الأ�شبوع املا�شي ،على قاعة ناجي ال�شويدي

املحامي _خا�ص
عقدت اللجنة العليا امل�شرتكة بني نقابة املحامني
العراقيني ووزارة الداخلية اإجتماعها الدوري ،مبكتبها يف
مقر النقابة ،ملناق�شة اأهم الق�شايا ونظر ال�شكاوى املقدمة
اأمامها.
وتراأ�ص الإجتماع رئي�ص اللجنة اللواء احلقوقي الدكتور

حممد بردي ،وبح�شور عدد من اأع�شاء اللجنة.
وحققت اللجنة يف عدد من الق�شايا تخ�ص �شكاوى املحامني
وامل�شاكل امل�شجلة ،واتخاذ الإجراءات القانونية ب�شاأنها.
وعلى هام�ص الإجتماع ،دعا رئي�ص اللجنة املحامني كافة
اإىل التوا�شل املبا�شر وت�شجيل �شكاواهم اأمام جلنته،
ليكونوا جز ًءا من حل امل�شاكل املتعلقة بدوائر الداخلية.

هيئة انتداب كربالء تختتم دورتها
التطويرية

املحامي _خا�ص
اختتمت هيئة انتداب كربالء املقد�شة دورتها التطويرية
والتي اأقيمت يف حمكمة ا�شتئناف املحافظة ،مب�شاركة عدد
كبري من املحامني واملحاميات.
وجرى الإختتام بح�شور ع�شو جمل�ص النقابة /رئي�ص
جلنة العالقات العامة ،الأ�شتاذة �شهد الدليمي ،حيث
باركت الدليمي للمحامني اجلدد اإنتماءهم ،مقدمة الثناء اإىل
هيئة الإنتداب لهتمامها باجلانب العملي والعلمي ودعمها
للمحامني ال�شباب.

وا�شتمعت الدليمي لأهم طلبات املحامني وتطلعاتهم ،فيما
ا�شتعر�شت اهم الأعمال النقابية ،واخلطط التي ي�شعى
جمل�ص النقابة لتحقيقها.
من جانبه ،رحب رئي�ص هيئة الإنتداب ،الأ�شتاذ مكي عبد
الواحد ،بالدليمي� ،شاكر ًا تواجدها بني املحامني.
وعرب املحامون عن �شعادتهم بامل�شاركة يف الدورة،
هذا
ّ
�شاكرين نقابة املحامني وهيئة الإنتداب .ويف اخلتام،
قدمت الهيئة ،مب�شاركة ال�شتاذة �شهد الدليمني �شهادات
امل�شاركة ،متمنني للمحامني دوام التقدم العلمي واملهني.

 -١ل يجوز الإنتماء اإىل نقابة املحامني العراقيني
ونقابة حمامي اإقليم كورد�شتان يف الوقت نف�شه،
وعلى املحامي املنتمي اإىل كلتا النقابتني اإختيار
الإنتماء اإىل اإحداهما ،ورفع ا�شمه من النقابة
الأخرى ،على اأن يتم ذلك يف موعد اأق�شاه �شهر واحد
من تاريخ �شدور هذا العمام .

 -2يف حال رغب املحامي برفع ا�شمه من جدول
املحامني ،فيقت�شي لذلك ح�شوره اإىل النقابة بالذات،
وتقدمي طلب رفع ال�شم من اجلدول بنف�شه وبتوقيعه،
ول تقبل الطلبات املقدمة بالإنابة اأو عن طريق الوكالة.
هذا ووجه الأمر ال�شادة املنتدبني تبليغ املحامني
مب�شمون الإعمام ون�شره يف لوحة الإعالنات بغرفهم .

يف مقر النقابة.
و�شهد اليوم الثاين للدورة يف هذا الأ�شبوع اإقبالً
متزايد ًا على الت�شجيل وامل�شاركة ..وق�شمت
املحا�شرات يف اليوم الثاين على الآتي:

 قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية  /الأ�شتاذرزاق العبيدي .
 قواعد ال�شلوك املهمني  /الأ�شتاذة �شارة املوىل . -قانون الأحوال ال�شخ�شية  /الأ�شتاذ ر�شول

العامري .
 قانون املرافعات  /الأ�شتاذ هادي الكاظمي . تنظيم العقود  /الأ�شتاذ اأحمد اجلبوري . -الق�شاء الإداري  /الأ�شتاذ �شعد غازي.

