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فرص عمل جديدة للمحامين ووزارة الصناعة تستجيب لطلب نقابة المحامين العراقيين
نقيب المحامين العراقيين يلتقي رئيس اللجنة المالية البرلمانية ويبحث معه مشكلة الضريبة
المحامون الجدد
والقدوة

علي الفاطمي

التقى نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ
�سياء ال�سعدي ،رئي�س اللجنة املالية
الربملانية ،الدكتور هيثم اجلبوري ،ملناق�سة
ال�سبل الكفيلة مبعاجلة م�سكلة ال�سريبة
الظاملة املفرو�سة على املحامني.
و�سرح ال�سيد النقيب طريقة التحا�سب
ال عن
ال�سريبي وموارد الزدواج فيه ،ف�س ً
التقديرات غري املن�سفة والأرقام التي ل
ترتقي للواقع احلقيقي.
من جانبه ،اأعرب اجلبوري عن اأ�سفه ورف�سه
لهذه ال�سوابط ال�سريبية املفرو�سة ب�سكل
غري قانوين على املحامني ،مو�سحاً الأخطاء
التي وقعت بها اجلهات املعنية بهذا ال�ساأن.
هذا وجرى خالل اللقاء اإجراء ات�سالت عدة
ملتابعة املو�سوع ،فيما �سيتوا�سل الطرفان للوقوف
على اأهم احللول املمكنة وال�سعي لتطبيقها.

نقيب المحامين يزور غرفة
محامي كركوك

السعدي يرشد المحامين
الجدد ألخالقيات المهنة
املحامي _خا�س
اأدى عدد من املحامني اجلدد اليمني القانونية
اأمام نائب رئي�س حمكمة ا�ستئناف الكرخ،
القا�سي اأمري ال�سمري ،وبح�سور نقيب
املحامني العراقيني الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي،
وبع�س ال�سادة اع�ساء جمل�س النقابة.
وخالل كلمته ،حت ّدث ال�سعدي عن اخالقيات
عمل املحامي ،واهم الواجبات واحلقوق
التي كفلها قانون املحاماة ،م�سري ًا اإىل اأهمية
اأن يتحلى املحامي باأخالقه املهنية و�سرورة
التقيد بتقاليد مهنة املحاماة ،واأن يراعي
اآدابها واأعرافها.
وتطرق ال�سيد النقيب اإىل مو�سوع �سريبة
الدخل واملتداول حالياً بني اأو�ساط املحامني،
والتي اعتربها �سريبة جمحفة وظاملة ،م�سري ًا
اإىل :اأن جمل�س النقابة �سيجتمع الأحد املقبل
لتقرير الإجراءات املمكنة لت�سعيد املوقف،
وال�سغط لأجل تغيري هذه ال�سوابط اجلائرة.

املحامي _خا�س
زار نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ
�سياء ال�سعدي ،يرافقه وكيل النقابة
الأ�ستاذ رزاق العبيدي ،غرفة حمامي
كركوك ملتابعة اأعمال املحامني
والإ�ستماع لأهم اإطروحاتهم املهنية
وتطلعاتهم.
وخالل كلمته ،اأكد ال�سعدي على
حر�سه للتوا�سل مع كل املحامني
والإ�ستماع مل�ساكلهم وال�سعي الدائم
لتذليل العقبات اأمام اأعمالهم ،وتقدمي
اخلدمات التي من �ساأنها الإرتقال
باملهنة وحفظ كرامة املحامني ،معرباً
عن �سعادته لزيارة الغرفة وجلو�سه

بني حمامي كركوك.
واأو�سح ال�سعدي خطوات النقابة
بخ�سو�س مو�سوع ال�سريبة املجحفة
والظاملة املفرو�سة على املحامني،
مبيناً ما دار يف زيارته لوزير املالية يف
وقت �سابق ،مع الكتب واملخاطبات
التي وجهتها نقابة املحامني اإىل الوزارة
والهيئة العامة لل�سرائب والأمانة
العامة ملجل�س الوزراء واللجنة املالية
الربملانية.
موؤكد ًا متابعة جمل�س النقابة للمو�سوع،
والعمل على ت�سعيد املواقف وال�سغط
على احلكومة لأجل تعديل ال�سوابط
غري القانونية والظاملة بحق املحامني.

وتطرق ال�سعدي اإىل اخلطط التي
مت�سي النقابة وفقها ،م�ستعر�ساً
املوا�سيع التي يجرى العمل على
اإجنازها ،ومن اأهمها مو�سوع تعديل
قانون املحاماة.
وجرى اللقاء بح�سور رئي�س هيئة
الإنتداب /ع�سو جمل�س النقابة
الأ�ستاذ طه املفرجي ،واأع�ساء هيئة
الإنتداب ،حيث تابع ال�سيد النقيب اآخر
التح�سريات لفتتاح غرفة املحامني
�سمن بناية املحكمة اجلديدة.
و�سكر املحامون ح�سور ال�سيد النقيب
وال�سيد الوكيل وزيارتهم لالإطالع
ب�سكل ميداين على �سري العمل .

فرص عمل جديدة
للمحامين ووزارة الصناعة
تستجيب لطلب النقابة
املحامي_خا�س
ا�ستجابت وزارة ال�سناعة واملعادن لطلب
نقابة املحامني العراقيني ،املر�سل بالكتاب
املرقم  211٧يف  2021 / ٣ / ٨املت�سمن
اإلزام امل�ساريع ال�سناعية بتعيني م�ساور
قانوين من املحامني امل�سجلني يف اجلدول.
وطلبت الوزارة اإعالمها عن اآلية العمل
حمام ،فيما
وعدد امل�ساريع املخ�س�سة لكل
ٍ
اقرتحت اأن ل يزيد عن (  ) ٤م�ساريع بغية
اإتاحة الفر�سة لأكرب عدد من املحامني انطالقاً
من مبداأ التكافل وامل�ساواة لهذه ال�سريحة
الكرمية.
واأ�سارت الوزارة يف كتابها اإىل اأن املادة (

واأو�سح ال�سعدي :اأن هناك بع�س اجلهات
حتاول النيل من املحامي وحقوقه املقررة،
بع�سها عن جهل يف القانون والبع�س الآخر عن
عمد يف عدم تطبيق قانون املحاماة .م�سيفاً :اأن
النقابة ما�سية يف اتخاذ الإجراءات القانونية
بحق كل من يحاول النيل من املحاماة.
وتطرق ال�سعدي اإىل واجبات املحامي
جتاه موكله ،ذاكر ًا ح�سا�سية املعلومات
وخ�سو�سية ق�سايا النا�س التي توكل اإليه،
م�سدد ًا يف الوقت نف�سه على �سرورة التعامل
وفق النظم الأخالقية بني املحامني والق�ساء.
واأكد ال�سيد النقيب على وجوب ممار�سة
املهنة ب�سرف ونزاهة ،وعلى املحامي اأن
يطور نف�سه مبا ين�سجم والدفاع عن احلقوق
امل�سروعة .من جانبهم� ،سكر املحامون
النقابة لتوجيهاتها ودعمها املبا�سر للمحامني
ال�سباب ،موؤكدين على اأن ميار�سوا املهنة
باأمانة طبقا للق�سم املهني الذي اأق�سموا عليه.

 ) ٣٥من قانون املحاماة رقم (  ) 1٧٣ل�سنة
 19٦٥املعدلة �سرعت عام  ،19٨٥اأي منذ ٣٦
�سنة ،ومل يرد من النقابة �سابقاً ما يخ�س هذا
الن�ساط .
هذا واقرتحت الوزارة ت�سكيل جلنة م�سرتكة
لو�سع اآلية عمل ،لتنفيذ ما ورد يف كتابها
وطبقاً لن�سو�س القانون.
وقدم نقيب املحامني العراقيني ،الأ�ستاذ
�سياء ال�سعدي ،ال�سكر اإىل ال�سيد وزير
ال�سناعة واملعادن ل�ستجابته ال�سريعة،
مردفاً �سكره ملدير عام التنمية ال�سناعية،
واإىل الزمالء املحامني الذين كان لهم جهد يف
التوا�سل مع الوزارة ومتابعة املو�سوع.

ضيــــاء السعـــــدي
رئيس التحرير
على �سعيد كل امليادين ،ويف خمتلف م�سامري العمل ،ياأتي جيل جديد،
ويكون اجليل الذي �سبقه �ساهد ًا عليه ،ول يختلف الأمر كثري ًا بالن�سبة
ملهنتنا العظيمة ،فهي ت�سم حتت قبتها اأجيا ًل خمتلفة من املحامني ،ميكن
اأن ن�سنفها اإىل ثالثة اأجيال (املحامني الرواد  -املحامني ال�سباب  -املحامني
حديثي الإنتماء) ،و ل نريد من هذا التق�سيم التمييز اأو اأف�سلية بع�سهم على
لنب�سط الفكرة التي نريد الو�سول اإليها ،على اأن جيل ال�سباب
بع�س ،اإمنا ّ
واملحامني اجلدد هما جيالن متقاربان بالأفكار والروؤى تقريباً.
احلديث عن اجليل اجلديد يوحي باحلداثة واحليوية والن�ساط والأفكار،
وما يت�سل به من العلم والتكنولوجيا والتطلع اإىل غ ٍد اأف�سل ،وما اإىل ذلك من
�سمو الأهداف ونبل الغايات ،على اأن اجليل الرائد كان جي ًال جديد ًا ذات يوم
اأمام من �سبقه من اأجيال .
وطبيعة العالقة بني اجليلني هي عالقة حر�س ون�سح وتزويد باخلربة
وم�سوؤولية جتاه املهنة والزمالء من اجليل القدمي للجيل اجلديد ،وبال �سك اأن
ذلك تتبعه عالقة احرتام وتقدير من قِ َبل اجليل اجلديد جتاه اجليل القدمي.
اإن م�سوؤولية اجليل الرائد نابعة من عقالنيته وحكمته ون�سجه ،وت�سفي على
م�سوؤوليات اجليل اجلديد تفهماً لتطلعاته ومباركة لطموحاته والأخذ بيده
يف �سبيل اأهدافه وغاياته .لكن ذلك ل يعفي اجليل اجلديد من احرتام اجليل
الرائد وتقديره والعرتاف بحكمته وعقالنيته واحرتام اأفكاره ون�سائحه.
كما اأن اجليل اجلديد ياأخذ اأ�سياء ل ح�سر لها من اجليل القدمي ،يف مق ّدمتها
العلم واخلربة احلياتية ،اإ�سافة اإىل حماولة التحلّي باخل�سال اخللقية التي
يتمتع بها الكبار ،خ�سو�ساً ممن َي ُع ُّدونه قدوة لهم .
اخلطورة تكمن يف اأننا اليوم يف ع�سر الزمن املت�سارع ،وعامل الإنت�سار
الرقمي ،و هذا قد يقلل �سرب املحامني اجلدد ،يف اأن بع�سهم يحاول القفز على
روؤو�س الأيام وال�سنوات ليكون حمامياً كبري ًا ميتلك دخ ًال مالياً عالياً يف اأيام
معدودة ،وهذا قد ي�سطر البع�س اإىل �سلوك طرق غري م�سروعة يف حتقيق
هذه الغاية ،وقد ي�سطدم املحامي ال�ساب بقدوة ل تكون �ساحلة ،بل توؤثر
عليه وتغذيه باأخالق غري مهنية ،وهذا لالأ�سف �سيخلق جي ًال يحطّ من هيبة
املهنة ،ويهني �سموها وكرامتها .
ويف جانب اآخر ،ولأن املحامني هم اأبناء هذا املجتمع والذي يتاأثر طبقاً
ملتغرياته ،فقد نال املحاماة ما نالها من بع�س الت�سرفات التي ل ميكن اأبدا
اأن نح�سبها على جمهور املحامني ،بل حالت فردية غري �سوية ،ت�سيء للمهنة
اأو تتحدث ب�سوء عن النقابة اأو النقابيني ،بانتقادٍ ل يكون مو�سوعياً بل ب�سكل
�سخ�سي ،وهذا فتح عيون اجليل اجلديد على حجم من الإ�ساءات التي تاأثروا
فيها ،وبع�س امل�سيئني قد ا�ستغلوا �سعلة الإندفاع واحلما�سة لدى املحامني
اجلدد وال�سباب ،واأو�سلوا لهم اأفكار ًا من خارج ال�سرب ،واأقنعوا بع�سهم
باأنها احلقيقة ،فن�ساأت جمموعة من املحامني الذي ميار�سون الإ�ساءة
وبع�سهم ل يعلم اأ�س ًال اأنه يف الطريق اخلاطئ ،وكل ذلك ب�سبب تاأثره مبن
�سبقه ،واقتدائه ب�سخو�س غري �ساحلني لأن ميثلوا هذه املهنة العريقة
والقيمة الكبرية ،على امل�ستوى املهني والوطني يف العراق.
لذا اأملنا بالغالبية العظمى من املحامني ،الذين يحملون �سمو
الأخالق الرفيعة ،باأن يكونوا مثا ً
ل �ساهد ًا ونا�سحاً للجيل
اجلديد ،لنخلق هيئة عامة راقية ومثقفة وحمبة للمهنة والوطن.

القضاء األعلى يوجه بمراعاة وحفظ مكانة المحامين
املوكلني بها مـن حيـث �سرعة اإجنازهـا
مكانتهم .
املحامي _خا�س
اأ�سدر جمل�س الق�ساء الأعلى اإعماماً اإىل وجاء يف الإعمام« :يرجى الإيعاز اإىل املحاكم واإجـراء املرافعـات فـي وقـت مبكر ،وعـدم
رئا�سات حماكم الإ�ستئناف كافة ،يق�سي كافة ب�سرورة متكني ال�سادة املحامني مـن تـاأخري املـحـامني اإلـى وقـت مـتـاأخر مـن
ب�سرورة متكني املحامني ،ومراعاة حفظ اإنـجـاز الأعمـال اليومية املتعلقة بالدعاوى الـدوام « .

و�سدد الإعمام على «مراعاة حفظ مكانة
ال�سادة املحامني عند تطبيق اإجراءات
ال�سالمة ملنع انت�سار فايرو�س كورونا من
حيث التعامل باملثل مع ال�سادة الق�ساة» .

نقابة المحامين تخاطب الداخلية حول تنظيم عقود بيع
وشراء السيارات
املحامي _خا�س
ً
اأر�سلت نقابة املحامني العراقيني طلبا اإىل
وزارة الداخلية ،ت�سمن مفاحتتها حول
�سرورة تنظيم عقود بيع و�سراء ال�سيارات
حمام ،وذلك ل�سمان حقوق البائعني
من قبل ٍ
وامل�سرتين ،وابعاد هذه العقود عن حالت
التالعب والتزوير اأو ال�سياغات غري

القانونية التي تلحق اأ�سرار ًا بالغة باأطراف
هذه العقود .
وجاء يف خطاب النقابة الطلب بتنظيم
حمام
عقود بيع و�سراء املركبات من قبل
ٍ
جمدد ل�سرتاكه ال�سنوي يف النقابة بتاريخ
التنظيم ،بالإ�سافة اإىل عدم قبول ت�سجيل
العقود لدى مديريات املرور العامة اإل

حمام .
للعقود املنظمة من قبل ٍ
واقرتحت النقابة ت�سكيل جلنة متثل فيها
وزارة الداخلية ومديرية املرور العامة
ونقابة املحامني لغر�س البحث باجلوانب
املتعلقة بالعقد كافة من حيث :ال�سياغة
القانونية لعقد البيع وا�سم املحامي املنظم
للعقد وختمه وتوقيعه وطابع تقاعد

املحامني ،ف�س ًال عن حتديد اأجور تنظيم
العقد وا�ستيفائها ،والبحث يف المور
الأخرى كافة املتعلقة بعقد بيع و�سراء
املركبات .
ور�سحت النقابة كل من ال�سيد ابتهاج الياور
وال�سيد حمد عبداهلل خلف لتمثيل نقابة
املحامني يف اللجنة امل�سار اإليها اعاله .

هذا وتاأمل النقابة اأن ينال هذا الطلب اهتمام
الوزارة لتاأكيد دور املحاماة واملحامني ،يف
تنظيم م�سالح املواطنني و�سمان حقوقهم
بو�سفهم اأ�سحاب الإخت�سا�س يف
اإبرام العقود بعيد ًا عن جهات اأخرى
ل عالقة لها بالقانون ،وتطبيقه على
�سعيد العقود واملعامالت القانونية.
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سحب المستمسكات والوثائق الفرق بين إبطال الدعوى
الرسمية بدون أمر قضائي وردها في القوانين العراقية
المحامية زينب الطائي

المحامي مصطفى ناظم بادي
حجز اأو �سحب امل�ستم�سكات الر�سمية للمواطنني اأو
وثائق ملكية ال�سيارات من قبل مراكز ال�سرطة اأو
ال�سيطرات اأو رجال املرور بدون اإذن ق�سائي جرمية
ُيعاقب عليها القانون العراقي.
 بع�س الت�سرفات التي ت�سدر من اجلهات الأمنية التي ُيفرت�س بها اأن ُتنفذ القانون ُ -ت�سكّل جرائم�سريحة عاقب عليها القانون ،بل لع ّل بع�س رجال
ال�سرطة يرتكبون جناية وهم يف حمل حما�سبة
املخالف عن خمـــالفة.
 حجز امل�ستم�سكات الر�سمية للم�ستكي اأو املتهمبهدف تاأمني اإح�سارهم اأو اإجبارهم على احل�سور
دون قرارات ق�سائية ،من قبل مراكز ال�سرطة جرمية
�سريحة يرتكبها بع�س �س ّباط التحقيق وال�سرطة ،بل
داخل املحاكم اأي�ساً عندما يقو ُم بها ُ
بع�س املوظفني اأو
املحققني اأحياناً .

ال�سنو ّية اأو اإجازة ال�سوق
 �سحب اأوراق ال�سيارة اأو ّمن قبل نقاط التفتي�س اأو رجال املرور لن جند لها �سنداً
من القانون ،بل هي الأخرى جرمية �سريحة عاجلتْها
اأحكا ُم املادة (  ) ٤٥1من قانون العقوبات رقم ( 111
) لعام  ( 1٩٦٩يعاقب بال�سجن  ...من اغت�سب بالقوة
اأو الإكراه اأو التهديد �سندا اأو حمرر ًا . ) ..
 م�سطلح ( �سحب الإجازة ) عقوبة ُتوقعها املحكم ُة ح�سر ًا  -وعرفها قانونُ العقوبات بـاأنها (  ...انتهاءمفعول الإجازة ال�سادرة للمحكوم عليه وحرمانه من
احل�سول على اإجازة جديدة خالل املدة املبينة يف
احلكم  ) ..املادة ( .) 11٥
 قانون املرور النافذ رقم (  ) ٨ل�سنة  2٠1٩ذكرم�سطلح �سحب الإجازة يف ثالث مواد مبتنه ح�سر ًا (
 ) ٣٩ - ٣1 - ٩كـــ عقوبة يحكم بها الق�ساء ،واأ�سارت
املادة (  ) ٣1اإىل �سالح ّية املحكمة ب�سحب اإجازة
�سوق املخالف مدة ل تزيد عن (  ) ٩٠يوماً .

اأبرز الفروقات باإيجاز نو�سحها بالآتي :
اأو ًل – (اإبطال الدعوى) ل يرتب اأي اأثر قانوين
وكاأنها مل تكن (يرتتب على اإبطال عري�سة
الدعوى اعتبارها كاأن مل تكن) ،يف حني (رد
الدعوى) يعد قرار حكم يعني يرتب اأثر ًا قانونياً .
ثانياً – (اإبطال الدعوى) ل ي�سدر بقرار حكم من
املحكمة .اأما (رد الدعوى) في�سدر بقرار حكم .
ثالثاً – ميكن اإقامة الدعوى جمدد ًا بعد اإبطالها
لأنها كاأن مل تكن اأي اقامتها وبعد اقامتها (بعد
الإبطال) �سيان ول يغري من املركز القانوين
لأطراف الدعوى .اأما (رد الدعوى) فال يجوز
اإقامتها جمدد ًا ان اكت�سبت درجة البتات ،اأما
برتك الطعن وم�سي مدة الطعن او ا�ستنفاد طرق
الطعن ا�ستئنافاً ومتييز ًا وان علة عدم امكانية

اقامة الدعوى جمدد ًا (يف الدعوى املردودة) هو
(�سبق احلكم بالدعوى) ،مما يعني ان املركز
القانوين لأطراف الدعوى اختلف ما بني قبل
اقامتها وبعد اإقامتها .
رابعاً – ميكن تكرار الدفوعات يف الدعوى املبطلة
عند اقامتها جمدد ًا عك�س (رد الدعوى) املكت�سبة
الدرجة القطعية ،فال يجوز تكرار الدفوع يف
مو�سوع حم�سوم ومت الف�سل فيه (م  1٠٥وم
 1٠٦ق الإثبات).
خام�ساً – ن�سل اإىل نتيجة ت�سريعية ومو�سوعية
ل تغفل على اأي قانوين مهما كان مبتدء ًا ،وهو
اأن (رد الدعوى) (�سيء) و(اإبطال الدعوى) (ل
�سيء) ،وبتعبري اأدق (رد الدعوى) احدث اأثر ًا
قانونياً ،و(اإبطال الدعوى) مل يحدث اأي اأثر
قانوين وكاأنها مل تكن قط ،بهذه الب�ساطة.

التقنيات واألساليب المستخدمة في الحروب اإللكترونية
حتى يتم تفعيل جمموعة معينة من اليعازات
واخلوارزميات ،التي توؤهلها للتوغل والنت�سار
واحداث ن�ساطات تخريبية وتدمريية ،من خالل
تغيري الرموز يف النظام ،واإر�سال اإ�سارات لأنظمة
ال�سالمة جتعلها وكاأن كل �سيء يعمل ب�سكل
طبيعي ول توجد اأية م�ساكل رغم انها متوقفة،
حيث �سمحت �ستوك�س نت لأجهزة الطرد
املركزي يف نطنز وقتها بالدوران مبعدل اأعلى
بكثري ودون اأن تالحظ اأنظمة ال�سالمة اخللل
وخطورة ما يحدث ،مما اأدى لتعطيلها وخروجها
من اخلدمة.

أثير الدليمي /باحث دكتوراه في
القانون العام
ا�سارت التقارير ال�ستخبارية والتحقيقية اإىل اأن
احلادث الذي وقع يف املن�ساأة النووية اليرانية
ناجت عن انقطاع �سبكة الكهرباء التي تغذي
اأجهزة الطرد املركزي اجلديدة والتي مت تثبيتها
قبل يوم واحد من وقوع العطل ،واأن احلادث
مل يخلف �سحايا ب�سرية اأو بيئية تذكر ،اإل اأنه
كان من املمكن اأن يوؤدي اإىل كارثة وجرمية �سد
الب�سرية.
ان المر الذي يثري الت�ساوؤل وال�ستغراب
هو كيف ا�ستطاعت اجلهة املنفذة لهذا الفعل
الو�سول ل�سبكة الكهرباء داخل املفاعل؟ هل مت
ذلك عن بعد اأم اأنه هجوم من الداخل؟
يعود بنا هذا احلادث اىل �سيناريو الهجوم
ال�سيرباين الرو�سي على حمطات توليد الكهرباء
الأوكرانية وهو الأرجح يف هذه احلالة.
فقد ا�ستخدم الرو�س يف هذا الهجوم يف نهاية
عام  2٠1٥برجميات خبيثة ت�سمى تر�سي�س
( )Trisisاأو ترايتون (� )Tritonسممت
هاتان الربجميتان لتعطيل برنامج ال�ست�سعار
والتحكم الآيل ال�سناعي املعروف اخت�سارا
بـ»اآي �سي اإ�س» ( )ICSوالذي ي�سمح للمن�ساآت
ال�سناعية بالتوقف عن العمل باأمان يف حالة
وجود اعطال تالفيا حلدوث توقفات وم�ساكل
كبرية غري اآمنة.
فعلى �سبيل املثال عندما يرتفع �سغط وقود
الغاز اأو درجات حرارة املفاعل اإىل حدود غري
اآمنة ،تقوم هذه الربامج باإغالق ال�سمامات
تلقائيًا اأو بدء عمليات التربيد ملنع احلوادث التي
تهدد ال�سحة اأو البيئة اأو الب�سرية.

و يف
راأينا املتوا�سع رمبا يكون هذا ال�سلوب هو
نف�س ال�سلوب الهجومي الذي تعر�ست له
منظومات املعلومات احلرجة للبنى التحتية
العراقية اثناء العدوان الثالثيني.
ومن خالل روؤيتنا التقنية والربجمية نرجح
باأن الفريو�س الذي ا�ستخدم يف الهجوم الأخري
على املفاعل الإيراين هو من الربجميات اخلطرة
واملدمرة والتي ت�ستهدف �سبكات الأنظمة
املعلوماتية احلرجة والتي تطور من قبل
جمموعات قر�سنة مرتبطة بدول.
ويعد فايرو�س «�ستوك�س نت» ()Stuxnet
الذي ُيعتقد على نطاق وا�سع اأنه من �سنع
اأمريكي-اإ�سرائيلي م�سرتك ،هو الأكرث �سهرة يف

عائلة فريو�سات احلوا�سيب املرتبطة بتخريب
البنية التحتية ،وهو من النوع الدودي.
وهي عبارة عن برامج �سغرية قائمة بذاتها
غري معتمدة على غريها ت�سنع للقيام باأعمال
تخريبية وتدمريية ،اأو لغر�س �سرقة بع�س
البيانات احل�سا�سة واخلطرية وكذلك البيانات
ال�سخ�سية لبع�س امل�ستخدمني اأثناء ت�سفحهم
الإنرتنت ،لإحلاق ال�سرر بهم اأو باملت�سلني
بهم ،ومتتاز هذه الرباجميات ب�سرعة النت�سار
والتغلغل يف ال�سبكات ،كما ي�سعب التخل�س
منها نظرا لقدرتها الفائقة على التلون والتنا�سخ
واملراوغة.
وجتدر ال�سارة اىل انه يف عام  2٠1٠دمر
�ستوك�س نت اأجهزة الطرد املركزي الإيرانية يف

النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين
متناقضين
المحامي علي سلمان البيضاني
من احدى اخت�سا�سات حمكمة التمييز
الحتادية التي ن�ست عليه املادة  217من
قانون املرافعات املدنية (يجوز للخ�سوم
ولروؤ�ساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من
حمكمة التمييز النظر يف النزاع النا�سئ عن
تنفيذ حكمني نهائيني متناق�سني �سادرين
يف مو�سوع واحد بني اخل�سوم انف�سهم،
وتف�سل الهيئة العامة ملحكمة التمييز يف
هذا الطلب وترجح احد احلكمني وتاأمر
بتنفيذه دون احلكم الخر وذلك بقرار
م�سبب) ،وي�سرتط لتطبيق هذا الن�س
ان ي�سدر حكمان متناق�سان وقد اكت�سب
كل منهما درجة البتات ،فالمر الولئي ل
يعد حكما ،وان يكون احلكمان قد �سدرا
يف مو�سوع الدعوى نف�سه ،وبني اخل�سوم
اأنف�سهم ،وان يتقدم اخل�سوم او رئي�س
التنفيذ اىل رئي�س حمكمة التمييز بطلب

النظر يف النزاع النا�سئ عن تنفيذ احلكمني،
وتف�سل الهيئة العامة يف هذا الطلب وتقرر
ترجيح احد احلكمني على الخر وتقرر
تنفيذه دون حكم اخر ،ويجب ان يكون

قرارها م�سببا ومعلال بعد ان يقدم كل من
الطرفني لوائحهما وم�ستم�سكاتهما ،ويكون
هذا الطلب غري خا�سع لقانون الر�سوم
الق�سائية ،فال ي�ستوفى ر�سم عنه.

املن�ساأة الإيرانية نطنز نف�سها ،وجاء الهجوم
و�سط خماوف وتوتر من الغرب ب�ساأن برنامج
طهران النووي ،حيث اأخرج الفريو�س الآلف من
اأجهزة الطرد املركزي عن العمل ،وعلى الرغم
من عدم تاأكيد ما حدث ،فاإن التحليالت اأ�سارت
حينها اإىل وجود عميل ب�سري مزدوج ا�ستخدم
وحدة تخزين «يو اإ�س بي» (»- )USBفال�س»
( -)Flashيحمل الربنامج الفايرو�سي بهدف
اإ�سابة اأنظمة املعلومات احلا�سوبية ،والتي
مل تكن مت�سلة بالإنرتنت كونها �سبكة داخلية،
حلمايتها على وجه التحديد من هجوم خارجي
عن بعد.
ومبجرد زرعها وحتميلها داخل ال�سبكة او
اخلادم الرئي�سي  ،Serverتبقى الدودة نائمة

العامل الب�سري
من املالحظ ان هذه الفريو�سات ل ميكن اإدخالها
ل�سبكات حوا�سيب املن�ساآت النووية عن بعد،
فهذه املن�ساآت ل تكون باأي حال من الأحوال
مرتبطة بالإنرتنت ،وهناك �سبكة اأمان داخلية
حممية خا�سة تت�سيد اأي دخول غري م�سروع
لالأنظمة املعلوماتية ،كما اأن هناك م�ستويات
خمتلفة من احلواجز المنية للو�سول لأجزاء
�سبكة احلوا�سيب الداخلية هذه.
وعليه فمن املرجح اأن الخرتاق حدث من الداخل
ومب�ساعدة عميل مزدوج ،فال حتتاج بهذه احلالة
اجلهة املنفذة للهجوم �سوى ل�سخ�س لديه القدرة
على الو�سول اإىل اأحد احلوا�سيب الرئي�سية
املهمة املرتبطة بال�سبكة ليقوم باإدخال الفريو�س،
الذي �سيبقى خامال لفرتة حمددة يف برجمته
ومن ثم يتم تفعيله ،ويف هذه الثناء يكون هذا
العميل قد ا�ستطاع الهرب وابعاد �سبهة اجلرمية
عنه و�سياع اي دليل لالإدانة ،وذلك للطبيعة
املعقدة التي متتاز بها الإعتداءات ال�سيربانية
احلديثة ل�سعف وغياب الآليات القانونية
املو�سوعية والإجرائية والتقنية.

رضا السلطان

الدكتور عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري
قرا ُأت باإحدى ال�سحف املحلية اأن (قرار ا�ستبدال املدراء العامني
ومدراء الأق�سام ما زال �ساري املفعول) و(جمال�س املحافظات)
بانتظار ورود الأ�سماء من املحافظة ممن لديه خربة يف العمل
والإدارة.
وقرا ُأت اأي�ساً (اأن املجل�س اأو احلكومة املحلية كما يحلو لدعاة
(ال�ستبدال) اأن ت�سميه ي�سدد على اختيار املدراء من ذوي اخلربة
والخت�سا�س و ُي َف�سل اأن تدار الدوائر ب�سكل مهني (بعد مرور اأكرث
من ع�سر �سنوات) وبدون اإدارة بالوكالة) .
كما قرا ُأت (و�سيتم التعامل مع املر�سحني لإدارة الدوائر
واملوؤ�س�سات امل�سمولة بقرار ال�ستبدال ب�سكل دقيق و�سيكون مبداأ
النزاهة والكفاءة من اأهم النقاط التي �سيعتمدها (الختبار) عفو ًا
(الختيار) ،ويكون احلق للمدراء ال�سابقني (الفا�سلني) وغري
الكفوئني وغري النزيهني والفا�سدين الذين اأم�سوا يف اخلدمة اأربع
�سنوات بالرت�سيح ً
مرة اأخرى) .
بعد عر�س هذه الت�سريحات ال�سلطانية اأقول اأين كان الباب العايل
من عملية ال�ستبدال (الثورية) التي ل تذر مدير ًا عاماً فا�سد ًا يف هذه
الدائرة ول تبقي رئي�ساً لق�سم غري نزيه اأو غري كفء يف تلك الدائرة
بحيث تو�سم النا�س بهذه الثورة ال�سلطانية التبديل اليجابي الذي
ي�سعى لتطوير العمل الوظيفي الذي يرف�س ال�ستبداد والأ�ساليب
ال�سلبية القائمة على القهر والولء ال�سخ�سي بل ح�سل العك�س .
النا�س بعيد ًا عن عنا�سر العملية
حيث الذي ح�سل يجيب عليه
ُ
التغيريية من حيث النزعة الإن�سانية والعتماد على م�سالح ال�سعب
وحتقيق مبداأ (الأف�سلية) يف العالقات الجتماعية و(الأعلمية) يف
بناء الدوائر املدنية و (النزاهة) يف تنمية روح التعامل مع املواطنني
… الخ.
وا�ستنتجت ان عملية (ال�ستبدال) قامت على
قرا ُأت هذه الت�سريحات
ُ
حتقيق ر�سا ال�سلطان و�سوء نيته يف تغيري هذا ال�سم اأو ا�ستبدال
ذلك اللقب ثم اإعالنها يف القائمة ال�سوداء واعتبارهم من املغ�سوب
عليهم لأنهم ل يتمتعون بالكفاءة العالية واخلربة الوا�سعة والنزاهة
امل�سهودة كغريهم اأو على الأقل كاأدوات التغيري .
اأخري ًا اأت�ساءل هل يدرك بع�س امل�سوؤولني من دعاة (الثورة) و
(التغيري) يف دوائر الدولة اإن عنا�سر ال�سيا�سة الوظيفية احلديثة
اجلديدة تقوم على مواكبة النزعات الإن�سانية الوطنية واإعادة
العتبار لكرامة املوظف والهتمام بالعقل والتنمية الب�سرية
وتوجيه الهتمام نحو ت�سجيع املوظف وعدم اإذلله ،واعتبار
الوظيفة حقا ل مي�سه حقد امل�سوؤول والبتعاد عن القد�سية يف الولء
الوظيفي ومقاومة التبعية والرمزية وتنامي الأخالق الوظيفة
وتعميق مبداأ احلرية وامل�ساركة يف بناء النظام الإداري والبتعاد
عن ال�سلطات املطلقة والجتهادات الكيفية ،وتنمية روح الأخوة يف
التعامل الوظيفي وال�ستفادة من الآخرين … الخ .
مت ا�ستبدال رئي�س الدائرة لعدم نزاهته وكفاءته
وختاماً اأقولُ اإذا َّ
وخربته فلماذا ُي�سمح له بالعودة ثاني ًة اإىل وظيفته ،ولو لحظنا
هذه الإجراءات الوظيفية الكيفية مل جند لها اأ�سا�ساً قانونياً لأنها
تفتقد لأب�سط مقومات اخلطاب الوظيفي احلديث الذي من مقوماته
العدالة والوعي الإن�ساين الذي ي�سكل العمل ال�سرتاتيجي للعالقة
بني الراعي والرعية  ..واإنّ اأي اإجراء يفتقد لهذه املقومات يتعر�س
للتمزق والتفكيك ثم الندثار والن�سيان والإهمال .
ولكي تكون اأمثال هذه القرارات �سرعية عليها ا�ستمالك
الر�سيد ال�سعبي الوطني العام ل القناعة الذاتية ور�سا
ال�سلطان الذي ل ي�سكل اأية قيمة �سعبية يف ر�سا النا�س
والراأي العام املحلي ،وهذا ما ح�سل لتلك القرارات لأن
يقول الإما ُم علي (ع) ل ُيعرف الرجال بل الرجال
احلق كما
ُ
ُتعرف باحلق� ..سدق الإما ُم علي بن اأبي طالب (ع).

للزوجة حق طلب التفريق
الحقوقي /علي آل شدود الطائي

 -1اإذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة
ثالث �سنوات فاأكرث ،ولو كان له مال ت�ستطيع الإنفاق
منه.
 -2اإذا هجر الزوج زوجته مدة �سنتني فاأكرث بال عذر
م�سروع ،واإن كان الزوج معروف الإقامة ،وله مال
ت�ستطيع الإنفاق منه.
 -٣اإذا مل يطلب الزوج زوجته غري املدخول بها للزفاف
خالل �سنتني من تاريخ العقد ،ول يعتد بطلب الزوج
زفاف زوجته ،اإذا مل يكن قد اأوفى بحقوقها الزوجية.
 -٤اإذا وجدت زوجها عنيناً اأو مبتلى مبا ل ي�ستطيع
معه القيام بالواجبات الزوجية� ،سواء كان ذلك
لأ�سباب ع�سوية اأو نف�سية ،اأو اإذا اأ�سيب بذلك بعد
الدخول بها وثبت عدم اإمكان �سفائه منها بتقرير �سادر
عن جلنة طبية ر�سمية خمت�سة ،على اأنه اإذا وجدت
املحكمة اأن �سبب ذلك نف�سي ،فتوؤجل التفريق ملدة �سنة
واحدة� ،سريطة اأن متكن زوجها من نف�سها خاللها.
 -٥اإذا كان الزوج عقيماً ،اأو ابتلي بالعقم ،بعد الزواج،
ومل يكن لها ولد منه على قيد احلياة.

 -٦اإذا وجدت بعد العقد ،اأن زوجها مبتلى بعلة ل
ميكن معها معا�سرته بال �سرر ،كاجلذام اأو الرب�س
اأو ال�سل اأو الزهري اأو اجلنون ،اأو اأنه قد اأ�سيب
بعد ذلك بعلة من هذه العلل اأو ما مياثلها ،على اأنه
اإذا وجدت احلكومة بعد الك�سف الطبي اأن العلة
يوؤمل زوالها ،فتوؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة،
وللزوجة اأن متتنع عن الجتماع بالزوج طيلة
مدة التاأجيل ،اأما اإذا وجدت املحكمة ،ان العلة ل
يوؤمل زوالها خالل مدة منا�سبة ،وامتنع الزوج
عن الطالق واأ�سرت الزوجة على طلبها ،فيحكم
القا�سي بالتفريق.
 -7اإذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر
م�سروع ،بعد اإمهاله مدة اأق�ساها  ٦٠يوماً.
 -٨اإذا تعذر حت�سيل النفقة من الزوج
ب�سبب تغيبه اأو فقده اأو اختفائه اأو احلكم
عليه باحلب�س مدة تزيد على �سنة.
 -٩اإذا امتنع الزوج عن ت�سديد النفقة
املرتاكمة املحكوم بها ،بعد اإمهاله مدة
اأق�ساها  ٦٠يوماً من قبل دائرة التنفيذ.

اسرة التحرير
سكرتير التحرير
علي الفاطمي
المصحح اللغوي
مصـطفى العتابي

المصورون
صالح الربيعي
مازن سالم المالكي
مصطفى احمد

أسئلة وأجوبة
�س :ما نفقة العدة؟
ج  :نفقة العدة هي يف حقيقتها نفقة زوجية ،وت�شمل املاأكل وامللب�س
وامل�شكن يف حكم الزوجة خالل فرتة العدة.
�س  :ملن جتب نفقة العدة؟
ج  :القاعدة :ان العدة جتب على جميع املطلقات ،عدا املطلقة قبل
الدخول اأو اخللوة ،فهي وحدها التي ال يتعني عليها االنتظار النق�شاء
املدة الزمنية فيما بني الطالق والزواج.
�س  :ما الفرتة الزمنية النق�شاء العدة؟
ج  :عدة املطلقة رجعيا اأو بائنا ثالث حي�شات ملن حتي�س ،وثالثة
اأ�شهر عربية ملن ال ترى احلي�س ل�شغر يف ال�شن اأو لبلوغها �شن الياأ�س.
اأما املطلقة احلامل فعدتها حتى ت�شع حملها ولو تويف عنها زوجها.
�س :متى تبداأ العدة؟
ج  :تبداأ من تاريخ الطالق ،اأي من تاريخ اإيقاعه ولي�س من تاريخ
العلم بالطالق .
�س  :ما املدة التي ت�شتحق عنها نفقة العدة؟
ج  :ت�شتحق املطلقة نفقة العدة ملدة ال تقل عن �شتني يوما ،وهي اأقل
مدة للعدة ،وال تزيد عن �شنة ميالدية ،وهي اأق�شى مدة للعدة.
�س  :متى ي�شقط احلق يف نفقة العدة؟
ج  :ت�شقط نفقة العدة يف احلاالت االآتية :ن�شوز الزوجة اأو ارتدادها
عن االإ�شالم اأو بوفاة املطلقة بعد الق�شاء بها .
�س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما اأثناء الزوجية ؟
ج  :ال يجوز اإال اإذا كان التنازل عن النفقة مقابال للخلع.

وقفات قانونية
العدد (  ) 140االثنني

مطاوعة الزوجة ونشوزها
ال تلزم الزوجة مبطاوعةزوجها ،وال تعد نا�شز ًا اإذا كان
الزوج متع�شفاً يف طلب املطاوعة،
قا�شد ًا االإ�شرار بها اأو الت�شييق
عليها ،ويعد من قبيل التع�شف
واالإ�شرار بوجه خا�س ما يلي:
اأ -عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً
�شرعياً يتنا�شب مع حالة الزوجني
االإجتماعية واالإقت�شادية.
ب -اإذا كان البيت ال�شرعي املهياأ
بعيد ًا عن حمل عمل الزوجة،
بحيث يتعذر معه التوفيق بني
اإلتزاماتها البيتية والوظيفية.
ج -اإذا كانت االأثاث املجهزة
للبيت ال�شرعي ال تعود للزوج.

ما الشروط الواجب توافرها
حتى يكون الزواج صحيحًا؟

ح�شني ال�شمري
ي�شرتط ل�شحة الزواج ان تكون املراأة غري حمرمة �شرعا
على من يريد التزوج بها ..وا�شباب التحرمي ق�شمان موؤبدة
وموقتة ،فاملوؤبدة هي القرابة وامل�شاهرة والر�شاع،
واملوؤقتة اجلمع بني زوجات يزدن على اربع ،وعدم الدين
ال�شماوي والتطليق ثالثا وتعلق حق الغري بنكاح او عدة
وزواج احدى املحرمني مع قيام الزوجية باالأخرى:
 - 1يحرم على الرجل ان يتزوج من الن�شب امه
وجدته وان علت ،وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان
نزلت ،واخته وبنت اخته وبنت اخيه وان نزلت،
وعمته وعمة ا�شوله وخالته وخالة ا�شوله .
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 - 2ويحرم على املراأة التزوج بنظري ذلك من الرجال.
 يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التي دخلبها وام زوجته التي عقد عليها ،وزوجة ا�شله وان عال
وزوجة فرعه وان نزل.
 كل من حترم بالقرابة وامل�شاهرة حترم بالر�شاع اإالفيما ا�شتثني �شرعا.
هل ي�شح الزواج من غري امل�شلمة اأو امل�شلم (الكتابية)؟
 ي�شح للم�شلم ان يتزوج كتابية ،وال ي�شح زواجامل�شلمة من غري امل�شلم.
 ا�شالم احد الزوجني قبل االخر تابع الأحكامال�شريعة يف بقاء الزوجية او التفريق بني الزوجني.

تبديل الوصف القانوني للجريمة

د -اإذا كانت الزوجة مري�شة
مبر�س مينعها من مطاوعة الزوج.
 على املحكمة اأن ترتيث يفاإ�شدار احلكم بن�شوز الزوجة
حتى نقف على اأ�شباب رف�شها
مطاوعة زوجها.
 على املحكمة اأن تق�شي بن�شوزالزوجة ،بعد اأن ت�شتنفد جميع
م�شاعيها يف اإزالة االأ�شباب التي
حتول دون املطاوعة.
ويعد الن�شوز �شبباً من اأ�شباب
التفريق ،وذلك على الوجه االآتي:
اأ -للزوجة طلب التفريق بعد
مرور (�شنتني) من تاريخ اإكت�شاب
حكم الن�شوز درجة البتات ،وعلى

املحكمة اأن تق�شي بالتفريق ..ويف
هذه احلالة ي�شقط املهر املوؤجل،
فاإذا كانت الزوجة قد قب�شت
جميع املهر ،األزمت برد ن�شف ما
قب�شته.
ب -للزوج طلب التفريق بعد
اإكت�شاب حكم الن�شوز درجة
البتات ،وعلى املحكمة اأن
تق�شي بالتفريق وتلزم الزوجة
برد ما قب�شته من مهرها
املعجل ،وي�شقط مهرها املوؤجل
اإذا كان التفريق بعد الدخول،
في�شقط املهر املوؤجل ،وتلزم
الزوجة برد ن�شف ما قب�شته،
اإذا كانت قد قب�شت جميع املهر.

التفريق القضائي للضرر في
المحاكم العراقية
بـمعنى ذلك اأن دعوى التفريق لل�شرر ميكن
اإقامتها عند توفر اإحدى احلاالت التالية واإال
�شوف يكون م�شريها الرد :
.1يف حالة ال�شرب املربح من قبل الزوج،
حيث يثبت ذلك عن طريق تقارير طبية
ا�شتنادا لـن�س املادة (  ) 40اأحوال
�شخ�شية.
.2اخليانة الزوجية بعد احل�شول على قرار
حمكمة اجلنح ا�شتنادا لـن�س املادة ( / 40
 ) 2اأحوال �شخ�شية.
 .3االإدمان على امل�شكرات ويثبت ذلك عن

طريق عر�س الزوج على جلنة طبية ر�شمية
خمت�شة تثبت اإدمانه.
 .4قبل اإكمال اأحد الزوجني الثامنة ع�شر
من العمر ا�شتنادا لـن�س املادة ( ) 3 / 40
اأحوال �شخ�شية.
 .5االإكراه املادي واملعنوي الذي مت من
خاللها الزواج ا�شتنادا لـن�س املادة ( / 40
 ) 4اأحوال �شخ�شية.
.6الزواج بـزوجة ثانية بـدون اأذن املحكمة
ودون علم وموافقة الزوجة االأوىل ا�شتنادا
لـن�س املادة (  ) 5 / 40اأحوال �شخ�شية.

من المبادئ القانونية في األحوال الشخصية
 •1للزوجة حق االمتناع عن مطاوعة
زوجها اإذا مل يدفع لها مهرها املعجل
ولو كان قد دخل بها ،نظر ًا لالطالق
الوارد يف املادة  23من قانون االأحوال
ال�شخ�شية ..رقم القرار 809يف
.1981/5/14
 •2ال تكون الزوجة خ�شما للمدعي يف
ت�شحيح الق�شام ال�شرعي اإذا كان الق�شام
املراد ت�شحيحه يت�شمن كون تركة
املتويف قد انح�شرت يف زوجته ووالدته،
بل تكون االأم هي اخل�شم يف ت�شحيح
الق�شام ال�شرعي الن ن�شيب الزوجة ال
يتاأثر يف ت�شحيحه ،حيث لها الربع عند
عدم وجود ولد للمتويف ،واإمنا الذي يتاأثر
هو ن�شيب االم التي لها باقي الرتكة..
رقم القرار  4395يف .1988/4/28
 •3احلكم ال�شادر باملطاوعة ال يقطع
النفقة اإال باإقامة دعوى اإ�شقاط النفقة..
رقم القرار  228يف 2006/10/29
 •4اإذا ثبت ان احلكم ال�شادر بالتفريق
بني الزوجني قد �شدر والزوج املدعي

عليه كان متوفيا عند �شدور هذا احلكم،
فيكون احلكم املذكور �شدر مبواجهة
املتويف انتهت �شخ�شيته القانونية ،وان
رابط الزوجية بينه وبني زوجته كانت
قد انتهت قبل ذلك بالوفاة ،فال يلحقها
بعد ذلك تفريق او او ف�شخ او طالق..
رقم القرار  95يف .2007/12/17
 •5حتت�شب مدة عدة الزوجة بالقروء
اإن كانت من ذوات احلي�س وبثالثة اأ�شهر
اذا كانت من غري ذلك ،واليجوز للمحكمة
احت�شابها بثالثة اأ�شهر من تلقاء نف�شها..
رقم القرار  3135يف .2008/10/22
 •6اإذا طعن املدعي عليه بعدم اخت�شا�س
املحكمة املكاين بنظر الدعوى وقررت
املحكمة اإحالة الدعوى اإىل املحكمة
املخت�شة ،ورف�شت املحكمة املحال عليها
النظر يف الدعوى لعدم اخت�شا�شها ،فاإن
هذا القرار قابل للطعن فيه متييزا من قبل
الطرفني وفقا للمادة ( )79مرافعات،
فاإن مل يطعن فيه متييزا تكون املحكمة
االأوىل ملزمة بنظر الدعوى ،وال يجوز

للمحكمة الطلب من حمكمة التمييز تعيني
املحكمة املخت�شة ..رقم القرار  221يف
. 2010/10/29
 •7خروج الزوجة من دار الزوجية دون
عذر م�شروع يحرمها من املطالبة بالنفقة
املا�شية ،لكن ال ينفي حقها باملطالبة
بالنفقة امل�شتمرة الن اقامة الدعوى هو
اف�شاح باال�شتعداد للمطاوعة ..رقم
القرار  3219يف . 2010/10/22
 •8قيام الزوجة بت�شليم م�شوغاتها
الذهبية اىل زوجها اأثناء قيام الزوجية
لغر�س بناء م�شكن لهما اأو ل�شراء اأثاث
يكون الزوج ملزماً باإعادتها �شرعاً
اأو قانوناً الأنها تعد مبثابة القر�س،
وللزوجة حق املطالبة بها عيناً اأو قيمتها
وقت املطالبة بها ..رقم القرار  3490يف
. 2008/10/28
 •9يحق للزوجة طلب التفريق عند
ممار�شة الزوج معها فعل اللواط باالكراه
الن ذلك يعد �شرر ًا ج�شيماً يتعذر معه
ا�شتمرار احلياة الزوجية النبيلة ..رقم

القرار  879يف .2008/5/4
 •10ال يجوز الرجوع عن التخارج
وطلب ابطال احلجة ال�شادرة به
ب�شبب عدم ت�شديد بدل التخارج
للمتخارجني ،ولهم احلق مبراجعة
املحكمة املخت�شة للمطالبة به ..رقم
القرار  420يف .2008/5/12

 •11يحق للزوج اإ�شكان اأبويه اأو
احدهما يف دار الزوجية مادة ()3/26
من قانون االأحوال ال�شخ�شية ،ولي�س
للزوجة حق االعرتا�س على ذلك.
كما يجوز له اإ�شكان امل�شوؤول عن
اإعالتهم ،اإن مل يكن ذلك يلحق �شرر ًا
بالزوجة ..فقرة ( )4من املادة اأعاله.

إجراءات قاضي التحقيق في بعض األحوال
باجلرمية امل�شندة اليه.
اجلواب :يكلف املحقق الق�شائي باإجراء ك�شف
الداللة مبعية املتهم تعزيز ًا العرتافاته املدونة
وينظم حم�شر بذلك.
 -4اذا وجد اأن هناك تناق�شا بني اأقوال املتهمني
اأو ت�شاربا بني افاداتهم واأقوال ال�شهود اأو ان
هناك غمو�شا يف الق�شية .
اجلواب :اإجراء املناق�شة الق�شائية بني املتهمني
وال�شهود ،وتنظيم حم�شر املناق�شة الق�شائية
ا�شتناد ًا الأحكام املادة ( )124االأ�شولية .
 - 5اذا وجد عند القب�س على املتهمني ،ومن
خالل تدقيق هوياتهم ،ان هناك متهما حدثا بينهم.

 - 1اإذا اعرتف اأحد املتهمني واأنكر االآخر.
اجلواب  :تفرق دعوى املتهم املعرتف عن دعوى
املتهم املنكر ،وتدون اأقوال املتهم املعرتف
ب�شفة �شاهد �شد املتهم املنكر بعد حتليفه اليمني
القانونية ا�شتناد ًا الأحكام املواد ( )125و
(/126اأ) االأ�شولية .
 - 2اإذا وجد اأن املتهم الذي قب�س عليه يتعاطى
املخدرات اأنه م�شاب بحالة ال�شرع ح�شب التقرير
الطبي.
اجلواب :يفرج عنه ويغلق الدعوى ب�شكل موؤقت
ا�شتناد ًا الأحكام املادة (/130ب) االأ�شولية.
 - 3اإذا وجد اأن املتهم قد اعرتف اعرتافا تف�شيال

اجلواب :تفرد دعوى احلدث عن باقي املتهمني،
وحتال على حمكمة حتقيق اأحداث ا�شتناد ًا
الأحكام املواد (/235اأ) االأ�شولية و ()53
اأحداث.
 - 6اإذا وجد اأن الق�شية ذات اأهمية عالية.
اجلواب :جعل التحقيق �شرياً ملدة  3اأ�شهر مثال،
وح�شب تقدير القا�شي.
 - 7اإذا وجد اأن املتهم املوقوف عاجز عن تقدمي
كفيل له بعد �شدور قرار اإطالق �شراحه بكفالة
مالية.
اجلواب :متديد مدة املوقوفية وتبقى معلقة على
تنفيذ �شك الكفالة.

 - 8اإذا وجد اأن املتهم املوقوف عن جرمية قتل
موقوف عن ق�شية خمدرات.
اجلواب :قطع موقوفيته عن جرمية القتل،
واإرجاء م�شريه عنها.
 - 9اإذا جلب اأفراد ال�شركة �شخ�شا مت�شوال يف
الطرق العامة.
اجلواب  :اإ�شدار اأمر جزائي ا�شتناد ًا الأحكام
املادة (/134د) االأ�شولية.
 - 10اإذا ظهرت اأدلة جديدة بعد غلق الدعوى
على وفق املادة (/130ب) االأ�شولية.
اجلواب :اإعادة فتح التحقيق جمدد ًا ا�شتناداً
الأحكام املادة (/302ج) االأ�شولية.

المادة  43واألحكام المرتبطة بها
اإن القرارات االعدادية وم�شائل االخت�شا�س
والقرارات االإدارية ،وكل قرار غري فا�شل يف
الدعوى اليجوز متييزها على انفراد ،باعتبارها
غري نهائية با�شتثناء (القب�س ،التوقيف ،واإطالق
ال�شراح بكفالة اأو بدونها) ،فقد ع ّدها القانون
قرارات نهائية ،ويجوز الطعن بها متييزا اأمام
حمكمة اجلنايات ب�شفتها التمييزية.
اإذا تبديل الو�شف القانوين ،هل هو قرار اإعدادي
اأم نهائي؟
اإن تبديل الو�شف القانوين هو من القرارات
االعدادية التي اليجوز الطعن بها على انفراد ،اإال
يف حالة واحدة .
اإذن ما هذه احلالة التي جتعل تبديل الو�شف
القانوين للجرمية قرارا نهائيا؟
ردا على هذا ال�شوؤال يعد تبديل الو�شف القانوين
للجرمية قرارا نهائيا ا�شتنادا للمادة / 249ج
من قانون ا�شول املحاكمات اجلزائية (اليقبل
الطعن متييزا على انفراد يف م�شائل االخت�شا�س
والقرارات االعدادية واالإدارية اأو اأي اآخر
غري فا�شل اإال اإذا ترتب عليها منع ال�شري يف
الدعوى ،)...وبالتايل فتبديل الو�شف القانوين
اإذا ترتب عليه منع ال�شري يف الدعوى يعد قرارا
فا�شال ولي�س اإعداديا ،وعلى قا�شي التحقيق
اال�شتجابة لتبديل الو�شف القانوين ،واإال �شيكون
قراره عر�شة للنق�س عند الطعن به متييزا اأمام
حمكمة اجلنايات ب�شفتها التمييزية.
ون�شرب لكم مثاال على ذلك :فلو اأن �شخ�شا قب�س
عليه من قبل اجلريان ليال يف دار غري م�شكونة ،اأي
خالية من اأي اثاث بعد ك�شره االقفال ،و�شلموه

اإىل ال�شرطة ،وقرر قا�شي التحقيق تكييف الفعل
على وفق املادة  440عقوبات ،وقدم وكيله
طلبا لقا�شي التحقيق بتبديل الو�شف القانوين
على وفق املادة  429عقوبات ( 1/اذا ارتكبت
اجلرمية املبينة يف املادة  428يف حمل معد حلفظ
املال اأو يف عقار غري ما ذكر فتكون العقوبة...
الخ ،الن�س) ،واملادة  428عقوبات تناولت
امل�شكن املعد ال�شكنى ،بينما املادة  429عقوبات
مل ت�شرتط اأن يكون معدا لل�شكنى ،بل يكفي اأن
يكون ملكا للغري ،حتى اإن كان غري معد لل�شكنى،
وبالتايل فاإن اجلرمية على وفق هذه املادة هي
(انتهاك حرمة امل�شاكن وملك الغري) ،وحترك
ب�شكوى من املجني عليه ا�شتنادا للمادة  3ف 5
من قانون ا�شول املحاكمات اجلزائية (( اليجوز
حتريك الدعوى اجلزائية اإال بنا ًء على �شكوى من
املجني عليه اأو من يقوم مقامه قانونا يف اجلرائم
االآتية  -5...انتهاك حرمة امللك اأو الدخول اأو
 ..)........وبالتايل فاإن الو�شف القانوين للجرمية
الينطبق واأحكام ال�شرقة على وفق املادة 440
عقوبات ،واإمنا على وفق املادة  429عقوبات
التي يجب اأن حترك ب�شكوى من املجني عليه،
ومبا اأن هذا ال�شخ�س األقي عليه القب�س من قبل
اجلريان ومل يعرف �شاحب امللك ،لذا فاإن على
قا�شي التحقيق تبديل الو�شف القانوين وغلق
ال�شكوى واإطالق �شراح املتهم ،باعتبار اأن
تبديل الو�شف القانوين (منع ال�شري بالدعوى)،
ويعد قرارا فا�شال بالدعوى.وخال�شة القول
ان تبديل الو�شف القانوين يعد من القرارات
االعدادية ما مل يكن مانعا بال�شري يف الدعوى.

اوال – للزوجة طلب التفريق عند
توفر احد االأ�شباب االآتية :
 -1اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة
للحرية مدة ثالث �شنوات فاأكرث ،ولو
كان له مال ت�شتطيع االنفاق منه.
 -2اذا هجر الزوج زوجته مدة �شنتني
فاأكرث بال عذر م�شروع ،وان كان الزوج
معروف االقامة وله مال ت�شتطيع
االنفاق منه .
 -3اذا مل يطلب الزوج زوجته غري
املدخول بها للزفاف خالل �شنتني من
تاريخ العقد ،وال يعتد بطلب الزوج
زفاف زوجته اإذا مل يكن قد اوفى
بحقوقها الزوجية .
 -4اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى
مبا ال ي�شتطيع معه القيام بالواجبات
الزوجية �شواء كان ذلك الأ�شباب

ع�شوية او نف�شية او اإذا ا�شيب بذلك
بعد الدخول بها وثبت عدم امكان
�شفائه منها بتقرير �شادر عن جلنة
طبية ر�شمية خمت�شة ،على انه اإذا
وجدت املحكمة ان �شبب ذلك نف�شي
فتوؤجل التفريق ملجة �شنة واحدة
�شريطة ان متكن زوجها من نف�شها
خاللها .
 -5اذا كان الزوج عقيما او ابتلى
بالعقم بعد الزواج ومل يكن لها ولد
منه على قيد احلياة.
 -6اإذا وجدت بعد العقد ان زوجها
مبتلى بعلة ال ميكن معا معا�شرته
بال �شرر ،وكذلك الرب�س او ال�شل او
الزهري او اجلنون او انه قد ا�شيب
بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما
مياثلها على انه اإذا وجدت املحكمة

بعد الك�شف الطبي ان العلة يوؤمل
زوالها ،فتوؤجل التفريق حتى زوال
تلك العلة وللزوجة ان متتنع عن
االجتماع بالزوج طيلة مدة التاأجيل.
اأما اإذا وجدت املحكمة ان العلة
ال يوؤمل زوالها خالل مدة منا�شبة
وامتنع الزوج عن الطالق وا�شرت
الزوجة على طلبها ،فيحكم القا�شي
بالتفريق.
 -7اإذا امتنع الزوج عن االنفاق عليها
دون عذر م�شروع بعد امهاله مدة
اق�شاها  60يوما .
 -8اذا تعذر حت�شيل النفقة من
الزوج ب�شبب تغيبه او فقده او
اختفائه او احلكم عليه باحلب�س مدة
تزيد على �شنة .
 -9اإذا امتنع الزوج عن النفقة

املرتاكمة املحكوم بها بعد اإمهاله
مدة اق�شاها  60يوما من قبل دائرة
التنفيذ .
ثانيا – للزوجة احلق يف طلب التفريق
قبل الدخول ،ويف هذه احلالة على
املحكمة ان تق�شي بالتفريق بعد ان
ترد الزوجة اىل الزوج ما قب�شته من
مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات
ثابتة �شرفها الأغرا�س الزواج.
ثالثا :اأ – للزوجة العراقية طلب
التفريق عن زوجها املقيم خارج القطر
ب�شبب تبعية جن�شيته لدولة اجنبية
اذا م�شى على اقامته يف اخلارج مدة
ال تقل عن ثالث �شنوات ب�شبب منعه
او امتناعه عن دخول القطر.
ب – يعد تاأييد اجلهة الر�شمية
املخت�شة باإقامة الزوج يف اخلارج

الأغرا�س هذه الفقرة بديال عن
اجراءات تبليغه بالئحة الدعوى
وموعد املرافعة ،على اأن يتم ن�شر
احلكم ال�شادر على الزوج يف احدى
ال�شحف املحلية.
رابعا - 1 :لزوجة املفقود الثابت
فقدانه ب�شورة ر�شمية ان تطلب
من املحكمة التفريق عن زوجها بعد
مرور اربع �شنوات على فقدانه ،وعلى
املحكمة ان تثبت من ا�شتمرار الفقدان
بالطريقة نف�شها التي ثبت بها فقدانه
ثم ت�شدر حكمها بالتفريق .
 - 2تعتد زوجة املفقود بعد احلكم
بالتفريق اربعة ا�شهر وع�شرة ايام.
 - 3اإذا عاد املفقود ت�شتمر زوجته
لها ما مل تتزوج ويتم دخول الثاين بها
حقيقة غري عامل بحياة االول.

إجراءات السيد قاضي التحقيق
 - 1اإذا اعرتف اأحد املتهمني واأنكر االآخر.
اجلواب  :تفرق دعوى املتهم املعرتف عن
دعوى املتهم املنكر ،وتدون اأقوال املتهم
املعرتف ب�شفة �شاهد �شد املتهم املنكر
بعد حتليفه اليمني القانونية ا�شتناد ًا
الأحكام املواد ( )125و (/126اأ)
االأ�شولية .
 - 2اذا وجد اأن املتهم الذي قب�س عليه
يتعاطى املخدرات اأنه م�شاب بحالة ال�شرع
ح�شب التقرير الطبي.
اجلواب :يفرج عنه ويغلق الدعوى ب�شكل
موؤقت ا�شتناد ًا الأحكام املادة (/130ب)
االأ�شولية .

 - 3اذا وجد اأن املتهم قد اعرتف اعرتافا
تف�شيال باجلرمية امل�شندة اليه.
اجلواب  :يكلف املحقق الق�شائي باإجراء
ك�شف الداللة مبعية املتهم تعزيز ًا العرتافاته
املدونة وينظم حم�شر بذلك .
 -4اذا وجد اأن هناك تناق�شا بني اأقوال
املتهمني اأو ت�شاربا بني افاداتهم واأقوال
ال�شهود اأو ان هناك غمو�شا يف الق�شية .
اجلواب :اإجراء املناق�شة الق�شائية بني
املتهمني وال�شهود ،وتنظيم حم�شر املناق�شة
الق�شائية ا�شتناد ًا الأحكام املادة ()124
االأ�شولية .
 - 5اذا وجد عند القب�س على املتهمني ،ومن

خالل تدقيق هوياتهم ،ان هناك متهما حدثا
بينهم .
اجلواب :تفرد دعوى احلدث عن باقي
املتهمني ،وحتال على حمكمة حتقيق اأحداث
ا�شتناد ًا الأحكام املواد (/235اأ) االأ�شولية
و ( )53اأحداث.
 - 6اذا وجد اأن الق�شية ذات اأهمية عالية.
اجلواب  :جعل التحقيق �شرياً ملدة  3اأ�شهر
مثال ،وح�شب تقدير القا�شي .
 - 7اذا وجد اأن املتهم املوقوف عاجز عن
تقدمي كفيل له بعد �شدور قرار اإطالق
�شراحه بكفالة مالية .
اجلواب  :متديد مدة املوقوفية معلقة على

تنفيذ �شك الكفالة .
 - 8اإذا وجد اأن املتهم املوقوف عن جرمية
قتل موقوف عن ق�شية خمدرات.
اجلواب  :قطع موقوفيته عن جرمية القتل،
واإرجاء م�شريه عنها .
 - 9اذا جلب اأفراد ال�شركة �شخ�شا مت�شوال
يف الطرق العامة.
ً
اجلواب  :اإ�شدار اأمر جزائي ا�شتنادا الأحكام
املادة (/134د) االأ�شولية .
 - 10اذا ظهرت اأدلة جديدة بعد غلق الدعوى
على وفق املادة (/130ب) االأ�شولية.
اجلواب  :اإعادة فتح التحقيق جمدد ًا ا�شتناد ًا
الأحكام املادة (/302ج) االأ�شولية .

قرارات تمييزية
العدد (  ) 140االثنني
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تصديق قرار التحريم ونقض قرار العقوبة
نوع احلكم :جنائي
رقم احلكم /497 :اإدانة2011/
تاريخ ا�صدار احلكم2011/6/12 :
جهة االإ�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
قيام حمكمة التمييز بت�صديق قرار التحرمي
ونق�صها لقرار العقوبة ،فعلى حمكمة اجلنايات
عدم اإ�صدار قرار جترمي جديد الأنه يكون معدوما
ل�صبق ت�صديقه.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة يف

حمكمة التمييز االحتادية وجد ان حمكمة جنايات
كركوك قررت بتاريخ  ،2004/5/8وبالدعوى
املرقمة /105ج ، 2004/جترمي املتهمني (ع)
و (م) وفق احكام املادة  /442اوال من قانون
العقوبات ،وبداللة اأمر �صلطة االئتالف رقم  8ل�صنة
 ،2003وحكمت على كل واحد منهما بال�صجن
ملدة �صبع �صنوات ،ولدى ورود ا�صبارة الدعوى
اىل حمكمة التمييز قررت بتاريخ 2004/7/10
باال�صبارة /1407الهيئة اجلزائية2004/
ت�صديق قرار جترمي املتهمني وفق املادة
املذكورة ،ونق�ص قرار فر�ص العقوبة لوقوع

احلادث بتاريخ  ،2004/2/9ولكون اجلرمية
م�صمولة بالتعديل الوارد باأمر �صلطة االئتالف
رقم  31الق�صم  5يف  2003/9/10ولي�ص االمر 8
ل�صنة  2003واعادة ا�صبارة الدعوى اىل حمكمتها
لفر�ص العقوبة ا�صتدالال باالمر  31ل�صنة ، 2003
واتباعا للقرار التمييزي امل�صار اليه ،قررت حمكمة
جنايات كركوك بتاريخ  ،2004/9/27وبالدعوى
نف�صها ،اإ�صدار قرار ادانة جديد ،وقررت احلكم
على كل واحد من املجرمني املذكورين اعاله
بال�صجن ملدة �صبع �صنوات ا�صتنادا الأحكام املادة
/442اوال من قانون العقوبات ،وبداللة اأمر

�صلطة االئتالف رقم  31الق�صم  5منه الفقرة 1
يف  2004/9/10قررت حمكمة التمييز مبوجب
قرارها /23هيئة عامة 2004/يف 2005/5/31
نق�ص قرار التجرمي ال�صادر عن املحكمة كونه
معدوما ل�صبق ت�صديقه من قبل الهيئة اجلزائية.
كما ان العقوبة املفرو�صة بحق املجرمني جاءت
خفيفة وال تتنا�صب وج�صامة اجلرمية املرتكبة
وخطورتها ،قرر نق�صها واعادة ا�صبارة الدعوى
اىل حمكمتها لفر�ص العقوبة بغية ت�صديدها
واإبالغها اىل احلد املنا�صب دون التما�ص اأي ظرف
لتخفيفها ،واتباعا للقرار التمييزي امل�صار اإليه

شهادة الشاهدين واعتراف الحدث
نوع احلكم :جنائي
رقم احلكم/76 :حكم2009/
تاريخ اإ�صدار احلكم2009/2/15 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
اإفادة املجني عليها و�صهادة ال�صاهدين
واعرتاف احلدث اأمام القائم بالتحقيق
والك�صف على حمل احلادث اأدلة كافية
لالإدانة.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة وجد ان القرار ال�صادر
بتاريخ  2008/11/30يف الدعوى املرقمة
/136ج ح  2008/من قبل حمكمة احداث
النجف باإلغاء التهمة امل�صندة اىل املتهم (ز)
واالفراج عنه عن حادث اعتدائه على عر�ص
املجني عليها (ف) قد جانب ال�صواب ،وبني
على خطاأ يف تطبيق القانون تطبيقاً �صحيحاً،
حيث تبني من خالل وقائع الق�صية باأن
االدلة بو�صعيتها احلالية املتمثلة باإفادة
املجني عليها و�صهادة ال�صاهدين (�ص)

و(ن) واعرتاف املتهم امام القائم بالتحقيق
والك�صف على حمل احلادث وخمططه كافية
لالدانة واحلكم ،لذا قرر نق�ص كل القرارات
ال�صادرة يف الدعوى واعادة الدعوى اىل
حمكمتها الإجراء املحاكمة جمدد ًا وفق مادة
التهمة املوجهة اىل املتهم ،ومن ثم ا�صدار
القرار القانوين ال�صليم ،و�صدر القرار
باالتفاق ا�صتناد ًا الأحكام املادة /259اأ8-
من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية يف /20
�صفر 1430/هـ املوافق  2009/2/15م.

الشاهدات األقرب للحادث
نوع احلكم :جنائي
رقم احلكم/922 :ا�صرتاك2008/
تاريخ اإ�صدار احلكم2008/5/13 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
ان ال�صاهدات االقرب للحادث التي توؤيد ان
املتهم كان �صمن املتهمني الذين اقتحموا دار
املجنى عليه وكان يحمل �صالحاً تكفي الإدانته
لال�صرتاك يف جرمية قتل املجنى عليه.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان القرار
ال�صادر من حمكمة اجلنايات ذي قار
بتاريخ  2007/11/18يف الدعوى املرقمة
/326ج 2007/باإلغاء التهمتني املوجهتني
اىل املتهم (ح) واالفراج عنه قد بني على

خطاأ يف تقرير االدلة وتطبيق احكام القانون
تطبيقا �صحيحاً ،ذلك الن الثابت من افادات
املدعي باحلق ال�صخ�صي وال�صهود (اأ) و(خ)
و(م) املدونة يف دور التحقيق وهي �صهادات
اقرب للحادث من ان املتهم (ح) كان �صمن
املتهمني الذين اقتحموا دار املجنى عليها
وكان يحمل �صالحاً ،وبذلك تكون االدلة
املتوافرة كافية الإدانة املتهم املذكور عن
ا�صرتاكه يف جرمية قتل املجنى عليها..
وحيث ان املحكمة �صارت يف الدعوى
بخالف ذلك قرر نق�ص كل القرارات
ال�صادرة يف الدعوى واعادة ا�صبارة
الدعوى اىل حمكمتها الإجراء حماكمة املتهم
جمدد ًا وفق ما تقدم ،و�صدر القرار ا�صتناد ًا
الأحكام املادة /اأ 7-من قانون ا�صول

املحاكمات اجلزائية باالتفاق يف جمادي

االوىل 1429 /هـ املوافق 2008/5/13م.

اعاله قررت حمكمة اجلنايات يف كركوك بتاريخ
 ، 2009/6/15وبالدعوى نف�صها التي ا�صبحت
برقم /69ج ،2009/ت�صديد العقوبة املفرو�صة
بحق املجرمني (ع) و (م) وابالغها اىل ال�صجن
املوؤقت ملدة � 15صنة بدال من ال�صجن املوؤقت
ملدة �صبع �صنوات ا�صتنادا الأحكام املادة /442
اوال من قانون العقوبات ،وبداللة امر �صلطة
االئتالف رقم  31الق�صم  5الفقرة ( )1املوؤرخ
 2003/9/10وبداللة املادة  1/132من قانون
العقوبات كونهما �صابني يف مقتبل العمر ،وعدم
وجود �صوابق وحمكوميات �صابقة لهما ،ولدى

و�صع الق�صية مو�صع التدقيق من لدن هذه
الهيئة وجد ان هناك ظروفا تتعلق باملجرمني
ت�صتدعي الراأفة بهما كونهما �صابني يف مقتبل
العمر وعدم وجود �صوابق اجرامية لديهما،
وتنازل امل�صتكي عن ال�صكوى ،وبذلك فاإن ذهاب
املحكمة لال�صتدالل باملادة  1/132من قانون
العقوبات وتخفيف العقوبة بحقهما له �صند من
القانون ولل�صبب املذكور ،قرر باالكرثية ت�صديق
قرار فر�ص العقوبة ال�صادر عن املحكمة بحق
املجرمني املذكورين اعاله ،و�صدر القرار يف /10
رجب1432/هـ املوافق .2011/6/12

التنازل عن حق الطعن ال يتوقف
على موافقة
نوع احلكم :احوال �صخ�صية
رقم احلكم /6451 :هيئة االحوال
ال�صخ�صية واملواد ال�صخ�صية2016/
تاريخ اإ�صدار احلكم2016/10/5 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
التنازل عن حق الطعن ال يتوقف على
موافقة النه من احلقوق ال�صخ�صية.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن
التمييزي مقدم �صمن املدة القانونية
قرر قبوله �صكال ،ولدى عطف النظر
على احلكم املميز وجد انه غري �صحيح
وخمالف الأحكام ال�صرع والقانون الن
حمكمة املو�صوع مل ت�صاأل املميزة فيما
اإذا كانت تطلب ال�صكن يف دار الزوجية
وفيما اإذا حتققت �صروط تطبيق القانون
 77ل�صنة  1983املعدل فيها خالفا للمادة
االوىل من القانون املذكور التي اوجبت
على حمكمة املو�صوع �صوؤال الزوجة عن
ذلك وتف�صل فيها مع احلكم ال�صادر..
وحيث ان عدم مراعاة ذلك قد اخل
ب�صحة احلكم املطعون فيه لذا قرر نق�صه
واعادة الدعوى اىل حمكمتها الإتباع ما

تقدم على ان يبقى ر�صم التمييز تابعا
للنتيجة مع التنويه باأن حم�صر جل�صة
يوم  2016/6/16باأن الطرفني (طلبا
ا�صقاط حقها بالتمييز) يف حني ان التنازل
عن حق الطعن ال يتوقف على موافقة
ليقدما طلبا بذلك ،وامنا يحق لهما ا�صقاط

حق الطعن النه من احلقوق ال�صخ�صية
املقررة للطرفني ما مل تكن الدعوى
م�صمولة باأحكام املادة ( )309من قانون
املرافعات املدنية رقم  83ل�صنة 1969
املعدل ،و�صدر القرار باالتفاق يف /4
حمرم1438/هـ املوافـق 2016/10/5م.

ثالث جرائم وفق المادة ( )143عقوبات
نوع احلكم :جنائي
رقم احلكم/74 :تعدد املتهمني2008/
تاريخ اإ�صدار احلكم2008/4/29 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االأحتادية
مبداأ احلكم
اإذا حكمت املحكمة على عدة متهمني عن ثالث
جرائم وفق املادة ( )143عقوبات ،فعليها اأن
حتكم على كل مدان متهم باالإدانة بالن�صبة
للجرمية التي توفرت فيها االأدلة ،وتفرج عنه
عن اجلرمية التي مل تتوفر فيها االأدلة ،وهكذا
بالن�صبة لبقية املتهمني.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة
يف حمكمة التمييز وجد اأن املحكمة اجلنائية
املركزية ق�صت بتاريخ 2006/12/17
باالإ�صبارة /3063ج 2006/1باإدانة املتهمني
(�ص) و (اأ) و(ن) عن ثالث تهم وفق اأحكام
املادة /421/422ب-حـ-هـ عقوبات املعدلة
باالأمر  3ل�صنة  ، 2004وحكمت عليهم عن كل
واحدة من التهم الثالث باالإعدام �صنقاً حتى
املوت على اأن تنفذ العقوبات بالتعاقب اأ�صتناد ًا

الأحكام املادة  143عقوبات ،وت�صري الق�صية
على النحو الذي اأظهرته وقائع الق�صية
وظروفها حتقيقاً وحماكمة اأن املتهمني اأحيلوا
بهذه الق�صية على املحكمة عن ثالثجرائم
هي خطف املجني عليه احلدث (م) يف منطقة
العامرية يف �صهر ت�صرين الثاين عام 2004
وعندما كان ذاهباً اىل املدر�صة �صباحاً ،وكذلك
خطف (ح) من اأمام داره يف حي اجلهاد قبل
�صهرين من يوم  ، 2005/9/26وكذلك خطف
الطفلة (اأ) يف منطقة البياع يف �صهر �صباط عام
 .2005اأما االأدلة املتوفرة يف الق�صية فهي اأقوال
املدعني باحلق ال�صخ�صي واأقوال املتهمني
وك�صوف الداللة ،فبالن�صبة الأقوال املتهمني فقد
بني املتهم (�ص) باأقواله املدونة اأمام املحقق
وقا�صي التحقيق بتاريخ  2005/9/11اأنه
ا�صرتك مع املتهمني (ن) واآخرين (مفرقة
ق�صاياهم) بخطف طفلة عمرها �صبع �صنوات
يف منطقة البياع وحجزها يف دار (اأ) يف حي
ال�صهداء ،وبعد  10اأيام متت اإعادتها بعد
ت�صلم مبلغ خم�صة اآالف دوالر ،ويف عام 2005
وباال�صرتاك مع املتهم (اأ) ومتهمني اآخرين

(مفرقة ق�صاياهم) قاموا بخطف �صخ�ص يدعى
(ح) يف منطقة حي اجلهاد ومت حجزه يف دار يف
حي ال�صهداء ومت اإطالق �صراحه بعد ت�صلم مبلغ
ع�صرين األف دوالر من ذويه ،ويف عام 2005
باال�صرتاك مع متهمني (مفرقة ق�صاياهم) قام
بخطف �صخ�ص يف منطقة العامرية ومت اإطالق
�صراحه بعد ت�صلم �صبعة اآالف دوالر اأمريكي.
كما بني املتهم (ن) باأقواله املدونة اأمام قا�صي
التحقيق بتاريخ  2005/9/11اأنه قبل ت�صعة
اأ�صهر زود املتهمني (�ص) واآخرين (مفرقة
ق�صاياهم) مبعلومات فيما يخ�ص الطفلة (اأ)
ومت فع ًال خطفها يف منطقة البياع واإيداعها يف
دار (اأ) يف حي ال�صهداء ومت ت�صلم خم�صة اآالف
دوالر اأمريكي من ذويها ،وكانت ح�صته ثالث
اأوراق فئة مائة دوالر .اأما املتهم (اأ) فقد بني
باأقواله املدونة اأمام قا�صي التحقيق بتاريخ
 2005/9/11اأنه قبل اأقل من �صهرين ا�صرتك
مع املتهم (�ص) ومتهمني (مفرقة ق�صاياهم)
بخطف �صخ�ص يف منطقة العامرية ومت و�صعه
يف حي ال�صهداء يف دار تعود للمتهم (�ص) ومت
ت�صلم مبلغ ع�صرين األف دوالر اأمريكي من

ذويه ،وقبل اأقل من �صهرين ا�صرتك مع املتهم
(�ص) ومتهمني اآخرين (مفرقة ق�صاياهم)
بخطف �صخ�ص يف منطقة حي اجلهاد ويدعى
(ح) ومت و�صعه يف حي الر�صالة بدار املتهم
(ع) ومت ت�صلم مبلغ ع�صرة اآالف دوالر اأمريكي
واإطالق �صراحه ،وحيث اأن بع�ص هذه االأقوال
جاءت معززة بك�صوف الداللة اجلارية بح�صور
املتهمني ،عليه وملا تقدم تكون االأدلة املتوفرة
�صد املتهمني بالكيفية التي اأوردتها اإ�صبارة
الدعوى هي اأن اعرتاف املتهم (�ص) اأمام
املحقق وقا�صي التحقيق باال�صرتاك بخطف
(ح) و(اأ) قد عزز بك�صوف الداللة .اأما اأقوال
املتهم (�ص) بخطف املجني عليه (م) فلم تعزز
بدليل اآخر وظلت هذه االأقوال جمردة ،اأ�صف
اىل ذلك اأن املتهم رجع عن اأقواله اأمام املحكمة.
اأما اعرتاف املتهم (ن) اأمام املحقق وقا�صي
التحقيق عن اال�صرتاك يف خطف الطفلة (اأ) قد
عزز بك�صف الداللة اجلاري بح�صور املتهم .اأما
اأقواله اأمام املحقق بخطف (ح) فقد رجع عنها
اأمام قا�صي التحقيق ،واأن هذه االأقوال ظلت
جمردة ومل تعزز بدليل اآخر ،وال يوجد دليل

�صده يكفي بخ�صو�ص خطف (م) ،اأ�صف اىل
ذلك اأن املتهم رجع عن اأقواله تلك اأمام املحكمة.
اأما اعرتاف املتهم (اأ) اأمام املحقق وقا�صي
التحقيق باال�صرتاك بخطف (ح) قد عزز بك�صف
الداللة اجلاري بح�صوره ،وال يوجد دليل
�صده بخ�صو�ص خطف (اأ) و(م) ،اإ�صافة اىل
اأنه رجع عن اأقواله تلك اأمام املحكمة ،وحيث
اأن املحكمة اأدانت املتهمني (�ص) و (ن) و
(اأ) وفق املواد  421/422عقوبات عن التهم
الثالث ،وحكمت عليهم مبوجبها باالإعدام
�صنقاً حتى املوت ،فيكون قرار املحكمة باإدانة
املتهم (�ص) وفق املواد /421/422ب-حـ-
هـ عقوبات املعدلة باالأمر  3ل�صنة  2004عن
تهمتني خطف (ح) و (اأ) وحكمت عليه عن
كل واحدة منها باالإعدام �صنقاً حتى املوت
تنفذ بالتعاقب �صحيح وموافق للقانون ،قرر
ت�صديقها ونق�ص قرار املحكمة باإدانة املتهم
(�ص) وفق املادة /421/422ب-جـ-هـ
عقوبات ،واحلكم عليه باالإعدام �صنقاً حتى
املوت عن خطف (م) واإلغاء التهمة املوجهة
له واالإفراج عنه عن هذه التهمة لعدم كفاية

االأدلة �صده ،وقرار املحكمة باإدانة املتهم (ن)
وفق املادة /421/422ب-جـ-هـ عقوبات
املعدلة باالأمر  3ل�صنة  2004عن تهمة خطف
الطفلة (اأ) وحكمت عليه باالإعدام �صنقاً
حتى املوت �صحيح وموافق للقانون ،قرر
ت�صديقه تعدي ًال باإ�صافة اال�صتدالل بالقرار
 86ل�صنة  1994ونق�ص قرار املحكمة باإدانة
املتهم (ن) وفق املادة /421/422ب-جـ-
هـ عقوبات عن تهمتني خطف (ح) و (م)
واحلكم عليه واإلغاء التهم املوجهة له
واالإفراج عنه عنها ،وقرار املحكمة باإدانة
املتهم (اأ) وفق املادة /421/422ب-جـ-
هـ عقوبات املعدلة باالأمر  3ل�صنة 2004
عن تهمة خطف (ح) وحكمت عليه باالإعدام
�صنقاً حتى املوت �صحيح وموافق للقانون،
قرر ت�صديقه ونق�ص قرار املحكمة باإدانة
املتهم (اأ) وفق املادة /421/422ب-جـ-هـ
عقوبات عن تهمتني خطف (اأ) و (م) واحلكم
عليه واإلغاء التهم املوجهة له واالإفراج عنه
عنها ،و�صدر القرار باالتفاق يف /23ربيع
الثاين 1429/هـ املوافق  2008/4/29م.

إتباع قرار النقض التمييزي يتطلب إعادة األوراق إلى محكمة التحقيق
نوع احلكم :جنائي
رقم احلكم/97 :قرار اإحالة2008/
تاريخ ا�صدار احلكم2008/4/28 :
جهة اال�صدار :حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم
اإذا كان اإتباع قرار النق�ص التمييزي يتطلب اإعادة االأوراق اىل
حمكمة التحقيق الإكمال النواق�ص فعليها اإتخاذ القرار بنق�ص
قرار االإحالة واإعادتها اىل قا�صي التحقيق الإكمال النواق�ص
مع بيان االأ�صباب ،وعلى قا�صي التحقيق عند اإكمال النواق�ص
اإعادة الدعوى اىل حمكمة اجلنايات بنف�ص رقم قرار االإحالة
ال�صابق ،وال يجوز اإحالة الدعوى بقرار جديد الأن قرار االإحالة
االأول ما زال قائماً ،واأن حمكمة اجلنايات تنظر الدعوى بنف�ص
رقم الدعوى ال�صابق.
ن�ص احلكم
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة يف حمكمة التمييز
االحتادية ،وجد اأن حمكمة التحقيق املركزية العراقية �صبق
اأن اأحالت املتهم (ك) موقوفاً على املحكمة اجلنائية املركزية
العراقية مبوجب قرار االإحالة املرقم  1565يف 2006/8/2
الإجراء حماكمته بدعوى غري موجزة وفق املادة -1/406اأ
من قانون العقوبات ،واأن املحكمة اجلنائية املركزية العراقية
يف بغداد/الهيئة الثالثة قررت بتاريخ  2006/9/5يف الدعوى

املرقمة /1567ج 2006/3اإدانة املتهم املذكور وفق املادة
-1/406اأ من قانون العقوبات وبداللة املواد 47و48و49
منه ،وحكمت عليه مبوجبها باالإعدام �صنقاً حتى املوت ،واأن
هذه املحكمة قررت بتاريخ  2007/3/28وباال�صبارة املرقمة
/161هيئة عامة 2006/نق�ص كل القرارات ال�صادرة يف
الدعوى واإعادة اإ�صبارة الدعوى اىل حمكمتها الإجراء حماكمة
املتهم جمدد ًا وفق ما ورد يف القرار ،واأن املحكمة اجلنائية
املركزية العراقية يف بغداد/الهيئة الثالثة اأجرت حماكمة املتهم
جمدد ًا وقررت بتاريخ  2008/1/21يف الدعوى املرقمة /2125
ج 2006/3اإدانة املتهم (ك) وفق اأحكام املادة -1/406اأ من
قانون العقوبات وبداللة املواد 47و48و 49منه املعدلة باأمر
�صلطة االئتالف املوؤقتة املرقم  7ل�صنة  2003وحكمت عليه
مبوجبها وبداللة املادة  1/132من قانون العقوبات بال�صجن
ملدة � 15صنة ،ولدى النظر يف القرارات ال�صادرة يف الدعوى
وجد اأن املحكمة اجلنائية املركزية العراقية ،باالإ�صافة اىل
اأنها مل تتبع القرار التمييزي ال�صادر من الهيئة العامة يف هذه
املحكمة املرقم  1161هيئة عامة 2006/يف ، 2007/3/28
فاإنها وقعت يف اأخطاء قانونية جوهرية اأخلت ب�صحة اإجراءات
املحكمة والقرارات ال�صادرة يف الدعوى ،ذلك الأن املحكمة
وبعد اإعادة الدعوى اإليها الإجراء حماكمة املتهم جمدد ًا اأحالت
الدعوى بهام�ص من رئي�ص املحكمة اىل حمكمة التحقيق الإتباع

القرار التمييزي من دون اأن تتخذ قرار ًا من هيئة املحكمة
بالتدخل متييز ًا بقرار االإحالة ونق�صه ،اإذ كان على املحكمة اإذا
ماوجدت اأن اإتباع القرار التمييزي يتطلب اإعادة االأوراق اىل

حمكمة التحقيق الإكمال نواق�ص معينة كان عليها اأن تتخذ قرار ًا
بالتدخل متييز ًا بقرار االإحالة ونق�صه مع بيان اأ�صباب ذلك ،كما
اأن حمكمة التحقيق املركزية وقعت اأي�صاً يف خطاأ قانوين ،ذلك

الأنها وبعد اأن مت تدوين اإفادة ال�صاهدين (و) و (غ) من قبل
قا�صي التحقيق اأحالت املتهم جمدد ًا على املحكمة مبوجب قرار
اإحالة جديد برقم  2063يف  2007/8/22رغم اأن قرار االحالة
ال�صابق املرقم  1565يف  2006/8/2ما زال قائماً ومل يتم
نق�صه ،واأن املحكمة اجلنائية املركزية العراقية وقعت يف خطاأ
قانوين اآخر عندما اعتمدت على قرار االإحالة املرقم  2063يف
 2007/8/22و�صجلت الدعوى بعدد جديد حتت رقم /2125
ج 2006/3واأجرت حماكمة املتهم فيها جمدد ًا رغم اأن الدعوى
االأ�صلية املرقمة /1567ج 2006/ما زالت قائمة ،كما اأن
املحكمة عندما اأجرت حماكمة املتهم جمدد ًا يف الدعوى املرقمة
/2125ج 2006/3مل تتبع القرار التمييزي املرقم /161هيئة
عامة 2006/يف  2007/3/28واعتمدت على اأفادة ال�صاهدين
(و) و (غ) املدونة من قبل قا�صي التحقيق ،ومل جتر من جانبها
اأي حتقيق من التحقيقات الالزمة املبينة يف القرار التمييزي،
عليه قرر نق�ص كل القرارات ال�صادرة يف الدعوى والتدخل
متييز ًا بقرار االإحالة املرقم  2063يف  2007/8/22ونق�صه،
واإعادة اإ�صبارة الدعوى اىل حمكمتها الإتباع القرار التمييزي
ال�صادر من هذه املحكمة املرقم /161هيئة عامة 2006/يف
 ، 2008/3/28و�صدر القرار ا�صتناد ًا الأحكام املادتني /259
اأ 7-و  264من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية باالتفاق
يف /22ربيع الثاين 1429/هـ املوافق  2008/4/28م.

الثقافية
العدد (  ) 140االثنني
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مسيرة ربع قرن حافلة باإلبداع
المايسترو محمد أمين عزت ..قائد االوركسترا الوطنية العراقية
ريا�ض حم�سن املحمداوي  /دبي
رجل عرفته امل�سارح العاملية واملحافل الدولية،
وانحنى لفنه كبار ال�سخ�سيات املو�سيقية  ..نال
�سهادات تقديرية وجوائز عاملية  ..اخرج االورك�سرتا
ال�سيمفونية الوطنية عن �سياقها العام واأ�سركها يف
معاناة ال�سعب والوطن من خالل تاأليف مقطوعات
مو�سيقية حملت هموم الوطن واملواطن حتت اإطار
ان املو�سيقى �سالح وطني بوجه االحتالل  ..نا�سل
ن�سال االأبطال للحفاظ على عراقية االورك�سرتا
ال�سيمفونية الوطنية  .انه..
منذ ان توجت �سبعاد ملكة اأور العظيمة ،اأ�سبح
للجمال واالإبداع مكانة و�سمو وقد�سية لدى �سعب
اأور وممالك �سومر واأكد وبابل ،فاخرتعوا املو�سيقى
وكان االجناز االأول يف تاريخ الب�سرية ،وعزفوا
املو�سيقى باأنغام القيثارة ال�سومرية ال�ساحرة
وكذلك العود االكدي وجعلوا منها لغة العبادة
والوا�سطة بينهم وبني االله التي عبدوها ،فكانت
حا�سرة تزين املعابد لكونها رمزا من رموز احلب
وال�سالم .
وهاهم اأحفاد اأوالئك االأماجد ال يزالون يعزفون
ترانيم االأجداد ب�سور ملونة حتكي عن ح�سارات
تعلمت منها االإن�سانية املدنية والتح�سر ،ومن
اأوالئك ال�سومريني الذي نال �سرف جمد االأجداد
الفنان العراقي الكبري ،املاي�سرتو املو�سيقار {حممد
اأمني عزت}.
رجل �سلب �سمد بوجه كل الظروف القا�سية التي
مر ومير بها العراق وقد ا�ستطاع ان يحقق ما عجز
عن حتقيقه ال�سا�سة واحلكومات العراقية املتعاقبة
منذ 2003وحلد االآن .
يعد املاي�سرتو حممد اأمني عزت من ال�سروح الثقافية
العراقية الكبرية بل هو ثروة من ثروات العراق
الثقافية التي ال تقدر بثمن والذي �ساهم يف احلفاظ
وتطوير املو�سيقى يف العراق رغم كل ما مر به
العراق من ظروف االحتالل حتى الهجمة الهمجية
امل�ستوردة القادمة من وراء احلدود والتي ت�ستهدف
تدمري الثقافة والفنون يف العراق وا�ستبدالها باأنواع
م�ستوردة وهجينة من املو�سيقى التي مل يعهدها
املجتمع العراقي من قبل ،لكون املو�سيقى ركنا
ثمينا من اأركان الثقافة يف العراق ولكونها و�سيلة
من الو�سائل التعبريية ملعاناة ال�سعوب وازدهارها .
حممد اأمني عزت العراقي الذي قاد االأورك�سرتا
ال�سيمفونية العراقية الأكرث من  25عاما حقق

خذيني
المهندس االستشاري /عبداألمير الشمري
خذيني وارحلي
قيدي يفوق
االنك�سار
اأملي �سعيف
خويف يزداد
�سفتي ترجتف
اأ�سناين ت�سطك
اأرجلي ترجتف
لكني اأقاوم
برغم اآالمي
خذيني وارحلي
قبل الغدر
هم قادمون
جمرمون
�سراق وغا�سبون
اأكرثهم عمالء
باعوا �سمائرهم
ارتكبوا املعا�سي
ال حبيبي واألف ال
لن نرحل
�سنبقى نقاوم
هذا وطننا
هم يرحلون
حتى بال�سيف
نعم بوركت حبيبتي
بنت الرافدين
واجلبل واالأهوار
و�سعف نخيله
ظالله وال�سواد
هذه اأر�سنا
وهم الغزاة
اأين هولوكا
والترت واملغول
هذه اأر�ض االأجداد
�سومر وبابل
كلدان واآ�سور
وباب ع�ستار
والزقورة
نعم لن نرحل
حتى لو كان
املوت م�سرينا
لن نرحل
ولن نرحل

فيها الكثري من املنجزات التي حارب فيها التخلف
والدخالء الذين حاولوا وما زالوا يحولون االإ�ساءة
لتاريخ املو�سيقى العراقية ،فت�سدى لهم ب�سمت ورد
عليهم بالعمل الدوؤوب مع اأ�ساتذة املو�سيقى الكبار
اأمثال املاي�سرتو عبدالرزاق العزاوي واملاي�سرتو
حممد عثمان ،وجميع االأ�ساتذة من اأع�ساء
االورك�سرتا الوطنية العراقية ،حيث ا�ستطاع اإبراز
اأعمالهم يف هذه ال�سنني ال�سعبة فازداد عطاوؤهم يف
تقديهم اأجمل احلفالت املو�سيقية ،فقد ذهب بهم
املاي�سرتو عزت بعيدا عن املنهجية التي كانت يف
عهد هيمن االأجانب فيه على االورك�سرتا العراقية،
فقد رافق منهاج الفرقة من مو�سيقى عاملية مو�سيقى
عراقية وطنية خال�سة من �سلب الرتاث املو�سيقي
والغنائي والنابع من معاناة ال�سعب الذي وثق

م�سرية وتاريخ �سعبنا العراقي وتراثه املو�سيقي
العريق باإقامة حفالت كثرية لهذه الفرقة ال�سرح
والتي تعد واجهة العراق احل�سارية والثقافية،
هذه احلفالت التي تركت اأثرا مبهجا ومبهرا يف
اجلمهور العراقي الذي طالب باملزيد من اإقامة هذه
احلفالت املو�سيقية ،فهو بحد ذاته انت�سار كبري
قاده حممد اأمني عزت على الذين حاولوا االإ�ساءة
لتاريخنا الثقايف وعرب باملو�سيقى العراقية لرب
االأمان مع االورك�سرتا رغم ال�سعوبات والظرف
االأمني الع�سيب وبع�ض الفا�سدين الذين يريدون

من خالل هيمنتهم على هذه الفرقة ج�سرا
لف�سادهم وحتقيق ماآربهم املري�سة على ح�ساب
الثقافة العراقية ،فكان لهم باملر�ساد ،ومازال
املاي�سرتو اأمني ي�سر على تقدمي ما هو جديد،
وقد اأتاح للموؤلفني العراقيني ومنهم ال�سباب
بتقدمي اأعمالهم مع االورك�سرتا لت�سجيعهم
على روح التاأليف والنهو�ض بال�سباب العراقي
ليكون لهم م�ستقبال م�سرقا يف التاأليف املو�سيقي
لي�سعهم يف ال�سف العاملي م�ستقبال لكي يحافظوا
على ارثهم الثقايف ..وقد �ساهم عزت وزمالوؤه
بت�سجيع ال�سباب وتكوين اورك�سرتا جديدة لهم
حتمل ا�سمهم (اورك�سرتا ال�سباب) ليكونوا الفرقة
الظل لالورك�سرتا االأم ،وباإ�سراف مو�سيقيني كبار
خمت�سني بقيادتهم وتدريباتهم املنهجية لي�سبحوا
بامل�ستقبل مو�سيقيني كبارا ميالأون الفراغ يف
امل�ستقبل.
يعد املاي�سرتو حممد اأمني عزت من املو�سيقيني
الكبار والبارزين يف العامل العربي والعامل من خالل
قيادته للعديد من الفرق املو�سيقية يف العامل العربي
واجنازه اأعما ًال مو�سيقية اأ�سبحت ذات �سدى عاملي
معروف.

ورغم املعاناة والتهمي�ض الذي عانته الفرقة من
�سعف املوارد يف ظروف احل�سار االقت�سادي
والثقايف الذي فر�ض على العراق واحلروب التي
عاناها ،فقد ا�ستطاع املاي�سرتو عزت بعزميته
ووطنيته القوية وحبه و�سغفه للمو�سيقى اأن
يحافظ على ا�ستمرارية االأورك�سرتا ،فقد اأ�سرك
االورك�سرتا بفعاليات ومهرجانات واأم�سيات عاملية
وعربية عك�ست وجه العراق احل�ساري ،فال نن�سى
ما قدمته الفرقة من فعاليات يف مهرجان بتهوفن يف
االأول يف عام  2011يف مدينة بون االأملانية بعزفها
ملحمة مو�سيقية رائعة من تاأليف املاي�سرتو {حممد
اأمني عزت} والتي حملت عنوان {جمل ال�سحراء}
والتي نالت اإعجاب اجلمهور االأملاين الغفري الذي
�سفق بحرارة لهذا املنجز املو�سيقي والتي اأبدع
املوؤلف عزت يف فكرتها التي عك�ست �سورة جمل
ال�سحراء وهو الرمز االأقرب للدول العربية والعراق
كمقارنة بني ما يعي�سه االإن�سان العراقي من ما ٍآ�ض
وحروب.
لقد مت تاأ�سي�ض االورك�سرتا ال�سيمفونية العراقية اأكرث
قبل خم�سني عاماً وهي من اأقدم الفرق ال�سيمفونية يف
املنطقة لكونها لعبت دورا كبريا واأ�سا�سيا يف املحفل

الثقايف العراقي ،ولعبت دورا كبريا يف املجتمع لكونها
�سريانه الناب�ض ،فال يزال اجلمهور العراقي متابعا
�سغوفا حل�سور حفالت االورك�سرتا لكون العراقيني
يع�سقون الفن واملو�سيقى ب�سورة خا�سة ،فهذا
احلب متاأ�سل ب�سعبنا منذ القدم لكوننا توارثناه من
اأجدادنا بناة احل�سارات منذ فجر التاريخ.
فقد مل�سنا هذا االإعجاب والتقدير بعيون اجلماهري
واملتابعني لالورك�سرتا �سواء يف العراق او خارجه
لكون املو�سيقى هي اللغة االإن�سانية املوحدة التي ال
تعرف احلدود.
{حممد اأمني عزت}
ولد املاي�سرتو حممد اأمني عزت بغداد عام1961
من اأبوين عراقيني اأكمل الدرا�سة االبتدائية عام
 1973من مدر�سة  17متوز النموذجية يف االعظمية
واملتو�سطة عام 1976من متو�سطة الغربية يف الباب
املعظم والثانوية عام  1979من االإعدادية املركزية
ببغداد� ،سافر بعدها اإىل رومانيا لدرا�سة املو�سيقى
وح�سل على �سهادة {ماج�ستري يف التاأليف املو�سيقي
و�سهادة تخ�س�ض يف قيادة االورك�سرتا} باإ�سراف
املاي�سرتو {يو�سف كونتا} من جامعة {جيربيان
بورومب�سكو} من رومانيا  ،1985وبال�سنة نف�سها

�سارك يف مهرجان القادة ال�سباب يف {بو�ستني -
رومانيا} وحاز على �سهادة تقييمية توؤهله العمل
قائدا لالورك�سرتا ،حيث ذكرت وكالة االأنباء العراقية
اآنذاك عن تخرج اأول قائد عراقي عربي لالورك�سرتا
من رومانيا ،وبال�سنة نف�سها قاد االورك�سرتا
ال�سيمفونية لالإذاعة والتلفزيون الرومانية ..يف
عام 1989عني قائدا للفرقة ال�سيمفونية الوطنية
العراقية ويعد اأول قائد عراقي بعد اأن كانت الفرقة
ال�سيمفونية حتت قيادة اأجنبية منذ تاأ�سي�سها ،وبعد
رحيل جميع العازفني االأجانب ا�ستمر بالعمل مع
االورك�سرتا بكادر عراقي فقط اإىل وقتنا احلا�سر ..يف
عام  2001نال �سهادة تقديرية لالإبداع ولقب بالقائد
االأول لالورك�سرتا من وزارة الثقافة واالإعالم وملرور
اأكرث من ع�سر �سنوات من العمل املتوا�سل مع الفرقة
ال�سيمفونية الوطنية العراقية ..وخالل م�سريته
قائدا لالورك�سرتا قاد الكثري من االأعمال ال�سيمفونية
املتنوعة ابتدا ًء من اأعمال (الباروك  -الكال�سيك-
الرومانتيك -احلديث -جاز كال�سيكي) ..لديه
املئات من امل�ساهمات واحلفالت املو�سيقية (عراقية
 عربية  -عاملية) خالل م�سريته كقائد وموؤلفمو�سيقي موثقة بال�سهادات التقديرية والفولدرات
وال�سور والفيديو واللقاءات ال�سحفية يف و�سائل
االإعالم املرئية العاملية منها والعربية� ..سارك يف
عام  1998يف مهرجان {فيدوف} الدويل ومهرجان
النيل يف القاهرة كموؤلف مو�سيقي وح�سل على
جائزة و�سهادة تقديرية ..يف عام  2002كان �سيفا
على احلكومة االأملانية الفدرالية من خالل موؤ�س�سة
{غوتا} مب�ساركته بدورات يف قيادة االورك�سرتا مع
اأ�سهر قادة االورك�سرتا والفرق ال�سيمفونية االأملانية
العريقة يف {برلني -ميونخ-بون-فرانك فورد}.
املنا�سب الفنية
القائد االأول والرئي�سي للفرقة ال�سيمفونية
الوطنية العراقية منذ عام  ..1989ع�سو يف نقابة
الفنانني  ..1985ع�سو اللجنة الوطنية للمو�سيقى
لليون�سكو{ ..}1996اأ�ستاذ حما�سر يف اأكادميية
الفنون اجلميلة ملادة قيادة االورك�سرتا { 1987
} ..معاون مدير عام لل�سوؤون الفنية  ..1989م�سرف
على {مدر�سة املو�سيقى والباليه  -معهد الدرا�سات
املو�سيقية} 1989 ..رئي�ض اللجنة الفنية للموؤلفات
االورك�سرتالية ..رئي�ض اللجنة الوطنية للمو�سيقى.
حتية لهذا ال�سرح العراقي ال�سومري الكبري
الذي تفخر به الثقافة والفن العراقيني
لكونه ثروة قومية ونخلة عراقية معطاء.

تقنيات اإلزاحة واالستدراج في «جداريات بألوان البوح»
للقاص عبد المجيد بطالي
حممد يون�ض
تنوع اإزاحات الربهة :االأدب هو املثال االأقرب للوجود احلي
من خالل اأنواع ال�سرد الثالث ،اأو االأجنا�ض االأدبية بتو�سيف
اآخر ،حيث اأن االأدب هنا يالم�ض الوجود الب�سري ،ويعك�ض عن
حمتواه �سورة اأدبية ،واإذا وجدنا هيبة الرواية التاريخية
�ستبقى ترتبع على قمة الكتابة ال�سردية ،فاإن عن�سر الزمن هنا
حاليا بداأ يزعزع تلك الفكرة عن موقع الهيبة ،اأو ليب�سر االأدب
ب�سارة بت�ساعد نف�ض جن�ض اأدبي اآخر ،وبعد فوز الكندية
بجائزة نوبل عن الق�سة الق�سرية جدا اختلفت املفاهيم
الكربى اإزاء هذا اجلن�ض االأدبي اأو النوع الق�س�سي ،ونعد
هذه جهة تاأ�سيل ،وجند من جهة اأخرى قد �سكلت التطورات
االإلكرتونية تفعيال لبنية الق�ض الق�سري جدا ،رغم وجود
�سعة كبرية الإفهام الكتابة اأثرت �سلبا ن�سبيا ،واأي�سا قد اأثر
تغري وحدة الزمن ،واخت�سارها اإىل حد كبري ق ّل�ض بدوره
ّ
م�ساحة الكتابة ،وقد تولدت ا�سطالحات غري متما�سكة من مثل
الوم�سة ،التي كان منها بدون اإحالة وجتني�ض ،وهذا �سراحة
تخبط ن�سي ال يدخل يف املنطق العلمي للكتابة ،اإال اإذا وجدنا
هناك اإطار جتني�ض ببنية الن�ض ،و�سكلت بنية الق�سة الق�سرية
جدا عربيا ت�سعيدا اعتباريا ،حيث ت�سيد هذا اجلن�ض الكتابة
االأدبية ،كونه ال�سهل املمتنع االأكرث متعة يف الكتابة والتلقي،
وتوافق هذا اجلن�ض مع التطورات التي م ّر بها �سكل الكتابة،
وهناك جمال مهم اأ�سرنا اإليه يف كتابنا الرابع عن نظرية الق�ض
الق�سري جدا ،حيث هناك بعد «الربهة» الق�س�سية ،وتلك
«الربهة» هي الوحدة الزمنية للن�ض من جهة ،ومن جهة،
اأخرى هي م�ساحة احلدث الذي مي ّر فجاأة بتغيري نهايته،
ولدينا جمموعة معا�سرة ب َنف�ض كتابة متنوع االأفكار واملعاين
اخلا�سة والعامة اجتماعيا ،فق�س�ض «جداريات باألوان
البوح» لعبد املجيد بطايل ،والتي فيها اأغلب الق�س�ض كانت
«بربهة ق�س�سية» متثل ما اأ�سميناه الق�ض ال�سامر ،وما اأ�سماه
وليم هاري�ض بالكب�سولة الق�س�سية ،ولعل ذلك االخت�سار
للربهة واإلزامها بجمل قليلة جدا هو يرد لتبني فكرة و�سرعة
تنفيذها جت�سيدا ولي�ض وعيا ،لكن موؤكد هناك وجود للوعي،
وقد تنوعت ق�س�ض املجموعة ذات الربهة االإزاحية املتعددة
الوجوه ،وهناك تعدد وتنوع اإيقاعي ،واختالف حاالت ب�سرية
بني البعد العام ،والذي يوؤ�سر على تبني م�ساألة اإن�سانية عامة
دون تفا�سيل �ساملة لها ،وقابلها كتابة اأي�سا موجزة بتعبريات
ذاتية ،وقد لفتت نظرنا العتبة املفردة ،والتي نرى هي اإما
حمت ما قبلها اأو ما بعدها لتنفرد يف التعبري كن�ض موازي،
والعنونة ب�سيغتها املكثفة اأي�سا وازت الربهة الق�س�سية
ال�سامرة ،ونبداأ من اأول العتبات(– :ا�ستالب)– ذات
االإيقاع النف�سي غري املعني اأو املحدد ،وهذا ما تركت للبث
املكثف الربهة حتيده ،رغم ذلك يحتاج املهارة وقد تاأكدت
يف حتديد تلك الق�سة ال�سامرة ،والتي ببعد خا�ض نتجنب
�سرابه ،وتبعتها ق�سة(– :انتقال)– التي و�سعت امل�سمون
وال�سخو�ض بجمل م�سافة ،لكن جدارتها بالنهاية البديلة كانت

موفقة ،ويف ق�سة(– :حرية)– ثمة حرية تعي�سها ال�سخ�سية
االأحادية ،والتي اأهدرتها مالحمها ،واأما برهة ق�سة– :
(بذرة)– فقد قدمت لنهاية جديرة باال�ستبدال واملفاجاأة ،ويف
ق�سة(– :برهة)– هناك وحدة تنا�ض مع م�سطلحات لغوية
جدارة الربهة ح ّولها من بعد لغوي اإىل بعد اأدبي ،واأما ق�سة:
(التبا�ض) -فقد ا�ستعارت لواقعها ما يثري معناه اأكرث ،لكنامل�ستعار لي�ض من املفرت�سات بل الوجود احلي ،وغري ذلك
من الق�س�ض بتنوع الثيمات املوجزة التعريفية دون تو�سع يف
املقا�سد ،وكانت جميع الق�س�ض ال�سامرة جديرة بذلك احلجم
والذي هو لي�ض كما يرى البع�ض اإتاحة زمنية للتدوين بعد
القب�ض على الفكرة ،فهذ اجلن�ض ح�سا�ض ل�سانيا ،والتعبريات
ال�سعرية جمال توؤثر على نف�سه وواقعه املوجز وحتتاج منه
التمدد ،والكتابة مل�سنا منها معر�سة نوعية كي ال تخرج من
مدار اجلن�ض اإىل جماور له يف الق�ض وال�سرد .اإحاالت النهايات
البديلة – لقد لعب اأوهرني الدور االأهم يف جعل هذا النوع
ال�سردي من الكتابة االأدبية ،حيث اأ�ساف للكتابة نكهة م�سافة
مثرية تندرا و�سخرية ،وقبل اأوهرني مل يكن لذلك اجلن�ض اأو
النوع من مكانة اأو وجود حتى ،وكانت املفاجاأة التي تاأتي

كنهاية بديلة خارج التو�سيف الذي يعده احلدث ،حيث تكون
هناك تغريات تامة لكن لي�ض م�سافة بل من ذات نف�ض الن�ض
ومعناه ،والنهايات البديلة هي اأحد اأهم العوامل واالأ�س�ض يف
بنية الق�ض الق�سري جدا ،والتي ت�سكل ا�ستثمارا يكون يف حلظة
منا�سبة ،وهنا ثمة اأمر مهم نهدف اأن ن�سري اإليه ،ويتلخ�ض هذا
االأمر يف مديات الوعي اال�ستجابي للنهاية البديلة ،والذي البد
اأن يكون اإب�ستمولوجي ال�سفة يف تقديراتنا لوعي الكتابة يف
هذا النوع الق�س�سي اأو اجلن�ض االأدبي ،ون�سري هنا اإىل وعي
املوؤلف يف ا�ستدراج النهايات البديلة مبهارة فنية ووعي �سامل
تقريبا بالن�سب املتاحة له ،حيث اهتم عبد املجيد بطايل بن�سق
كتابة �س ّيق النهايات ،وحتى ميكن القول باأن النهاية البديلة
و�سعت امل�سامني ال�سيقة االأفق ،وجعلت املعنى الق�س�سي
يكتمل من جميع الوجوه غالبا ،ففي ق�سة(– :تهور)– هناك
تلويح من العتبة املوازية دون اإف�ساح اإىل معنى نف�سي اأو
خلقي ،وكانت النهاية اإ�سقاط الزوجة اأر�سا دون اأن يكون
هناك حكم ليعد لها من الواحد للع�سرة ،وكانت النهاية البديلة
يف هذه الق�سة قد و�سعت امل�سمون واملكان اأي�سا ،حيث كان
املعنى يرتبط باملالكمة واملكان احللبة ،لكن النهاية البديلة

قد اأ�سافت مكانا اآخر واأحلقت �سخ�سية الزوجة اأي�سا باملنت
الق�س�سي ال�سامر ،ويف ق�سة(– :متفل�سف)– قد اجتهدت
النهاية يف ت�سمني امل�سمون القراآين من جهة ،ومن جهة اأخرى
اأكدت النهاية البديلة اأن ذات الق�سة هي ورقية رغم اأنها تبدو
كحقيقة ب�سرية ذات وعي فل�سفي وعلمي ،النهاية و�سعت
املعنى االفرتا�سي بديال للمعنى احلقيقي ،وقاربت اإىل حد ما
وحدة التلقي ،ما ميكن تاأويله بدال من تف�سريه ،وتلك جدارة
توظيف يف �سياغة نهاية بديلة ذات طاقة نوعية ،وكانت ق�سة:
–(ن�سيب)– التي �سكلت �سعة وتعدد جمل اأكرث من �سابقاتها
من الق�س�ض ،وذلك التو�سع من اأجل اأن تكمل النهاية البديلة
الداخلية ا�سرتاطاتها يف تغيري امل�سمون ،وكما اأبدت النهاية
ن�سف عامل اجلمال يف حلظة اأ�سبحت فيها ال�سخ�سية داخل
جوف مت�ساح ،وقد حتول ج ّو الق�سة من ف�ساء حامل اإىل ف�ساء
كابو�سي ،وتلك مقدرة وطاقة النهاية البديلة يف جعل النقائ�ض
تكون داخل بنية واحدة ،وذلك يعني وجود جهد نوعي متكن
من تاأهيل ذلك عرب نهاية وظفت كبديلة لرتجيح معنى على
معنى اآخر ،ويف ق�سة(– :ت�سحيح) -اختلط معنى الواقع
–(�سغث)– اأي�سا
احلقيقي باملعنى االأدبي ،وكما جند ق�سة:
ِ
قد امتزج معنى احللم مبعنى الواقع ،لكن متكنت النهاية
البديلة من التفريق بني معنى احللم ومعنى الواقع ،بعدما فتح
ال�سخ�سية يدا فارغة من النجمة التي حلم بها ،وتلك وغريها
من النهايات اأوجزت لنا فكرة مهمة يف الكتابة الق�س�سية
الق�سرية جدا ،حيث تنعدم احلقائق ال�سرفة من جهة ،ومن
جهة اأخرى ميكن موازاتها مبفرت�سات اأو ت�سورات ،ويف ق�سة:
–(انك�ساف)– تعددت النهاية البديلة ،فاالأوىل حني خ�سر فر�ض
الزوج الرهان ،والثانية حني اأعلنت الزوجة بفدح اخل�سارة،
وهذا ممكن ما دام مل يخلخل بنية الن�ض ،بل هو اأداء متميز،
ويف ق�سة –(ق�سرية جدا)– كانت هناك مفارقة حيوية اأثرت
النهاية ،وكاأن هناك اإ�سارة خفية اإىل كتابة الق�سة الق�سرية
جدا ،وق�سة(– :بلوغ)– اأي�سا جديرة بفكرتها ونهايتها،
وق�سة(- :جيولوجية)– جديرة بعنونتها ومبتنها وحتولها
من معنى ال�سرب اىل معنى الهزمية واال�ست�سالم ،وق�سة:
–(�سلوك)– ترجمت لنا فكرة اأن امل�سمون �سيغري معناه
ودالالته ،وفعال مت ذلك عرب النهاية البديلة ،وق�سة(– :مد
وجزر)– متيزت مرتني ،ففي املرة االأوىل اأخرجت العنونة من
�سيغة االأفراد ،وثانيهما كانت الق�سة هي االأطول ن�سبيا بني
�سمور كبري اأبدته غريها من الق�س�ض ،وكانت النهاية باإيقاع
حزين ،واآخر الق�س�ض –(ا�ستن�ساخ)– قادتنا اإىل ما يجري
من انهيار قيم وتبدل �سلوكيات م�ستمر عرب تعدد االأقنعة
املنا�سبة ،وهذه الق�سة قد �سمت فكريا ،وكانت جديرة يف
موقعها كاآخر الق�س�ض لتمثل خطاب املوؤلف عبد املجيد
بطايل يف جمموعته «جداريات باألوان البوح» وتوؤكد
�سالمة موقفه االإن�ساين اأي�سا بعد ك�سفها بالنهاية البديلة
عن وجود اإ�سكالية وا�سعة وجوديا ،وقد اأبدلت الكثري من
النهايات البعد االإ�ساري ببعد عالمي اأو حققا العك�ض.

رمضانيات
العدد (  ) 140االثنني

أخطاء شائعة في رمضان
بعضها يدمر الصحة
يقوم الكثريون بارتكاب اأخطاء غذائية �شائعة يف �شهر
رم�شان �شواء خالل وجبة ال�شحور اأو الإفطار وما
بعده ،ولكن من املهم تناول الطعام ب�شكل متوازن يف
رم�شان والرتكيز على الأطعمة التي يحتاجها اجل�شم
دون اإفراط.
اإليك اأهم الأخطاء ال�شائعة التي من بينها نرتكبها خالل
ال�شحور ،وخالل تناول وجبهة الإفطار والفرتة التي
تليها ،وفق (�شبوتنيك بالعربي).
اأخطاء خالل ال�شحور:
 -1الإكثار من تناول املخلالت واملنبهات
يوؤدي الإفراط يف تناول الأغذية املحتوية على
ال�شوديوم اأو امللح كاملخلالت ،وكذلك �شرب املنبهات
بكميات كبرية كالقهوة اأو ال�شاي ،اإىل اإدرار البول
ما يوؤدي اإىل فقد بع�ض الأمالح املعدنية من اجل�شم
والإح�شا�ض بالعط�ض خالل فرتة ال�شيام.
 -2تناول الوجبات الد�شمة وال�شكريات
على خالف العتقاد ال�شائع باأن تناول الوجبات
الد�شمة جدا واحللويات يف ال�شحور يزيل ال�شعور
باجلوع ،اإل اأنها يف الواقع تثقل املعدة وت�شبب م�شاكل
يف اله�شم خا�شة عند تناولها قبل النوم ،ف�شال عن اأنها
ت�شبب العط�ض.
ويف املقابل ،فاإن اخل�شروات والفواكه؛ هي اأكرث ما
مينح �شعورا بال�شبع لحتوائها على ن�شبة عالية من
الألياف ،والتي يف�شل اأن ت�شكل عن�شرا رئي�شا �شمن
التغذية يف رم�شان.
� -3شرب املاء بكرثة
يعتقد الكثريون اأن �شرب كميات كبرية من املاء خالل
فرتة ال�شحور قد يقلل �شعوره بالعط�ض خالل رم�شان،
اإل اأنه من امل�شتح�شن �شرب كميات كافية من املاء
مق�شمة يف الفرتة بني الفطور وال�شحور ،اأي ما يقارب
اللرت والن�شف لتفادي خماطر اجلفاف.
 -4اإهمال ال�شحور من الأ�شا�ض
يهمل البع�ض وجبة ال�شحور متاما ،رغم اأهميتها

البالغة كونها تقوي ال�شائم وتن�شطه يف م�شدر
الطاقة للج�شم خالل نهار رم�شان ،خا�ش َة اإذا كانت
هذه الوجبة غنية بالن�شويات البطيئة الإمت�شا�ض،
كما ت�شاعد يف منع حدوث الإعياء وال�شداع اأثناء نهار
رم�شان ،اإذ حتافظ وجبة ال�شحور على م�شتوى ال�شكر
يف الدم ،وتخفف من ال�شعور بالعط�ض ال�شديد خالل
النهار.
اأخطاء �شائعة خالل فرتة الإفطار:
 -1البدء بالأطعمة الدهنية
يعد بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون كاملقايل
والأغذية الد�شمة ،من اأهم الأخطاء ال�شائعة التي
عليك جتنبها يف رم�شان ،اإذ يف�شل البدء بال�شكريات
الب�شيطة التي ي�شهل ه�شمها ،كالتمر فهو غني
بال�شكريات �شريعة المت�شا�ض التي ل حتتاج اإىل
عمليات معقدة يف متثيلها ،ما يوؤدي اإىل رفع �شكر الدم
ب�شورة معتدلة و�شهلة.
� -2شرب املاء البارد

ي�شبب �شرب املاء البارد على معدة فارغة الكثري من
امل�شاكل اله�شمية وهو ما يحذر منه الأطباء ب�شدة.
 -3تناول كمية كبرية من الطعام
يعمد البع�ض بعد يوم من اجلوع ال�شديد اإىل تناول
كميات كبرية من الطعام مرة واحدة وقت الإفطار ،اإل
اأنه ين�شح بتناول وجبات �شغرية على فرتات ،مثل:
وجبة وقت الإفطار ،ووجبة بعد �شالة الرتاويح،
ووجبة ال�شحور.
 -4كرثة احللويات
ي�شتهر �شهر رم�شان باحللويات كالقطايف والكنافة
واملخبوزات ،والتي يوؤدي الإفراط يف تناولها اإىل اإىل
تراكم الدهون وحدوث ال�شمنة.
 -5عدم ممار�شة الريا�شة
الكثريون ل يجدون الوقت ملمار�شة الريا�شة يف رم�شان
نظرا لتكد�ض جدول اأعمالهم خا�شة خالل فرتة امل�شاء،
وين�شح اخلرباء مبمار�شة القليل من الريا�شة قبل
الإفطار ب�شاعة اإذا اأمكن اأو بعده ب�شاعتني على الأقل.

أطعمة مفيدة لتغذية األم المرضع في رمضان
مما ل �شك فيه اأن الأم املر�شع حتتاج خالل فرتة الر�شاعة الطبيعية اإىل اإتباع نظام
�شحي متنوع ومتوازن خا�شة خالل �شهر رم�شان الف�شيل نظرا لطيلة �شاعات
غذائي
ّ
ال�شوم التي تبلغ حوايل � 16شاعة يف اليوم خالل ف�شل ال�شيف احلار ،مما يتطلب
منها اأن تهتم جيدا بتغذيتها خالل الفرتة ما بني الإفطار وال�شحور ليح�شل ج�شمها
على معظم الفيتامينات والأمالح املعدنية املفيدة له والتي يتم اإفرازها يف احلليب
وتعود فائدتها على الطفل اأي�شا ،لذلك يجب احل�شول على ال�شعرات احلرارية
الالزمة لتغذية الأم والطفل تغذية �شليمة للغاية ،فعليكِ اختيار الأطعمة بحكمة
حتى حتافظي على تغذية �شليمة لك ولطفلك ،ويف هذا املقال �شوف نعر�ض لكِ بع�ض
الأطعمة التي ت�شاعدك على ال�شوم والإر�شاع يف اآن واحد من دون اأية اآثار �شلبية
على �شحتك و�شحة طفلك.
 -1تناول اخل�شروات الورقية
يجب اأن حتر�ض الأم املر�شع على زيادة احتياجاتها من ال�شعرات احلرارية
وبع�ض الفيتامينات واملعادن وذلك من خالل تناول الأطعمة املفيدة واملغذية منها
اخل�شروات الورقية كال�شبانخ على �شبيل املثال فهي م�شدر جيد للحديد والكال�شيوم
وفيتامني  ،K، Aوحم�ض الفوليك ،لذلك يجب احلر�ض على تناولها خالل فرتة
الر�شاعة لأنها تعمل على تعزيز �شحة اأن�شجة الثدي وعملية الر�شاعة لحتوائها
على الفيتواإ�شرتوجني وهي من العنا�شر الكيميائية النباتية التي حتمل نف�ض
خوا�ض هرمون الإ�شرتوجني ،هذا بالإ�شافة اإىل تناول ال�شبت طازجا مع ال�شلطات
اأو من خالل اإ�شافته لو�شفات الطبخ املختلفة حيث يعمل على زيادة لنب الثدي ب�شكل
ملحوظ لحتوائه على زيوت طيارة ن�شطة تعمل على حتفيز اإنتاج اللنب خالل فرتة
الر�شاعة.
 -2تناول التمر والع�شل يف وجبة ال�شحور
حتتوي ثمرة التمر على جمموعة كبرية من املعادن ال�شرورية للج�شم ،واأهمها
معدن ال�شوديوم والكال�شيوم والبوتا�شيوم والفو�شفور واملغنيزيوم وغريها من
املعادن كاحلديد ،كما اأن ن�شبة ال�شكريات التي توجد يف التمر تبلغ اأكرث من ثالثة
اأرباعه وهي �شهلة اله�شم لذلك فهو غذاء مثايل لالإن�شان ،لذلك يجب اأن تتناول الأم
املر�شع التمر والع�شل يف وجبة ال�شحور مما ي�شاعدها احل�شول على الكمية املطلوبة
لها من ال�شعرات احلرارية والعنا�شر الغذائية ال�شرورية لها كما تخفف هذه

الوجبة الإح�شا�ض باجلوع وحتافظ على م�شتوى �شكر الدم خالل �شاعات ال�شيام.
ولهذا ،يف�شل تاأخري هذه الوجبة قدر امل�شتطاع لتكون قريبة من موعد بدء ال�شوم.
 -3الإكثار من �شرب املياه وال�شوائل
وجبة الإفطار مهمة جدا خا�شة لالأم املر�شع ،نظرا لكونها الوجبة الأ�شا�شية التي
تنهي بها �شوم �شاعات طويلة خالل النهار ،يجب احلر�ض على تناولها والهتمام
باأن تكون وجبة �شحية� ،شليمة ومتنوعة ولكن لي�ض معنى ذلك اأن تهمل �شرب املياه
وال�شوائل بل على العك�ض فج�شم الأم املر�شع يحتاج حوايل  12كوبا من املياه خالل
الفرتة ما بني الإفطار وال�شحور يتم تناولها على دفعات هذا بالإ�شافة اإىل �شرورة
بدء وجبة الإفطار بتناول احل�شاء لزيادة اإدرار احلليب ولتعوي�ض ما يخ�شره
اجل�شم من �شوائل خالل �شاعات النهار.
 -4تناول احلبوب الكاملة
تعد احلبوب الكاملة اأهم جزء من اأي نظام غذائي �شحي متبع لأنها م�شدر للعديد
من العنا�شر الغذائية مثل الكربوهيدرات املعقدة ،الفيتامينات واملعادن الأ�شا�شية
كما اأنها حتتوي علي كمية منخف�شة من الدهون وعلى كمية كبرية من الأمالح
املعدنية مثل البوتا�شيوم ،الكال�شيوم ،املغن�شيوم ،الكربيت ،الكلور ،ال�شيليكون،
املنجنيز ،الزنك ،يوديد ،النحا�ض والعديد من الفيتامينات مما يجعلها تعالج العديد
من امل�شاكل ال�شحية مثل فقر الدم ،نق�ض املعادن ،ح�شوات املرارة� ،شرطان
الثدي ،اللتهابات ،ال�شمنة ،م�شاكل احلمل والر�شاعة ،بالإ�شافة اإىل م�شاكل اجلهاز
اله�شمي ،الأمرا�ض اجللدية ،اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي اأمرا�ض القلب والأوعية
الدموية .
 -5منتجات الألبان
يعد احلليب ومنتجات الألبان ،كاجلنب واللبنة ،من اأهم امل�شادر الغنية بالربوتني
والكال�شيوم ،كما اأنها جزء من نظام غذائي �شحي خا�شة للمراأة احلامل واملر�شع
لأن الكال�شيوم ي�شاعد على منو �شحيح لعظام طفلك الذي مل يولد فاحر�شي على اأن
ي�شتمل �شحورك على العديد من الأطعمة الغنية بالكال�شيوم مثل الزبادي واجلنب،
بالإ�شافة اإىل وجبة الفول التي ت�شم عنا�شر غذائية متعددة مثل الربوتني
واحلديد اإ�شافة اإىل فيتامني اأ والبي�ض الذي يحتوي على الربوتني والكال�شيوم
كما يتوافر ب�شفاره الدهون املفيدة لتكوين اللنب يف ثدي الأم ب�شكل فعال.

خطوات تجنب انتفاخ البطن بعد اإلفطار
انتفاخ البطن من اأكرث امل�شكالت انت�شارا خا�شة
خالل ال�شهر الف�شيل ،ويرجع ذلك اإىل العديد من
الأ�شباب منها الإفراط يف تناول الطعام وامتالء
املعدة اإىل اآخرها وال�شرعة املبالغ فيها اأثناء
تناول الطعام ..يجعل ال�شائم ي�شعر بحالة من
عدم الرتياح و�شيق التنف�ض واآلم متفاوتة من
املغ�ض بالإ�شافة اإىل خروج الغازات وزيادة
حجم البطن ب�شكل مزعج نتيجة عدم احلركة
و�شرب كمية كبرية من املاء على دفعة ..هناك
الكثري من العوامل النف�شية التي لها دور كبري يف
حدوث خلل يف العمل الوظيفي للقولون ..هناك
اأي�شا العديد من الأ�شباب اإل اأننا يف هذا املقال
�شوف نقوم بعر�ض بع�ض الن�شائح التي حتد
من انتفاخ البطن بعد الإفطار خالل �شهر رم�شان
املعظم.
-1جتنب امتالء املعدة بالطعام وم�شغه جيدا
ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي وحرقة املعدة
وال�شعور بالنتفاخ يف رم�شان من اأكرث المور
املزعجة ..يرجع ذلك اإىل اإتباع العادات الغذائية
اخلاطئة والندفاع يف الأكل عند الفطار ،حيث
ت�شبب كمية الطعام الزائدة وامتالء املعدة يف
حدوث ثقل كبري وم�شاكل يف الأمعاء ..يجب
احلر�ض على تناول الطعام ببطء وم�شغه
جيدا مما ي�شاهم ب�شكل كبري يف ت�شهيل عملية
اله�شم هذا ،بالإ�شافة اإىل جتنب التحدث اأثناء
تناول الطعام ..جتنب ابتالع الهواء ملنع جتمع
الغازات يف الأمعاء وحدوث النتفاخات وع�شر
اله�شم .يجب التوقف فورا عن تناول الطعام
عند ال�شعور بالراحة ولي�ض عند امتالء املعدة

متاما لتجنب هذا ال�شعور املزعج بالنتفاخ.
-2جتنب �شرب املياه اأو الع�شائر اأثناء الطعام
يجب البعد نهائيا عن �شرب املاء اأو امل�شروبات
الغازية اأو حتى الع�شائر الطبيعية اأثناء تناول
الطعام اأو بعده مبا�شرة ..ي�شاهم ب�شكل كبري يف
اإبطاء عمل اجلهاز اله�شمي والإثقال على املعدة
وعدم متكنها من تفتيت الطعام مما يعمل على
الإ�شابة بالنتفاخ وظهور كر�ض ..يتم تناول
الع�شائر عقب انتهاء الوجبة مبدة ل تقل عن
ع�شرين دقيقة ..جتنبي امل�شروبات الغازية
متاما طيلة ال�شهر الف�شيل نظرا لأنها حتتوي
على كمية كبرية من الأحما�ض وال�شودا
التي ت�شبب جتمعا للغازات يف البطن وت�شبب
النتفاخ ..ابتعدي عن تناول الع�شائر التي
حتتوي على احلم�ض؛ منها ع�شري الربتقال
وع�شري الأنانا�ض وع�شري الطماطم لأنها تهيج
املعدة.
-3البعد عن املاأكولت املقلية واملاحلة واملبتلة
جتنبي تناول املاأكولت الدهنية واملقلية مثل
البطاط�ض املقلية والربجر غريها من هذه
الأطعمة ..ت�شاهم اإىل حد كبري يف زيادة النتفاخ
بالبطن كما تاأخذ وقتا طويال يف املعدة ليتم
ه�شمها مما يزيد من احتمالية تراكم الغازات يف
البطن وانتفاخها انتفاخا �شديدا ..ابتعدي متاما
عن تناول املاأكولت املاحلة نظرا لأنها حتتوي
على كمية كبرية من ال�شوديوم الذي يعمل على
احتبا�ض ال�شوائل باجل�شم وي�شبب النتفاخ..
ابتعدي نهائيا عن تناول املاأكولت املتبلة لأنها
حتفز املعدة على اإطالق اأحما�شها مما يوؤدي

اإىل حدوث تهيج كبري وانتفاخ للبطن ..جتنبي
التوابل واملنكهات خا�شة منها الفلفل الأ�شود
وم�شحوق الفلفل احلار لتجنب حدوث ذلك.
-4تناول اللنب الرائب بانتظام
انتظمي على تناول اللنب الرائب خالل وجبتي
الإفطار وال�شحور نظرا لأنه غني بالبكترييا
املفيدة التي توؤدي اإىل ه�شم الطعام ب�شكل مثايل
دون ال�شعور بالنتفاخ والتخمة ..يحتوي على
بكترييا حم�ض الالكتيك التي ت�شاعد على اإزالة
ال�شموم املنتجة للبكرتيا ال�شارة يف الأمعاء..
يحتوي على ن�شبة كبرية من الكال�شيوم التي
ت�شاعد على بناء العظام ومنع ت�شو�ض الأ�شنان
خالل ال�شهر الف�شيل ..يعالج تقل�شات املعدة
والإ�شهال يجب احلر�ض على تناوله يوميا
لال�شتفادة منه خالل �شهر رم�شان.
 -5ممار�شة بع�ض التمارين الريا�شية
للريا�شة الكثري من الفوائد على اجلهاز اله�شمي
ولكن ب�شكل معتدل وخفيف خا�شة خالل ال�شهر
الف�شيل .احر�شي على ممار�شة امل�شي اأو
الرك�ض من التمارين املفيدة يف تخفيف احلرقة
بحيث ي�شاعد على ا�شتقرار املعدة وتقليل
ارتداد احلم�ض اإليها وميكن ممار�شتها باأي
مكان مفتوح ،اأو يف اأحد النوادي الريا�شية عقب
الإفطار ..تعد التمارين الريا�شية من الو�شائل
الأف�شل لله�شم ال�شحي ..ين�شح الأطباء
بها يوميا ملدة ل تقل عن ن�شف �شاعة ملكافحة
الإم�شاك وتخفيف الوزن وزيادة كمية الإنزميات
الها�شمة التي ت�شاعد على ه�شم الطعام ب�شورة
اأف�شل وحتد من حدوث انتفاخات وع�شر ه�شم.
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ما أفضل األطعمة والمشروبات
لتناولها على السحور؟
يحتار كثري من الأ�شخا�ض مع قدوم �شهر
رم�شان املبارك ،بالأطعمة التي يجب
تناولها والأطعمة التي يجب الإبتعاد عنها
خالل وجبة ال�شحور.
وتعد وجبة ال�شحور مهمة للغاية ل�شحة
ال�شائم وج�شمه ،وهي تزوده بالطاقة
خالل نهار ال�شيام ،وكذلك باملاء لرتطيب
ج�شمه واحلفاظ على حيويته ون�شاطه،
وفق (اجلزيرة نت).
ويجب اأن يحتوي ال�شحور على جميع
العنا�شر الغذائية الأ�شا�شية حتى يتمكن
ال�شائم من امل�شي براحة خالل اليوم ،اإذ
�شتمنح هذه العنا�شر الغذائية الأ�شا�شية
اجل�شم ما يكفي من القدرة على حتمل
اجلوع والعط�ض طوال اليوم.
اإليك اأغذية واأ�شربة ميكن تناولها على
ال�شحور ،والطريقة ال�شحية لتناولها:
 -1املاء
مع اأن هذا العن�شر بديهي ،لكن قد تن�شى
�شربه على ال�شحور وتركز على �شرب
الع�شري ،اأو ت�شرب كمية قليلة من املاء،
وال�شحيح هو اأن ت�شرب كمية كافية،
كوبني اإىل اأربعة ،ح�شب قدرتك.
ويف�شل اأن ت�شرب هذه الكمية على
جرعات ،يعني قبل بدء ال�شحور كوبا،
ومع الطعام ،ثم بعد ختام الوجبة ،حتى
ل ت�شعر بالنتفاخ والنزعاج.
 -2البي�ض
مليء الربوتني ،وغني بالفيتامينات

والعنا�شر الغذائية ،وي�شاعدك يف ال�شعور
بال�شبع ،وميكنك تناول البي�ض م�شلوقا،
اأو مقليا مع كمية قليلة من زيت الزيتون
اأو �شنع عجة مع ال�شبانخ ،و تذكر اأن ل
ت�شيف امللح للبي�ض ،واأن تقلل كمية الدهن
عند قليه ،و ميكن �شلق البي�ض ثم هر�شه
وو�شعه يف �شطرية ،من اخلبز الأ�شمر،
فهذا ي�شيف الألياف الغذائية اإىل �شحورك.
 -3الدجاج
يعطيك حلم الدجاج الربوتني ،وهو خفيف
مقارنة مع اللحوم احلمراء ،وميكن تناوله
م�شلوقا اأو م�شويا ،لكن ل تت�شحر على
دجاج مقلي.
 -4ال�شمك
ال�شمك غذاء خفيف ،عند تناوله م�شويا ،اأو
مطهوا على البخار ،واأي�شا نوؤكد عليك اأن
ل تتناوله مقليا ،لأنه قد ي�شبب لك النزعاج
والعط�ض ،وميكن تناول التونة ،ولكن
اغ�شلها من الزيت واملاء اللذين حتفظ
فيهما لتقليل حمتواها من ال�شوديوم.
 -5الفواكه
تعد الفواكه غنية باملاء والفيتامينات ،مثل
املوز والفراولة والبطيخ ،وت�شاعدك على
ال�شعور بال�شبع والرتواء ،وميكنك اأن
ت�شنع �شلطة فواكه ،لكن ل ت�شف اإليها
ال�شكر.
 .6اخل�شروات
ميكنك �شنع �شلطة ت�شمل اخليار
والطماطم ،وميكنك اأي�شا اأن تتناول

اخل�ض ،اأو ال�شبانخ مع البي�ض ،فكل هذه
اخل�شروات تعطيك املاء والفيتامينات
وت�شاعدك على ال�شعور بال�شبع.
 -7املك�شرات
تعطيك الربوتينات ،ف�شال عن اأنها غنية
بالطاقة ،وعليك تناول كمية �شغرية من
الأنواع غري اململحة بتاتا -على ال�شحور-
مثل ب�شع حبات من الكاجو غري اململح،
اأما املك�شرات التقليدية فهي غنية بامللح
و�شت�شبب �شعورك بالعط�ض.
 -8اخلبز
اخلبز م�شدر رائع للكربوهيدرات،
ويعطيك الألياف الغذائية التي ت�شاعدك
على ال�شعور بال�شبع وحتميك من
الإم�شاك ،ومن الأف�شل تناول اخلبز البني
لأن كمية الألياف فيه اأكرب.
 -9الأرز
ميكن تناول الأرز على ال�شحور� ،شريطة
اأن يكون مطهوا بطريقة �شحية ،اأي بالقليل
من امللح والزيت دون بهارات ،لأنها
�شت�شبب �شعورك بالعط�ض ،وميكن اإ�شافة
مكعبات اجلزر والبازلء لالأرز واحل�شول
على وجبة �شهية ملونة!
 .10املعكرونة
املعكرونة م�شدر ممتاز للكربوهيدرات،
اأي�شا ميكن تناولها على ال�شحور ،لكن مع
طهيها ب�شل�شة خفيفة ،كما ميكن تناولها
يف �شكل �شلطة ،مع ذرة وبازلء.

فوائد صحية للصيام
ال�شيام هو اأحد اأركان الإ�شالم الذي فر�شه
اهلل عز وجل على امل�شلمني خالل �شهر
رم�شان ..لكن على الرغم من ذلك ،فيجهل
العديد من الأ�شخا�ض الفوائد ال�شحية
املذهلة لل�شيام ..فال�شيام ممار�شة �شحية
فعّالة ،اإن مت تطبيقها بال�شكل ال�شحيح.
فال�شيام ي�شاعد على التخل�ض من ال�شموم
خارج اجل�شم ،ويقلل من ن�شبة ال�شكريات يف
الدم ،كما يعمل على خف�ض تخزين الدهون..
وبالإ�شافة اإىل ذلك ،فيعزز ال�شيام العادات
الغذائية ال�شحية ،كما يعمل على تقوية
جهاز املناعة ..واإليك اأهم  10فوائد �شحية
ميكنك ال�شتفادة منها اأثناء ال�شيام.
 -1ال�شيام يعزز اإزالة ال�شموم
فالأطعمة امل�شنعة م�شبقا حتتوي على
العديد من املواد احلافظة والإ�شافات ..تلك
الإ�شافات تتحول اإىل �شموم داخل اجل�شم..
العديد من تلك ال�شموم يتم تخزينها داخل
دهون اجل�شم ،واأثناء ال�شيام يتم حرق تلك
الدهون ،خا�شة عند ال�شيام ملدة اأطول..
في�شاعد ذلك على التخل�ض من ال�شموم من
خالل الكبد والكلى وباقي اأع�شاء اجل�شم
امل�شوؤولة عن التخل�ض من ال�شموم.
 -2ال�شيام يعمل على اإراحة اجلهاز
اله�شمي

اأثناء ال�شيام ،يحظى اجلهاز اله�شمي
بفرتة من الراحة .فت�شتمر الوظائف
الف�شيولوجية الطبيعية وخا�شة اإفراز
الع�شارات اله�شمية ،لكن مع معدل اأقل..
وتلك املمار�شات ت�شاعد على احلفاظ على
توازن �شوائل اجل�شم ..ه�شم الطعام يحدث
اأي�شا مبعدلت ثابتة ،مما يعمل على اإنتاج
الطاقة مبعدلت تدريجية ..ومع ذلك،
فال�شيام ل مينع اإفراز الأحما�ض املعدية،
لذلك ،ين�شح املر�شى الذين يعانون قرحة
املعدة باحلذر عند ال�شيام.
 -3ال�شيام ي�شاعد على عالج اللتهابات
بع�ض الدرا�شات قد اأكدت اأن ال�شيام ي�شاعد
على �شفاء بع�ض الأمرا�ض من اللتهابات
واحل�شا�شية كالتهاب املفا�شل ،وال�شدفية.
 -4ال�شيام ي�شاعد على خف�ض م�شتويات
ال�شكر يف الدم
حيث يعمل ال�شيام على زيادة تك�شر
اجللوكوز واإنتاج الطاقة للج�شم ،مما يعمل
على خف�ض اإنتاج الإن�شولني .وهذا ي�شاعد
على راحة البنكريا�ض ،كما ي�شاعد على
زيادة اإنتاج اجلليكوجني لت�شهيل عملية
تك�شر اجللوكوز .وبهذا ي�شاعد ال�شيام على
خف�ض م�شتويات ال�شكر يف الدم.
 -5ال�شيام ي�شاعد على زيادة حرق الدهون

حيث تكون ال�شتجابة الأوىل للج�شم اأثناء
ال�شيام هي تك�شر اجللوكوز ،مما ي�شهل
تك�شر الدهون لإنتاج الطاقة الالزمة للج�شم،
وخا�شة الدهون املخزنة يف الكليتني
والع�شالت.
 -6ال�شيام مفيد ملر�شى ارتفاع �شغط الدم
ال�شيام هو اأحد العالجات الطبيعية خلف�ض
م�شتويات �شغط الدم ،حيث ي�شاعد على
خف�ض خماطر الإ�شابة بت�شلب ال�شرايني..
يف اأثناء ال�شيام يتم حرق الدهون وتك�شري
اجللوكوز لإنتاج الطاقة الالزمة للج�شم.
كما تنخف�ض معدلت التمثيل الغذائي،
تنخف�ض معدلت الهرمونات كالأدرينالني،
مما ي�شاعد على خف�ض م�شتويات �شغط
الدم.
 -7ال�شيام يحفز خ�شارة الوزن
ال�شيام يحفز خ�شارة الوزن ب�شرعة .حيث
يعمل ال�شيام على منع تخزين الدهون يف
اجل�شم.
 -8ال�شيام يعزز العادات الغذائية ال�شحية
فقد لوحظ اأن ال�شيام ي�شاعد على خف�ض
ال�شهية جتاه تناول الأطعمة اجلاهزة..
فبدل من ذلك ،يحفز ال�شيام الرغبة يف
تناول الأطعمة ال�شحية ،وخا�شة املاء
والفواكه.

 -9ال�شيام يعزز اجلهاز املناعي
فعند اتباع نظام غذائي متوازن بني فرتات
ال�شيام ،في�شاعد ذلك على تعزيز اجلهاز
املناعي ،اإزالة �شموم اجل�شم وخف�ض
تخزين الدهون ..وعند تناول الفواكه
لالإفطار ،فهذا ي�شاعد على تعزيز املحتوى
الغذائي للج�شم من الفيتامينات واملعادن..
اأي�شا فيتامني  Aو Eهي عنا�شر ممتازة
مل�شادات الأك�شدة ،وهي ت�شاعد على تقوية
جهاز املناعة اأي�شا.
 -10ال�شيام ي�شاعد على التغلب على
م�شكالت الإدمان
فقد اأكد بع�ض الباحثني اأن ال�شيام
ي�شاعد على التغلب على م�شكالت
الإدمان للنيكوتني والكافيني وغريها..
وعلى الرغم من وجود بع�ض الأنظمة
العالجية التي ت�شاعد على عالج حالت
الإدمان ،اإل اأن ال�شيام له دور فعال يف
مثل تلك احلالت.
وعلى الرغم من تلك الفوائد املتعددة،
اإل اأنه يف بع�ض احلالت ينبغي
ا�شت�شارة الطبيب قبل ال�شيام كحالت
احلمل ،الر�شاعة ،وقرحة املعدة ..فقد
يت�شبب ال�شيام يف بع�ض اجلفاف مما
يوؤدي لآلم الراأ�ض اأو ال�شداع الن�شفي.

نصائح عالج القولون العصبي في رمضان
يف �شهر رم�شان يدعو اخلرباء مر�شى القولون
الع�شبي ل�شتغالل ال�شيام وعالج القولون للتخل�ض
من اأعرا�شه املر�شية ..النقطاع عن الأكل ثم تناول
كمية كبرية منه دفعة واحدة قد يوؤثر يف �شحة
القولون.
يعاين الكثري من النا�ض م�شكلة التهابات القولون
الع�شبي خالل فرتة ال�شيام لعدم وجود طعام يف
املعدة ..يت�شبب تناول بع�ض الأغذية على وجبة
ال�شحور يف التهابات القولون والإ�شابة بحمو�شة
املعدة ..ين�شح خرباء التغذية ب�شرورة تناول
كميات منا�شبة من الطعام وعدم الإفراط فيه للحفاظ
على �شحة القولون ولال�شتمتاع ب�شيام �شحي..
تنظيم مواعيد الطعام من اأهم العادات التي يجب
اتباعها يف رم�شان للحماية من اأعرا�ض التهابات
القولون الع�شبي ..يتهيج القولون عند التعر�ض
ملواقف موترة وتدعو للقلق ..ين�شح خرباء التغذية
ب�شرورة جتنب تناول الطعام بكمية كبرية على
وجبة الفطور ..يجب البتعاد عن الوجبات الد�شمة
والغنية بكمية كبرية من الدهون لتجنب اأعرا�ض
التهاب القولون ..اإليكِ ن�شائح عالج القولون الع�شبي
يف رم�شان.
الفطور
يقول الدكتور ه�شام اخلياط ،اأ�شتاذ اجلهاز اله�شمي
والكبد مبعهد تيودور بلهار�ض :ان وجبة الفطور
يجب اأن تبداأ بالتمر لتهيئة املعدة ل�شتقبال الطعام.
واأ�شاف اخلياط :اأن تناول طبق �شغري من ال�شوربة
بعد التمر يفيد املعدة يف ه�شم الطعام ب�شهولة مما
يعني احلماية من التهابات القولون.
ون�شح اخلياط باأهمية بتناول وجبة فطور خالية
من الدهون ،واأكد اخلياط على اأهمية تناول اللحوم

امل�شلوقة اأو امل�شوية اً
بدل من املقلية ل�شهولة ه�شمها
وتاأثريها اجليد على القولون ..اخل�شروات والفواكه
الطازجة من الأغذية التي يجب احل�شول عليها على
وجبة الفطور لتوفري الراحة للمعدة اأثناء اله�شم.
واأكد اخلياط على اأهمية البتعاد عن تناول احللويات
الرم�شانية لتاأثريها على �شحة القولون وت�شببها
يف التهابات اجلهاز اله�شمي ،بالإ�شافة لحتوائها
على ن�شبة كبرية من ال�شعرات احلرارية .واأ�شاف:
اأن احللويات الرم�شانية ت�شبب التهابات القولون
الع�شبي واحلمو�شة اأثناء ال�شيام .ن�شح اخلياط
باأهمية تناول كمية كبرية من املياه بني وجبتي
الفطور وال�شحور ل تقل عن  2لرت.
واأكد اخلياط اأهمية ممار�شة التمارين الريا�شية
ب�شكل م�شتمر لعالج العديد من م�شكالت اجلهاز
اله�شمي خا�شة القولون الع�شبي ،فن�شح بتمارين
امل�شي ملدة ن�شف �شاعة على الأقل بعد تناول وجبة
الفطور ب�شاعتني.

ال�شحور
يوؤكد العديد من خرباء التغذية على اأهمية تناول
خال من
وجبة �شحور �شحية لال�شتمتاع ب�شيام ٍ
ال�شعور بالعط�ض واجلوع .يقول الدكتور ه�شام
اخلياط ،اأ�شتاذ اجلهاز اله�شمي والكبد مبعهد تيودور
بلهار�ض :ان وجبة ال�شحور يحب اأن تعتمد على كمية
قليلة من اجلنب الأبي�ض قليل امللح لتجنب ال�شعور
بالعط�ض اأثناء ال�شيام .واأ�شاف اأن اللنب الرائب
اأو الزبادي له تاأثري كبري يف احلماية من التهابات
القولون الع�شبي اأثناء ال�شيام وي�شاعد على طرد
الغازات من البطن ب�شهولة .واأ�شاف اخلياط :اأنه
يجب الإقالل من تناول ال�شاي والقهوة بني وجبتي
الفطور وال�شحور لت�شببهما يف التهاب القولون.
ن�شح اخلياط باأهمية تناول الوجبات
التي حتتوي على ن�شبة كبرية من الألياف
الغذائية لتجنب التهابات القولون الع�شبي
كالليمون والربتقال والفواكه املجففة.

تقارير
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الـ (  ) D.N.Aتحليل حاسم في دعاوى إثبات النسب
�سب�أ خلف
تعد دعوى �إثب�ت �لن�سب ن�درة� ،إال �أن هذه
�لندرة ال تنفي وجوده� يف �ملح�كم بني مدة
ق��ص متخ�س�ص ب�الأحو�ل
و�خرى ،ويرجع ٍ
�ل�سخ�سية �ال�سب�ب �ىل �النفت�ح �الجتم�عي
و�لعالق�ت غري �مل�سروعة ،فيم� ي�سري �ىل �ن
حتليل «�لدي �ن �ي» �س�عد �ىل حد كبري على
ح�سم هذه �لق�س�ي�.
ويقول ق��سي حمكمة �الأحو�ل �ل�سخ�سية يف
تكريت �إن «�لر�أي �لق�نوين يف مو�سوعة �إثب�ت
�لن�سب يتجه بح�سب �مل�دة �حل�دية و�خلم�سني
من ق�نون �الأحو�ل �ل�سخ�سية �لن�فذ �إىل �أن
ين�سب كل �بن (رجل �و �نثى) �إىل �أبيه �إذ� م�سى
على عقد �لزو�ج �قل مدة �حلمل ،و�ن يكون
�لتالقي بني �لزوجني ممكن�ً».
وفيم� يوؤكد فع�لية حتليل �لـ»دي �أن �أي» يف
�إثب�ت �لن�سب من عدمه يف مثل هذه �لدع�وى،
ي�سري �ىل �مل�س�ر �الجتم�عية �لتي تعقب نفي
�لن�سب �إذ� مل يلحق �لطفل ب�أب الأن �الأول
�سيكون يف مو�جهة �سعوب�ت يف حي�ته ال ذنب
له به�.
وعن �إجر�ء�ت �لدعوى وكيفية ت�سيريه� يف
�ملح�كم ،يو�سح �لق��سي �ن «�الإجر�ء�ت تبد�أ
بتقدمي دعوى �عتي�دية ب�ل�سروط �ملن�سو�ص
عليه� يف ق�نون �ملر�فع�ت �ملدنية من قبل �لزوج
�أو �لزوجة ،وتنظره� �ملحكمة وت�سري به� وفق

�لق�نون و�الإجر�ء�ت �ملعت�دة».
وي�سري �لق��سي �ىل �أن «هذه �حل�الت موجودة
ولقد ع�جلته� �ل�سريعة �الإ�سالمية بقول �لنبي
(�ص)�( :لولد للفر��ص وللع�هر �حلجر)� ،أم�
على �سعيد توفر هذه �حل�الت يف �سالح �لدين،
فيوؤكد �أن «وجوده� يكون بن�سبة حمدودة
جد ً� يف �لوقت �حل��سر على م�ستوى �لتطبيق
يف حمكمة �الحو�ل �ل�سخ�سية يف تكريت� ،إذ
�سجلت دعوى و�حدة ،وهي و�حدة تقريب�ً لهذ�
�لع�م ،وال توجد �إح�س�ئي�ت ب�أعد�ده� لندرته�».
وعن �سبب وجود هذه �حل�الت على ندرته�،
فيعزوه� �لق��سي �ىل «�أ�سب�ب وعو�مل �أدت �إىل
ظهور مثل هذه �حل�الت ك�حلرية �ملب�لغ به�
و�النفت�ح �الجتم�عي و�الختالط غري �ل�سرعي
و�لثق�فة �ملكت�سبة من و�س�ئل �الإعالم �لتي تروج
ملثل هذه �الأفك�ر من خالل �مل�سل�سالت و�الأفالم
�ل�سينم�ئية».
وب�س�أن طريقة �إجر�ء �ملح�كمة ،يرى �لق��سي
�نه «خل�سو�سية �ملو�سوع وحرجه �الجتم�عي
يبني �أن �ملح�كمة تكون علنية �أو تكون �سرية
ح�سب طلب �خل�سوم».
ومن �الأمثلة على هذ� �لنوع من �لدع�وى
�لتي وردت �إىل �ملحكمة ،حيث �أف�د �ملدعي ب�أن
«�حد �ملدعني �ق�م دعوى �أم�م حمكمة �الأحو�ل
�ل�سخ�سية يف تكريت �دعى فيه� �ن �ملدعى
عليه� طلقته وله منه� طفالن ،ولد وبنت ،وبعد
مر�جعة �الأب (�ملدعي) لالأطب�ء لغر�ص �إجر�ء

�لفح�ص �لطبي فقد تبني �نه عقيم ،ودعت
�ملحكمة �ملتد�عيني للمر�فعة وجرت بحقهم�
ح�سور ً� وعلن�ً و�طلعت �ملحكمة على �سوره
طبق �الأ�سل من قر�ر ت�سديق �لطالق �خل�رجي
�ل�س�در من �ملحكمة و�ملكت�سب للدرجة
�لقطعية ،وبعد �دع�ء �لزوجة �ملدعى عليه� �أن
�الأطف�ل (�لولد) ع�سر �سنو�ت و(�لبنت) ت�سع
�سنو�ت ،هم من �سلب �ملدعي �إال �أن �ملحكمة
ف�حتت د�ئرة �سحة �سالح �لدين� /سعبة
�للج�ن �لطبية وكذلك كت�ب د�ئرة �لطب �لعديل
�ملت�سمن تط�بق �لب�سمة �لور�ثية لالأطف�ل
مع �ملدعى عليه� ،وتع�ك�سه� مع �ملدعي،
والعرت��ص �ملدعى عليه� على م� ج�ء بتقرير
�لطب �لعديل قررت �ملحكمة �إح�لتهم مرة
�أخرى �إىل د�ئرة �لطب �لعديل الإجر�ء فح�ص �لـ
.»DNA
وي�سيف «كون �لق�سية تتعلق بنفي �لن�سب،
وبعد ظهور نت�ئج �لفح�ص تبني �إن �الأطف�ل
يعود�ن ب�لن�سب �ىل �ملدعى عليه� ،ولي�ص
للمدعي ،وبعد كل م� مت عر�سه ثبت �أم�م
�ملحكمة �أن دعوى �ملدعي له� �سند من
�لق�نون وقررت �ملحكمة نفي ن�سب �الأطف�ل
من و�لدهم �ملدعي ( ع م ح ) و�سدر �حلكم
��ستن�د ً� الأحك�م �ملو�د / 20من ق�نون �لبط�قة
�لوطنية رقم  3ل�سنة  2016ونظ�م �الأحو�ل
�ملدنية رقم  32ل�سنة  1974و�ملو�د 22/ 21
140/ 68/ 67/ 59/من ق�نون �الإثب�ت».

باحثة اجتماعية تروي أغرب قصة
مرت عليها
�س�مر عبد �ل�ست�ر
حمكمة �الحو�ل �ل�سخ�سية يف �لكرخ ،نور
عدن�ن حممود �ن «�النفت�ح �لذي �سهده
حتدثت ق��سيت�ن متخ�س�ست�ن بدع�وى �لعر�ق خالل �ل�سنو�ت �الخرية �س�هم
�الأحو�ل �ل�سخ�سية عن �أهم �أ�سب�ب �إىل حد كبري �رتف�ع ن�سبة �لطالق ،ال�سيم�
�لطالق يف �لكرخ ،وفيم� ذكرن �أن �النفت�ح عندم� �س�ع يف �ملجتمع �له�تف �لنق�ل �لذي
و�لتكنولوجي� �س�عفت من هذه �حل�الت ،ي�سوء �لبع�ص ��ستخد�مه وم� يحتويه
روت ب�حثة �جتم�عية عن �أغرب ق�سة �له�تف من بر�مج ،ومو�قع �لتو��سل
طالق مرت عليه�.
�الجتم�عي ب�تت خطر ً� يهدد �لعالقة
وق�لت ق��سي حمكمة �الحو�ل �ل�سخ�سية� ،لزوجية ،خ�سو�س�ً �ن �لرب�مج من دون
بيد�ء ك�ظم� :إن «دع�وى �لطالق �أو �لتفريق رق�بة ،فرنى �ن �غلب �مل�س�كل تكون ب�سبب
خمتلفة ب�ختالف �أ�سب�به� ،فمنه� تفريق خي�ن�ت زوجية �و عالق�ت غري م�سروعة».
للهجر �و تفريق لعدم �النف�ق �و تفريق و�أ�س�فت حممود «ال ميكن �أن نغ�ص
ب�سبب مر�ص �أو مم�ر�س�ت غري �سرعية».
�لب�سر �أي�س� عن تدخالت �لع�ئالت يف
ولفتت ك�ظم �إىل �أن «�أ�سب�ب �لطالق ال حي�ة �ملتزوجني و�لتي توؤدي �إىل �نهي�ر
ميكن ح�سره� �و عده� ،ولكن جزء� كبري� بيت �لزوجية ،كم� �ن عدم توفر فر�ص
من ح�الت �النف�س�ل ُيعزى �ىل �لعو�مل �لعمل وكذلك �لعمر �ل�سغري للمتزوجني
�القت�س�دية و�الجتم�عية م� يجعل �حلي�ة كله� ��سب�ب توؤدي �ىل �لو�سول �ىل حم�كم
�لزوجية �م�م �سع�ب كبرية».
�الحو�ل �ل�سخ�سية و�يق�ع �لطالق».
وتو��سل ق��سية حمكمة �الأحو�ل وت�بعت �ن «تو�زي �لفكر و�لثق�فة لدى
�ل�سخ�سية يف �لكرخ حديثه� عن �لطالق� ،لطرفني �مر يجب تو�فره لكي يكون هن�لك
و��سفة «ح�الت �النف�س�ل ب�لثلم�ت �ن�سج�م وتو��سل �سحيح ،ويتم �جتي�ز
�الجتم�عية �لتي توؤتي بنت�ئجه� �ل�سلبية �مل�س�كل و�يج�د �حللول�� ،س�فة �ىل �ن
على �لن�س�ء خ�سو�س� ،ال�سيم� �ذ� ك�نت �مل�ستوى �لثق�يف ون�سوج �لعقل �مور تنجح
هذه �حل�الت حتدث بني زوجني �أجنبو� �لعالق�ت �لزوجية �ىل ح ٍد م�».
�أطف�ال».
ومن ج�نبه� ،حتدثت �لب�حثة �الجتم�عية،
وبحث� عن �الأ�سب�ب ،توؤكد من ج�نبه� ق��سي وئ�م ح�مت جعفر ،عن �أ�سب�ب �لطالق �لتي

تعر�ص عليه� و�لتي تتفق مع �الأ�سب�ب
�ل�س�بقة ،وت�سيف �إليه� �أي�س� �ن «�حد
عو�مل �لطالق هو �لزو�ج بزوجة ث�نية،
وكذلك �ل�سكن �مل�سرتك مع �لع�ئلة وزي�دة
عدد �فر�ده� ،م� يوؤدي �ىل حدوث م�س�كل
ت�سل �ىل �لطالق» ،من غري �أن تن�سى «�سوء
�الأو�س�ع �القت�س�دية» �لتي تعده� من �أهم
�الأ�سب�ب.
ويف �سوؤ�ل للب�حثة عن �غرب ق�سة طالق،
حدثتن� ق�ئلة «من �سمن �حلو�دث �لتي
تبني مدى �أهمية �ل�سوؤ�ل عن �لزوج قبل
�لزو�ج وعن م�ستو�ه وطب�عه ،ذلك �ن يف
�حد �الأي�م مرت على �أنظ�ري دعوى طالق
�عتربه� من �غرب �حل�الت �لتي تن�سبت
الأكون ب�حثة فيه� ،ويف مطلع �حلديث مع
�لزوجة لل�سوؤ�ل عن �سبب �لطالق ك�نت
�الإج�بة �س�دمة ،حيث �أخربتني ب�أنه� ويف
ليلة زف�فه� �خربه� زوجه� ب�أنه تزوجه�
لي�ص لنف�سه فقط� ،من� الإخوته ف�سعقت
يف تلك �لليلة مم� �سمعته من زوجه� ومت
�إعط�وؤه� �سر�ب� خمدر� مل تعرف م� �لذي
�أ�س�به� �ىل �ن ��ستيقظت �سب�ح�ً ووجدت
�حد �إخوة زوجه� يف فر��سه� ،ومت منعه�
من ��ستخد�م جه�ز �له�تف وحب�سه� يف
�لغرفة ،وتكررت �حل�دثة الأي�م �أخرى،
حتى و�سل �أهله� �إليه� فطلبت �لطالق».

الفيديوهات ال تكفي لرصد الجرائم..
والجنايات :إدانة المتهم بحاجة ألدلة تدعمها
دع�ء �آز�د
�أكد ق��سي جن�ي�ت متخ�س�ص مبلف�ت �الإره�ب �أن �لك�سف
عن �جلر�ئم بو��سطة �الأجهزة �الإلكرتونية وك�مري�ت
�ملر�قبة بح�جة �إىل �أدلة الإثب�ت �لو�قعة ،الفت�ً �إىل �أنه
ميكن �ال�ستع�نة بخرب�ء �الأدلة �جلن�ئية يف �قتف�ء �سحة
هذه «�لقر�ئن» ،وي�أتي ذلك يف وقت حتدث ق�س�ة حتقيق
عن �إمك�نية �إح�لة �ملتهمني عن هذه �لوق�ئع على حم�كم
�جلن�ي�ت �لتي �سيكون له� �لقول �لف�سل.
وع ّد �لق��سي ،بليغ حمدي ،رئي�ص حمكمة �جلن�ي�ت �ملركزية
�أن «�ل�سور و�لت�سجيالت �ل�سوتية و�لفيديوه�ت هي جمرد
قرينة من �لقر�ئن� ،إذ� مل تقرتن بقر�ر و�إ�سر�ف ق�س�ئي».
ونبه حمدي� ،لق��سي �ملتخ�س�ص مبلف�ت �الإره�ب
و�جلرمية �ملنظمة� ،إىل «وجوب تعزيز هذه �لقر�ئن ب�أدلة
�أخرى كي يوؤخذ به� ،ويكون له� �عتب�ر ق�نوين» ،وفيم� �أكد
�أن «حمكمة �لتمييز �الحت�دية تذهب �إىل هذ �لر�أي وت�س�دق
على قر�ر�تن�»� ،أف�د ب�أن «علة �مل�سرع هن� يف عدم �لركون
كلي� �ىل �الدلة �اللكرتونية ،يف �أن هذه �لو�س�ئل من �ملمكن
�فتع�له� ودبلجته� وحتريفه�».
و�أو�سح �لق��سي حمدي �أن «حمكمة �جلن�ي�ت حتت�ج �إىل
�لدليل �لد�مغ لي�ص لت�سدر حكم� فقط ،و�إمن� لتتوفر �لقن�عة
�لك�ملة ب�أن �ملتهم �رتكب �جلرمية فعال و�إذ� مل يكن ثمة
دليل ق�طع ال ميكن للمحكمة �أن تبني قر�ره� على �أدلة قد
تكون مفربكة».
وبني �أن «�الأدلة �ملعتربة لدى �ملح�كم هي �القر�ر �لذي يع ّد
ّ
�سيده� و�ل�سه�د�ت �لعي�نية ثم ت�أتي هذه �الأدلة �اللكرتونية
لتعزز ذلك».
ويف ح�ل �لطعن بهذه �لقر�ئن ،ف�إن ق��سي �جلن�ي�ت

يذكر �أن «�ملحكمة يف هذه �حل�لة ت�ستعني بخرب�ء �الأدلة
�جلن�ئية وهم ق�درون على حتديد فيم� �إذ� ك�نت �ل�سور
�أو �لت�سجيالت �ل�سوتية مفربكة �أم ال» ،موؤ�سر� «�إمك�نية
�لطعن بتقرير �الأدلة �جلن�ئية».
من ج�نبه ،ر�أى ق��سي حمكمة حتقيق �لكرخ� ،إح�س�ن جميد
حنون« :تب�ين�ً يف �الأدلة �اللكرتونية وقوة حجيته�» ،موؤكد�
�أن «ت�سوير �لفيديو هو �الأقوى من ن�حية �حلجية من بني
�لو�س�ئل �الأخرى».
وبينم� ذكر حنون �أن «�لفيديوه�ت �س�عدت كثري� على
�لك�سف عن �جلر�ئم ،خ��سة بعد �أن فر�ست �جله�ت �الأمنية
على �أ�سح�ب �ملح�ل �لتج�رية و�سع ك�مري�ت»� ،أ�س�ر �إىل �أن
«هذ� �لنوع من �الأدلة قد ال مينح �ملتهم فر�سة لالإنك�ر حني
يو�جه به على �ل�س��سة».
وبني ق��سي حمكمة حتقيق �لكرخ �أنه «�ذ� ك�ن �ملتهم
�لظ�هر يف �لفيديو معروف� ل�س�حب �ل�سكوى فهذ� ي�سهل
�لق�سية ،ولكن يف ح�ل ك�ن �جل�ين جمهوال ب�لن�سبة للم�ستكي
ف�أن �ملحكمة ت�ستطيع �لتو�سل �ليه ،لكن بوقت �أطول».
ولفت حنون �إىل �أن «�لتحقيق �لق�س�ئي ال ير�عي يف �لفيديو
وجه �ملتهم فقط ،و�إمن� قو�م �جل�سم و�ملو��سف�ت �الأخرى
�أي�س�».
و�أو�سح �س�رد� تف��سيل �إحدى �لق�س�ي� �أن «و�سم� على يد
�أحد �جلن�ة �س�عد �ملحكمة على �لك�سف عن هويته� ،إذ ق�م
�جل�ين ب�ل�سرقة وهو مغطى �لر�أ�ص ،لكن ك�مري� �ملر�قبة
�لتقطت و�سم� على يده ،ورغم �أنه �أنكر لكن �جتم�ع �لو�سم
و�لبنية �جل�سم�نية و�أدلة �أخرى �س�عدت على ك�سفه».
و�أكد حنون �أن «�لق�نون مل ين�ص �سر�حة على �عتب�ر
�لفيديوه�ت و�لت�سجيالت دليال ،لكن �لق��سي يجب �أن

يتع�مل مبرونة مع �لقو�نني يف ظل �لتطور �لتكنولوجي،
لذلك ف�أن حمكمة �لتحقيق ميكن �أن تعده� ك�فية لالإح�لة
على حمكمة �ملو�سوع ومبوجبه ت�سدر �أمر �إلق�ء �لقب�ص».
وفيم� �أ�س�ر �إىل �أنه «يف �لق�نون هن�ك �أدلة تكفي الإح�لة �ملتهم
و�أخرى الإد�نته» ،بني �أن «ت�سوير �لفيديو من �لنوع �لذي
يكفي �إىل �إح�لة �ملتهم على حمكمة �ملو�سوع و�الأخرية هي
من تقدر �إذ� ك�ن هذ� �لدليل ك�في� �أم ال».
وب�س�أن �لت�سجيالت �ل�سوتية ،يرى حنون �أنه� «�أقل حجية
من �لت�سجيل �لفيديوي الأن �الأخري ي�ستمل �سورة �ملتهم
ب�سكل و��سح ،عك�ص �ل�سوت �لذي ي�ستطيع �س�حبه �إنك�ر
ع�ئديته ،حتى مع �ال�ستع�نة بخرب�ء �الأدلة �جلن�ئية».
وذكر �أنه «رغم �أن �ملحكمة تهتم ب�لت�سجيل �ل�سوتي وتتخذ
�إجر�ء�ته� ك�ملة ،ولكن تعده دليال �سعيف� ،فهو من �لقر�ئن
�مل�دية �لذي يجب �أن ت�س�عده �أدلة �أخرى ،لذلك ف�إذ� تز�من
�لت�سجيل �ل�سوتي مع �أدلة ث�نية فبهذه �حل�لة ممكن �الأخذ
به».
ويف �ل�سي�ق نف�سه ،يرى �لق��سي ،ب�هر جنم عبد �هلل:
�أن �لدليل �اللكرتوين يف �لعر�ق «حديث وقدمي يف �لوقت
نف�سه� ،إذ �أن ت�سوير �لفيديو لي�ص جديد� ،لكن �لتطور
�لعلمي وظهور تقني�ت جديدة �أ�سفت عليه حد�ثة».
وذكر عبد �هلل ،يف حديث له� :أن «�لقو�نني يجب �أن ت�س�ير
�لزم�ن و�ملك�ن ،لذلك ف�أن �لق�نون �لعر�قي بح�جة �ىل
تعديل يف هذ� �جل�نب الأن �لدليل �اللكرتوين ي�سمل عدة
جو�نب وو�س�ئله كثرية» ،م�سري� �إىل «�إمك�نية ��س�فة
ن�ص للدليل �ملرئي و�مل�سموع و�لت�سوير �لفوتوغر�يف
يف ق�نون �الإثب�ت �ملدين �أو �الثب�ت �جلز�ئي و�أ�سول
�ملح�كم�ت مو�كب ًة للتطور �لتقني �لع�يل».

قاضي أحوال شخصية :نحتاج إلى ثورة اجتماعية قبل أن تكون قانونية
�سحر ح�سني
هو من�سو�ص يف ق�نون �الحو�ل �ل�سخ�سية
على �لرغم من �أن �لتفريق �لق�س�ئي يعد رخ�سة ب�لفقرة (.»)40
�سرعية وق�نونية و�سعت الإنه�ء �لعالق�ت وفيم� يخ�ص مو�سوع �إن�س�ف �ملر�أة وجو�زه�
�لزوجية �لتي يتعذر معه� ��ستح�لة �ال�ستمر�ر بطلب �لتفريق ،فقد �و�سح �ديب �ن « �مل�دة
ب�حلي�ة �لزوجية ،فيكون هن� �لتفريق عالج� ( )43من ق�نون �الأحو�ل �ل�سخ�سية ب�لفقر�ت
ولي�ص د�ءً ،ولكن جند ح�الت كثرية جد� يكون من � 9-1أوردت �أ�سب�ب� حمددة عن تو�فره�
�لطالق �و �لتفريق الأ�سب�ب و�هية وغري مربرة و�لتي متكن �لزوجة من طلب �لتفريق وهي
من قبل �لزوجني �أو تع�سف� من قبل �لزوج بحق ب�خت�س�ر (�حلرم�ن من �لنفقة) من دون عذر
�لزوجة ،في�ستعمله� �لزوج و�سيل ًة لل�سغط م�سروع بعد �إمه�ل �لزوج �ستني يوم�� ،أو
على �لزوجة لغر�ص �لتن�زل عن حقوقه�.
تغيب �لزوج �أو فقده �أو �ختف�وؤه �أو �حلكم
وحتدث �لق��سي ،حممد �ديب ،ق�ئال�« :ن عليه ب�حلب�ص مدة تزيد على �سنة مم� يتعذر
ق�نون �الحو�ل �ل�سخ�سية �لعر�قي رقم  188حت�سيل �لنفقة منه (�حلرم�ن من �ملع��سرة
ل�سنة � 1959ملعدل يف فقر�ته قد �عطى �حلق �لزوجية ب�سبب بعد �لزوج �أو مر�سه) ،وذلك
لكال �لزوجني يف طلب �لتفريق �لق�س�ئي �إذ� حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدة
وجعل حقوق �ملر�أة �لق�نونية م�س�نة حتت �أكرث من ثالث �سنو�ت �أو هجره� مدة �سنتني
مظلة �لق�نون ،وال�سيم� م� يرتتب على �لطالق ف�أكرث وك�ن معروف �الإق�مة� ،أو علل و�أمر��ص
و�لتفريق من �آث�ر وحقوق».
ت�سيب �جله�ز �لتن��سلي للزوج (�حلرم�ن من
و�و�سح �ديب �ن « جلوء �لزوج �ىل �لتفريق �الإجن�ب) �أي عقيم ،و�أي�س� �إذ� تزوج �لرجل
�لق�س�ئي من دون �لطالق �لرجعي على �عتب�ر زوجة ث�نية يحق للزوجة طلب �لطالق يف ح�لة
�ن �حلقوق �ملرتتبة يف هذه �حل�ل على �لزوج زو�ج زوجه� بزوجة ث�نية بدون ر�س�ه� �أو
�قل من �لنوع �لث�ين هو �عتق�د فيه نوع من علمه� ،ولكن ب�سرط �أن يكون �لزو�ج بزوجة
�ل�سطحية» .مبين�ً �ن «�لق�نون �لعر�قي مل �لث�نية بدون �إذن من �ملحكمة ،وكذلك طلب
يغفل عن حقوق �لطرفني يف طلب �لتفريق كم� �لزوجة غري �ملدخول فيه� �لطالق من دون

�إبد�ء �أ�سب�ب».
ويعزو �ديب �ىل ��سب�ب �العتق�د مبظلومية
�ملر�أة «�ىل جهله� ب�لق�نون وب�الجر�ء�ت
�لق�نونية �ملتخذة لك�سب حقوقه�» ،ويدعو
�ديب ��سح�ب �لقر�ر وو�س�ئل �العالم �ىل
�سرورة قي�مهم ب�لتوجيه و�الر�س�د �ال�سري
من خالل تخ�سي�ص بر�مج تدعم �لثق�فة
�لق�نونية وت�سرح �لق�نون �ال�سري بطريقة
مب�سطة و�سل�سة.
من ج�نبه�� ،س�ر �لق��سي عم�د نعيم ح�سن �ىل
�ن « �ال�ستخد�م �خل�طئ للع�د�ت و�لتق�ليد
�ثر ب�سكل غري مب��سر على ��سع�ف موقف
�ملر�أة وخ��سة فيم� يتعلق مبط�لبته� بحقوقه�
�مل�سروعة».
مو�سح� �ن «�ن �لتع�مل على وفق تلك �لع�د�ت
و�للجوء �ىل �لع�س�ئرية كبديل ل�سي�دة �لق�نون
و�سل حد «تغريب �لق�نون» �المر �لذي له
تد�عي�ته �ل�سلبية على خمتلف �سر�ئح �ملجتمع
و يف مقدمته� �ملر�أة �لتي لط�مل� وقعت �سحية
لتلك �ملف�هيم �خل�طئة وعدم �ن�س�فه�».
و�و�سح نعيم �ن « ق�نون �الحو�ل �ل�سخ�سية
�لعر�قي ل�سنة  1959يعد من �رقى �لقو�نني
�لتي �سدرت يف �لدول �لعربية و�لدول �ملق�ربة

للمجتمع �لعر�قي على �لرغم من �إجر�ء بع�ص
�لتعديالت عليه� ،إال �نه ك�ن ق�نون� متو�زن�،
و�عطى حقوق� جيدة للمر�أة « .مبين�ً «�نه
التز�ل هن�ك بع�ص �لدول مفتقرة �ىل ق�نون
�حو�ل �سخ�سية ر�سني ،فمث ًال يف لبن�ن يوجد
لديه�  19ق�نون� «قو�نني طو�ئف» يف حني
�خت�سر �لعر�ق �ملو�سوع بق�نون و�حد».
وفيم� يخ�ص مو�سوع �لتفريق �لق�س�ئي،
فقد �و�سح نعيم �ن « �لق�نون �لعر�قي هو
ق�نون ر�سني من ن�حية حم�ية حقوق �لطرف
�ال�سعف وهو �ملر�أة ،وقد ج�ء من�سف� له� ومب�
يحفظ كر�مته� ،و�ن �مل�سرع ر�عى �جلو�نب
�الجتم�عية لطلب �ملر�أة للتفريق» .مبين�ً �ن
« بع�ص �لتطبيق�ت يف �لق�نون قد تكون غري
من�سفة ،منه� ت�سييق حد �لتفريق من قبل
حمكمة �لتمييز ب�عتب�ر �المر متعلق� ب�حلل
و�حلرمة� ،إذ �ن للمحكمة فل�سفته� و��سب�به�،
منه� عدم هدم كي�ن �ال�سرة».
وي�سيف «على �ملحكمة �ن تبحث ب�أ�سب�ب
�لتفريق ،فهن�ك ��سب�ب غري الئقة وهن�ك
��سب�ب و�قعية تدفع ب�لتفريق ،فقد يكون
�لتفريق ب�ب� للنج�ة ،فمثلم� يفرح ب�لزو�ج
جند هن�ك من يفرح ب�لطالق� ،إذن �ملهم هو بن�ء

عالقة زوجية م�ستقرة ولي�ست عالقة متوترة،
وم�سلحة �الوالد �ن يعي�سو� يف كنف �أم و�أب
من�سجمني متف�همني».
ويعزو نعيم ��سب�ب �سعف موقف �ملر�أة يف
مو�سوع �لتفريق �لق�س�ئي �ىل «عدم تر�سيخ
�لثق�فة �لق�نونية يف �ملجتمع مب� فيه �لكف�ية،
فمث ًال يعد جلوء �ملر�أة �ىل �ملح�كم �و مر�كز
�ل�سرطة يف ح�ل تعر�سه� �ىل �سغوط �و
تهديد�ت من قبل �لزوج من �المور �ملعيبة
ح�سب ع�د�ت و�لتق�ليد �ملفر�سة عليه�� ،أي
�ن �ملر�أة مقيدة ب�لعرف �الجتم�عي �ل�س�ئد يف
جمتمعن� ،وعليه� �ن تتحمل �ل�سغوط بعالقة
زوجية ب�ئ�سة».
وي�سيف نعيم �ن «جمل�ص �لق�س�ء �العلى
وبتجربته �لفريدة قد �نطلق �و بد�أ بتغيري
�و م�س�عدة �ملر�أة على تخطي قيود �لع�د�ت
و�لتق�ليد من خالل ت�أ�سي�ص مك�تب للتحقيق
�لق�س�ئي وحمكمة �الأ�سرة ل�سم�ن حقوقه� مم�
يوفر له� �لوقت و�جلهد يف تقدمي �سكو�ه� على
كل من يهدده� �و ي�سغط عليه� «.
وي�سع نعيم مق�رنة مب�سطة بني �لفكر �لتنظيمي
يف كرد�ست�ن ونظريه يف بغد�د� ،إذ يبني «
ت�سري �الح�س�ئي�ت �ىل تز�يد ن�سبة �ملعنف�ت

يف كر�ست�ن على ن�سبته� يف بغد�د ،مم� يدل
على وجود نظرة �جتم�عية منفتحة ووجود
ثقة ب�أجهزة �لدولة يف حني نالحظ �ن �ملر�أة
يف جمتمعن� تفتقر �ىل هذه �لنظرة �ملتفتحة
ب�ملط�لبة ب�أب�سط حقوقه� �و حقوق �أوالده�
مثلم� جند يف ق�س�ي� �لنفقة ،فبمجرد دخول
�ملر�أة �ىل �ملحكمة تعد �أمر� خ�رق� للع�د�ت
و�لتق�ليد �الجتم�عية �ل�س�ئدة».
وتطرق نعيم �ىل مو�سوع ت�أديب �لزوج
لزوجته ،مبين� �ن «�لد�ستور �و�سح ب�أن
كل �الفر�د مت�س�وون ب�حلقوق و�لو�جب�ت
و�اللتز�م�ت ،فاليوجد �حد يوؤدب �أحد� ،حيث
تكون هذه �حل�لة من �الأعر�ف �الجتم�عية �لتي
�س�دت يف �ملجتمع �إال �ن هذه �العر�ف تتع�ر�ص
مع ثو�بت �ال�سالم وحقوق �الن�س�ن و�لو�سع
�الجتم�عي ،وقد ��ستقى �لد�ستور �لعر�قي يف
�أول ديب�جة «ولقد كرمن� بني �آدم» ،فكيف يكرم
بني �دم وهو يحمل �لع�س� على �لث�ين».
وخل�ص نعيم �ىل «ح�جة جمتمع�تن� �ىل ثورة
�جتم�عية للتخل�ص من �لتق�ليد �ل�سيئة قبل �ن
تكون ثورة على �لقو�نني ،و�ن يكون �لق�نون
و�لق�س�ء خيمة لكال �لزوجني و�للجوء �ىل
�لطرق �لق�نونية ل�سم�ن حقوقهم�».
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أضرار وفوائد اليانسون على الحامل
اليان�صون ينتمي اليان�صون اإىل الف�صيلة
ع�صبي
املظل ّية اخليم ّية ،وهو نبات
ّ
�صيفي ي�صل طوله اإىل 80
�صنوي
ّ
ّ
�صم ،اأوراقه مركّبة ثالث ّية تعاقد ّية
ذات لون اأخ�صر داكن ،ويعود موطن
اليان�صون اإىل منطقة حو�ض البحر
الأبي�ض املتو�صط ودول اأوروبا ،وعند
ح�صاده وتخزينه يجب اأن ُيج ّفف
ج ّيد ًا ملنع حدوث العفن ،ولليان�صون
رائحة عطر ّية ومذاق بهاري لطيف
ط ّيب ،ويحتوي اليان�صون على زيوت
ط ّيارة ومادة الأنيثول ،بالإ�صافة اإىل
الربوتني ،والدهون ،والكربوهيدرات.
معظم الأع�صاب الطبيع ّية لها فوائد
واأ�صرار ،ومن املفيد التع ّرف على
الأ�صرار لتج ّنب الآثار ال�صلب ّية الناجتة
عنها ،اإل اأنه مل يثبت اإىل الآن اأية اأ�صرار
ل�صتهالك اليان�صون من قبل املراأة
احلامل واملر�صع ،حيث ُيع ّد اليان�صون
اآمناً لكليهما اإذا مت ا�صتهالكه باعتدال
الغذائي ،ولأن بع�ض
�صمن الربنامج
ّ
العالجات الع�صب ّية قد تكون خطرية
اأثناء احلمل ،ول توؤخذ اإل لأ�صباب
عالجية ،وذلك بعد ا�صت�صارة واإ�صراف
طبي ،لذا ُين�صح عادة بعدم تناول

الأع�صاب يف الثلث الأول من احلمل،
وفيما يخ�ض اليان�صون فاإنه يوؤثر يف
الهرمونات التي ممكن اأن يكون لها تاأثري
يف احلمل ،اإل اأن هذا يحتاج اإىل مزيد
من البحث والدرا�صة ،لذا على املراأة
احلامل اأخذ ال�صت�صارة الطبيبة قبل
تناوله.
حماذير اأخرى لإ�صتهالك اليان�صون

 اليان�صون يحتوي على مادةالأنيثول ،لذلك فاجلرعات الزائدة من
هذه املادة تقلل من القدرة اجلن�صية
لدى الرجال ،وتوؤثر يف الأع�صاب،
وتوؤدي اإىل الإ�صابة بالوهن وال�صعور
باخلدر والت�صنجات.
 قد ي�صبب اليان�صون احل�صا�صية لدىحت�ص�ض من
بع�ض النا�ض الذين لديهم ّ

نباتات ت�صبه اليان�صون مثل الكراوية،
وال�صمر ،والك ّمون ،والكرف�ض،
والكزبرة ،وال�صبت.
 قد يزيد من فر�صة تطور ال�صرطناتاحل�صا�صة لهرمون الإ�صرتوجني،
وهي ال�صرطانات التي تتاأثر مب�صتوى
هرمون الإ�صرتوجني يف اجل�صم مثل
�صرطان الثدي ،و�صرطان الرحم،
و�صرطان املبي�ض ،و�صرطان بطانة
الرحم ،ويتفاعل هرمون الإ�صرتوجني
مع اليان�صون؛ لأن اليان�صون يحتوي
على الإ�صرتوجني الطبيعي ،ما قد يزيد
الأمر �صوء ًا ،لذا ينبغي اأخذ احليطة
عند ا�صتهالك و�صرب اليان�صون.
 قد يت�صارب ا�صتهالك اليان�صون معا�صتهالك حبوب منع احلمل ،حيث اإنّ
حبوب منع احلمل حتتوي على هرمون
الإ�صرتوجني ،ولحتواء اليان�صون على
الإ�صرتوجني اأي�صاً فمن املمكن اأن يق ّلل
اليان�صون فاعلية حبوب منع احلمل ،لذا
ينبغي جتنب �صرب اليان�صون بالتزامن
مع ا�صتهالك حبوب منع احلمل.
فوائد اليان�صون للمراأة
ُيع ّد اليان�صون من الأع�صاب امل�صهورة
التي ُين�صح بها دائماً ،وخا�صة للن�صاء،

اكتشف أعراض الجلطة الدماغية
وتصرف بسرعة فائقة

وذلك ب�صبب حمتواه من مركب
الأنيثول ال�صبيه بالهرمون اجلن�صي
الن�صائي "هرمون الإ�صرتوجني"،
ومن فوائده اخلا�صة باملراأة ما
ّ
وينظم الدورة ال�صهر ّية
يح�صن
ياأتيّ :
لدى املراأة ،وي�صهّل عملية الولدة،
حيث ُي�صتخدم اليان�صون لتقوية
الطلق اأثناء الولدة ،كما اأ ّنه يفيد يف
تهدئة الأع�صاب واإبعاد القلق اإىل حد
بعيد ،ويتم حت�صري و�صرب م�صروب
اليان�صون مبجرد بدء حدوث الطلق،
وذلك باإ�صافة ملعقتني من اليان�صون
اإىل كوب من املاء املغلي ،وتركه قلي ًال
ثم ت�صفيته و�صربه ،ويفيد املراأة يف �صن
الياأ�ض ،لأ ّنه يق ّلل من الهبات ال�صاخنة
التي ت�صيب املراأة بعد انقطاع الدورة
ال�صهر ّية ،وقد اأُجريت درا�صة حول
تاأثري اليان�صون يف الن�صاء يف فرتة �صن
الياأ�ض ،وكانت النتائج اأن اليان�صون
مفيد للمراأة يف هذه املرحلة ،ويخفف
الأعرا�ض املزعجة التي ت�صيب املراأة
يف هذه املرحلة ،واليان�صون مفيد يف
فرتة الر�صاعة ،وذلك لأنه يد ّر حليب
الأم املر�صعة ويزيده ،كما اأ ّنه يخفف
من الغازات وع�صر اله�صم والغثيان.

اجللطة الدماغية تت�صبب مبجموعة من الأعرا�ض؛
فاإذا قمت مبالحظة اإحداها على �صخ�ض مق ّرب منك،
عليك الت�صرف ب�صرعة.
اإليكِ  ،يف ما يلي ،الإ�صارات التحذيرية لالإ�صابة باجللطة
الدماغية ،وت�صمل:
• ال�صعور بال�صعف املفاجئ عند م�صتوى الوجه اأو
الذراعني اأو ال�صاقني ،ويف اأغلب الأحيان يف جانب
واحد فقط من اجل�صم.
• الرتباك وال�صعوبة يف التحدث اأو الإدراك والفهم.
• ا�صطرابات يف الروؤية مع فقدان القدرة على النظر

الموت النفسي ..ظاهرة جديدة أشبه باالنتحار
عدد كبري من الأ�صخا�ض مي ّرون بظروف �صعبة و�صادمة،
فيرتكون اأنف�صهم ميوتون ..ولع ّل هذا الأمر بات ي�صكل
ظاهرة نف�صية يطلق عليها «املوت النف�صي» اأ�صارت اإليها
درا�صة جديدة.
لأول مرة يكتب الباحث ،جون لي�ض ،من ق�صم العلوم
الريا�صية والتمارين يف جامعة بورت�صموث ،حول
العالمات ال�صريرية لظاهرة «املوت النف�صي» التي ت�ص ّمى
كذلك «التخلي اأو الهجران» ،اأو «متالزمة النزلق»،
وذلك يف الدرا�صة التي نُ�صرت يف اأغ�صط�ض /اب املا�صي يف
جملة الفر�صيات الطبية Medical Hypotheses
 ،حيث قال« :املوت النف�صي هو حقيقة واقعية ،اإنه لي�ض
انتحا ًرا ،كما اأنه لي�ض اكتئا ًبا ،واإمنا هو فعل التخلي عن
احلياة ،واختيار املوت بعد اأيام عدة من الو�صع ال�صادم،
وهي حالة حقيقة وترتبط يف الغالب ب�صدمة قا�صية ج ًّدا».
وهناك خطوات ميكن مالحظتها لـــ «املوت النف�صي» منها
:

 .1الن�صحاب الجتماعي :ويف هذه املرحلة تظهر على
ال�صخ�ض عالمات الرتاجع الجتماعي ،وقد يظهر اأنه
ح�صا�ض وخالٍ من امل�صاعر واأناين ،وهذا
�صخ�ض غري ّ
الن�صحاب الجتماعي هو و�صيلة لتحرير الذات من
امل�صاعر واللتزامات العاطفية اخلارجية ،لكي ي�صتعيد
ا�صتقراره العاطفي الداخلي.
 .2قلة الهتمام اأو عدم الكرتاث اأو الفتور :وهو املوت
النفعايل اأو العاطفي ب�صبب احلزن املحبط ،ويختلف
ريا عن الغ�صب واحلزن اأو الإحباط ،فال يعود
كث ً
ال�صخ�ض يهتم بنظافته اأو مظهره اجل�صدي.
 .3فقدان احلافز :ل يعود ال�صخ�ض قاد ًرا على اتخاذ
ا ّأي قرار ،فهو ل يغ�صل نف�صه ول ياأكل ول يتفاعل مع
ا ّأي �صيء ،وفقد دافعه الغريزي الأ�صا�صي ،اأي الت�صرف
مل�صاعدة نف�صه ،على الرغم من قدرته على اإقناع الآخرين،
وقدرته على املنطق ،واأن يكون عدائ ًّيا جتاه الآخرين.
 .4تعذّر احلركة اأو اخلمول التام :اإذا كان ال�صخ�ض ما

زال واع ًيا ،فهو يكون يف حالة من عدم الكرتاث العميق..
َ
تتال�ض ،اإل اأنه ل
وعلى الرغم من اأنّ ق ّوته الع�صلية مل
يكون قاد ًرا على اأداء حركات معينة ،وقد يكون يف الوقت
نف�صه غري ح�صا�ض لالأمل ال�صديد.
 .5املوت النف�صي :وحتدث هذه اخلطوة بعد اأربعة اأيام
يف املتو�صط من حالة تعذّر احلركة .ويكتب الباحث ً
قائال:
«اإنّ الأمر اأ�صبه بتفكك ال�صخ�ض ...اإنها اللحظة التي
«يتخلى» بها ال�صخ�ض ،ويهجر كل �صيء ،وقد يبقى راقدًا
اأو نائ ًما على برازه وف�صالته ،ول يفعل �صي ًئا.
ولكن وف ًقا ،للربوف�صور ،لي�ض ،فا ّإن هذه العملية من املمكن
عك�صها ،ولأجل ذلك يجب اأن جنعل ال�صخ�ض «ي�صتعيد
اإح�صا�صه ومنطقه لكي يختار» .ويذكر الربوف�صور ،على
�صبيل املثال ،فوائد الن�صاط البدين الذي ي�صمح با�صتعادة
ال�صيطرة على اجل�صم ،وكذلك فوائد الدوبامني الذي
يعطي ال�صخ�ض ال�صعور بالعافية ،ولكن برغم ذلك،
فا ّإن هذه الإجراءات ل تكون ممكنة دائ ًما.

الخوف من النجاح ..فوبيا شائعة
يمكنك التغلب عليها بسهولة
يعد اخلوف من النجاح اإحدى احلالت ال�صائعة
التي يعاين منها العديد من الأ�صخا�ض بدون اإدراكهم
لوجودها ،وتتجلى من خالل قيامهم بتجنب القيام باأي
نوع من الأن�صطة العملية عن طريق املماطلة يف اإجناز
اأعمالهم ،والنظرة ال�صلبية التي يرون بها اأنف�صهم،
وجتنبهم اإجناز اأي عمل ي�صلط ال�صوء على القدرات
واملهارات التي يتمتعون بها.
وتوجد العديد من الأ�صباب التي توؤدي اإىل اخلوف من
النجاح ،ومنها:
 الأ�صخا�ض الذين يخافون من النجاح يكون غالباًب�صبب نتائج هذا النجاح ،ومدى تاأثريه يف حياتهم.
 يعتقد الأ�صخا�ض اأنهم كلما جنحوا يف حياتهم �صيكونهناك يف املقابل ف�صل اأكرب �صيتعر�صون له عاج ًال اأو اأج ًال
يف حال ارتكابهم لأي خطاأ.
 يخ�صى الأ�صخا�ض اأي�صاً امل�صوؤوليات والعمل امل�صاعفالذي �صيرتتب عليهم يف حال جناحهم ،بالإ�صافة اإىل
احلالت والظروف اجلديدة التي �صيواجهونها.
 -يعتقد الأ�صخا�ض الذين يخافون النجاح اأنهم �صيعانون

يف حياتهم ال�صخ�صية ب�صبب حتقيقهم لأي اإجناز.
 ويولد النجاح عند بع�ض الأ�صخا�ض �صعور ًا بالندملعدم حتقيقهم اأهدافهم واإدراكهم لقدراتهم من قبل.
التغلب على اخلوف من النجاح
توجد العديد من ال�صرتاتيجيات التي ميكن اعتمادها
للتغلب على اخلوف من النجاح ،وتعد مواجهة املخاوف
ومعاجلتها ب�صكل دائم من اأهم الطرق للتقليل من �صعور
الرتدد يف حتقيق الأهداف ..ومن املفيد اأي�صاً التفكري مبا
ميكن اأن يحدث يف حال حتقيق النجاح ب�صكل واقعي،
بغ�ض النظر عما ميكن اأن يحدث اأو مما تخاف اأن يحدث.
ومن اخلطوات املهمة يف التغلب على اخلوف من النجاح،
تتمثل مبواجهة املخاوف ال�صخ�صية ب�صكل مبا�صر،
وو�صع خطة للتغلب على هذه املخاوف ..وبالإ�صافة
اإىل ذلك ،يعد التخطيط اجليد والعمل املنظم من اأهم
العوامل التي ت�صاعد يف التغلب على اأي نوع من
املخاوف ،كما يجب اأن يتمتع الأ�صخا�ض بالنزاهة
اأثناء اجنازهم لأعمالهم ،ما يولد �صعور ًا لديهم باأنهم
يقومون باأعمالهم واختيارتهم بال�صكل ال�صحيح.

ما فوائد وضع الخيار على الوجه؟
ت�صتعمل الن�صاء ق�صر اأو �صرائح اخليار على الوجه وحميط
العينني لفوائده املتعدّدة ،وهي:
 اخليار مفيد للب�صرة اجلافة وال�صديدة اجلفاف ،فهويرطب الب�صرة بامتياز ويلطفها ما يجعله مثاليا اأي�صاً للب�صرة
احل�صا�صة.
ّ
كواق للب�صرة من اأ�صعة
اخليار
بع�صري
ال�صتعانة
ميكن
ٍ
ّ
ال�صم�ض ،اإذ اأن ال�صائل امل�صتخرج من اخليار ي�صكّل طبقة عازلة
حتمي اجللد من التعدّيات اخلارجية.
 يفيد ا�صتعمال ع�صري اخليار اأي�صاً يف �صقل الب�صرة املرتهّ لة،مي ّل�ض التجاعيد ال�صطحية ،ويزيل الكلف والبقع الداكنة.

دراسة صادمة ..النساء األقل جاذبية أكثر ميال
لخيانة أزواجهن !
تعد اخليانة الزوجية من اأ�صواأ الطباع
الإن�صانية على الإطالق؛ والتي �صددت على
خطرها الكارثي جميع الديانات ال�صماوية،
وي�صبح اأثرها اأكرث قبحاً وجرماً عندما تقع
من جانب الزوجة اجتاه زوجها ..فغالباً ما
ي�صعر الكثري من الرجال ،بعد الطماأنينة
بجانب الن�صاء اجلميالت؛ بل وقد يرتك
الرجل الزواج بامراأة جميلة اعتقادا منه
ال للخيانة من غريها؛ اإل اأن
اأنها اأكرث مي ً
جاءت درا�صة حديثة ك�صفت عن نتائج غري
متوقعة فيما يتعلق باخليانة الزوجية .
وك�صفت الدرا�صة ،التي اأعدها باحثون
بجامعه فلوريدا الأمريكية ،لتحديد
العوامل التي ت�صري اإىل حدوث خيانة؛ مبا
يف ذلك العمر واجلاذبية والر�صي اجلن�صي
؛ عن اأن الن�صاء التي تتمتع بجاذبية اأقل

تقاعد الزوج يصيب الزوجة باالكتئاب
يبدو اأن علم النف�ض اأمام ظاهرة
جديدة باتت تعرف بـ «متالزمة
الزوج املتقاعد» التي ت�صيب
املراأة بالتوتر والكتئاب والأرق
مبجرد اأن يتقاعد زوجها من العمل،
ويق�صي معظم وقته يف البيت.
الباحثان اليطاليان ،ماركو
بريتوين وجورجيو برونيلو ،من
جامعة «بادوفا» الإيطالية ،وجدا
اأن «متالزمة الزوج املتقاعد»
ظاهرة عاملية تنتج عن بقاء الزوج
يف املنزل بعد التقاعد ،وعدم قدرة
الزوج على احتمال كرثة طلباته.
وال�صبب الرئي�صي يف هذا الأمر هو اأن
املراأة عادة ما تق�صي وقتها مبفردها
يف املنزل طوال فرتة الزواج،
وبالكاد تلتقي وزوجها خالل النهار،
الأمر الذي يوؤدي اإىل �صعورها
بال�صيق من وجود «�صخ�ض غريب»
برفقتها ما ان يتقاعد زوجها.
هذه املعاناة تت�صم بال�صعور

يف عني واحدة اأو يف الثنتني.
• �صعوبة مفاجئة يف امل�صي وال�صعور بالدوار وفقدان
التوازن ،او القدرة على تن�صيق حركة اجل�صم.
• اأمل يف الراأ�ض� ،صديد وعنيف ،من دون �صبب وا�صح.
اإذا تبلور واحدة من هذه الأعرا�ض بطريقة
عنيفة ،ل تنتظر على الإطالق ،قم باإبالغ الطبيب
اأو ق�صم الطوارئ والإ�صعاف اأو ال�صلطات املعنية،
فاجللطة الدماغية حالة طبية طارئة ج ًّدا،
ويجب اإبالغ ق�صم الطوارئ على الفور للو�صول
اإىل امل�صت�صفى ً
حال ،وباأ�صرع وقت ممكن.

اجل�صدي
والتعب
بالإجهاد
والكتئاب احلاد ،وهي عوامل
ت�صيب الن�صاء يف جميع اأنحاء
العامل ولي�ض فقط يف اليابان ،كما
كانت ت�صري الدرا�صات ال�صابقة..
ومبجرد تقاعد الزوج ،يجد الزوجان
نف�صيهما فجاأة وجهاً لوج،ه وعليهما
اأن ي�صتعدا لق�صاء وقت طويل معاً،
وذلك بعد حياة زوجية عا�صها
كالهما بفردية مطلقة.
هذا الواقع ي�صبح مرهقاً
للزوجات اللواتي يكافحن لتحمل
احلمل الزائد من متطلبات الزوج
ووجوده امل�صتمر يف البيت .ووجد
الباحثان اليطاليان ان هذه
املعاناة تكون اأكرث �صدة بالن�صبة
للمراأة العاملة التي تعاين من
�صغوط وظيفتها اخلا�صة ،ول
متلك ما يكفي من القوة والن�صاط
للتعامل مع الطلبات ال�صافية
للزوج املتقاعد.

من غريها هن اأكرث عر�صة للخيانة الزوجية
على عك�ض ال�صائد لقرون .
اأما الرجال ،فعلى عك�ض الن�صاء متاماً،
فكلما زاد جاذبيته وو�صامته؛ ارتفع معها
احتمالية الغ�ض واخليانة الزوجية.
واأو�صح الباحثون ،من خالل درا�صة
تفا�صيل احلياة الزوجية لأكرث من 233
زوجا وزوجة؛ ملدة زادت عن  3اأعوام ،انه
الأزواج غري الرا�صني عن حياتهم اجلن�صية
كانوا اأقل خيانة من غريهم الذين ي�صعرون
بالر�صي اجلن�صي على عك�ض ال�صائد متاماً
واأكد الباحثون اأن ال�صخ�ض اخلائن
دائماً ما ي�صعر باأنه اأكرث جاذبية ؛ اإىل
جانب اأن عالقات الرجال اجلن�صية
قبل الزواج هي موؤ�صر قوي على
عدم الوفاء ،ول ميكن تغافلها

استخدامات مدهشة للفراولة
للعناية بجمالك

الفراولة من الفواكه ال�صيفية ال�صهية التي حتتوي
على ن�صبة عالية من الفيتامينات واملعادن الأ�صا�صية
التي يحتاجها اجل�صم.
وميكن ال�صتفادة من الفراولة يف روتني العناية
اليومي بجمال املراأة ،من خالل بع�ض ال�صتخدامات
الب�صيطة والتي تعطي مفعو ً
ل مده�صاً يف الوقت نف�صه،
بح�صب �صحيفة تاميز اإوف اإنديا:
 -1تفتيح الب�صرة
اكت�صف خرباء التجميل اأن ع�صري الفراولة ميكن اأن
ي�صاعد على تفتيح الب�صرة وي�صفي اأي�صاً من ال�صوائب
وعالمات حب ال�صباب ب�صكل فعال ..اهر�صي ثالث اىل
اأربع حبات فراولة يف وعاء واخلطي الع�صري بقطعة
قما�ض نظيفة ،ثم �صعي الع�صري على جميع اأنحاء
الوجه ،واتركيه ملدة  20دقيقة قبل غ�صله باملاء
البارد.
 -2عالج حب ال�صباب
امزجي ن�صف كوب من قطع الفراولة مع ملعقة من

الق�صدة احلام�صة واخليطها جيداً ،ثم �صعي اخلليط
كقناع على الوجه واتركيه ملدة  10دقائق ..ومبا
اأن الفراولة متلك خ�صائ�ض التطهري وحتتوي على
حم�ض ال�صالي�صيليك ،فهي ت�صاعد على اإزالة اخلاليا
امليتة من اجللد ،بالإ�صافة اإىل اإزالة ال�صوائب والبثور
من الب�صرة.
 -3ا�صتعادة �صباب الب�صرة
اأ�صيفي ملعقتني من الع�صل اإىل  6حبات من الفراولة
واخلطيها جيداً ،ثم اأ�صيفي ثالث قطرات من املاء
الدافئ اإىل اخلليط ،وا�صتخدميه لتدليك ب�صرتك ملدة
 10دقائق يف حركة دائرية و�صبه دائرية ،ثم اغ�صلي
وجهك باملاء البارد ،وكرري هذه العملية ثالث مرات
يف الأ�صبوع.
 -4تنعيم وت�صفية الب�صرة
خذي ثالث حبات من الفراولة واأ�صيفي اإليها  7مالعق
من احلليب واخلطيها جيد ًا يف اخلالط ،وا�صتخدمي
املزيج على وجهك كقناع عند ال�صتيقاظ يف ال�صباح.

طب وتكنولوجيا
العدد (  ) 140االثنني
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ما أهم األغذية التي يجب تناولها قبل وبعد
لقاح (كورونا) ؟
اإزدادت ت�شا�ؤلت الأ�شخا�ص املقبلني على تلقي لقاح
فري��ص (كور�نا) امل�شتجد ،حول املواد الغذائية
امل�شموح بتنا�لها قبل �بعد اللقاح ،فهل هناك
اأطعمة حمددة يف�شل تنا�لها �اأخرى علينا جتنبها ؟
�اأظهرت اللقاحات املتاحة حاليا �شد (كور�نا)
فاعلية يف مواجهة الفري��ص بغ�ص النظر عن النظام
الغذائي املتبع للأ�شخا�ص احلا�شلني على اللقاح،
�لكن هناك مواد بتنا�لها يح�شل اجل�شم على ما
يحتاج اإليه من تغذية قبل �بعد تلقي اللقاح� ..الآتي
الأغذية التي ين�شح بتجنبها� ،اأي�شا بتنا�لها ،قبل
�بعد التطعيم:
� -1شرب املاء
يو�شى ب�شرب ما ل يقل عن  8اأكواب من املياه
موزعة على اليوم كامل قبل احل�شول على اللقاح
�بعده اأي�شا.
 -2تنا�ل ماأكولت ت�شاعد على النوم
احل�شول على املقدار الكايف من الراحة ي�شاعد
اجلهاز املناعي على العمل باأق�شى قدراته ،مبا يزيد
من اأهمية النوم قبل اللقاح� ،من ثم من ال�شر�ري
تنا�ل املواد الغذائية ال�شحيحة التي ت�شاعد على
النوم� ،للح�شول على نوم هادئ غري متقطع ينبغي
جتنب املاأكولت التي حتتوي على الدهون �ال�شكر،
�اأي اأغذية قد تعيق نومك.
 -3ا�شتبدال املاأكولت امل�شنعة باأخرى طبيعية
ميكن للماأكولت امل�شنعة التي حتتوي على معدلت
مرتقعة من الدهون اأ� ال�شكر اأ� ال�شوديوم اأن تثري
اللتهابات التي يوؤدي ا�شتمرارها اإىل اإ�شعاف اجلهاز
املناعي.
�بينما ل تتوفر حتى الآن اأبحاث عن تاأثري التغذية

يف اللقاح ،فالأكيد هو �شر�رة تنا�ل املواد الغذائية
امل�شادة لللتهابات �املقوية للجهاز املناعي بعد
احل�شول على اللقاح� ،على راأ�شها اخل�شرا�ات
�الفاكهة الطازجة.
� -4جبة خفيفة قبل اللقاح
ا�شتقبلت املراكز الأمريكية للتحكم بالأمرا�ص
�الوقاية يف الوليات املتحدة ( )CDCتقارير عن
اإ�شابة بع�ص احلا�شلني على اللقاحات بالإغماء،
اإل اأن هذا النوع من الإغماء يعود غالبا اإىل ال�شعور
بالقلق �التوتر �لي�ص ب�شبب اللقاح نف�شه ،كما يكون
يف اأحيان اأخرى ب�شبب انخفا�ص م�شتوى ال�شكر يف

الدم ،لذلك فاإن تنا�ل �جبة خفيفة م�شحوبة
مب�شر�ب ميكن اأن مينع انخفا�ص �شكر الدم.
 -5ت�شوق قبل اللقاح
بعد احل�شول على اللقاح امل�شاد لـ(كور�نا)،
يعاين بع�ص النا�ص اأحد الأعرا�ص اجلانبية
�هو الغثيان� ،من الأف�شل ال�شتعداد
لهذا الحتمال ب�شراء مواد غذائية منا�شبة
ميكن ه�شمها ب�شهولة مثل املوز �البطاط�ص
�ح�شاء اخل�شرا�ات �الأرز� ،ين�شح بتجنب
الأغذية الثقيلة مثل الأطباق الغنية باجلنب اأ�
الكرمية �الطعام املقلي �اللحوم �احللويات.

تعرف على الفوائد الذهبية للخس
يعد اخل�ص من اخل�شار الغني بالفيتامينات
�املغذيات؛ لذلك اإذا كنت حتب تنا�ل اخل�ص ب�شكل
منتظم ،فاأنت حمظوظ.
�ميكن اأن يكون اخل�ص اإ�شافة �شحية رائعة لنظام
غذائي متوازن؛ فهو مليء بالعنا�شر الغذائية،
�ميكن اإ�شافته اإىل ال�شلطات �ال�شند�ي�شات
�ال�شموثي ،كما اأنه طعام منخف�ص ال�شعرات
احلرارية� ،يحتوي ب�شكل طبيعي على م�شتويات
عالية من الألياف �الفيتامينات املتنوعة
�الكار�تينات �املركبات الفينولية التي تعد مهمة
بالن�شبة لل�شحة العامة� ،فق (اجلزيرة نت).
�على عك�ص ال�شبانخ �الكرنب ،يحتوي اخل�ص على
كمية اأقل بكثري من مركب ي�شمى «الأك�شالت» الذي
ميكن اأن ميثل �شررا لأ�لئك الذين يعانون م�شاكل
يف الأمعاء ،كما اأنه مينع امت�شا�ص بع�ص املعادن
مثل الكال�شيوم.
�قال براد ديرت� ،هو مدرب تغذية معتمد من
الأكادميية الوطنية للطب الريا�شي« :اإن ه�شم
اخل�ص يكون اأ�شهل على اجلهاز اله�شمي؛ لأنه
يحتوي على كمية اأقل من الألياف �غني باملاء».
��شواء كنت حتب اإ�شافة اخل�ص اإىل ال�شلطة اأ� اأكله
طازجا ،اإليك بع�ص الأ�شياء التي حتدث جل�شمك
عند تنا�له يوميا:
� -1شتكون حركات اأمعائك منتظمة
فمن غري املحتمل اأن ت�شاب بالإم�شاك بعد تنا�ل
اخل�ص� ،هذا لأنه غني بالألياف ن�شبيا ،ح�شب
خمت�شة التغذية كيل�شي لورنز التي ت�شيف اأن
معظم هذه الألياف عبارة عن األياف غري قابلة
للذ�بان ،مما ي�شاعد على اإ�شافة كتلة اإىل الرباز
�يحافظ على حركة الأمعاء منتظمة.
�ت�شري خمت�شة التغذية ،األي�شيا غالفني ،اإىل اأن
الألياف املوجودة يف اخل�ص لها اأي�شا تاأثريات
�شحية للقلب ،حيث تلت�شق الألياف باأملح
ال�شفراء �تزيلها من اجل�شم بالقولون� ،هذا
يجرب اجل�شم على اإنتاج املزيد من ال�شفراء� ،هو

اأمر مفيد ،لأنه يجب اأن يك�شر الكولي�شرت�ل للقيام
بذلك».
 -2فقدان الوزن
اإن اخل�ص مفيد ملن يتبع حمية غذائية ،اإذ اإن كوبا
�احدا من ع�شريه يحتوي على � 15شعرة حرارية
فقط � 2.8غرام من الكربوهيدرات 1.8� ،غرام من
الألياف.
�قالت خمت�شة التغذية ،ماري �يرت�ص« :ب�شفتي
خمت�شة تغذية ،اأقوم بانتظام بت�شمني اخل�ص يف
�جباتي لزيادة كميات الأكل د�ن اإ�شافة الكثري من
ال�شعرات احلرارية� ،اإنه يجعلني اأ�شعر بال�شبع
بدرجة اأكرب �اأقل ميل اإىل ا�شتهاء الأطعمة الأخرى
ذات ال�شعرات احلرارية العالية».
�اأ�شافت خمت�شة التغذية تري�شتا بي�شت« :نظرا
لأن اخل�ص ي�شغل م�شاحة كبرية يف معدتك ،ميكنه
تن�شيط م�شتقبلت التمدد� ،عندما يحدث هذا،
ينتهي بك الأمر بال�شعور بال�شبع بناء على كثافة
الطعام بدل من حمتوى ال�شعرات احلرارية».
 -3تعزيز املناعة
يحتوي اخل�ص على الكثري من الفيتامينات التي
ميكن اأن تعزز مناعتك؛ فعلى �شبيل املثال،
يحتوي كوب �احد من ع�شريه على حوايل 11.3
ملليغرام من الفيتامني «�شي» ( ،)Cاأي ما يعادل
 %1من اجلرعة املو�شى بها يوميا� ،هو اأمر جدير
بامللحظة؛ ب�شبب الد�ر احلا�شم الذي يلعبه هذا
الفيتامني يف جهاز املناعة.
�اأ��شحت لورنز :اأن الفيتامني «�شي» عن�شر غذائي
اأ�شا�شي لتعزيز املناعة� ،يحافظ على �شحة ب�شرتك
لإبعاد م�شببات الأمرا�ص ،ف�شل عن زيادة فعالية
اخلليا املناعية يف اجل�شم� ،ي�شاعد الفيتامني
«�شي» يف ت�شريع التئام اجلر�ح� ،هو �شر�ري
لنمو اأن�شجة اجل�شم �اإ�شلحها �توليف الكولجني
�امت�شا�ص احلديد.
 -4مفيد ل�شحة القلب

�ي�شنع تنا�ل اخل�ص املعجزات لقلبك؛ فعندما
يتاأك�شد الكولي�شرت�ل يبداأ يف الرتاكم يف جدران
ال�شرايني مكونا لويحة� ،لكن حل�شن احلظ ،يعمل
الفيتامني «�شي» �الـ»بيتا كار�تني» (beta-
 )caroteneاملوجودان يف اخل�ص ملنع اأك�شدة
الكولي�شرت�ل.
�بالإ�شافة اإىل ذلك ،تلحظ غالفني اأن «الفولت»
املوجودة يف اخل�ص ميكن اأن ت�شاعد يف خف�ص
م�شتويات مادة كيميائية �شارة يف ج�شمك ت�شمى
«الهومو�شي�شتني»� ،اإذا مل يتم حتويله ،ميكن اأن
يوؤدي الهومو�شي�شتني اإىل اإتلف الأ�عية الدموية
ب�شكل مبا�شر� ،بالتايل يزيد ب�شكل كبري من خطر
الإ�شابة بالنوبات القلبية �ال�شكتة الدماغية».
�يعد اخل�ص م�شدرا ممتازا للبوتا�شيوم ،الذي تقول
عنه املخت�شة �يرت�ص اإنه مرتبط بانخفا�ص خطر
الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم �ال�شكتة الدماغية.
 -5احل�شول على املاء
�اأ�شارت الكاتبة اإىل اأن �شرب املاء لي�ص الطريقة
الوحيدة لرتطيب اجل�شم ،اإذ ميكنك اأي�شا احل�شول
على الكثري من املاء من خلل اأطعمة معينة ،مبا يف
ذلك اخل�ص الذي يتكون من املاء بن�شبة  %95تقريبا.
�اإن بقاء الإن�شان مرتويا له عدد من الفوائد
ال�شحية ،فهو ل ي�شاعد فقط يف احلفاظ على
عمل اأع�شائك ب�شكل �شحيح �احلفاظ على تليني
مفا�شلك� ،لكن ميكن اأن ي�شاعد اأي�شا يف حت�شني
مزاجك �جودة نومك.
 -6مفيد للعينني
قال مدرب التغذية ديرت« :اإن اخل�ص يحتوي
على فيتامني «اإيه» (� ،)Aاإن كوبا من ع�شريه
يوفر ما يقرب من  %80من اجلرعة اليومية
املو�شى بها لهذا العن�شر الغذائي املحدد،
حيث اإن الفيتامني اإيه مهم للغاية للب�شر،
�التاأكد من اأننا نحافظ على كمية كافية منه،
فهو ميكن اأن ي�شاعد على تقليل خماطر تدهور
الب�شر املرتبطة بالعمر �اأمرا�ص العيون».

ما سبب نزيف الدم ..وما أنواعه ؟ إذا كنت تعاني ارتجاع المريء الحمضي ..إتبع هذه
النصائح السحرية

يواجه الأطفال �البالغون م�شاكل �شحية خمتلفة ،منها
نزيف الأنف ،الذي يعد �شائعا عند الأطفال �البالغني،
خ�شو�شا الأطفال الذين يرتا�ح اأعمارهم بني 10-3
�شنوات.
�قد ل يكون نزيف الأنف م�شكلة كبرية ب�شكل عام،
�لكن بع�ص اأنواع نزيف الأنف ميكن اأن ت�شبب م�شاكل
خطرية ،لذلك اإليك اأ�شباب نزيف الأنف �اأنواعه:
كيف يحدث نزيف الأنف؟
ميكن اأن يبداأ نزيف الأنف لدى الأطفال الذين يلعبون
حتت اأ�شعة ال�شم�ص ل�شاعات طويلة حيث تت�شبب هذه
احلرارة يف حد�ث نزيف يف الأنف ،ميكن اأن يكون
اجلفاف ا ً
أي�شا عام ًل مقلقا.
اأ�شباب نزيف الأنف
هناك العديد من الأ�شباب التي ميكن اأن حتدث ب�شبب

نزيف الأنف� ،هي املهيجات الكيميائية� ،رد الفعل
التح�ش�شي�� ،جود ج�شم غريب يف الأنف� ،اإ�شابات
الأنف� ،التعر�ص لهواء بارد ب�شكل مبا�شر� ،عد�ى
اجلهاز التنف�شي العلوى� ،تكرار العط�ص.
اأنواع نزيف الأنف
نزيف الأنف الأمامي :يعني النزف من مقدمة اأنفك ،اأي
فتحة الأنف ،عندما يحدث ذلك ،ا�شغط على اجلزء
اللني من اأنفك ،تاأكد من اإغلق فتحات الأنف متاما
�احتفظ بها على هذا النحو ملدة  10دقائق.
نزيف الأنف اخللفي :يتدفق الدم ا ً
أي�شا من موؤخرة اأنفك
�شيوعا اأن يكون لديك نزيف
اإىل اأ�شفل احللق ،من الأقل
ً
اأنفي خلفي ،حتى عندما يكون لديك نزيف اأنفي خلفي،
ل ينبغي اأن يعالج يف املنزل ،اإذا كنت تعتقد اأنك تعاين
من نزيف اأنفي خلفي  ،فا�شت�شر طبيبك على الفور.

ي�شتكي كثري�ن من ارجتاع املريء احلم�شي �الذي
يحدث عندما ت�شعد حمتويات املعدة للمريء،
بعد ارتخاء الع�شلة العا�شرة ال�شفلية ،حيث يتم
الت�شخي�ص بالإ�شابة بهذا املر�ص اإن تكرر الرجتاع
اأكرث من مرتني يف الأ�شبوع.
�ت�شاهم العديد من العوامل املتعلقة بالأغذية ،يف
زيادة ارتداد احلم�ص ،مثل ��شعية اجل�شم بعد
الأكل� ،كمية �نوعية الطعام التي توؤكل خلل الوجبة
الواحدة.
�ي�شاعد تعديل ��شع اجل�شم اإىل ��شعية منت�شبة
بعد الوجبة الغذائية� ،تنا�ل كميات اأ�شغر ،يف منع
الرجتاع ،هذا اإىل جانب احلر�ص على جتنب عدد من
الأطعمة �امل�شر�بات التي تزيد من ارجتاع احلم�ص
كما يف القائمة التالية:
الأغذية الد�شمة �املقلية:

تنظيف األسنان قد يحميك من هذا المرض الخطير
ك�شفت درا�شة جديدة عن اأن الأ�شخا�ص
امل�شابني باأمرا�ص اللثة قد يكونون
اأكرث عر�شة للإ�شابة باخلرف ،حيث
اأخذ العلماء عينات من ال�شائل الدماغي

ما عالقة تسوس األسنان بأمراض القلب
والعضالت؟

يحا�ل اأغلب الأ�شخا�ص اأن يحافظ على اأ�شنانه من الت�شو�ص
قدر امل�شتطاع من خلل ا�شتعمال فر�شاة الأ�شنان� ،البتعاد
عن تنا�ل ال�شكريات الكثرية ،التي تعمل على الت�شو�ص
ب�شكل مبا�شر ،حيث يعمل عدم الهتمام بالأ�شنان ،على تراكم
الرت�شبات �الت�شو�ص �رائحة كريهة �ت�شاقط للأ�شنان.
�قال جريميي اأمزالج ،طبيب الأ�شنان الفرن�شي“ :اإن عدم
الهتمام بنظافة الأ�شنان يوميًا ،يعر�ص اجلهاز التنف�شي
�القلب �الع�شلت �املفا�شل للخطر؛ اإذ اإن اللتهابات
�العد�ى التي ت�شيب الأ�شنان �اللثة ،ميكن اأن تن�شر
البكترييا يف اجل�شم عرب جمرى الدم.
�اأ�شاف اأمزالج “اإن البكترييا بعدما تنت�شر بالدم ،تلت�شق
بالأ�تار �الع�شلت �الأربطة �الأع�شاء احليوية� ،تت�شبب
يف حد�ث م�شاكل �شحية كثرية ،منها اللتهابات �الإجهاد
�متزق الع�شلت؛ لهذا عند حد�ث اأمل متكرر باجل�شم �عدم
التعايف بعد تلقي الأد�ية ،يجب فح�ص الأ�شنان”.
�ن�شح الطبيب الفرن�شي ب�شر�رة احلفاظ على �شحة
الأ�شنان لتجنب الإ�شابة بالأمرا�ص ال�شابق ذكرها� ،ذلك
عرب زيارة طبيب الأ�شنان مرة اأ� مرتني �شنويًا؛ لفح�ص
حالة اللثة �املنيا �الل�شان� ،اإغلق اأي جتا�يف حتدث
بالأ�شنان �اإزالة الت�شو�ص الذي يظهر اأحيا ًنا يف اأماكن ي�شعب
ملحظتها� .اأكد اأنه يجب تنظيف الأ�شنان بالفر�شاة مرتني
يوميًا �اخليط مرة �احدة؛ لإزالة بقايا الطعام� ،تنا�ل
غذاء متوازن ،مع البتعاد قدر الإمكان عن امل�شر�بات
ال�شكرية �الأطعمة املحلة� ،غ�شل الأ�شنان اأ� �شطف الفم

مبجرد تنا�لها للحد من خماطر الت�شو�ص ،ثم تنا�ل علكة
لب�شع دقائق ل�شتعادة درجة احلمو�شة اللعابية يف الفم.
�اأ�شار اإىل اأنه يف حالة املعاناة من اإ�شابات �اأمل متكرر يف
الع�شلت اأ� املفا�شل اأ� اأمل بالقلب ،يجب الذهاب اإىل طبيب
الأ�شنان لعمل اأ�شعة �شينية� ،ذلك بعد ا�شت�شارة الطبيب
املتخ�ش�ص �عدم ال�شعور بالراحة بعد تلقي العلج.
�قدمت “مراكز ال�شيطرة على الأمرا�ص �الوقاية
منها” ،ن�شائح اأخرى للحفاظ على �شحة الفم،

ت�شغط الأطعمة الغنية بالدهون على الع�شلة املريئية
ال�شفلى� ،توؤخر تفريغ املعدة� ،تزيد من احتمالت
الرجتاع ،لذا ين�شح الأطباء بالبتعاد عن جمموعة
من الأغذية مثل البطاط�ص املقلية �الزبدة �احلليب
كامل الد�شم �الق�شدة �الكرميا �اللحوم احلمراء.
املاأكولت احلارة
تربط درا�شات طبية بني الأغذية الغنية بالتوابل
�ارجتاع املريء ،اإل اأن اأطباء يوؤكد�ن اأن التعر�ص
املنتظم للكاب�شي�شني� ،هو املركب الذي يجعل طعم
يح�شن من الرجتاع احلم�شي،
الفلفل حارا ،قد
ّ
�ين�شحون باحل�شول على ال�شت�شارة التخ�ش�شية،
�ذلك قبل اعتماد التوابل يف النظام الغذائي ب�شكل
يومي.
الفواكه � اخل�شرا�ات
تعد الفواكه �اخل�شرا�ات جزءا مهما يف النظام

الغذائي ،اإل اأن اأنواعا منها قد توؤدي اإىل ارجتاع
املريء� ،ت�شمل قائمة الفواكه �اخل�شر�ات التي
ين�شح الأطباء بتجنبها بالن�شبة ملن يعاين الرجتاع،
احلم�شيات مثل الربتقال �الغريب فر�ت �الليمون،
�الطماطم� ،الثوم �الب�شل.
امل�شر�بات
قد توؤدي العديد من امل�شر�بات ال�شائعة اإىل زيادة
الأعرا�ص لدى الأ�شخا�ص امل�شابني بالرجتاع
املريئي ،مثل الكحوليات �القهوة �ال�شاي �امل�شر�بات
الغازية �ع�شري الربتقال �الليمون.
اأغذية �اأد�ية اأخرى
اإىل جانب الأغذية املذكورة اأعله ،فاإن اأطعمة �اأد�ية
اأخرى تزيد من الرجتاع احلم�شي مثل ال�شوكولته
�مكملت احلديد اأ� البوتا�شيوم �الإ�شربين �م�شكنات
الآلم� ،امل�شادات احليوية� ،الأطعمة امل�شنّعة.

�هي :جتنب التدخني� ،التقليل من امل�شر�بات
الكحولية ،ال�شيطرة على ارتفاع م�شتوى ال�شكر
يف الدم يف حالة الإ�شابة بال�شكري؛ لأنه يوؤثر
يف اللثة�.ن�شحت بتجنب جفاف الفم� ،ذلك من
خلل �شرب الكثري من املاء على مدار اليوم،
�م�شغ العلكة اخلالية من ال�شكر لتحفيز الفم
على اإنتاج اللعاب� ،الذهاب اإىل طبيب الأ�شنان
مبجرد ال�شعور باأي اأمل مهما كان ب�شيطً ا.

ال�شوكي ،الذي يحيط بالدماغ �احلبل
ال�شوكي� ،اأجر�ا م�شحات بكتريية على
لثة املتطوعني.
�تعد اأمرا�ص اللثة من الآفات ال�شائعة

التي لها جمموعة من الأ�شباب ،مثل �شوء
نظافة الفم �ال�شغط �العمر �التدخني،
�جميع العوامل التي تزيد من خطر اإ�شابة
ال�شخ�ص.

�ك�شفت عن اأن الأ�شخا�ص الذين يعانون
�شعف �شحة الفم لديهم اأي�شا م�شتويات
اأعلى من الأميلويد بيتا� ،هو بر�تني
خطري موجود يف اأدمغة مر�شى األزهامير

ُ
تسبب مرضا قاتال ..احذر هذه العادات
الخاطئة عند شرب الماء

قد ترى اأ�شخا�شا ي�شربون املاء بوا�شطة
كاأ�ص� ،هي الطريقة العتيادية� ،منهم
من ي�شربه من الزجاجة مبا�شرة ،جال�شا
اأ� �اقفا اأ� نائما د�ن اإدراكهم اأخطاء يتم
ارتكباها حترمهم ال�شتفادة من فوائد
املاء التامة� ،قد توؤدي لأمرا�ص خطرية
اأ� حتى الوفاة.
كميات كبرية
اخلطاأ الأكرث �شيوعا �الذي اعتمده
املوقع املذكور هو الإفراط يف �شرب
املياه� ،الذي قد يوؤدي اإىل ال�شعور
بال�شداع ��شعوبة الرتكيز �ت�شوي�ص
الر�ؤية� ،قد ي�شل الأمر اإىل فقدان
الوعي ،نتيجة لنخفا�ص م�شتويات
ال�شوديوم باجل�شم.
ال�شرب �اقفا
اأي�شا من العادات ال�شائعة �خا�شة
بني الريا�شيني �ال�شباب ،لذلك يجب
احلر�ص على تنا�ل املاء اأثناء اجللو�ص،
لأن �شربه �اق ًفا له اآثار جانبية اأبرزها
اإ�شابة العا�شرة� ،هي الع�شلة التي

تربط املريء باملعدة ،باجلر�ح� ،ع�شر
اله�شم� ،الإ�شرار ب�شحة الكلى،
لعدم خ�شوعه للت�شفية املطلوبة ،مما
يوؤدي اإىل تر�شب ال�شوائب املوجودة
فيه مبجرى الدم� ،عند ��شولها اإىل
الكليتني ،قد يوؤدي ذلك اإىل الإ�شابة
بالف�شل الكلوي.
�اإذا ا�شتمر ال�شخ�ص يف الإكثار من �شرب
املاء ،قد يتعر�ص خلطر الوفاة ،ب�شبب
الإ�شابة بالت�شمم املائي.
لذلك يجب األ تتعدى كمية املاء
امل�شتهلكة  8اأكواب يومية.
املاء املثلج
يعد البع�ص اأن �شرب املاء املثلج،
�خا�شة يف ف�شل ال�شيف ،يتم التغلب
به على ارتفاع حرارة الطق�ص� ،ارتفاع
درجات احلرارة العالية ،د�ن اإدراكهم
اأن هذه العادة اخلاطئة قد تعر�شهم
خلطر الإ�شابة بح�شا�شية الأ�شنان
�ال�شداع الن�شفي ،بالإ�شافة اإىل تعذر
الرتخاء� ،هي حالة مر�شية يواجه

اأ�شحابها �شعوبة يف بلع الطعام
�ال�شراب ،نتيجة لتلف اأع�شاب املريء.
املاء ال�شاخن
يوؤذي كاملثلج� ،لكن كيف؟ ..يعتقد
البع�ص اأن �شرب املاء ال�شاخن على
معدة فارغة ي�شاعد على فقدان
الوزن �حرق دهون اجل�شم� ،لكن
هذا خاطئ ،لأنه يهدد ال�شحة العامة
ببع�ص الأ�شرار ،حيث يخفف من تركيز
الع�شارة اله�شمية يف املعدة ،مما
يوؤدي اإىل الإ�شابة بالإم�شاك �النتفاخ
�الغازات ،بالإ�شافة اإىل احلر�ق التي
يلحقها بالل�شان �احللق �املريء.
اإهمال النظافة
يجب غ�شل الزجاجات جي ًدا من الداخل
قبل ملئها باملاء ،لأن قلة نظافتها يجعلها
بيئة جاذبة للبكترييا �الطفليات التي
تنتقل داخل ج�شم الإن�شان اأثناء ال�شرب،
مما يوؤدي اإىل املعاناة من بع�ص الأعرا�ص
املزعجة ،نتيجة للإ�شابة بالعد�ى ،مثل
اآلم املعدة �الإ�شهال �القيء.

ضفاف التراث
العدد (  ) 140االثنني
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من خصال الزعيم عبد الكريم قاسم

شطب اسمه من قائمة تسليم دور الضباط رغم استحقاقه القانوني
حتدث املرحوم قا�ضم اجلنابي ،مرافق
الزعيم ،وهو دائم احل�ضور يف اجتماعات
جمل�س الوزراء ،فقال :
�ضنة  1960ونحن على مقربة من عيد اجلي�س
امل�ضادف  6كانون الثاين وكانت البيوت يف
مدينتي زيونه والريموك قد اكتمل بناوؤها
واأعدت لتوزيعها بني ال�ضباط ..وقبل توزيع
الدور بني امل�ضتحقني ال بد للزعيم اأن يطلع
عليها ويتاأكد بنف�ضه قبل ت�ضليم �ضندات
التمليك ..وكانت اح�ضن منا�ضبة تليق بت�ضليم
ال�ضندات هي عيد تاأ�ضي�س اجلي�س العراقي.
فقبل يومني من املنا�ضبة ،اأي يوم  4كانون
الثاين ،اجتمع الزعيم مع الوزراء ليال وكانت
ت�ضري ال�ضاعة اىل احلادية ع�ضرة ليال ،ومعهم
رئي�س جمعية ا�ضكان ال�ضباط احمد حقي
حممد علي ..فبداأ االجتماع مبناق�ضة كيفية
توزيع �ضندات التمليك وبع�س املالحظات
التي تتعلق بهذه املدينتني (زيونه-
والريموك) ،وقدم رئي�س جمعية اإ�ضكان
ال�ضباط امللف الكامل و�ضندات التمليك جلميع
امل�ضتحقني وبع�س املالحظات التي تتعلق
ببع�س اال�ضماء ..فاطلع الزعيم على كل

اال�ضماء فوجد ا�ضمه اأول اال�ضماء وداره رقم
واحد ،وبا�ضم اللواء الركن عبد الكرمي قا�ضم،
واإذا بالزعيم يوجه كالمه اىل رئي�س جمعية
اإ�ضكان ال�ضباط ،وهو يوؤ�ضر على ا�ضمه:
فقال  :ملاذا و�ضعتم ا�ضمي اأول اال�ضماء؟!
ومن الذي خولكم ذلك؟! ..فرد عليه رئي�س
جمعية االإ�ضكان :هذا حقك القانوين وال�ضرعي،
وانك ال متلك دارا يف حياتك وانك اأقدم رتبة
يف اجلي�س ..واأنك رئي�س الوزراء ..وهل اكرث
من هذه اال�ضباب  ..ومن الذي ال يدفعني ان
ا�ضع ا�ضمك وانت ت�ضكن بيتا لاليجار؟..ومن
ي�ضتحق غريك وانت رئي�س الدولة؟ ..والبد ان
يكون ا�ضمك اول القوائم ..فرد الزعيم عليه:
كيف حترجني وتريد ان ت�ضلمني دارا واأنا ال
ا�ضتحق؟!! وانت تعرف ان القانون ي�ضري فقط
اىل املتزوجني واأنا اعزب  ..واالأعزب لي�س له
احلق؟!
فرد عليه احمد حقي والوزراء :يا �ضيادة
الزعيم كيف ال تت�ضلم الدار وانت بنيت هذه
الدور و�ضهرت الليايل الطوال لكي تنجز هذه
الدور ..هذا وانت ت�ضكن بيتا م�ضتاأجرا اآيال
لل�ضقوط وال ي�ضتحق ال�ضكن! ..فرد عليهم

الزعيم :اخواين انتم تعرفوين جيدا ،اأنا رجل
ب�ضيط واأكررها كل مرة وال اكرتث من هذه
احلياة اإال ر�ضا �ضعبي ووطني ..واأنا اأف�ضل
ان ت�ضكن عائلة خري من ان ا�ضكن وحدي يف
هذا الدار ..اخواين اأنا �ضاكر لكم..لكن اأنا
رئي�س دولة ،اإذا مل اطبق القانون على نف�ضي

فكيف �ضيطبق على غريي من ابناء ال�ضعب؟!
وكيف �ضنحا�ضب املق�ضر؟! ..واذا بالزعيم
مي�ضك امللف واال�ضماء بني يديه وم�ضك قلمه،
وجر خطا م�ضتقيما وباللون االحمر على
ا�ضمه ،وكتب ال اأ�ضتويف ال�ضروط القانونية
الأين اأعزب ..وت�ضلم هذه الدار اىل من ي�ضتحقها

القاضي عـالء الديـن النـواب ..السباح
العالمي الماهر (سمكة دجلة)

ولد ال�ضباح العراقي عالء النواب امللقب
بـ(�ضمكة دجلة) يف حملة ال�ضيخ ب�ضار يف
العا�ضمة بغداد عام  ..1927وعالء النواب من
اأ�ضرة معروفة ببغداد ،برز منها عدد من االأ�ضماء
الالمعة يف املجتمع العراقي  ،لعل اأبرزهم

ال�ضاعر الكبري مظفر النواب .
ونظرا لقرب حمل �ضكناه من نهر دجلة فقد ولد
�ضباحا بالفطرة و�ضارك يف اول �ضباق له بعمر 10
�ضنوات ،وكان ذلك عام  1937وحل باملركز الثاين
يف ال�ضابق الذي جرى على نهر دجلة ،ووا�ضل

ممار�ضة هوايته املف�ضلة وبرع فيها و�ضارك يف
كل البطوالت التي كانت تقام بال�ضباحة ،ومثل
العراق يف بطولة �ضيدا لل�ضباحة التي جرت يف
لبنان عام  1957لقطع م�ضافة  50كيلومرتا،
حيث حل النواب باملركز الثاين يف ال�ضابق بعد
ال�ضباح امل�ضري املعروف عبد اللطيف ابو هيف.
�ضارك يف �ضباق (كابري نابويل) الذي جرى يف
ايطاليا خالل �ضهر متوز من العام  1957وحل
باملركز االول بني � 31ضباحا ميثلون ت�ضع دول،
حيث قطع م�ضافة ال�ضابق البالغة  33كيلومرتا
مب�ضافة قدرها � 10ضاعات و 16دقيقة.
وكانت املحطة االبرز يف م�ضرية عالء النواب
هي امل�ضاركة يف �ضباق لقطع بحر املان�س
الذي يف�ضل بني بريطانيا وفرن�ضا ،حيث
جرى اللقاء عام  1959ومب�ضاركة  22دولة،
وانطلق ال�ضباق ليلة  26اآب  1959من مدينة
(كاليه) الفرن�ضية حتى و�ضل يف اليوم التايل
اىل ال�ضاحل االنكليزي قاطعا امل�ضافة بزمن
قدره � 15ضاعة و 12دقيقة ،وا�ضافة لهذه
قا�س متقاعد ..رحمه اهلل.
املعلومات فهو ٍ

وفق ال�ضياقات والقانون.
فما كان من احمد حقي اإال اأن اأدمعت عيناه
ملا راأى من زهد ونزاهة وايثار الزعيم،
وبعدها �ضاهد الزعيم اربعة ا�ضماء م�ضطوب
عليها ،فقال اىل مقدم حقي :ملاذا �ضطبتم هذه
اال�ضماء؟! ..فرد عليه :هوؤالء من امل�ضاركني
مبوؤامرة ال�ضواف وهم االآن هاربون من
العراق اىل م�ضر ويف القاهرة وهم ي�ضتموك
يف اذاعة �ضوت العرب ويلفقون عليك وعلى
ثورة  14متوز �ضتى انواع الكالم البذئ
والت�ضقيط يف كل يوم! ..فرد عليه الزعيم:
نحن بنينا هذه الدور اىل عوائلهم ولهم ابناء
واطفال فما م�ضريهم اذا مل ن�ضكنهم بدور؟!..
دع املتاآمرين و�ضاأنهم فاأنهم �ضيندمون غدا..
ا�ضتدعي عوائلهم كي يهيئوا انف�ضهم هم
واوالدهم لكي يت�ضلموا �ضندات التمليك
ويفرحوا حالهم حال االآخرين.
*اأقول :لقد عجز الكالم والقلم للتعبري
عنك ..فهل يوجد اأحد اليوم يناف�ضك
يف اخالقك احلميدة و�ضجاياك الكرمية
ومنجزاتك اأيها الزعيم العظيم ؟! ..كال
واألف كال ،الأنك االأوحد يف كل �ضيء.

حكاية أول مقهى

اإعداد :علي م�ضطفى الغبان
ا�ض�ضت اول مقهى يف بغداد عام  1590ميالدي يف زمن وايل بغداد العثماين (�ضنان با�ضا جغالة
زادة) ،وكان موقعها بالقرب من بناية املدر�ضة امل�ضتن�ضرية جماور �ضفاف نهر دجلة يف
جانب الر�ضافة ،وكانت تقدم فيها القهوة املرة فقط ،ومبرور الوقت �ضيدت وفتحت مقاه
اخرى كان يرتادها اهل بغداد انذاك من خمتلف طبقاتهم ،اإذ وجدوا فيها مكانا ال�ضرتاحتهم
وعقد �ضفقاتهم التجارية وطرح ق�ضاياهم االجتماعية ،وغريها من االمور احلياتية االخرى.
ويذكر بع�س املوؤرخني ان ال�ضاي تعرف عليه العراقيون يف زمن الوايل العثماين
مدحت با�ضا عام  1870عند زيارة نا�ضر الدين �ضاه ايران اىل بغداد ،وحينها �ضكن
ق�ضر النجيبية حاليا يف مكان (مدينة الطب) وكان معه اكرث من الف �ضخ�س من
حا�ضيته ،وعمروا الغيلون وكان م�ضروبهم ال�ضاي ،وعند عودتهم اعطوا ال�ضاي
اىل العراقيني وا�ضبح ال�ضاي متعارفا عليه م�ضروبا اأ�ضا�ضيا يقدم يف املقاهي.

أول الغيث
(كورونا) يدخل في ذاكرة
األدباء وكتاباتهم !

عادل العرداوي
اأمر واقعي ومنطقي ان يتناول االدباء والكتاب واملثقفون
وال�ضعراء يف مدوناتهم وق�ضائدهم وخواطرهم مو�ضوعة
الفايرو�س الوبيل (كورونا) الذي ابتليت به الب�ضرية منذ نهاية
عام  ،2019وما زالت انعكا�ضاته متواترة ومرتادفة علينا نحن
الفقراء اىل اهلل الذين لي�س لديهم حول وال قوة �ضوى رحمة اهلل
وباب فرجه.
اقول هذا بعد ان الحظت يف االونة االخرية �ضدور العديد
من الكتب واملطبوعات احلديثة ،ومن بينها جماميع �ضعرية،
اتخذت من هذا (الغول) القاتل مو�ضوعاً ا�ضا�ضياً لها.
فقبل ايام �ضاركت يف احتفالية لتوقيع كتاب جديد يحمل عنوان
(ر�ضائل يف زمن كورونا) ملوؤلفه الدكتور جبار فرحان العگيلي،
الذي ثبت ون�ضر فيها اكرث من ( )100ر�ضالة موجهة ملجموعة
كبرية من االدباء واملثقفني الذين يعرفهم باأ�ضلوب نرثي
�ضل�س ،ونف�س وثائقي.
وكذلك فاإن رابطة املجال�س الثقافية البغدادية ب�ضدد ان تقوم
بتوزيع كتابها ال�ضخم من احلجم الكبري بـ(� )830ضفحة
(ثقافتنا  ..زمن الكورونا) والذي حوى ن�ضو�س املحا�ضرات
والبحوث التي األقيت يف جمال�س بغداد الثقافية عرب (النت)
خالل ايام وليايل عام  2020املن�ضرم.
بل اطلعت على العديد من الن�ضو�س ال�ضعرية املوؤثرة
واملعربة ملجموعة من �ضعراء الف�ضيح وال�ضعبي الذين تناولوا
هذا املو�ضوع اخلطري واملوؤرق واحل�ضا�س يف ق�ضائدهم .
وهكذا هو االدب والفن ،تراهما يتفاعالن �ضريعاً مع احا�ضي�س
النا�س و�ضبواتهم واحالمهم واآمالهم واحزانهم وخيباتهم ،حتى
عدت الن�ضو�س االدبية ن�ضو�ضاً تاريخية وتراثية ميكن الركون
اإليها يف بع�س االحيان ،واالمثلة كثرية ال ميكن االإحاطة بها.

معالم من بالدي
َ
قبر الشاعر المتنبي في النعمانية من هو سلمان فائق الذي زين اسمه أحد شوارع الكرادة؟
شخصيات عراقية

وانت متر يف �ضارع �ضلمان فائق متجهاً اىل الكرادة
ت�ضاأل من هو �ضلمان فائق؟
هو طبيب جراح من اأ�ضهرِ اأطباء بغداد ولد عام
1910م ،يف حملة جديد ح�ضن با�ضا يف بغداد،
وا�ضم ُه مركب (�ضلمان فائق) وهو ابن عبد الرزاق
اأفندي بن حممد اأفندي اآل �ضاكر ،وينت�ضب اإىل

عائلة �ضاكر ،ولقد تخرج �ضلمان عام 1933م ،من
الدورة الثانية يف الكلية الطبية امللكية ..ا�ضتهر
كونه اول طبيب جراح المع وماهر يف العمليات
اجلراحية التي يجريها ،واأوفد بعد احلرب
العاملية الثانية اإىل الواليات املتحدة االأمريكية يف
عام 1946م ،ليح�ضل على �ضهادةِ املاج�ضتري يف

اجلراحة العامة واجلراحة التجريبية من اإحدى
اأ�ضهر جامعاتها (مايو كلينيك) ،وقد طلب منه
البقاء يف الواليات املتحدة من قبل ا�ضاتذته للعمل
يف م�ضت�ضفى مايوكلينيك ،اإال اأنه ف�ضل العودة اإىل
بلدهِ  ،وعندما عاد اإىل العراق تراأ�س عدة منا�ضب
اآخرها عميد كلية الطب �ضنة 1963م.

تشتهر في البصرة ومدن الجنوب
لمحة عن تاريخ طبق سمك (المسموطة)

يقع قرب ال�ضاعر ابو الطيب املتنبي �ضمال
مفرق النعمانية بـ( )3كم يف حمافظة
ني الأول مرة من الطني
وا�ضط يف العراقُ ..ب َ
يف الثالثينيات من القرن املا�ضي على يد
حمودي ال�ضكور (من وجهاء املنطقة) ثم يف
نهاية االربعينيات جاءت جلنة دولية معنية
بتحليل بقايا اجلثمان للتاأكد من انه يعود
لل�ضاعر ابو الط ّيب املتنبي ،ومت التاأكد من
ذلك.
رب املتنبي �ضابقاً حماطاً بالكثري من قبور
ق
كان َ
االطفال ظناً من النا�س ان ُه اإما ٌم ما ،فتربكاً بهِ

يدفنون اطفالهم بقربه ثم متّت اإزاحة املقربة
يف عام (ُ )2000
و�ض ّي َد البناء احلايل يف الوقت
نف�ضه ،ورمبا تالحظون ت�ضابها معمارياً بينه
وبني االأبنية االثرية االخرى .
اأهل وا�ضط القدامى ينادون املتنبي
بـ(ابو َ�ضورة) الأن مياه في�ضان دجلة
التي اغرقت اغلب مناطق وا�ضط يف
خم�ضينيات القرن املا�ضي �ضارت تطوف
حول القرب ومل ت�ضل اإليه ،ويعدون ذلك
من كراماته ،ولهذا ا�ضبحوا يدفنون
اطفالهم بالقرب منه بعد الفي�ضان.

امل�ضموطة من الفعل �ضمط ،وم�ضموط
يعني مطبوخ ،اأي و�ضع يف املاء احلار
فتاأثر حلمه ،وتاأتي هنا ن�ضج وا�ضتوى،
واأ�ضبح جاهزا لالأكل.
يقبل النا�س على �ضراء امل�ضموطة على
مدار ال�ضنة ،ال �ضيما يف ف�ضل ال�ضتاء
وايامه الباردة ،كما يزداد الطلب عليها
ايام اجلمع والعطل ..هذا ما اخربتنا به
(ام حممد) بائعة �ضمك جمفف يف احدى
اال�ضواق ال�ضعبية وهي ت�ضلط ال�ضوء على
هذه االكلة ال�ضعبية التي تنت�ضر بني �ضكنة
مدن جنوب العراق ،خ�ضو�ضا مناطق
االهوار واالرياف.
وي�ضري باحثون اىل ان امل�ضموطة هي
من االكالت ال�ضومرية القدمية ،توارثها
االبناء عن االباء واالجداد جيال بعد جيل،
يف�ضلها اغلب النا�س على مائدة الغداء يف
ايام اجلمع والعطل .
وتكون الوجبة الرئي�ضية يف اول يوم من
عيد الفطر بعد �ضوم �ضهر رم�ضان املبارك
وهي اما ي�ضتخدمون طريقة التجفيف

املعروفة ب�ضرط ان تكون ال�ضمكة طازجة
ومملحة جيدا ،او ي�ضتخدم البع�س طريقة
التغبيب داخل املطبخ ليوم واحد مع امللح
والبهارات اخلا�ضه للنظافة وال�ضهولة
وطيب الطعم.
امل�ضموطة عبارة عن �ضمك ينظف وميلح
جيدا ويعلق على حبال حتت ا�ضعة ال�ضم�س
حتى يجف ب�ضكل تام ،بعدها يطبخ بالزيت
واملاء مع الب�ضل والتوابل والثوم ونومي
الب�ضرة الياب�س ،ويكون ح�ضاوؤها باللون
اال�ضفر ،وتوؤكل مع اخلبز احلار والطر�ضي
والب�ضل االخ�ضر والتمر والرا�ضي ،وهناك
نوع اخر من امل�ضموطة ي�ضمى املهروثة
وتنت�ضر يف حمافظة ذي قار ،وهي �ضمك
كبري يقطع عنه الراأ�س والذيل وت�ضتخرج
منه العظام ،وتعد بالطريقة نف�ضها مع
ا�ضافة معجون الطماطة واأحيانا كثرية
ت�ضاف معها البامية ح�ضب املناطق .
نوع ال�ضمك املف�ضل لعمل امل�ضموطة هو
الكطان وال�ضبوط ،واال�ضماك ال�ضغرية
املعروفة حمليا بالزوري ومنها اخل�ضني

واحلمري ،ويف�ضل �ضمك ال�ضلج (ال�ضلگ
ابوعليوي) على باقي االنواع النهرية.
اأما البحرية فت�ضتخدم ا�ضماك ال�ضلعه
والگباب والتونه واحلف واحلمام
اخل�ضن والكنعد .
املواطنون ي�ضفون امل�ضموطة باأنها اكلة
خفيفة على املعدة ال ت�ضبب ع�ضر اله�ضم،
او احلرقة بعد اكلها ،وهي خالية من
الدهون ومتتاز مبذاقها الطيب .
امل�ضموطة من االكالت ال�ضعبية املحببة
على موائدة اهل جنوب العراق ،يطيب لهم
تناولها يف كل االيام ،ويتوارثونها جيال بعد
جيل.
ورغم تغري عادات العيد وطقو�ضه،
فما زال العديد من الب�ضريني واهايل
النا�ضرية يتم�ضكون بذائقتهم الرتاثية
اجلنوبية ،بتناول «امل�ضموطة» لواحدة
من ا�ضهر االكالت وهي املحببة لعوائلهم
يف �ضباحات العيد وايامه وموا�ضم خا�ضة
واأيام اجلمعة ،يف عالقة اأزلية وطيدة
توثق حبهم لالأ�ضماك البحرية والنهرية،

يلتقي بها احلداثة والرتاث.
اأكلة امل�ضموطة ال�ضائعة يف جنوب العراق
والب�ضرة حتديدا من االأكالت ال�ضعبية
امل�ضهورة ،بل ذاع �ضيتها يف بلدان
العامل ،يف ت�ضمية �ضعبية قد تكون غريبة
على البع�س تطلق على ال�ضمك املجفف
اململح يف الظل وتختلف طريقة حت�ضريها
بح�ضب املدن ،حيث ت�ضلق باملاء ثم تطبخ
على �ضكل (مرقة) متكونة من الدهن
واملاء وامللح و�ضمك (امل�ضموط) واالأ�ضل
والنومي ب�ضرة ،فيما يف�ضل اآخرون
طعهما حارا في�ضيف لها التوابل احلارة.
اما ا�ضافة البامية اإليها فهي نقطة خالفية
بني �ضكان املدن.
الب�ضريون يعدونها اكلة �ضحية تعيد
القوة اىل املعدة وتعو�س االمالح التي
افتقدها ال�ضائمون طيلة �ضهر رم�ضان،
واأخذوا ي�ضدرونها اىل ع�ضاقها يف الكثري من
البلدان كـ(�ضوغات ب�ضرية) ،فهم خرباء
يف ا�ضرار جتفيفها وحفظها وتق�ضريها
وحت�ضريها مع مقبالتها اخلا�ضة.
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نصائح لحماية قلبك من اإلجهاد الحراري ..احرص عليها
ميكن لالأفراد الأ�ضحاء حتمل البيئة
احلارة يف ال�ضيف ،ولكن وف ًقا لعدد من
الدرا�ضات العلمية ،فاإن مر�ضى القلب
يعانون �ضعف القدرة على حتمل الإجهاد
احلراري ،مما يعر�ضهم خلطر متزايد
من حدوث م�ضاعفات مثل ق�ضور القلب
املزمن اأو اخللل البطيني ،الذي ين�ضاأ من
عدم حتمل احلرارة.
بح�ضب ما ن�ضره موقع ،Boldsky
فاإنه غال ًبا حتدث الوقاية من الإ�ضابة
باحلالت ذات ال�ضلة بارتفاع درجات
حرارة اجلو من خالل الوظائف احليوية
التي يقوم بها القلب والتي توؤدي اإىل رفع
م�ضتويات التعرق وزيادة تدفق الدم يف
اجللد ملوائمة حرارة اجل�ضم.
وعندما ت�ضعف وظائف القلب ،ميكن اأن
يتعر�س التنظيم احلراري للج�ضم للخطر
عندما يقوم ال�ضخ�س بتمارين ريا�ضية
اأو يتعر�س لدرجة حرارة مرتفعة خالل

ف�ضل ال�ضيف ،وميكن التغلب على هذه
احلالت من خالل:
 .1تعوي�س نق�س ال�ضوائل
تقول اإحدى الدرا�ضات اإن نق�س ال�ضوائل
اأو فقدان املاء من اجل�ضم ل ي�ضعف الأداء
البدين والعقلي فح�ضب ،بل يوؤثر ا ً
أي�ضا
على �ضحة القلب ..يوؤدي اجلفاف احلاد
الناجت عن الإجهاد احلراري اأو ممار�ضة
التمارين الريا�ضية لفرتات طويلة اإىل
ا�ضطراب تنظيم �ضغط الدم ،ويقلل من
وظائف خاليا القلب وي�ضعف وظيفة
الأوعية الدموية ،مما يت�ضبب يف عدد من
اأمرا�س القلب.
 .2جتنب التمارين ال�ضاقة
وفقا لدرا�ضة علمية حديثة ،ميكن اأن
تت�ضبب التمارين الريا�ضية العنيفة اأو
املكثفة يف طق�س حار اإىل حدوث م�ضاكل
خطرية للقلب ..يرجع ذلك ب�ضكل اأ�ضا�ضي
اإىل زيادة حاجة الع�ضالت والأع�ضاء

احليوية الأخرى لالأك�ضجني.
عندما يقوم ال�ضخ�س بتمرين قوي يف
ال�ضيف ،فاإن احلرارة الزائدة تتطلب
زيادة تدفق الدم يف الع�ضالت الن�ضطة،
وبالتايل يحتاج اجل�ضم ملزيد من
الأك�ضجني ،ويت�ضبب احلاجة امل�ضاعفة
لالأك�ضجني اإىل قيام القلب ب�ضخ الدم بقوة
اأكرب ،مما يوؤدي اإىل تقل�س مفرط لع�ضالت
القلب وارتفاع �ضغط الدم.
 .3جتنب الكافيني
اأظهرت درا�ضة اأن ال�ضتهالك املعتدل
للكافيني والقهوة مرتبط بزيادة خماطر
عدم انتظام �ضربات القلب� ،ضواء كانت
�ضريعة اأو بطيئة للغاية .كما اأن القهوة
هي مد ّر طبيعي للبول وقد يزيد من خطر
الإ�ضابة باجلفاف.
 .4منع خماطر الإنهاك احلراري
اإن الإرهاق احلراري هو ال�ضبب الرئي�ضي
للجفاف ،فعندما يتعر�س الأ�ضخا�س

دراسة تكشف سرا جديدا وراء
الشعور بالجوع طوال الوقت

لك سيدتي
فتة الباذنجان والبطاطس باللبن
والخضار
ّ
المكونات

بطاط�س ّ
مقطعة اإىل مكعبات ومقلية – 4
باذجنان ّ
مقطع اإىل مكعبات ومقلي – 4
حب م�ضلوق – كوبان
ح ّم�س ّ
خبز ّ
مقطع اإىل مكعبات ومقلي –  4اأرغفة
بقدون�س م ّورق للتزيني – بح�ضب الرغبة
لتح�ضري خليط الزبادي:
لنب زبادي – كوبان
ع�ضري ليمون حام�س –  4مالعق كبرية
ثوم مهرو�س –  4ف�ضو�س
خ ّل اأبي�س – ملعقتان �ضغريتان
�ضماق – ملعقتان �ضغريتان
ملح – ملعقتان �ضغريتان
مك�ضرات – بح�ضب الرغبة

طريقة العمل

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

العثور على نسخة نادرة من
مسرحيات شكسبير
عرث على ن�ضخة نادرة من الطبعة الأوىل ملجموعة
امل�ضرحيات الكاملة لالأديب النكليزي ،وليم �ضك�ضبري ،يف
منزل فخم بجزيرة يف ا�ضكتلندا ،وعمرها  400عام تقريبا..
وتعد املجموعة الأوىل الكاملة من اأكرث الن�ضو�س م�ضداقية
من بني  36م�ضرحية كتبها �ضك�ضبري ،اأكرب كاتب م�ضرحي يف
العامل ومنها (“مكبث” و”عطيل” و”كما تهوى”).
وقالت “اإميا �ضميث” اأ�ضتاذة الأدب يف جامعة اأك�ضفورد
يف بريطانيا ”:ات�ضل مديرو املجموعات الكاملة ،وقالوا
اإن لديهم ن�ضخة من املجموعة الأوىل الكاملة ل�ضك�ضبري،
وكان رد فعلي الأول مت�ضككا ،وقلت لنف�ضي “طبعا لديكم”،

للحرارة ال�ضديدة ،يتبع ذلك العديد
من الأعرا�س مثل الغثيان وت�ضنجات
الع�ضالت وم�ضاكل التنف�س وفقدان
ال�ضوارد من اجل�ضم ..ميكن اأن ت�ضبب
هذه الأعرا�س �ضع ًفا لدى الأ�ضخا�س
وتعر�ضهم خلطر متزايد لالإ�ضابة باأمرا�س
القلب اأو نوبات قلبية.
 .5تناول وجبات خفيفة
اإن الأكل ال�ضحي ويف �ضورة وجبات
خفيفة هو اخليار الأف�ضل يف ال�ضيف..
ين�ضح اخلرباء باأن يتجنب الأ�ضخا�س،
الذين يعانون اأمرا�س القلب ،تناول
الوجبات الد�ضمة يف ال�ضيف ملنع
امل�ضاعفات املرتبطة بالقلب.
 .6جتنب اأوقات ذروة احلرارة
يجب احلد من الأن�ضطة اخلارجية خالل
ف�ضل ال�ضيف ،خا�ضة لالأ�ضخا�س الذين
يعانون من اأمرا�س القلب ..وين�ضح
اخلرباء بتجنب اخلروج خالل �ضاعات

�ضباحا و 2ظه ًرا،
الذروة ،بني ال�ضاعة 10
ً
حيث تكون موجات احلر اأعلى لأنها ميكن
اأن تت�ضبب يف حدوث �ضربات �ضم�س.
على �ضبيل املثال ل احل�ضر ،ميكن اأن
تزيد موجات احلر من معدل الوفيات لدى
الأ�ضخا�س امل�ضابني باأمرا�س القلب اأو
جتعل حالتهم اأ�ضواأ.
 .8جتنب تداخالت الأدوية
ميكن لبع�س اأدوية القلب مثل
حا�ضرات بيتا اأن تقلل من تدفق الدم
يف اجل�ضم ومتنع التعرق ،وهي اإحدى
الطرق الأ�ضا�ضية لفقدان حرارة
اجل�ضم ..وميكن اأن تتداخل الأدوية
الأخرى ا ً
أي�ضا مع تنظيم احلرارة
وت�ضبب تغريات يف �ضغط الدم ،لذلك
يجب ا�ضت�ضارة الطبيب ب�ضاأن الأدوية
وا�ضتخداماتها خالل ف�ضل ال�ضيف،
وكيفية احلفاظ على برودة اجل�ضم
واحلفاظ على توازن الإلكرتوليت.

ولكن بعد املزيد من الفح�س املتاأين ات�ضح اأنهم على حق.
واأ�ضافت اأنه من دون املجموعة الأوىل الكاملة كنا �ضنفقد
على الأرجح ن�ضف اأعمال �ضك�ضبري”.
ويقدر ثمن هذه املجموعة املوجودة يف ثالثة جملدات
جلدية �ضخمة ،بنحو  2.5مليون جنيه اإ�ضرتليني ،ومن
خالل العثور على هذه الن�ضخة النادرة يف ا�ضكتلندا ،ي�ضل
عدد الن�ضخ اإىل  234ن�ضخة من الن�ضخ املوؤكدة الباقية من
املجموعة الأوىل الكاملة.
اجلدير بالذكر اأنه خالل هذا العام يكون قد م�ضى اأربعة
قرون على وفاة �ضك�ضبري ،يف  23اأبريل/ني�ضان عام .1616

ك�ضفت درا�ضة جديدة عن اأن
الأ�ضخا�س الذين يعانون انخفا�ضا
يف م�ضتويات ال�ضكر يف الدم بعد تناول
الطعام ينتهي بهم الأمر بال�ضعور
باجلوع ،وبالتايل ياأكلون مئات
ال�ضعرات احلرارية اأكرث من غريهم.
ووفقاً ملا ن�ضرته �ضحيفة "ديلي ميل"
 Daily Mailالربيطانيةً ،
نقال
عن دورية "نيت�ضور ميتابوليزم"
،Nature
Metabolism
جمع باحثون من كينغز كوليدج لندن
بيانات عن م�ضتويات ال�ضكر يف الدم
وغريها من املوؤ�ضرات ال�ضحية من
�ضخ�ضا يتناولون وجبة اإفطار
1070
ً
عادية ووجبات اأخرى.
�ضبب م�ضكالت الوزن
تو�ضل الباحثون اإىل اأن النخفا�س
يف م�ضتويات ال�ضكر يف الدم بعد
تناول الطعام هو �ضبب معاناة بع�س
الأ�ضخا�س مل�ضكالت يف وزن اجل�ضم،
حتى يف ظل اتباع الأنظمة الغذائية
التي تتحكم يف ال�ضعرات احلرارية.
واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن
الأ�ضخا�س ،الذين عانوا "انخفا�ضا
كبريا'' يف م�ضتويات ال�ضكر يف الدم،
كانوا اأكرث �ضعورا باجلوع بن�ضبة %9
وقاموا بتناول وجبتهم التالية قبل
الآخرين بحوايل ن�ضف �ضاعة.
ويقول الباحثون اإن الفهم الأعمق
لعملية التمثيل الغذائي ب�ضكل
منفرد لكل �ضخ�س على حدة هو
اأمر �ضروري بخا�ضة عندما يتعلق
الأمر بالتخطيط لنظام غذائي يهدف
لتح�ضني احلالة ال�ضحية.
اأكرب برنامج اأبحاث تغذية عامليًا
تعد النتائج هي الأحدث التي ت�ضدر
عن  ،PREDICTاأكرب برنامج
اأبحاث غذائي يف العامل ،والذي يعنى
بالتو�ضل اإىل اإجابات على م�ضائل
التغذية يف ظروف احلياة الواقعية.
قام املتطوعون امل�ضاركون يف الدرا�ضة
بتناول وجبة اإفطار خمتارة على
وجه التحديد يوميًا ،فيما كان متاح
لهم حرية الختيار بني كل وجبة
اأخرى ملدة اأ�ضبوعني.
 70األف وجبة وقيا�ضات ال�ضكر
وجمع الفريق بيانات عن 8000
وجبة اإفطار و 70،000وجبة اإجما ًل.
وا�ضتندت وجبات الإفطار القيا�ضية
اإىل فطائر املافن ،التي حتتوي على

الكمية نف�ضها من ال�ضعرات احلرارية
ولكن تختلف يف تكوينها من حيث
الكربوهيدرات والربوتني والدهون
والألياف.
واأجرى امل�ضاركون ا ً
أي�ضا اختبار
ا�ضتجابة �ضكر الدم اأثناء ال�ضيام
(اختبار حتمل اجللوكوز الفموي)،
لقيا�س مدى جودة معاجلة اجل�ضم
لل�ضكر ..وارتدى امل�ضاركون اأجهزة
مراقبة م�ضتمرة للغلوكوز CGM
لقيا�س م�ضتويات ال�ضكر يف الدم طوال
مدة الدرا�ضة ،بالإ�ضافة اإىل �ضا�ضات
ميكن من خاللها تتبع الن�ضاط اأثناء
النهار و�ضاعات وجودة النوم ً
ليال.
وقاموا ا ً
أي�ضا بتدوين م�ضتويات
اجلوع واليقظة با�ضتخدام تطبيق
على الهاتف ،جنبًا اإىل جنب مع
مواعيد وحمتويات الوجبات على
مدار اليوم ب�ضكل دقيق.
ما بعد ذروة ال�ضكر يف الدم
ركزت الأبحاث درا�ضات ال�ضابقة على
درا�ضة ن�ضبة ال�ضكر يف الدم بعد تناول
الطعام على الطريقة التي ترتفع بها
امل�ضتويات وتنخف�س يف اأول �ضاعتني
بعد الوجبة ،واملعروفة با�ضم ذروة
�ضكر الدم.
ولكن بعد حتليل البيانات ،لحظ
فريق باحثي PREDICT
اأن بع�س الأ�ضخا�س عانوا من
"انخفا�ضات كبرية يف ال�ضكر" بعد
حوايل  2اإىل � 4ضاعات من هذه الذروة
الأولية ،حيث انخف�ضت م�ضتويات
ال�ضكر يف الدم ب�ضرعة اإىل ما دون خط
الأ�ضا�س قبل العودة مرة اأخرى.
 10كغم زيادة يف الوزن
وبالإ�ضافة اإىل احلاجة اإىل تناول
الطعام ب�ضرعة اأكرب وكونهم اأكرث
�ضعو ًرا باجلوع بن�ضبة  ،%9من الذين
يعانون انخفا�س ال�ضكر يف الدم،
فقد تناولوا ا ً
أي�ضا � 75ضع ًرا حراريًا
اإ�ضافيًا يف غ�ضون اأربع �ضاعات من
الإفطار وما جمموعه � 312ضع ًرا
حراريًا اإ�ضافيًا على مدار اليوم.
كل هذا على الرغم من تناول كلتا
املجموعتني الوجبات نف�ضها بال�ضبط
على الإفطار ،مما يخلق ً
منطا ميكن
اأن يتحول اإىل حوايل  10كيلو غرامات
من زيادة الوزن على مدار عام.
موؤ�ضر اأف�ضل للجوع
وقالت دكتورة �ضارة بريي من

"كينغز كوليدج لندن" :اإنه لطاملا مت
ترجيح اأن م�ضتويات ال�ضكر يف الدم
تلعب دو ًرا مهمًا يف ال�ضيطرة على
اجلوع ،اأما ما تظهره النتائج الأخرية
فهو اأن انخفا�س ال�ضكر هو موؤ�ضر
اأف�ضل للجوع ويغري التفكري ال�ضائد
ب�ضاأن العالقة بني م�ضتويات ال�ضكر يف
الدم والطعام الذي يتم تناوله ،حيث
تبني اأن تناول ال�ضعرات احلرارية
الالحق يحدث كرد فعل لذروة �ضكر
الدم الأولية بعد الأكل.
تراكم ال�ضعرات احلرارية
وقالت بروفي�ضور اآنا فالدي�س من
جامعة نوتنغهام ،التي قادت فريق
الباحثني امل�ضاركني يف الدرا�ضة :اإن
ب�ضع مئات من ال�ضعرات احلرارية
يف اليوم ميكن اأن توؤدي اإىل زيادة
الوزن على مدار عام.
واأ�ضافت بروفي�ضور فالديز :اإن
"اكت�ضافنا يتمثل يف اأن حجم ال�ضكر
الذي ينخف�س بعد تناول الطعام له
تاأثري كبري على قدر ال�ضعور باجلوع
وال�ضهية ،وبالتايل ميكن اأن ي�ضاعد
الأ�ضخا�س بدرجة كبرية على فهم
وزنهم وحت�ضني �ضحتهم على املدى
الطويل".
الفروق الفردية الفريدة
ومبقارنة ما يحدث عندما يتناول
امل�ضاركون نف�س وجبات الختبار ،مت
اكت�ضاف وجود اختالفات كبرية يف
ا�ضتجابات �ضكر الدم بني الأ�ضخا�س..
وعلى الرغم من اأنه لوحظ اأن الذكور
لديهم م�ضتويات انخفا�س اأكرب قلي ًال
من الإناث يف املتو�ضط ،لكن مل ير�ضد
فريق الباحثني وجود اأي ارتباط بني
العمر اأو وزن اجل�ضم اأو موؤ�ضر كتلة
اجل�ضم من جانب ،وبني انخفا�س
م�ضتويات ال�ضكر يف الدم �ضواء بن�ضبة
كبرية اأو �ضغرية على اجلانب
الآخر.
ومت ا ً
أي�ضا ر�ضد بع�س التباين يف
حجم النخفا�ضات ،التي يعاين منها
كل �ضخ�س على حدة ،كا�ضتجابة
لتناول الوجبات نف�ضها يف اأيام
خمتلفة ،مما ي�ضري اإىل اأن الأمر
ل يعتمد على فقط على الفروق
الفردية يف التمثيل الغذائي،
ولكن يرتبط بالتاأثريات اليومية
خليارات الوجبات وم�ضتويات
الن�ضاط يف الوقت نف�ضه.

أكبر من تيتانيك ..سفينة بحجم  3بعد سنوات على وفاتها..
مالعب كرة قدم وهذه مهمتها تكريم خاص لألميرة ديانا في
عيدها الـ60

�ضيتم اإطالق �ضفينة ا�ضتك�ضاف علمية،
خالية من النبعاثات "تعمل بالطاقة
النووية" ،بحجم مماثل لأطول �ضفينة
�ضياحية يف العامل يف عام  ،2025اإذ
�ضت�ضم على متنها  22خمتربًا متطو ًرا
وت�ضل طاقة ا�ضتيعابها الإجمالية لأكرث
من � 400ضخ�س على متنها.
وفقا ملا ن�ضرته "ديلي ميل" الربيطانية،
ُ�ضممت �ضفينة اإيرث " 300لتوحيد
جهود العلم وال�ضتك�ضاف ملواجهة
اأكرب حتديات الأر�س'' .وبح�ضب ما
ذكره �ضال�س جيفر�ضون ،موؤ�ض�س �ضركة
 Iddes Yachtاملُ�ضنعة لل�ضفينة،
فاإنها �ضتلبي احتياجات حوايل  160عاملًا
يف وقت واحد.
تكنولوجيا خ�ضراء
�ضيتم جتهيز ال�ضفينة مبا يطلق عليه
"التكنولوجيا اخل�ضراء" التي ت�ضتخدم
يف جمالت البحث العلمي ،و�ضيتم
ت�ضغيلها بوا�ضطة مفاعل امللح امل�ضهور،
وهو نوع من مولدات الطاقة النووية
التي ت�ضتخدم اأمالح الفلورايد املن�ضهرة

كمربد وتعمل ب�ضغط منخف�س.
من�ضة علمية عائمة
عند اإطالق �ضفينة ال�ضتك�ضاف العلمي
اجلديدة� ،ضتكون مبثابة "من�ضة
تكنولوجية فائقة التطور للعلوم
وال�ضتك�ضاف والبتكار يف البحر''،
اإذ اإنه من املقرر اأن يتم جتهيز املعامل
واملختربات البالغ عددها  22باأنظمة
روبوتية وذكاء ا�ضطناعي.
وقال اآرون اأوليفريا ،الرئي�س
التنفيذي مل�ضروع "اإيرث  :"300اإنها
تتميز بالعمارة البحرية الالفتة من
خالل ت�ضميم اأعدته �ضركة NED
 ،Projectحيث �ضتقدم "ميزات
موجودة يف الرحالت البحرية والرحالت
ال�ضتك�ضافية والبحثية واليخوت
الفاخرة لكنها لن تكون واحدة منها".
تقول ال�ضركة امل�ضممة لل�ضفينة "اإيرث
 "300اإنها �ضتحتوي على "مدينة
علمية" داخل كرة �ضخمة ومن�ضة
مراقبة وم�ضاحة داخلية خم�ض�ضة
للبحث العلمي والرحالت ال�ضتك�ضافية.

اأكرب من تيتانيك
ومت النتهاء من مرحلة ت�ضميم "اإيرث
 ،"300ومن املقرر اأن تبداأ اأعمال
الت�ضييد قريبًا للمدينة العلمية العائمة
ال�ضخمة ،التي �ضتكون اأكرب من تيتانيك
وبطول ثالثة مالعب لكرة القدم.
ً
أ�ضطول
و�ضتحمل �ضفينة "اإيرث  "300ا
من ال�ضفن املتطورة حتت املاء
للم�ضاعدة يف درا�ضات اأعماق البحار
وطائرة هليكوبرت لل�ضماح للعلماء
والطواقم بال�ضفر من واإىل ال�ضفينة
وا�ضتك�ضاف البيئة املحيطة من اجلو.
م�ضدر اإلهام
واأ�ضار جيفر�ضون اإىل اأن ت�ضميم
ال�ضفينة مت اختياره ليكون مبثابة
م�ضدر اإلهام للعلماء لتقدمي حلول علمية
عاملية مل�ضكالت الكرة الأر�ضية.
تت�ضع ال�ضفينة "اإيرث  "300لإقامة
عدد اإجمايل ي�ضمل  160عاملًا و20
خبريًا مقيمًا و 20طالبًا و� 40ضي ًفا من
كبار ال�ضخ�ضيات و 165طاقمًا لدعم
املقيمني والزوار على منت ال�ضفينة.

�ضيتم تكرمي اأمرية ويلز الراحلة ديانا ،بلوحة
زرقاء يف عيد ميالدها ال�ضتني وفق ما اأفاد موقع
«غارديان» ..فرغم مرور �ضنوات على وفاتهاُ ،ر ِّ�ضح
ا�ضمها لتكون واحدة من  6ن�ضاء �ضتُ�ضنع لهنّ لوحة
خا�ضة تقدي ًرا جلهودهن وب�ضماتهن يف املجتمع
الربيطاين ..فقد اأعلنت منظمة الرتاث الإنكليزي
لوحاتها لعام  2021ل�ضت �ضيدات ،من بينهن ا ً
أي�ضا
النا�ضطة املناه�ضة للعبودية اإلني كراف ،وكارولني
نورتون التي �ضاعدت يف تغيري قوانني الطالق يف
بريطانيا؛ وم�ضممة الأزياء جان موير.
ومت اختيار «الاليدي دي» بعد اأن طرحها جمل�س
لندن ،الذي اأطلق حملة تطلب من اجلمهور اإر�ضال
اقرتاحات.
وقالت اآنا اإيفي�س ،مديرة تنظيم الرتاث
الإنكليزي�« :ضعرت اللجنة اأنها حالة ت�ضتحق
التكرمي ح ًقا ..ديانا هي بال �ضك �ضخ�ضية مهمة

أبراج األسبوع
توقعات برج الحمل
ت�ضعر بال�ضغط لأن الكثري من املهام مرتاكمة عليك وكلها حتتاج منك الرتكيز
ال�ضديد والنتباه ،كل ما حتتاجه هو اأن حت�ضل على هدنة وجتل�س دقائق
ل�ضتجماع اأفكاركوقتها �ضت�ضعر اأن الأمور اأ�ضهل كثريًا من ال�ضابق.
يراودك الكثري من احلنني جتاه حبيبك ال�ضابق ،وميكن اأن يدفعك هذا للت�ضرف
بطريقة غري حم�ضوبة ول متوقعة �ضتده�ضك اأنت نف�ضك ..حاول اأن تزن ت�ضرفاتك جيدًا واإل �ضتندم
كثريًا فيما بعد على هذه اخلطوة غري املح�ضوبة.

توقعات برج الثور
ينتظرك جناح كبري اليوم يف العمل خا�ضة يف ما يتعلق بتوقيع ال�ضفقات
اأو ك�ضب عمالء جدد ب�ضبب براعتك يف الإقناع ..لكن كن حذ ًرا من التورط يف
م�ضاريع مل حت�ضبها جيدًا فقد يعر�ضك هذا خل�ضارة كبرية لح ًقا.
حظك يف العمل ل ميتد اإىل ال�ضعيد العاطفي ،فرغم اأنك حتقق نف�ضك يف العمل
وت�ضعر بال�ضعادة تعجز عن التفاو�س مع �ضريك حياتك اأو الو�ضول حلل و�ضط يف امل�ضكالت التي
تواجهكما ..حاول ان تتجنب املواجهة قدر الإمكان واأجل اأية �ضدامات ملا بعد.

توقعات برج الجوزاء

مهنياً :حذار النزاعات واملواجهات وانتبه للتفا�ضيل ،وتاأنَّ يف ات�ضالتك ويف
توقيعك العقود اأو قيامك مب�ضاع من اأجل ت�ضوية.
ً
عاطفياً :حترز جناحاً وت�ض ّوي م�ضكلة اأو خالفا هذا اليوم وت�ضفو العالقات
ويكون القلب �ضعيد ًا.
�ضحياً :ال�ضفاء هو عنوان هذا اليوم على ال�ضعيد ال�ضحي والنف�ضي.

توقعات برج السرطان
تواجه حتديات كبرية يف العمل تفر�س عليك تكري�س املزيد من وقتك للمكتب..
ميكن اأن تعر�س عليك فر�ضة لعمل اإ�ضايف موؤقت ورغم اأن الإغراء كبري عليك األ
ت�ضعر بالذنب اأو الندم اإذا ا�ضطررت لرف�ضها لأنها �ضتزيد من ال�ضغوط الكبرية
عليك.
ال�ضخ�س الذى ت�ضعر بالإعجاب نحوه يبادلك امل�ضاعر ولكنه يخاف من �ضعوره باأنك ل تتم�ضك به مبا
يكفي ..اأحيا ًنا ي�ضعر من ت�ضرفاتك اأنك ل تعرفه جيدًا واأن لديك �ضورة غري �ضحيحة عنه ،فحاول
منحه فر�ضة لتعرفه اأكرث.

توقعات برج االسد
اأمامك العديد من فر�س النجاح والتقدم على ال�ضعيد املهني خا�ضة اإذا كنت
تعمل يف جمال العمل العام ..قد حتتاج للتفكري يف جمال عملك اإذا كنت ت�ضعر اأن
الفر�س اأمامك حمدودة يف هذا املكان وحتتاج ملكان ي�ضتوعب املزيد من مواهبك
وقدراتك ومينحك فر�س اأكرب للتقدم.
ميكن اأن يف�ضد العناد الكثري من اللحظات اجلميلة يف عالقتك العاطفية ،فحاول اأن تكون مر ًنا ول
تت�ضبث براأيك اأكرث من الالزم خا�ضة اأن �ضريكك يقدم من وقت لآخر بع�س التنازلت للو�ضول حلل
و�ضط.

توقعات برج العذراء
رغم اأنك تبذل الكثري من اجلهد اإل اأن النتائج التي حت�ضل عليها لي�ضت بالقدر
الذي تتمناه وتتوقعه ،وهو اأمر حمبط ومزعج ولكن ل ينبغي اأن تتوقف هنا..
عليك اأن تراجع نف�ضك يف تكنيك عملك.
�ضريحا مع نف�ضك وتوازن بني عيوبه ومميزاته
ل�ضت مطالبًا باإ�ضالح �ضريك حياتك ،وعليك اأن تكون
ً
وتفكر هل ميكنك تقبله بالكامل اأم ل ،وحاول اأن تاأخذ قرارك يف اأقرب وقت لت�ضع حدًا ملتاعبكما يف
العالقة.

توقعات برج الميزان
حتظى بيوم هادئ يف العمل اليوم على عك�س الفرتة القليلة املا�ضية التى كانت
مليئة بال�ضغوط وامل�ضاكل ..اغتنم الفر�ضة لتنمية وتطوير مهاراتك يف العمل
لتكون على قدر املناف�ضة.
ميكنك دائ ًما اأن تدعم �ضريك حياتك بكل الطرق املمكنة حتى لو مل ميكنك م�ضاعدته
بطريقة عملية ميكن اأن تكفيه كلمة منك لي�ضعر منك بالحتواء والدعم وامل�ضاندة.

توقعات برج العقرب
اإذا كنت تنوى اقتحام جمال ال�ضتثمارات فال يوجد وقت اأف�ضل من الآن لتفعل
ذلك ،فقط ادر�س كل العرو�س التي تقدم لك ب�ضكل جيد قبل الإقدام على هذه
اخلطوة.
تخليت موؤخ ًرا عن النظارة الوردية التي ترى العالقة العاطفية من خاللها،
وتنجذب اأكرث اإىل ال�ضخ�س العملي يف تعبريه عن احلب ول تهتم بالأقوال اإمنا
بالأفعال وهذا جيد ويجعلك تقرتب من الدخول يف عالقة م�ضتقرة.

توقعات برج القوس
ميكن اأن تتكبد الكثري من اخل�ضائر الفرتة املقبلة ب�ضبب ا�ضتثمارات غري مدرو�ضة
تورطت فيها الفرتة املا�ضية ..حاول اأن توازن بني اغتنام الفر�س وبني التهور
والقرارات املت�ضرعة غري املدرو�ضة ول املخطط لها.
حتتاج لأن تنهي عالقة عاطفية طاملا ت�ضببت لك مب�ضاكل و�ضرر وت�ضببت يف
اإ�ضعاف ثقتك بنف�ضك ،واإذا كنت اأعزب فكن حذ ًرا من الدخول يف عالقات ل تعرف
جيدًا الطرف الآخر بها.

توقعات برج الجدي
انتبه لالأ�ضخا�س الذين ي�ضمرون لك عداوة يف مكان عملك رغم اأنهم يظهرون
املودة واحلب لك ..من الأف�ضل اأن تكون اأكرث تكت ًما على عملك وكذلك على
اأ�ضرارك ال�ضخ�ضية يف العمل.
حاول اأن تقلل من عقالنيتك يف العالقة العاطفية ،دع قلبك يحكم هذه املرة واتبع
حد�ضك ففيما يخ�س العالقة العاطفية هناك بع�س الأ�ضياء التي يرف�ضها املنطق لكن القلب يعرف
جيدًا اأنها �ضحيحة.

ح ًقا يف اأواخر القرن الع�ضرين ..لقد كان لها
تاأثري كبري وكانت حتظى ب�ضعبية كبرية».

توقعات برج الدلو

الإمكان.

ا�ضتمتع ب�ضحبة الأ�ضخا�س الذين يفكرون بطريقتك نف�ضها يف العمل فهذا �ضيوؤدي
اإىل احل�ضول على نتائج اإيجابية للغاية يف العمل ويوؤثر اإيجابًا على اإنتاجيتك.
حتظى بيوم م�ضتقر على امل�ضتوى العاطفي ،و�ضت�ضتمتع بوقت هادئ ورومان�ضي
مع �ضريك حياتك ،وت�ضعر اأنك اأح�ضنت الختيار ..ا�ضتمتع بهذه اللحظة قدر

توقعات برج الحوت
من املتوقع اأن حتقق الكثري من النجاحات على اجلبهة املهنية ،وميكن
اأن حت�ضد الكثري من املال مقابل خدمات ب�ضيطة �ضبق وقدمتها ،وميكن اأن
حت�ضل على عر�س مايل اأو مهني طال انتظاره.
�ضتتلقى ن�ضيحة لها قيمتها من �ضريك حياتك اليوم ..من ال�ضرورى األ
تتحول اإىل موقف دفاعي وتتجاهل هذه الن�ضيحة لأن ذلك لن يوؤدي اإل اإىل الندم ففي النهاية
هو ل يبحث اإل عن م�ضلحتك.

بشرى خالد العزاوي
رئيس التحرير التنفيذي
العدد ( ) 140االثنني
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جانب من إفتتاح مبنى محكمة األحوال الشخصية و غرفة المحامين الجديدتين في الكاظمية

نقيب المحامين يدعو لتكاتف الجميع لردع محاوالت النقابة تخاطب الداخلية لتسهيل
أعمال المحامين في مديرية
النيل من المهنة أو أبنائها
الجوازات ..والوزارة تستجيب
املحامي _خا�ص
اأدى عدد من املحامني اجلدد اليمني القانونية اأمام نائب
رئي�ص حمكمة ا�شتئناف الكرخ القا�شي اأمري ال�شمري،
وبح�شور نقيب املحامني العراقيني الأ�شتاذ �شياء
ال�شعدي  ،ووكيل النقابة الأ�شتاذ رزاق العبيدي،
بالإ�شافة حل�شور بع�ص اأع�شاء جمل�ص النقابة .
وخالل كلمته ،حت ّدث ال�شعدي عن اخالقيات عمل
املحامي ،واهم الواجبات واحلقوق التي كفلها قانون
املحاماة ،م�شري ًا اإىل اأهمية اأن يتحلى املحامي باأخالقه
املهنية و�شرورة التقيد بتقاليد مهنة املحاماة ،واأن

ذاكر ًا ح�شا�شية املعلومات وخ�شو�شية ق�شايا النا�ص
يراعي اآدابها و اأعرافها .
وتطرق ال�شيد النقيب اإىل مو�شوع حماولت اإ�شقاط التي توكل اإليه.
هيبة املهنة من قبل بع�ص الفا�شدين اأو الذين ل يريدون م�شدد ًا يف الوقت نف�شه على �شرورة التعامل وفق النظم
الأخالقية بني املحامني والق�شاء .
للعدالة ودولة القانون اأن ت�شود يف هذا البلد .
واأو�شح ال�شعدي :اأن هناك بع�ص اجلهات حتاول النيل واكد ال�شيد للنقيب على وجوب ممار�شة املهنة ب�شرف
من املحامي وحقوقه املقررة ،بع�شها عن جهل يف القانون و نزاهة ،وعلى املحامي اأن يطور نف�شه مبا ين�شجم و
والبع�ص الآخر عن عمد يف عدم تطبيق قانون املحاماة .الدفاع عن احلقوق امل�شروعة .
م�شيفاً :اأن النقابة ما�شية يف اتخاذ الإجراءات القانونية من جانبهم� ،شكر املحامون النقابة لتوجيهاتها و دعمها
املبا�شر للمحامني ال�شباب ،موؤكدين اأن ميار�شوا املهنة
بحق كل من يحاول النيل من املحاماة .
وتطرق ال�شعدي اإىل واجبات املحامي جتاه موكله ،باأمانة طبقا للق�شم املهني الذي اأق�شموا عليه.

العبيدي :عدم محاسبة
ّ
المتجاوزين يجر إلى التهاون في
هيبة المهنة

املحامي _خا�ص
ردت وزارة الداخلية على م�شمون كتاب نقابة املحامني العراقيني
بالعدد (  ) ٩٥٥واملوؤرخ يف  ،٢٠٢١ / ٢ / ٤واملت�شمن طلب ت�شهيل
اعمال املحامني يف املديرية العامة لالأحوال املدنية واجلوازات
والإقامة ،حيث ا�شتجابت الوزارة مل�شمون الكتاب املر�شل.
وجاء يف كتاب النقابة« :بالوقت الذي نثمن فيه التعاون الكبري
الذي تبديه وزارتكم املوقرة ودوائرها مع ال�شادة املحامني وهم
يوؤدون عملهم القانوين ،فاإننا نود اأن نعر�ص على انظاركم بوجود

بع�ص ال�شعوبات التي تواجه املحامني عند مراجعتهم ودخولهم
اإىل دائرة اجلوازات العامة ،الأمر الذي اقت�شى مفاحتتكم بهذا
ال�شاأن لغر�ص ت�شهيل مهمة املحامني عند مراجعتهم ودخولهم
الدائرة» .
من جانبها ،ردت الوزارة باأنها وجهت بت�شهيل اإجراءات
ال�شادة املحامني ،حيث يتم ا�شتقبالهم واإجناز الأعمال املوكلني
واملكلفني بها وفق القانون ،م�شيفة انها وجهت باإعطاء هذه
ال�شريحة الأهمية عند مراجعتها مفا�شل املديرية املذكورة.

بتوجيه من السيد نقيب المحامين

الدليمي تزور دائرة التقاعد العسكري
املحامي_خا�ص
زارت ع�شو جمل�ص نقابة املحامني العراقيني/
رئي�ص جلنة العالقات العامة ،املحامية �شهد
الدليمي ،دائرة التقاعد الع�شكري لبحث عدد
من ال�شكاوى واملعوقات التي وردت للنقابة

بخ�شو�ص الدائرة املذكورة ،وبتكليف ال�شيد
النقيب الأ�شتاذ �شياء ال�شعدي.
والتقت الدليمي مدير الدائرة الفريق حميد
عناد احللبو�شي ،حيث تباحث اجلانبان
حول ت�شهيل اأعمال املحامني وامتيازاته

املقررة وفق القانون.
ونقلت الدليمي ال�شكاوى والعراقيل التي
تواجه اأعمال املحامني ،داعية اإىل اأن
يح�شل املحامي على الحرتام و التقدير
الذي اأوجبه القانون.

من جانبه ،اأبدى الفريق احللبو�شي
تعاونه مع املحامني ،موجهاً فور
ا�شتماعه لل�شكاوى ،بحلها جميعاً،
واإبداء الت�شهيالت والرعاية الالئقة
للمحامني ،وتقدمي الدعم القانوين لعملهم.

إلى الزمالء المحامين كافة
م  /أعالم العراق

املحامي_خا�ص
زار وكيل نقابة املحامني العراقيني ،الأ�شتاذ رزاق
العبيدي ،غرفة حمامي املحمودية ،ملتابعة اأعمال
املحامني وال�شتماع لأهم اأطروحاتهم املهنية
وتطلعاتهم.
وخالل حديثه ،اأعرب العبيدي عن �شعادته بزيارة
الغرفة ،م�شتذكر ًا بداية م�شواره املهني ،والذي انطلق
من هذه الغرفة ،داعياً املحامني اإىل تكاتفهم يف خدمة
زمالئهم.
واأ�شار العبيدي اإىل �شرورة اأن يفهم اجلميع دور

املحامي وامتيازاته ،موؤكد ًا :اأن عدم حما�شبة
املتجاوزين �شواء من املوظفني اأو الدوائر احلكومية
والوزارات ،يجر اإىل التهاون يف هيبة املهنة.
م�شدد ًا على �شرورة اتخاذ الإجراءات القانونية،
واإحالة من يتق�شد الإ�شاءة لتخاذ الإجراءات
القانونية بحقه.
هذا و�شدد ال�شيد الوكيل على اأن يعي اجلميع امل�شوؤولية،
ف�شمعة املهنة وكرامة املحامني هي م�شوؤولية ت�شامنية.
و�شكر املحامون ح�شور ال�شيد الوكيل،
وزيارته لالإطالع ب�شكل ميداين على �شري العمل.

تدعوكم نقابة املحامني العراقيني و ا�شتناد ًا ملـا ورد فـي كتـاب وزارة الثقافـة دار الكتـب والوثائق املكتبـة الوطنيـة ال�شـادر بالعـدد (  ) ٨٤٤بتـاريخ ٦
 ٢٠٢١ / ٣ /حتـت عنـوان ( اأعالم الـعـراق ) واملت�شمن الطلب من النقابة تر�شيح ال�شخ�شيات العراقية البارزة يف بلدنا العزيز يف العلوم والن�شاطات
الفكرية كافة من املحامني واملحاميـات اأع�شاء الهيئة العامة لنقابة املحامني العراقيني ،املتميزين باأعمالهم الفكرية والقانونية ،لغر�ص التعريف ب�شـريهم
الذاتيـة ون�شـاطاتهم لكـي ت�شـتفيد منهـا الأجيـال حـا�شـر ًا وم�شـتقب ًال ،الأمر الذي اقت�شى وا�شتجابة لطلب ا�شتحداث ق�شم (اأعالم العراق) يف الوزارة
املذكورة التوجه اىل ال�شادة املحامني ،وال�شيدات املحاميات ،ممن لهم انتاجات فكرية تعبئة ا�شتمارة الرت�شيح ل�شخ�شيات اعالم العراق املرافقة لهذه
الدعوة والتقيد مبا جاء يف حقولها من معلومات مع �شورة �شخ�شية واي�شالها اإىل النقابة ب�شورة مبا�شرة وايداعها اإىل مديرة اإدارة النقابة ،اأو ار�شالها اإىل
النقابة عن طريق العنوان اللكرتوين :
info @ iraqbar . org
وذلك خالل مدة (  ) ٢٠يوماً من تاريخ �شدور هذه الدعوة .

مع التقدير .

