
علي الفاطمي
الأ�ستاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب  اإلتقى 
نقابي،  وفد  راأ�س  على  ال�سعدي،  �سياء 
الأ�ستاذ  الفل�سطيني  اخلارجية  وزير 
�سيافة  مقر  يف  الإثنني،  املالكي،  ريا�س 
للتباحث  وذلك  العراقي،  الوزراء  جمل�س 
الفل�سطيني،  الو�سع  تطورات  اآخر  حول 

وحربه �سد الكيان ال�سهيوين.
النقابة  جمل�س  ع�سو  اللقاء  وح�سر 
وال�سفري  الدليمي  �سهد  الأ�ستاذة 
الفل�سطيني يف العراق الأ�ستاذ اأحمد عقل، 

وعدد من املحامني الأكادمييني.
النقيب  ال�سيد  اأكد  حديثه،  وخالل 
�سرورة تر�سني وتقوية الن�سال الوطني 
الواحد  الهدف  باجتاه  الفل�سطيني 
املن�سود، والتاأكيد على اأن منظمة التحرير 
ل�سعب  ال�سرعي  املمثل  هي  الفل�سطينية 

فل�سطني.
واأ�سار ال�سعدي اإىل: اأن الأحداث الأخرية 
التي ح�سلت بعد ثورة ال�سعب الفل�سطيني 
اأثارت  الغا�سب  ال�سهيوين  الكيان  �سد 
لرفع  العامل  دول  كل  يف  ال�سعوب  اإنتباه 

ا�سطفافاً  وّلد  ما  الفل�سطينيني،  ظالمة 
كبريًا اإىل جانب الأر�س املحتّلة.

الق�سية  اأن  على:  ال�سعدي  و�سدد 
اإىل عمل تطبيقي  الآن  الفل�سطينية حتتاج 
فقط.  املواقف  واإعالن  البيانات  غري 
من  ُتَعُد  املتعددة  الإنتهاكات  اأن  م�سيفاً: 
حيث الو�سف القانوين طبقاً للقانون الدويل 
عن�سري  طابع  ذات  جماعي  قتل  جرائم 
قائم على التمييز والتطهري العرقي، وهي 
اأ�سا�س �سالح لن�سوء امل�سوؤولية اجلنائية 
ال�سيا�سية  والقيادات  لالأفراد  الدولية 

والع�سكرية للكيان ال�سهيوين.
بالوفد  الوزير  ال�سيد  رحب  جانبه،  من 
الرتكيز  �سرورة  عن  متحدثاً  النقابي، 
القانونية،  العملية  الق�سايا  من  نوع  على 
الأخرى،  املواجهات  اأنواع  اإىل  اإ�سافة 
عملت  التي  اخلطوات  اأهم  م�ستعر�ساً 
حربها  يف  الفل�سطينية  الدولة  عليها 
املحاكم  اأمام  الدعاوى  واإقامة  الق�سائية 
ترافق  التي  ال�سغوط  وحجم  الدولّية 

ال�سري يف هذه الدعاوى.
الأق�سى  امل�سجد  اأن  اإىل:  املالكي  ولفت 

الإحتالل،  جنود  من  وُي�ستباح  ُيدنَّ�س 
وامل�ستوطنني،  الغزاة  بدخول  وُي�سمح 
يف  ال�سالة  من  امل�سلم  ُيحَرم  بينما 

امل�سجد كل يوم.

معركة  ان  اإىل:  الوزير  ال�سيد  واأ�سار 
اأن  يجب  التي  املعركة  هي  القد�س 
تبقى يف نفو�سنا للدفاع عنها با�سم كل 
العرب وامل�سلمني والأحرار يف العامل.

معركة  ان  اإىل:  الوزير  ال�سيد  واأ�سار 
اأن  يجب  التي  املعركة  هي  القد�س 
تبقى يف نفو�سنا للدفاع عنها با�سم كل 
العرب وامل�سلمني والأحرار يف العامل.

ضيــــاء السعـــــدي 
رئيس التحرير

تقوية النضال الوطني 
الفلسطيني

منذ العدوان الغا�سم على �سكان حي )ال�سيخ جّراح( و)امل�سجد الق�سى( 
ال�سهيوين  الكيان  عدوان  يوم  بعد  يوماً  يت�ساعد  العربية،  القد�س  يف 
املحتل على �سعبنا الفل�سطيني يف )ال�سفة الغربية( و)غزة( بكل و�سائل 
املوت والقتل والدمار وهدم البنايات وامل�ساكن، با�ستخدام ال�سواريخ 
�سوى  �سيئاً  ال�سالح  من  ميلك  ل  اعزل  �سعب  �سد  والر�سا�س  واملدافع 
اأر�سه  بالدم منذ نكبة 1948، وبعدالة ق�سيته يف حترير  اإميانه املعمد 

واإقامة دولته وعا�سمتها القد�س، طبًقا لقرارات ال�سرعية الدولية.
اإن ما يتعر�س له ال�سعب الفل�سطيني الأبي من قتل ومذابح وح�سية وهدم 
للقانون  طبقاً  القانوين  الو�سف  حيث  من  ُيَعُد  لأر�سه،  و�سلب  مل�ساكنه 
الدويل جرائم قتل جماعي ذات طابع عن�سري قائم على التمييز والتطهري 
العرقي، وتعد اأ�سا�ساً �ساحلاً لن�سوء امل�سوؤولية اجلنائية الدولية لالأفراد 
والقيادات ال�سيا�سية والع�سكرية للكيان ال�سهيوين املحتل لأر�س فل�سطني 
و�سعبها، تبعاً ملخالفتها قواعد القانون الدويل الإن�ساين، واأمام الإجحاف 
املتعّمد القائم على منهج الإ�ستحواذ وامل�سادرة لأرا�سي فل�سطني وبناء 
امل�ستوطنات على ح�ساب مالكيها الأ�سليني وحقوقهم، وا�ستمرار املحتل 
مبمار�ساته العدوانية الفا�سية القائمة على القتل وال�سطهاد والعتقال 

والتعذيب عند التعامل مع �سعب فل�سطني.
على  اجلميع،  ومن  العمل،  ينبغي  اخلطرية  التحديات  هذه  واأمام 
الهدف  باجتاه  الفل�سطيني  الوطني  الن�سال  وتقوية  تر�سني  �سرورة 
الواحد املن�سود، والتاأكيد على ان منظمة التحرير الفل�سطينية هي املمثل 

ال�سرعي ل�سعب فل�سطني.
لقد بات �سرورياً وملّحاً تفعيل دور املحامني ونقاباتهم من خالل )احتاد 
يف  واحلقوقية  القانونية  املعركة  �سروط  ل�ستكمال  العرب(،  املحامني 
الدولية، وتوفري م�ستلزمات  املحاكم  اأمام  فل�سطني  اإثبات حقوق �سعب 
اإ�سدار الأحكام مبتابعة الدعاوى اأمام الق�ساء اجلزائي الدويل، ومنها 
املحكمة اجلنائية الدولية مبا يوؤمن معاقبة مرتكبي اجلرائم الوح�سية 

بحق ابناء �سعب فل�سطني، التي راح �سحيتها العديد من ال�سهداء الأبرار 
العراقيني  املحامني  نقابة  وال�سباب.اإن  وال�سيوخ  والن�ساء  الطفال  من 
حتيي ال�سعب الفل�سطيني و�سموده الإ�سطوري و�سالبته الوطنية التي 
له  يتعر�س  الذي  الغا�سم  العدوان  رغم  اأجمع  والب�سرية  العامل  اأذهلت 
وهو يف ال�سبيل الذي اختاره من اأجل حترير وطنه واإقامة دولته احلرة 

امل�ستقلة وعا�سمته القد�س بدون تفريط اأو م�ساومة.

السعدي يلتقي وزير الخارجية الفلسطيني  و يؤكد ضرورة تفعيل المعركة القانونية ضد اإلحتالل 
نقابة المحامين تدرس التحضيرات للمشاركة في عملية الرقابة على اإلنتخابات البرلمانية المقبلة

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            
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  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني بالرقم )1209 ( العدد  )  141  (  اخلميس  27/  5  / 2021 

املحامي _خا�س
اإ�ستقبل نقيب املحامني العراقيني، الأ�ستاذ �سياء ال�سعدي 
يف مكتبه، اأ�ستاذ القانون الد�ستوري يف عدد من اجلامعات 

اللبنانية والعربية،  الدكتور اأمني عاطف �سليبا. 
وح�سر اللقاء ع�سو جمل�س النقابة الأ�ستاذة �سارة املوىل 
ومدير عام دائرة احلرا�سات الق�سائية يف جمل�س الق�ساء 
احلديث  جرى  حيث  ح�سن،  عبد  رحيم  الأ�ستاذ  الأعلى 
يف  الد�ستوري  الق�ساء  واأهمية  الد�ستورية،  النظم  حول 
نقابة  بني  العلمي  التعاون  عن  ف�ساًل  القانون،  دولة  بناء 
دورات  لعقد  الد�ستوري،  القانون  وا�ساتذة  املحامني 

معرفية قانونية مكثفة .
الق�ساء  جتربة  اأن  اإىل:  النقيب  ال�سيد  اأ�سار  حديثه،  ويف 

الد�ستوري جديدة على العراق، وحتتاج لفرتة من الوعي 
ب�ساأن  النقابة  مواقف  مبيناً  الإخت�سا�س.  بهذا  القانوين 

قانون املحكمة الإحتادية العليا، والد�ستور العراقي. 
من جانبه، �سكر الدكتور �سليبا نقابة املحامني ل�ستقبالها، 
متحدثاً عن اأهم الثغرات القانونية التي ت�سمنها الد�ستور 
من  األغاماً  يحتوي  الد�ستور  "اأن  موؤكدًا:  العراقي، 
الأخطاء ت�سع البلد يف حالة اإرباك وتعيق حركة تقدمه". 
م�سريًا اىل: اأن العراق من اأول الدول العربية التي كتبت 
الد�ستوية  القوانني  على م�ستوى  د�ستورًا مميزًا وراقياً 
على  اجلانبان  واتفق  هذا   .192٥ عام  املنطقة  يف 
التوا�سل لأجل تن�سيق ح�سور فقهاء واأ�ساتذة القانون 

الد�ستوري، وفتح دورات للمحامني بهذا اخل�سو�س.

نقيب المحامين العراقيين 
يستقبل البروفيسور أمين صليبا 

 املحامي _خا�س
اإن من اأبرز ما يهدد احلركة النقابية يف بلدنا العزيز، 
والنقابات  للمهن  التنظيمية  بالوحدات  واملتمثلة 
الذي  الإ�ستهداف  هو  والروابط،  والإحتادات 
ع�سائرية  وتكوينات  جهات  قبل  من  له  تتعر�س 
قواعد  على  النق�سا�س  بق�سد  و�سيا�سية،  وحزبية 
اأو  ا�ستقاللها  من  والنيل  املهني،  النقابي  العمل 
التدخل يف قراراتها الوطنية اأو املهنية اأو التنظيمية.

اإن النقابات والإحتادات تعلن موقفها الراف�س لكل 
الأ�ساليب التي تتعر�س لها بهدف م�سادرة ا�ستقالل 
حقوقها  عن  الدفاع  يف  لدورها  واإفقادها  قراراتها، 

وحقوق املهنة ومنت�سبيها من املهنيني.
له  تعر�ست  ما  وترف�س  ت�سجب  فاإنها  هذا  وعلى 
نقابة الأطباء ونقيبها، وتطالب احلكومة واجلهات 
الر�سمية بتحمل م�سوؤوليتها يف �سمان العمل النقابي 
م�سايقة  اأو  تدخل  كل  عن  بعيدًا  وامل�ستقل  احلر 

خالفاً للد�ستور والقوانني النافذة.
2021/٥/23

- نقابة املحامني العراقيني
- نقابة اجليولوجيني

- نقابة الأطباء
- نقابة الأكادمييني

- نقابة املهند�سني
- نقابة اأطباء الأ�سنان

- نقابة ال�سيادلة
- نقابة الكيميائيني

- نقابة املحا�سبني واملدققني
- احتاد املقاولني

- احتاد احلقوقيني
- نقابة ذوي املهمن ال�سحية
- نقابة ذوي املهن الهند�سية

- نقابة الأطباء البيطريني
وزارة  يف  وال�ساندة  الإدارية  الكوادر  نقابة   -

ال�سحة
- الحتاد العام لنقابات عمال العراق

- الحتاد العام لنقابات العاملني يف العراق
- احتاد املجال�س والنقابات العمالية يف العراق

- احتاد نقابات النفط والبرتوكيمياويات
- احتاد النقابات العمالية واملهنية امل�ستقلة

- الحتاد الوطني املركزي لنقابات عمال العراق

بيان صادر عن النقابات 
واإلتحادات المهنية في العراق

املحامني  نقابة  عن  �سادر  بيان 
النا�سط  اغتيال  ب�ساأن  العراقيني 

املدين )اإيهاب جواد الوزين( 
امل�سهد  به  يّت�سم  ما  اأبرز  من  اإن 
احلا�سر  الوقت  يف  العراقي  الوطنّي 
هو ا�ستمرار عمليات القتل والغتيال 
وتنال  نالت  والتي  بهما،  التهديد  اأو 
لت�سفية  العراقيني،  من  العديد 
قيامهم  ملجرد  اأو  ما�سية  ح�سابات 
الد�ستورية  حقوقهم  مبمار�سة 
التظاهر  اأو  الراأي  عن  التعبري  يف 

ال�سلمي.
الدموي  ال�سياق  هذا  نطاق  ويف 
النا�سط  اغتيال  ياأتي  املت�ساعد، 
الذي  الوزين(  جواد  )اإيهاب  املدين 
يوؤكد  مبا  الّنكراء  اجلرمية  يُد  نالته 
بارتكاب  الإيغال  يف  ا�ستمرارها 
ال�سعب  اأبناء  �سد  اخلطرة  اجلرائم 
العراقي وا�ستهداف حياتهم واأمنهم، 
والتي خلقت حالة من اخلوف والقلق 
بني �سفوف اأبناء ال�سعب واملجتمع، 
بعد اأن اأ�سبحوا جميعاً �سمن لوائح 
�سببه  وما  والغتيال،  والقتل  املوت 
ذلك من هلع و�سعور بعدم الطمئنان 

والعي�س الآمن.
التحديد  وجه  وعلى  احلكومة،  اإن 

هي  الأمنية،  اجلهات  واخل�سو�س 
عن  مبا�سرة  ب�سورة  امل�سوؤولة 
يف  حّقهم  و�سمان  العراقيني  حماية 
فيكون  لذا  الآمن،  والعي�س  احلياة 
حتقيقي  فريق  ت�سكيل  منها  املطلوب 
قانونية  ب�سالحيات  متخ�س�س 
املحامني،  نقابة  فيها  متثل  وا�سعة 
للنظر يف جرائم القتل والإغتيال التي 
من  الكثري  ونالت  موؤخرًا  ارتكبت 
وال�سيا�سيني  والإعالميني  الن�سطاء 
جّدية  مبجهودات  للقيام  والنقابيني، 
هوؤلء  ك�سف  اإىل  مو�سلة  وجريئة 
املجرمني القتلة دون اللتفات اإىل اأي 

حماية قد ُتخلع عليهم.
اتخاذ  اإىل  تتطلع  املحامني  نقابة  اإن 
وقف  �ساأنها  من  عملية  اإجراءات 
القتل  جرائم  ارتكاب  ا�ستمرار 
الدموية بحق اأبناء ال�سعب العراقي، 
القتلة  من  العادل  والقت�سا�س 
من  الأبرياء  بدم  اأياديهم  امللطخة 

العراقيني.

                       �سياء ال�سعدي
                نقيب املحامني العراقيني

بيان

املحامي _خا�س
العراقيني،  املحامني  نقيب  خاطب 
بكتاب  ال�سعدي،   �سياء  الأ�ستاذ 
ملجل�س  العامة  الأمانة  ر�سمي  
الأمني،  ال�سيد  مكتب  الوزراء/ 
عند  املحامني  اعتماد  لطالب  وذلك 
تنظيم عقود املركبات بيعاً و�سراًء، 
لـدى  العقـود  ت�سجيل  قبول  وعدم 
العقود  اإل  العامة  املرور  مديرية 

املنظمة من قبل حماٍم. 
»لعدم  النقابة:  كتاب  يف  وجاء 
للعقود  القانونية  اجلوانب  توفر 
الواقعة على بيع و�سراء املركبات، 
وما يرتتب عليها من ا�سرار بالغة 
ولوجود  العقود،  هذه  باأطراف 
العديد من املوؤ�سرات ال�سلبية على 
ال�سيغة احلالية واملعتمدة من قبل 
وزارة  يف  العامة  املرور  مديرية 

الداخلية«. 
اإبداء  »ان  النقابة:  واأو�سحت 
امل�سورة القانونية وتنظيم العقود، 
حلقوق  العام  الإطار  يف  يقع 
فـي  عليهـا  املن�سو�س  املحامني 
من  والع�سرين(  )الثانية  املـادة 
ل�سنة   173 رقم  املحاماة  قانون 

196٥ النافذ«.
الطلب  هذا  »ان  النقابة:  وبينت 
ال�سديد  احلر�س  منطلق  من  ياأتي 
هذا  يف  املحامني  دور  تفعيل  على 
املروريـة  العقـود  واإبعـاد  املجـال 
والتزوير  التالعب  حـالت  عـن 
القانونيـة،  غري  ال�سياغات  او 
وزارة  ملخاطبـة  دعا  الذي  الأمر 
الوزير  ال�سيد  مكتب  الداخلية/ 
املحامني  نقابة  بكتاب  املحرتم 
العدد )3303( يف 2021/ 4/ 19، 

وبيع  عقود  تنظيم  يكون  ان  على 
حماٍم  قبل  من  املركبات  �سراء 
�سمن �سروط معينة يتفق عليها«. 
واأكد الطلب على �سرورة الهتمام 
املرورية،  العقود  ومعاجلة 
تنظيم  عند  املحامني  باعتماد 
و�سراًء،  بيعاً  املركبات  عقود 
لـدى  وعدم قبول ت�سجيل العقـود 
مديرية املرور العامة، اإل العقود 
املنظمة من قبل حمام، ما يقت�سي 
مابني  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل 
وزارة  يف  العامة  املرور  مديرية 
الداخلية ونقابـة املحامني للبحث 
يف كافة المور ذات العالقة، ومبا 
املواطنني  م�سالح  تنظيم  يوؤمن 
و�سمان  حقوقهم بعيدًا عن تدخل 
لها  ولعالقة  حكومية  غري  جهات 

بالقانون وتنظيم احلقوق.

النقابة تطلب اعتماد العقود 
المنظمة من قبل محاٍم حصرًا 

لقبول تسجيل المركبات 

املحامي_خا�س
العراقيني  املحامني  نقابة  عقدت 
العليا  املفو�سية  مع  م�سرتكة  ندوة 
الكرخ،  مكتب  لالإنتخابات/  امل�ستقلة 
القدرات  لبناء  ال�سباب«  »هنا  ومنظمة 
جلنتي  اإ�سراف  وحتت  والتوعية، 
املحاميات وحقوق الإن�سان يف النقابة. 

الندوة بح�سور نقيب املحامني  وجرت 
ال�سعدي،  �سياء  الأ�ستاذ  العراقيني، 
�سارة  الأ�ستاذة  النقابة  وع�سو جمل�س 
املوىل، رئي�س جلنتي املحاميات وحقوق 

املحامني  من  وعدد  النقابة،  يف  الإن�سان 
واملخت�سني. 

على  النقيب  ال�سيد  اأكد  حديثه،  ويف 
وفعلّية،  جدّية  لرقابة  الإعداد  �سرورة 
بكل  الإنتخابية  العملية  ت�ستهدف 
مراحلها، بدًءا من مرحلة التهيئة، ل�سمان 

رقابة نزيهة و�سفافة. 
وبنّي ال�سعدي: اأن النقابة �ستن�سئ غرفة 
مركزية يف مقرها، و�ستدرب 3000 حماٍم، 
اخلروقات  لر�سد  املحطات  يف  للتواجد 
وكتابة التقارير واإعالنها اإىل الراأي العام. 

لتعاون  ال�سكر  املحامني  نقيب  ووجه 
املفو�سية العليا امل�ستقلة لالإنتخابات مع 

النقابة لإجناز هذه املهمة. 
املحامني  تدريب  كيفية  الندوة  وناق�ست 
التقارير،  وكتابة  املراقبة  طريقة  على 
ثقافة  ا�ساعة  على  العمل  عن  ف�ساًل 

امل�ساركة ال�سحيحة والإختيار الدقيق. 
بت�سكيل  قريباً  النقابة  و�ستبداأ  هذا 
واملحافظات  بغداد  يف  املخت�سة  الفرق 
واملبا�سرة بتدريبهم لتحقيق رقابة فعلية 

ت�سمن �سفافية ونزاهة الإنتخابات.

نقابة المحامين تدرس التحضيرات 
للمشاركة في عملية الرقابة على 

اإلنتخابات البرلمانية المقبلة
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حتى ال يصبح االنتحار 
ظاهرة اعتيادية في 

العراق
املحامية هديل العمران

ال�شخ�ص  ت�شبب  يت�شمن  الذي  الفعل  باأنه  االنتحار  يعرف 
جاء  الذي  التقدم  ان  العجيب  ومن  نف�شه،  قتل  يف  عمًدا 
تقدم   من  العامل  ي�شهده  وما  الب�شري  الفكر  وتطور  لالن�شان 
نتيجة  الر�شا  وعدم  والرف�ص  بال�شـــــخط  االن�شان  قابله  قد 
تعر�شه لظروف احلياة القا�شية التي فر�شت عليه، فكان رد 
الذي حرمته جميع االديان  الفعل هو االقدام على االنتحار 
وحاولنا  اال�شباب  تفا�شيل  جميع  تركنا  واذا  ال�شماوية.. 
تنتهي  االنتحار  ا�شباب  جميع  ان  وجدنا  امل�شكلة  تاأ�شيل 
اىل �شبب واحد هو ان هذا االن�شان الذي اقدم على االنتحار 
عندما خابت توقعاته ومل يعد يجد يف نف�شه العزم والهمة وال 
اال�شتعداد على م�شاحلة ذاته والتكيف مع الواقع املفرو�ص 

عليه وال ال�شرب عليه.
ان هذا االن�شان ومايتعر�ص له من �شراعات داخل نف�شه بني 
الرف�ص والقبول للواقع وهذه ادت اىل حرب يعلنها على نف�شه 
ناكرا كل �شيء  املنفرد باحلل  الراأي  وعلى املجتمع، ويتخذ 
واحقية كل وجود غري وجود ذاته، ويف حلظة يعتقد املنتحر 
انه اختار نف�شه، وامنا هو اختار العذاب امل�شتمر بقتل النف�ص 
التي حرم اهلل قتلها اإال باحلق، ولتجنب هذا امل�شري علينا ان 
نتجنب امل�شكلة ا�شال التي ادت اىل االنتحار واحلد منها حتى 
تفاقمت  والتي  العراقي  املجتمع  اعتيادية يف  التكون ظاهرة 
وازدادات يف ال�شنوات االخرية، وقد اعلنت مفو�شية حقوق 
االن�شان يف العراق ان عدد حاالت االنتحار يف عموم العراق 
لعام ٢٠٢٠ بلغت ) ٣٧٥ ( حالة منهم )١٦٨( من الذكور و) 

١٥٣ ( من االناث و) ٧( من االحداث.
وقد ر�شدنا اال�شباب اجلوهرية املوؤدية اىل االنتحار، فكانت 

ما ياأتي: 
١- �شوء االأو�شاع االأمنية وال�شيا�شية واالقت�شادية يف البلد.

اإىل  ال�شباب  يدفع  الذي  االأبرز  العامل  وهو  الفقر،   -٢
االنتحار، ويندرج يف اإطار عدم توافر فر�ص العمل والبطالة 
تاأمني  على  القدرة  غياب  عن  ف�شاًل  البالد،  يف  امل�شت�شرية 

ا يف اأطراف املدن. متطلبات املعي�شة اليومية، خ�شو�شً
٣- العنف اال�شري .

4- تعاطي املخدرات والكحول عوامل ترتبط ارتباًطا وثيًقا 
باالنتحار.

االإلكرتونية  واالألعاب  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل   -٥
العنيفة باتت من االأ�شباب التي توؤدي يف بع�ص احلاالت اإىل 

االنتحار.
اىل  ا�شافة  الطالق،  اال�شري وكرثة حاالت  التفكك   -٦
واإدمان  البيوت  يف  االإنرتنت  خلدمة  الكبري  االنت�شار 
التوا�شل  �شبكات  على  واالأمهات  االآباء  من  كثري 
الأوالدهم  االآباء  مراقبة  تراجعت  حيث  االجتماعي، 
اإىل احلد الذي باتت فيه كثري من الفتيات يقعن �شحية 

لال�شتغالل واالبتزاز االلكرتوين.
امرا�ص  نتيجة  لل�شخ�ص  النف�شية  اال�شطرابات   -٧
نتيجة  اأو  ال�شخ�شية،  يف  واالنف�شام  كالكاآبة  نف�شية 
والتي  اجلن�شني  لكال  ال�شخ�شية  العالقات  يف  مل�شكالت 
تلعب دورا بارزا يف اإقبال ال�شخ�ص على هذه االنتحار . 
واحلل لهذه امل�شكالت فاإن على احلكومة اوال معاجلة 
توؤثر  التي  واالقت�شادية  واالمنية  ال�شيا�شية  امل�شاكل 
من  بيد  وال�شرب  املجتمع  افراد  جميع  حياة  على 
حديد على كل من يغرون �شبابنا باملخدرات والكحول، 
ير  مل  الذي  اال�شري  العنف  مناه�شة  قانون  وت�شريع 

النور حلد االآن.
وعلى منظمات املجتمع املدين والنقابات املهنية عقد 
اعاله،  اال�شباب  من  حتذر  توعية  وور�ص  ندوات 
وكيفية معاجلة هذه امل�شاكل التي توؤدي اىل انتحار 
احلاالت  تتحول  ال  حتى  انتحارية  ميول  لهم  من 

الفردية باالنتحار اىل ظاهرة اعتيادية يف العراق.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

املحامي/ علي ثابت
غرفة حمامي الب�شرة

لتحديد الطبيعة القانونية لعقد بيع الوحدة ال�شكنية 
اأن  يل  ا�شمحوا  اال�شتثماري،  ال�شكني  امل�شروع  يف 
ما  فيها  اأجد  ان  علّي  التالية..  االحتماالت  اأ�شوق 
يتفق مع طبيعة عقد بيع الوحدة ال�شكنية للم�شروع 

اال�شتثماري املذكور:
االحتمال االأول: هو عقد بيع عقار

 4٠ رقم  املدين  القانون  من   )١/١٢9( املادة  ن�شت 
حمل  يكون  اأن  ))يجوز  انه  على  النافذ   ١9٥١ ل�شنة 
االلتزام معدوما وقت التعاقد اإذا كان ممكن احل�شول 

يف امل�شتقبل وعني تعيينا نافيا للجهالة والغرر((.
ومع اأن اال�شتثناء الوارد يف اأعاله، والقا�شي بجواز 
التعامل باالأ�شياء امل�شتقبلية، مبا يف ذلك بيعها، ما دام 
فقد  تعيينها،  ومت  امل�شتقبل،  يف  ممكنا  اأمرا  وجودها 
حتققت �شروط عقد بيع الوحدة ال�شكنية يف امل�شروع 
يف  ال�شكنية  الوحدة  فوجود  اال�شتثماري،  ال�شكني 
امل�شتقبل اأمرا ممكنا من جهة. ومن جهة اأخرى، فاإن 
امل�شرتي ال يتعاقد ما مل يتم تعيني الوحدة ال�شكنية 
واملوقع  امل�شاحة  حيث  من  �شرائها  على  يقدم  التي 
وخريطة البناء، وكذلك املواد امل�شتخدمة يف انهاءات 
بركن  ي�شطدم  املذكور  اال�شتثناء  اأن  اإال  التنفيذ، 
بت�شجيل  ت�شمح  ال  التي  العقارية  البيوع  يف  ال�شكلية 
ملكية الوحدة ال�شكنية با�شم امل�شرتي وقت التعاقد، 

الأنها ال تزال يف الوقت املذكور قيد االجناز.
غري  يجعله  االأ�شا�ص  لهذا  الت�شجيل  فقدان  فاإن  لذا، 
اأن  اإىل  امل�شرع  اإذ يتجه  القانونية،  لل�شروط  م�شتوٍف 
يعد اخلارطة امل�شتندة اإىل ك�شف اأ�شويل جزءا متمما 

للت�شجيل العقاري.
االحتمال الثاين: هو وعد ببيع عقار

انه  على  املدين  القانون  من   )١/9٢( املادة  ن�شت 
))فاإذا ا�شرتط قانون العقد ا�شتيفاء �شكل معني فهذا 
ال�شكل جتب مراعاته اأي�شا يف االتفاق االبتدائي الذي 

يت�شمن وعدا باإبرام هذا العقد((.
امل�شروع  يف  ال�شكنية  الوحدة  بيع  عقد  كان  واإذا 
ال�شكني اال�شتثماري يعد وعدا، فهو وعدا بالتعاقد، 
الوعد  النهائي، الن  العقد  اإىل  يرقى  اتفاقا ال  بو�شفه 
النهائي.. فهذا االحتمال لن  العقد  اإبرام  خطوة نحو 
ال�شكنية  الوحدة  ملكية  تنتقل  ال  اإذ  فائدة،  ذا  يكون 
ببيع  الوعود  الن  بالبيع،  الوعد  انعقاد  مبجرد 
العقارات ال تدخل �شمن اخت�شا�ص دائرة الت�شجيل 

العقاري، الأنها ال ترتب اأي اآثار الت�شرفات القانونية 
تتمثل  �شخ�شية  حقوقا  ترتب  واإمنا  العقارية، 

بالتزامات الواعد النا�شئة عن الوعد.
وعليه، فاإن ما ورد من حكم حول مراعاة ال�شكلية يف 
املدين  القانون  من   )٢/9١( املادة  يف  بالتعاقد  الوعد 
مل ينعك�ص يف قانون الت�شجيل العقاري رقم 4٣ ل�شنة 
اإىل حكم الوعد بالتعاقد ومل  ١9٧١، الذي مل يتطرق 

ينظمه وهذا نق�ص ت�شريعي ينبغي تالفيه.
االحتمال الثالث: هو تعهد بنقل ملكية عقار

 ١١9٨ رقم  املنحل  الثورة  قيادة  جمل�ص  قرار  ن�ص 
ل�شنة ١9٧٧ يف )اأوال( منه على ))اأ- يقت�شر التعهد 
اخل  اإذا  بالتعوي�ص  االلتزام  على  عقار  ملكية  بنقل 
يف  التعوي�ص  ا�شرتط  �شواء  بتعهده  الطرفني  احد 
التعهد اأم مل ي�شرتط فيه، على اأن ال يقل مقداره عن 
عند  وقيمته  بالتعهد  املعينة  العقار  قيمة  بني  الفرق 
اآخر..  اأي �شرر  بالتعوي�ص عن  اإخالل  دون  النكول، 
التعهد  العقار حمل  �شكن  قد  له  املتعهد  كان  اإذا  ب- 
اأو مغرو�شات  اأخرى  اأو من�شاآت  اأبنية  اأو احدث فيه 
يعد  ذلك  فاإن  املتعهد،  من  حتريرية  معار�شة  بدون 

�شببا �شحيحا يبيح للمتعهد له متلك العقار ...((.
اإذ ال ميكن مل�شرتي  اإعماله،  االحتمال ال ميكن  وهذا 
اإجبار امل�شتثمر على متلكها، وذلك  ال�شكنية  الوحدة 
الوحدة  يف  ال�شكن  امل�شرتي  بو�شع  يكون  ال  الأنه 
ال�شكنية وهي قيد االإن�شاء، وال يكون بو�شعه اأن يقيم 
التي  اجلهة  هو  امل�شتثمر  الن  فيه،  واملن�شاآت  املباين 

ت�شطلع ببناء الوحدة ال�شكنية وحده. 
وحتى اإذا جنحنا اإىل التعوي�ص، ف�شتواجهنا م�شاكل 
عملية يف حتديده، الن القرار اأعاله حدد حده االأدنى 
)الوحدة  العقار  قيمة  اأي  البدلني،  بني  بالفرق 
البائع  نكول  ووقت  وقيمته  التعهد  وقت  ال�شكنية( 
ال�شكنية(  )الوحدة  العقار  اأن  حني  يف  )امل�شتثمر(، 
حمل العقد وقت التعاقد ال يزال قيد االإن�شاء اأو حتى 
اأ�شا�ص يتم  مل تكن هناك مبا�شرة باإن�شائه، فعلى اأي 

تقدير قيمته.
ق�شي  الدكتور  مع  القول،  ميكن  تقدم،  ما  كل  من 
�شلمان هالل، انه ال م�شوغات لتكييف عقد بيع الوحدة 
ال�شكنية للم�شروع اال�شتثماري على انه عقد بيع عقار 

اأو وعد بالبيع اأو حتى جمرد تعهد.
موقف الق�شاء:

وبهذا اخل�شو�ص، تذهب الهيئة املو�شعة يف حمكمة 
اإن   ...« اإىل:  لها  التمييز االحتادية اجلليلة يف ق�شاء 

ت�شمن  الذي  وال�شخ�ص  امل�شتثمر  بني  املربم  العقد 
بيعه وحدة �شكنية يف امل�شروع ال�شكني اال�شتثماري 
للم�شتثمر  املمنوحة  اال�شتثمارية  لالإجازة  ا�شتنادا 
وفقا لقانون اال�شتثمار يعد عقدا �شحيحا وذا طبيعة 
خا�شة وترتتب عليه اآثار قانونية وال ميكن اعتباره 
يف  العامة  القواعد  حتكمها  التي  الباطلة  العقود  من 

القانون املدين ...«.
التمييز االحتادية  املدنية يف حمكمة  الهيئة   وتذهب 
بني  املربم  العقد  اإن   ...«  : اإىل  لها  ق�شاء  يف  اجلليلة 
عليه  املدعى  من  املدعي  �شراء  املت�شمن  الطرفني 
اإ�شافة   .... مدنية  ل�شركة  املفو�ص  املدير  بو�شفه 
لوظيفته .... هو عقد ا�شتثماري من نوع خا�ص �شدر 
ا�شتثمار  هيئة  عن   .... اال�شتثمار  اإجازة  على  بناًء 
ل�شنة   ١٣ رقم  اال�شتثمار  قانون  ومبوجب  الب�شرة 
بني  اآثارا  رتب  قد  العقد  هذا  فاإن  لذا  املعدل،   ٢٠٠٦
املبلغ تعني �شمنا  اإعادة  اأطرافه، وان طلب املدعي 
وهذا  ق�شاًء،  اأو  ر�شاًء  الطرفني  بني  العقد  اإنهاء 
وان  البالد،  يف  اجلارية  اال�شتثمار  حلركة  تعطيل 
القول بخالف ذلك �شوف يوؤدي اإىل عزوف امل�شتثمرين 
ال  وهذا  التنمية،  وتعطيل  البلد  داخل  اال�شتثمار  يف 

ميكن قبوله وفق ما ا�شتقر عليه ق�شاء هذه املحكمة 
.»...

االحتادية  التمييز  حمكمة  ق�شاء  اأن  يعني  وهذا 
اجلليلة م�شتقر على اعتبار عقد بيع الوحدة ال�شكنية 
»�شحيح  عقد  هو  اال�شتثماري  ال�شكني  امل�شروع  يف 
نوع  من  ا�شتثماري  عقد  اأو  خا�شة   طبيعة  وذو 

خا�ص«، ويرتب ما يرتب من اآثار بني اطرافه.
بدور  امل�شرع  اعرتاف  اأمر  من  يكن  مهما  انه  واحلق 
اأن  باعتبار  القانونية،  القاعدة  تطوير  يف  القا�شي 
فيه  يبعث  وهو  القانون  يطبق  الذي  هو  القا�شي 
وي�شقله  ويتطور  وينمو،  يعي�ص  فيجعله  احلياة، 
اإال  فيه،  وجد  الذي  الع�شر  بطابع  ويطبعه  ويهذبه، 
انه  بات من ال�شروري التدخل الت�شريعي، كي تت�شح 
يف  ال�شكنية  الوحدة  بيع  لعقد  القانونية  الطبيعة 
امل�شروع اال�شتثماري ب�شكل اكرث و�شوحا، كما فعل 
امل�شرع االأردين من قبل، فاأ�شدر القانون رقم ٥4 ل�شنة 
١9٨٥ املعدل لقانون الطوابق وال�شقق رقم ٢٥ ل�شنة 
١9٦٨ الذي اأجاز ملديريات ت�شجيل االأرا�شي توثيق 
االتفاقيات املتعلقة باإبرام عقود بيع �شقق اأو طوابق 

اأو بناية حتت االإن�شاء اأو مل يبا�شر باإن�شائها بعد.

لعقد بيع الوحدة السكنية في المشروع الطبيعة القانونية 
السكني االستثماري

املحامي مروان الكناين
قانون العجز ال�شحي للموظفني رقم ١١ 
تعوي�ص  حلاالت  اإ�شارة   ..١999 ل�شنة 

اإ�شابة املوظف اأثناء العمل. 
املادة ٢

مبر�ص  املوظف  ا�شيب  اإذا  اوال-   
كان  او  طويلة  مدة  عالجه  ي�شتوجب 
اخلبيثة  او  امل�شتع�شية  االمرا�ص  من 
فيمنح  ال�شحة،  وزارة  من  املحددة 
مدة  تام  براتب  خا�شة  مر�شية  اجازة 
اللجنة  من  بقرار  �شنوات   ٣ اق�شاها 

الطبية .
املر�شية  االجازة  انتهاء  عند  ثانيا-   
اوال  البند  يف  عليها  املن�شو�ص  اخلا�شة 
من هذه املادة، يعاد فح�ص املوظف من 
اللجنة الطبية لتقرير حالته ال�شحية، اما 
با�شتئناف عمله او بتن�شيبه اىل عمل اخر 
بتقرير  اما  ال�شحية،  يتنا�شب مع حالته 
عدم �شالحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ 

على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .
 ثالثا – تبلغ اخلدمة التقاعدية للموظف 
هذا  اىل  �شنة   ١٥ عن  خدمته  تقل  الذي 
احلد لغر�ص ا�شتحقاق الراتب التقاعدي 
التقاعدية  اال�شتقطاعات  من  اعفائه  مع 
املرتتبة عن املدة امل�شافة ملن يحال على 

التقاعد .
االعرتا�ص على قرارات اللجنة الطبية 

املادة 4
فيها  يعمل  التي  وللجهة  للموظف   
الطبية  اللجنة  قرارات  على  االعرتا�ص 

خالل  اال�شتئنافية  الطبية  اللجنة  لدى 
٣٠ ثالثني يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، 
اال�شتئنافية  الطبية  اللجنة  قرار  ويكون 

بهذا ال�شاأن باتا.
اأثناء  التعوي�ص  ا�شتحقاق  عدم  حاالت 
على  موظف  قبل  من  العمل  يف  االإ�شابة 

املالك الدائم 
املادة ١١

رواتب  امل�شاب  املوظف  ي�شتحق  ال   
املكافاآت  وال  اال�شابة  عن  اجازاته 
التعوي�شية يف احدى احلالتني االتيتني :
 اوال – اذا ثبت انه تعمد ا�شابة نف�شه .

ب�شبب  اال�شابة  حدثت  اذا   – ثانيا   
جانب  من  ومق�شود  فاح�ص  �شلوك  �شوء 
امل�شاب، وتعد يف حكم ذلك اال�شابة التي 
حتل باملوظف وهو حتت التاأثري ال�شديد 
للم�شكرات او املخدرات او اال�شابة التي 
�شريح  ب�شكل  خمالفته  ب�شبب  حتدث 
الوقاية  وتعليمات  الأنظمة  ومتعمد 
وال�شالمة املهنية املعلنة يف مقر العمل او 
ب�شبب خطاأ ج�شيم منه او ب�شبب اعتدائه 

على الغري .
تطبيقات ق�شائية 
نوع احلكم: مدين

اثناء  موظف  ا�شابة   /٥٢ احلكم:  رقم 
العمل/٢٠٠٦

تاريخ ا�شدار احلكم: ٢٠٠٦/١٠/١٨
جهة اال�شدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
عند  الدائم  املالك  على  املعني  املوظف 

بعجز  جرائها  ومن  العمل  اأثناء  اإ�شابته 
اأو اأدت االإ�شابة اإىل وفاته يكون م�شموال 
للموظفني  ال�شحي  العجز  قانون  باأحكام 
التقاعد  وقانون   ١999 ل�شنة   ١١ رقم 
الذي ا�شتمل على امتيازات، ويكون غري 
الأحكام  وفقاً  التعوي�ص  بقواعد  م�شمول 

امل�شوؤولية التق�شرية.
ن�ص احلكم

الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  املدنية  املو�شعة 
التمييزي  الطعن  اأن  وجد  االحتادية، 
قبوله  قرر  القانونية  املدة  �شمن  واقع 
احلكم  يف  النظر  عطف  ولدى  �شكاًل، 
�شحيح  غري  انه  وجد  املميز  اال�شتئنايف 
حمكمة  الن  وذلك  للقانون،  وخمالف 
اال�شتئناف، واإن اتبعت القرار التمييزي 
منقول/٢٠٠٥  ٢٣١/ا�شتئنافية  املرقم 
بالقرار  جاء  ما  اأن  اإال   ،  ٢٠٠٥/4/٧ يف 
ق�شاء  عليه  ا�شتقر  ما  يخالف  التمييزي 
قراراتها،  من  العديد  يف  التمييز  حمكمة 
/١4٧ املرقم  التمييزي  القرار  ومنها 
 ٢٠٠٥/٧/١٢ يف  مدنية/٢٠٠4  مو�شعة 
املالك  على  املعني  املوظف  الن  وذلك   ،
ومن  العمل  اأثناء  اأ�شيب  اإذا  الدائم 
اأدت  اأو  عجز  اإىل  ا�شابته  واأدت  جرائه 
قانون  باأحكام  م�شموال  فيكون  وفاته  اإىل 
ل�شنة  رقم ١١  للموظفني  ال�شحي  العجز 
قانون  وان  التقاعد،  وقانون   ١999
العجز ال�شحي للموظفني جاء بامتيازات 
للموظف اأو خلفه ممثاًل اإذا انتهت اإ�شابة 

اإىل وفاته خ�ش�ص لعياله  عمل املوظف 
االأ�ش�ص  وفق  يحت�شب  تقاعدي  راتب 
املوظف  راتب  مبوجبها  يحدد  التي 
حيث   ،%  ١٠٠ ن�شبته  بعطل  امل�شاب 
من   %٣٥ التقاعدي  راتبه  اإىل  ي�شاف 
اآخر راتب تقا�شاه يف اخلدمة، على اأن 
من   %9٠ عن  التقاعدي  الراتب  يقل  ال 
اآخر راتب تقا�شاه وهو يف اخلدمة وذلك 
ح�شبما جاء باأحكام املادة ال�شاد�شة من 
االمتيازات  تلك  واأن  املذكور،  القانون 
يتوفى  الذي  املوظف  عليها  يح�شل  مل 
امل�شرع  اأن  يعني  مما  طبيعية،  وفاة 
املوظف  تعوي�ص  االعتبار  بنظر  اخذ 
خلفه  تعوي�ص  اأو  بعجز  ا�شابته  عند 
عند وفاته جراء االإ�شابة باإ�شافة ذلك 
التقاعدي  الراتب  اأو  اإىل مقدار املكاأفاة 
كزيادة فيه م�شتمرة، ولذلك فاإن املوظف 
غري  العمل  اإ�شابة  جراء  يتوفى  الذي 
اأحكام  م�شمول بقواعد التعوي�ص وفق 
امل�شوؤولية التق�شريية، وال ي�شتحق من 
كان يعيلهم وحرموا من االإعالة ب�شبب 
وفاته التعوي�ص النه ي�شتح�شلونه مع 
حمكمة  اأن  وحيث  التقاعدي،  الراتب 
ما  خالف  حكمها  اأ�شدرت  اال�شتئناف 
تقدم مما اأخل ب�شحته، لذا قرر نق�شه 
لل�شري  حمكمتها  اإىل  الدعوى  واإعادة 
فيها وفق ما تقدم، وعلى اأن يبقى ر�شم 
التمييز تابعا للنتيجة، و�شدر القرار 
٢4/رم�شان/١4٢٧هـ  يف  باالتفاق 

املوافق ٢٠٠٦/١٠/١٨م.

التعويض في حالة إصابة الموظف أثناء العمل 

املحامية هيفاء كرمي ح�شون
االخرية،  االأونة  يف  التهديد  لغة  �شاعت 
ا�شتخداما  اال�شاليب  اكرث  من  وعدت 
الطرق  تعددت  وقد  ال�شيما  للرتهيب، 
يكون  كاأن  فيه  امل�شتخدمة  والو�شائل 
او  ا�شم  من  خاليه  بر�شالة  مر�شال  التهديد 
او  باال�شارة  او  الفعل  او  بالقول  التهديد 
بو�شع ادوات التهديد يف ظرف كالر�شا�ص 
او  الطرق  من  وغريها  الثقاب،  اعواد  او 

التلميحات.
كذلك ا�شتخدام و�شائل التوا�شل االجتماعي 
باتت  فقد  والت�شهري،  للتهديد  كو�شيلة 
رواد  قبل  من  الراهن  الوقت  يف  منت�شرة 
املواقع الوهمية والقابعني وراء ال�شا�شات .

وجميع ما ذكر من و�شائل ي�شتدعي ادخال 
القلق واخلوف يف نف�ص املجني عليه ب�شرف 
النظر عما اذا كان اجلاين قد عزم على تنفيذ 
يعاقب  امل�شرع  الن  تنفيذه  عدم  او  تهديده 

على جمرد التهديد .
تناولها  عمدية  جرمية  فالتهديد  وبالتايل 

امل�شرع العراقي، وو�شع لها عقابا يتنا�شب 
وج�شامة اخلطر املحدق به وما يرتتب على 

اثره .
قانون  من   4٣٢-4٣٠ املواد  ومبقت�شى 
ل�شنة   ١١١ املرقم  العراقي  العقوبات 
١9٦9، املادة 4٣٠ فقرة )١( تقول يعاقب 
بال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات او 
جناية  بارتكاب  اآخر  هدد  من  كل  باحلب�ص 
مال  او  نف�ص  �شد  او  ماله  او  نف�شه  �شد 
بال�شرف  خمد�شة  اأمور  باإ�شناد  او  غريه 
بطلب  م�شحوبا  ذلك  وكان  اف�شائها،  او 
او  فعل  عن  االمتناع  او  باأمر  بتكليف  او 

مق�شودا به ذلك.
ويف الفقرة )٢( يعاقب بالعقوبة نف�شها اذا 
كان التهديد يف خطاب خاٍل من ا�شم مر�شله 
�شرية  جماعة  اىل  �شدوره  من�شوبا  كان  او 

موجودة او مزعومة.
يعاقب  انه  على   4٣١ املادة  وتن�ص 
جناية  بارتكاب  اآخر  هدد  من  كل  باحلب�ص 
مال  او  نف�ص  �شد  او  ماله  او  نف�شه  �شد 

او  لل�شرف  خمد�شة  امور  باإ�شناد  او  غريه 
املبينة  بغري احلاالت  اف�شائها  او  االعتبار 

يف املادة 4٣٠.
بالقول  اآخر  هدد  من  كل   4٣٢ املادة  ويف 
او  �شفاها  او  كتابة  اال�شارة  او  الفعل  او 
احلاالت  غري  يف  اخر  �شخ�ص  بوا�شطة 
يعاقب   4٣١-4٣٠ املادتني  يف  املبينة 
باحلب�ص مدة ال تزيد على �شنة واحدة او 

بغرامة .
يجب  عمدية  جرمية  فالتهديد  وبالتايل 
العقاب عليه، حيث يتوافر الق�شد اجلرمي، 
ويعد من عنا�شر الق�شد يف جرمية التهديد 
فعله  او  خطابه  �شاأن  من  باأن  اجلاين  علم 
ا�شارته ان يرتتب عليه ادخال  او قوله او 
يق�شد  وان  عليه،  املجني  نف�ص  يف  القلق 
حمل  او  التخويف  جمرد  بالتهديد  اجلاين 
االمتناع  او  بفعل  القيام  املجني عليه على 

عن فعل .
مثال ذلك الزوج الذي يهدد زوجته بالتنازل 
عن املهر املعجل واملوؤجل او يرتتب عليها 

�شخ�ص  ير�شل  ان  كذلك  ي�شيبها.  �شرر 
او  ولده  بخطف  فيه  يهدده  اآخر  اىل  خطابا 
بقتله اذا مل يدفع له مبلغا معينا من املال.. 

والتهديد بو�شفه جناية يقع ولو كان العمل 
او االمتناع املطلوب م�شروعا، وعليه ي�شاأل 

عن جناية التهديد وتنزل به عقوبتها.

جريمة التهديد في القانون العراقي 



                        

اصدارات                                 
العدد  )  141  (  اخلميس  27/  5  / 2021 

ال�شبهان،  كامل  خ�شري  ماهر  ال�شيد،  قدم 
نقابة  )موقف  املو�شومة  ر�شالته  من  ن�شخة 
الفل�شطينية  الق�شية  من  العراقيني  املحامني 
البحث  جممل  يف  تناول   ..)2003-  1979
املقدم من قبله مواقف نقابة املحامني العراقية 
والوطنية،  القومية  الق�شايا  من  امل�شرفة 
اوىل  من  العراقيني  املحامني  نقابة  كانت  اذ 
�شاركت  التي  احلكومية  غري  املنظمات 
ال�شعب  ن�شال  بدعم  فعالة  ب�شورة  وا�شهمت 
ابان  املحتلة  االرا�شي  داخل  الفل�شطيني 
مطلع  يف  العراقيني  املحامني  نقابة  تاأ�شي�س 
الثالثينات من القرن الع�شرين، وكانت �شباقة 
يف مثل هذه املواقف التي حظيت باهتمام الراأي 
خاللها  من  واملطالبة  والعاملي،  الدويل  العام 
كل  له  ورد  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع  بالوقوف 
الن�شال  بدعم  ا�شتمرت  اإذ  امل�شلوبة،  احلقوق 
التظاهرات  تنظيم  خالل  من  الفل�شطيني 
واالعت�شامات داخل القطر للوقوف مع ال�شعب 
من  املحتل  امام  العادل  ن�شاله  يف  الفل�شطيني 

اجل التحرير واقامة دولة فل�شطينية.
الق�شية  )تعد  البحث  مقدمة  يف  وجاء 
العربية املعقدة  الق�شايا  اهم  الفل�شطينية من 
املنظمات  من  وا�شع  باهتمام  حظيت  التي 
الع�شرين و�شغلت  القرن  الدولية والعربية يف 
طالب  الذي  والعاملي  العربي  العام  الراأي 
امل�شلوبة  حقوقه  ورد  الفل�شطينيني  باإن�شاف 
للمنظمات  وكان  االحتالل..  وانهاء  لهم 
االكرب  الدور  احلكومية  وغري  احلكومية 

القطر  يف  ال�شيما  احلقوق،  بتلك  املطالبة  يف 
العراقيني  املحامني  لنقابة  كانت  اإذ  العراقي، 
العراقي  ال�شعب  مع  الوقوف  يف  �شباقة 
املو�شوع  هذا  اختيار  وجاء  الفل�شطيني، 
الق�شية  العراقيني من  نقابة املحامني  )موقف 
الفل�شطينية 1979-2003(، اإذ طالبت النقابة 
منذ  احلقوق  بتلك  الدولية  املحافل  اكرث  يف 
تاأ�شي�شها مطلع الثالثينات من القرن الع�شرين، 
يف  العراقيني  املحامني  نقابة  واكبت  حيث 
وحثت  الفل�شطينية  الق�شية  التاأ�شي�س  مرحلة 
لدعم  كافة  االمكانيات  ت�شخري  اىل  ودعت 
العربية  االرا�شي  داخل  الفل�شطينية  اجلهود 
ال�شهيونية على  االعتداءات  املحتلة ملواجهة 
من  املحامني  نقابة  وطالبت  فل�شطني،  �شعب 
ادانة  واملوؤمترات  الندوات  من  الكثري  خالل 
ما يجري بحق ال�شعب الفل�شطيني من جرائم 
ابادة وت�شريد له من ار�شه واال�شتحواذ عليها 
اعمال  من  والكثري  العربية  االرا�شي  وتهويد 
بيد  االرا�شي  ترك  على  جتربهم  التي  العنف 

املحتل املغت�شب(.
الف�شل  ف�شول،  ثالثة  من  الر�شالة  وتتاألف 
االول يتناول موقف نقابة املحامني العراقيني 
 ،1979 عام  حتى  الفل�شطينية  الق�شية  من 
املحامني  نقابة  موقف  تناول  الثاين  والف�شل 
 1979( الفل�شطينية  الق�شية  من  العراقيني 
فتناول  الثالث  الف�شل  اأما   .) م   1990  – م 
الق�شية  من  العراقيني  املحامني  نقابة  موقف 

الفل�شطينية )1990 م - 2003 م(.

الشبهان يهدي رسالته الموسومة )موقف نقابة المحامين العراقيين من القضية 
الفلسطينية 1979 -2003( لنقيب المحامين 

حرب،  طارق  املحامي  القانوين،  للخبري  �شدر 
البغدادي  اجلزء اخلام�س من مو�شوعة الرتاث 
خم�شة  من  وتتكون  بغدادية(،  )ليايل  بعنوان 

اجزاء، وكل جزء يتكون من الف �شفحة . 
تاريخ  عن  تاأليفي  جهد  اكرب  املو�شوعة  وتعد 
الوقائع  باآالف  وحتفل  قرون،  منذ  بغداد 
وهو  والعائالت،  واال�شماء  واال�شرار  الق�ش�س 
ال�شابقني  من  احد  اإليه  ي�شبقه  مل  فريد  جهد 
والالحقني، برغم �شيوع ا�شماء الذين كتبوا عن 

تاريخ املدن واالم�شار وال�شخ�شيات. 
�شروحات  �شل�شلة  منها  موؤلفات،  عدة  وحلرب 
واال�شول  والعقوبات  الع�شكرية  الت�شريعات 
 1988  –  1983 الع�شكرية  والتقاعد  واخلدمة 
د�شتوره  يف  مقاالت   ،1983 القانوين  الدليل   ،
يف  مباحث   ،2006 قوانني   ،2007 طبع   200
الد�شتور االنتقايل 2008، التطورات الد�شتورية 
الدليل  القانوين،  الد�شتوري  النظام   ،2009
انتخابات  يف  املر�شد  للمحافظات،  االنتخابي 
الت�شريع  بني  العراقي  االعالم  النواب،  جمل�س 
والق�شاء، الوجيز يف الوزارة العراقية، احلياة 
االدارية العراقية، التطور الوزاري يف العراق، 
اهل  ت�شوف  لطائف،  ن�شوار،  بغداد،  وزراء 
بغداد، بغداديات تراثية، بغداد تراث وتاريخ، 
بغداد  الثقافية،  ال�شوؤون  دار  البغدادي  الرتاث 
يف تراثها من البناء اىل 1958، مو�شوعة الرتاث 
مو�شوعة  بغدادية(،  )منمنمات  البغدادي 
مو�شوعة  بغداد(،  )حكايات  البغدادي  الرتاث 
الرتاث البغدادي )حوادث بغدادية(، مو�شوعة 

الرتاث البغدادي )وقائع بغدادية(.
"""""""""""""""""

طال�شم النقا�س.. املا�شي يفتت العقد
حممد اإ�شماعيل

النقا�س،  �شناء  تاأليف  بابلية"  "طال�شم  رواية 
ال�شادرة عن موؤ�ش�شة "ثائر العا�شامي" 2021، 
"متالأ  تبداأ بثالثية الفعل واملفعول به والفاعل: 

اجلماجم اأ�شئلة" بدل "اأ�شئلة تدور يف الروؤو�س" 
بينما  التلقي،  لهفة  تطفئ  لكنها  اأكرث،  املنطقية 
الروائية  اأجادت  غلواًء  تبعث  "اجلماجم" 
بالقلق  متور  لعوامل  القارئ  لي�شتعد  تاأجيجها؛ 
اجلمايل اجلاذب.. بل ال اأبالغ اإذا قلت "املهيمن"!
يف  حملق  درامي  تداٍع  وفق  ت�شري  فالرواية 
بطلة  داخل  الوئيدة،  االفعال  تالحق  ف�شاءات 
لغة  ذي  مبقطع  تقتطع  ثم  "�شنا"  الرواية 
بعدها  تعاود  اأ�شطر،  �شتة  تتعدى  ال  تقريرية، 
اأ�شطر  �شتة  لكن  الدرامي..  االح�شا�س  اإنثياالت 
حجر  مثل  عليها،  كلها  الرواية  جماليات  تبنى 

�شنمار!
منذ  به  يلعبون  طينه،  اأهله  يع�شق  بلد  "يف 
تنظره  وما  رموزهم،  منه  وينحتون  ال�شغر 
عيونهم وقلوبهم مبحبة معتقة من زهو االآالف 
من  انهاره  غرين  ين�شاب  بلد  ال�شنني..  من 
األواح  عدن..  جنة  يف  القلب،  جنوب  اىل  االعايل 
الطني تعي�س املحنة بعد اأن اأدخله �شذاذ االآفاق 
والل�شو�س يف اأزمة قد توؤول اىل اقتتال وح�شي 
ال  هوجاء،  �شر�شة..  حرب  يف  مرير،  وطائفي 

تبقي وال تذر".     
بني  املوؤلفة،  اإليها  جلاأت  تورية  �شنا،  وا�شم 

ال�شوء وا�شمها ال�شخ�شي.
بعد اال�شطر التقريرية ال�شتة، التي مل جتيء بها 
ال�شرد  من  عوامل  لتاأ�شي�س  اإمنا  عبثا؛  النقا�س 
برع�شة  "اأح�شت  روائيا:  امل�شوق  الق�ش�شي 
و�شلت  عندما  املرتاخي،  الناحل  ج�شدها  تهز 
كلمة  اىل  الهاتف  جهاز  على  للعبارة  قراءتها  يف 
دماغها  بتالفيف  الكلمة  ارتطمت  "الطائفية" 
بالفكر؛ فانت�شبت قامتها بقوة راف�شة  املتاأجج 
فكرة  من  مفا�شلها  تهتز  املقيتة،  املفردة  لهذه 

احلرب التي حترق بابل".
املا�شني  على  العام  احلا�شر  اأ�شقطت  وبهذا 
اأي�شينني..  البابلية  امللكة  جمال  وا�شتعارت 
وقادة  واالمراء  حمورابي  من  االأنوثة  مرغوبة 

اجلند.. جمال املراأة الذي 
حتارب اجليو�س من اأجله 

وتتعارك الع�شائر.
املاأزوم  حا�شرها  تداخل 
مهملة..  برتملها  اأنثويا 
يتذوق  حياتها  يف  رجل  ال 
املوؤلفة  فتتوهج  فتنتها.. 
باملناجاة التي تطليها على 
بابل  يا  "اآه  البطلة:  ل�شان 
تدمريك  الغزاة  حاول  كم 
ف�شلوا..  ولكنهم  واإحراقك 
يزهو  وحجرك  طينك  بقي 

من االزل".
�شناء  اأم  �شنا  اأم  اأي�شينني 
ملكات..  الثالث  النقا�س، 
من  بزواجها  االوىل 
حمورابي والثانية بطلة للرواية والثالثة موؤلفة 
لها، وال يريد القارئ ان يعرف تلك املناجاة ملن 
ثالثتهن  م�شاعرهن  الأنها  الثالث؛  امللكات  من 

فعال.
توا�شل  اإمكانية  "اآه..  املتلقي:  لين�شدم 
بعد  م�شتمرة،  زالت  ما  التفجريات واالغتياالت 
م�شتفيدة  ودخان"،  رماد  اىل  البالد  اأحالت  ان 
هي  "كانت  االنتقال:  جودة  على  قدرتها  من 
وخماوفها..  اأفكارها  تكرر  تهذي،  االخرى 
ت�شتفرغ كل األفاظ الرعب" متفائلة: "وبحركات 
واأ�شاها  كيانها  مللمة  اخرى  مرة  حتاول  بطيئة 
فعل  دميومة  الروائي  الن�س  مانحة  ولوعتها" 
متوا�شل يلوح فيه اأمل االإم�شاك بزمام املبادرة 
اأزمتها  مع  اجلمهور  يتفاعل  التي  �شنا،  قبل  من 
احلا�شرة  العراق  ملاأ�شاة  االوىل  اال�شطر  من 
املعلمة  مو�شور  عرب  بابلية  اإليه  تعود  وهي 

االرملة املهملة االأنوثة.
"ت�شحيحا"  وتق�شد  الدفاتر"  "ت�شليح 
ال�شابعة،  ال�شفحة  من  الثالث  ال�شطر  يف 
ال�شطر  يف  "ج�شدها"  قا�شدة  و"ج�شمها" 

التا�شع من ال�شفحة الثامنة.
طال�شم بابلية نوع من رواية مقارنة، بني عراق 
 –  2003 ال�شنوات  خالل  الطائفي  االحتقان 
بامللكة  جم�شدة  وبابل  "�شنا"  بـ  ممثال   2008
غرفتها  يف  م�شاء  كل  وحدها  "تئن  اأي�شينني: 
الباردة التي ماتت فيها احلياة منذ زمن بعيد".

مبا  اإمنا  الرواية  ببطلة  مرهونا  يعد  مل  فاالأمر 
بابل  اإ�شقاطات  من  بابلية"  "طال�شم  توثقه 
التاريخ على عراق احلا�شر، يف خطاب م�شرتك، 
وجيه  من  او  حمورابي،  من  نقبله  اأن  ممكن 
وطني يتحدث بحر�س عن البلد: "الذين يظنون 
بعد  اأن  اإعلموا  طريقهم،  يف  مغلق  عاملنا  ان 

ال�شيق مت�شع".
البهجة  روح  بث  على  واملعلمة  امللكة  تناوبت 
و�شط �شعار احلرائق املنظورة يف مكان الرواية 
املنظورة،  وغري   2003 بعد  العراق  وزمانها.. 
يف وجدان �شنا: "مللمة كيانها واأ�شاها ولوعتها" 

و"بعد ال�شيق مت�شع".
زوجها  حب  حتيل  اإي�شينني  امللكة  بل 
الغريزي اىل والء وطني: "ثروة امللك حب 
�شعبه، احلياة قا�شية وما يجعلها مقبولة 
حبنا لبع�شنا" وهو خطاب يفخر به امللك: 
"يب�شر حمورابي اأي�شينني تقف ببهاء بني 
جمهور احلا�شرين.. امراأة طويلة ر�شيقة 
اأ�شياًء  تقول  ا�شتد هيامها، عا�شقة  القد... 

ال يعرف تف�شريها اإال املحب".

صدور الجزء الخامس من موسوعة 
حممد اإ�شماعيلالتراث البغدادي لطارق حرب 

رواية »طال�شم بابلية« تاأليف �شناء النقا�س، 
العا�شامي«  »ثائر  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة 
به  واملفعول  الفعل  بثالثية  تبداأ   ،2021
بدل  اأ�شئلة«  اجلماجم  »متالأ  والفاعل: 
اأكرث،  املنطقية  الروؤو�س«  يف  تدور  »اأ�شئلة 
»اجلماجم«  بينما  التلقي،  لهفة  تطفئ  لكنها 
تاأجيجها؛  الروائية  اأجادت  غلواًء  تبعث 
لي�شتعد القارئ لعوامل متور بالقلق اجلمايل 

اجلاذب.. بل ال اأبالغ اإذا قلت »املهيمن«!
يف  حملق  درامي  تداٍع  وفق  ت�شري  فالرواية 
داخل  الوئيدة،  االفعال  تالحق  ف�شاءات 
ذي  مبقطع  تقتطع  ثم  »�شنا«  الرواية  بطلة 
اأ�شطر، تعاود  �شتة  لغة تقريرية، ال تتعدى 
لكن  الدرامي..  االح�شا�س  اإنثياالت  بعدها 
كلها  الرواية  جماليات  تبنى  اأ�شطر  �شتة 

عليها، مثل حجر �شنمار!
منذ  به  يلعبون  طينه،  اأهله  يع�شق  بلد  »يف 
ال�شغر وينحتون منه رموزهم، وما تنظره 
زهو  من  معتقة  مبحبة  وقلوبهم  عيونهم 
االآالف من ال�شنني.. بلد ين�شاب غرين انهاره 
من االعايل اىل جنوب القلب، يف جنة عدن.. 
اأدخله  اأن  بعد  املحنة  تعي�س  الطني  األواح 
توؤول  قد  اأزمة  يف  والل�شو�س  االآفاق  �شذاذ 
حرب  يف  مرير،  وطائفي  وح�شي  اقتتال  اىل 

�شر�شة.. هوجاء، ال تبقي وال تذر«.     
بني  املوؤلفة،  اإليها  جلاأت  تورية  �شنا،  وا�شم 

ال�شوء وا�شمها ال�شخ�شي.
بعد اال�شطر التقريرية ال�شتة، التي مل جتيء 
من  عوامل  لتاأ�شي�س  اإمنا  عبثا؛  النقا�س  بها 
»اأح�شت  روائيا:  امل�شوق  الق�ش�شي  ال�شرد 
املرتاخي،  الناحل  ج�شدها  تهز  برع�شة 
عندما و�شلت يف قراءتها للعبارة على جهاز 
الهاتف اىل كلمة »الطائفية« ارتطمت الكلمة 
فانت�شبت  بالفكر؛  املتاأجج  دماغها  بتالفيف 
املقيتة،  املفردة  لهذه  راف�شة  بقوة  قامتها 
تهتز مفا�شلها من فكرة احلرب التي حترق 

بابل«.
اأ�شقطت احلا�شر العام على املا�شني  وبهذا 
اأي�شينني..  البابلية  امللكة  جمال  وا�شتعارت 
واالمراء  حمورابي  من  االأنوثة  مرغوبة 
حتارب  الذي  املراأة  جمال  اجلند..  وقادة 

اجليو�س من اأجله وتتعارك الع�شائر.
برتملها  اأنثويا  املاأزوم  حا�شرها  تداخل 
فتنتها..  يتذوق  حياتها  يف  رجل  ال  مهملة.. 
على  تطليها  التي  باملناجاة  املوؤلفة  فتتوهج 
الغزاة  بابل كم حاول  يا  »اآه  البطلة:  ل�شان 
بقي  ف�شلوا..  ولكنهم  واإحراقك  تدمريك 

طينك وحجرك يزهو من االزل«.
الثالث  النقا�س،  �شناء  اأم  �شنا  اأم  اأي�شينني 
حمورابي  من  بزواجها  االوىل  ملكات.. 
لها،  موؤلفة  والثالثة  للرواية  بطلة  والثانية 
وال يريد القارئ ان يعرف تلك املناجاة ملن 
من امللكات الثالث؛ الأنها م�شاعرهن ثالثتهن 

فعال.
توا�شل  اإمكانية  »اآه..  املتلقي:  لين�شدم 
م�شتمرة،  زالت  ما  واالغتياالت  التفجريات 
ودخان«،  رماد  اىل  البالد  اأحالت  ان  بعد 
االنتقال:  جودة  على  قدرتها  من  م�شتفيدة 
اأفكارها  تكرر  تهذي،  االخرى  هي  »كانت 

الرعب«  األفاظ  كل  ت�شتفرغ  وخماوفها.. 
مرة  حتاول  بطيئة  »وبحركات  متفائلة: 
اخرى مللمة كيانها واأ�شاها ولوعتها« مانحة 
الن�س الروائي دميومة فعل متوا�شل يلوح 
قبل  من  املبادرة  بزمام  االإم�شاك  اأمل  فيه 
من  اأزمتها  مع  اجلمهور  يتفاعل  التي  �شنا، 
احلا�شرة  العراق  ملاأ�شاة  االوىل  اال�شطر 
املعلمة  مو�شور  عرب  بابلية  اإليه  تعود  وهي 

االرملة املهملة االأنوثة.
»ت�شحيحا«  وتق�شد  الدفاتر«  »ت�شليح 
ال�شابعة،  ال�شفحة  من  الثالث  ال�شطر  يف 
ال�شطر  يف  »ج�شدها«  قا�شدة  و«ج�شمها« 

التا�شع من ال�شفحة الثامنة.
بني  مقارنة،  رواية  من  نوع  بابلية  طال�شم 
ال�شنوات  خالل  الطائفي  االحتقان  عراق 

وبابل  »�شنا«  بـ  ممثال   2008  –  2003
كل  وحدها  »تئن  اأي�شينني:  بامللكة  جم�شدة 
فيها  ماتت  التي  الباردة  غرفتها  يف  م�شاء 

احلياة منذ زمن بعيد«.
اإمنا  الرواية  ببطلة  مرهونا  يعد  مل  فاالأمر 
اإ�شقاطات  من  بابلية«  »طال�شم  توثقه  مبا 
بابل التاريخ على عراق احلا�شر، يف خطاب 
او  حمورابي،  من  نقبله  اأن  ممكن  م�شرتك، 
من وجيه وطني يتحدث بحر�س عن البلد: 
طريقهم،  يف  مغلق  عاملنا  ان  يظنون  »الذين 

اإعلموا اأن بعد ال�شيق مت�شع«.
تناوبت امللكة واملعلمة على بث روح البهجة 
مكان  يف  املنظورة  احلرائق  �شعار  و�شط 
الرواية وزمانها.. العراق بعد 2003 وغري 
كيانها  »مللمة  �شنا:  وجدان  يف  املنظورة، 

واأ�شاها ولوعتها« و«بعد ال�شيق مت�شع«.
زوجها  حب  حتيل  اإي�شينني  امللكة  بل 
الغريزي اىل والء وطني: »ثروة امللك حب 
�شعبه، احلياة قا�شية وما يجعلها مقبولة 
حبنا لبع�شنا« وهو خطاب يفخر به امللك: 
»يب�شر حمورابي اأي�شينني تقف ببهاء بني 
جمهور احلا�شرين.. امراأة طويلة ر�شيقة 
القد... ا�شتد هيامها، عا�شقة تقول اأ�شياًء 

ال يعرف تف�شريها اإال املحب«.

طالسم النقاش.. الماضي يفتت العقد
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تاريخ ا�صدار احلكم: 2008/4/28
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
املحقق  اأمام  و�صليماً  قانونياً  االعرتاف  يكون 
وقا�صي التحقيق اإذا جاء مطابقاً الأقوال املدعني 
هذا  جاء  اإن  حتى  وال�صهود،  ال�صخ�صي  باحلق 
االعرتاف موؤواًل اأمام حمكمة اجلنايات، وتكون 

االأدلة متوفرة للإدانة.

ن�ص احلكم
العامة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
اجلنائية  املحكمة  اأن  وجد  التمييز  حمكمة  يف 
بتاريخ  ق�صت  اخلام�صة/وا�صط  املركزية 
م/2007  344/ج  باال�صبارة   2007/5/28
اإدانة املتهمني )م( و )اأ( وفق املادة 1/406/اأ-

هـ عقوبات، وبداللة املواد 49/48/47 عقوبات 
عليهما  وحكمت   ،2004 ل�صنة   3 باالأمر  املعدلة 
باالإعدام �صنقاً حتى املوت عن قتل املجنى عليه 
)اأ.خ(. كما قررت اإلغاء التهمة املوجهة للمتهمني 
كفاية  لعدم  عنهما  واالإفراج  )م.�ص(  و  )ك( 
التحقيق  قا�صي  اىل  واالإ�صعار  �صدهما،  االأدلة 
لفتح ق�صية بحق املتهم )م.�ص( وفق املادة 197 
اأظهرته  الذي  النحو  على  والق�صية  عقوبات، 
اأنه يف ظهر  ظروفها ووقائعها حتقيقاً وحماكمة 
يوم احلادث املوافق 2004/8/11 ح�صل هجوم 
يف  البلدة  �صرطة  مديرية  على  م�صلحني  قبل  من 

الكوت وعلى امرية املوقف والت�صفريات وفندق 
من  عدد  فيه  يتواجد  كان  الذي  الذهبي  ال�صاحل 
املجني  على  النار  اإطلق  ومت  ال�صرطة،  اأفراد 
غرف  اإحدى  يف  متواجدا  كان  الذي  )اأ.خ(  عليه 
عن  احلادث  واأ�صفر  واآخرين،  واإ�صابته  الفندق 
اأيدها  الوقائع  هذه  )اأ.خ(،  عليه  املجنى  قتل 
ال�صاهدان )ن( و )ق(، وبينا اأنه يف يوم احلادث 
ح�صل هجوم م�صلح على مديرية ال�صرطة وامرية 
الت�صفريات من قبل جماميع م�صلحة وكانوا مع 
املجنى عليه واآخرين مكلفني بواجب احلرا�صة يف 
فندق ال�صاحل الذهبي املجاور ملديرية ال�صرطة، 
واىل  الفندق  اىل  امل�صلحني  من  عدد  دخل  وقد 
املجنى  حاول  وعندما  فيها،  كانوا  التي  الغرفة 
عليه )اأ.خ( اأن ي�صهر م�صد�صه اأطلقوا عليه النار 
وقد  )ق(  ال�صاهد  اأ�صيب  كما  قتيًل،  واأردوه 
ابن  امللقب  )اأ(  تعرفوا على اجلناة وهم )م( و 
ال�صهيد و )ك( و )ع( جمهويل ا�صم االأب، وكذلك 
)م(  املتهم  بني  حيث  باأقوالهم،  املتهمون  اأكدها 
التحقيق  وقا�صي  املحقق  اأمام  املدونة  باأقواله 
احلادث  يوم  يف  اأنه   2006/10/27 بتاريخ 
�صدرت لهم التعليمات باالنت�صار يف �صوق املدينة 
وكان معه املتهم )اأ( امللقب ابن ال�صهيد بعد ذلك 
البلدة،  يف  ال�صرطة  مركز  على  نار  اطلق  حدث 
بعد ذلك هجم هو واملتهم )اأ( واآخرين على فندق 
من  عدد  على  النار  واأطلقوا  الذهبي،  ال�صاحل 
االأ�صخا�ص كونهم منت�صبني جلهاز ال�صرطة، وقد 
فارق  قد  املدنية  امللب�ص  يرتدي  �صخ�ص  �صاهد 
االن�صحاب.  مت  ذلك  بعد  م�صاب،  واآخر  احلياة 
اأمام املحقق وقا�صي  باأقواله  كما بني املتهم )اأ( 

التحقيق بتاريخ 2005/7/6 اأنه ومع جمموعة 
واآخرين  )�ص(  و  )م(  من  كل  االأ�صخا�ص  من 
البلدة  �صرطة  مركز  داهموا  ق�صاياهم(  )مفرقة 
)اأ.خ(  امللزم  بقتل  )م(  املتهم  وقام  واقتحموه 
ي�صعد  وهو  و�صاهده  م�صد�صه  على  وا�صتوىل 
املتهمون  بها  اأدىل  التي  االأقوال  هذه  الفندق،  اىل 
واالعرتاف  التحقيق  وقا�صي  املحقق  اأمام 
ومتطابقة  معززة  فجاءت  املحكمة  اأما  املوؤول. 
باحلق  املدعني  واأقوال  ال�صهود  اأقوال  مع 
اعرتافات  فهي  االأخرى،  واالأدلة  ال�صخ�صي 
قانونية �صليمة ت�صري اىل ا�صرتاك املتهمني )م( و 
)اأ( بالهجوم على مديرية �صرطة البلدة وامرية 
ال�صاحل  وفندق  الكوت  يف  والت�صفريات  املوقف 
اأدائه واجب  اأثناء  )اأ.خ(  امللزم  الذهبي، وقتل 
املتهمني  اأدانت  املحكمة  اأن  وحيث  احلرا�صة، 
عقوبات،  1/406/اأ-هـ  املادة  وفق  )اأ(  و  )م( 
 3 باالأمر  املعدلة  عقوبات   49-48-47 املواد 
ل�صنة 2004، فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة 
واأحكام القانون. اأما ب�صاأن العقوبة املق�صى بها 
فقد  املوت  حتى  �صنقاً  االإعدام  وهي  املدان  على 
اجلرمية  طبيعة  مع  ومنا�صبة  من�صجمة  جاءت 
الأحكام  وا�صتنادًا  عليه  وخطورتها،  وظروفها 
قرر  اجلزائية  االأ�صول  من  259/اأ-1  املادة 
املتهمني  بحق  ال�صادرة  القرارات  كل  ت�صديق 
للقانون،  ملوافقتها  وعقوبة  اإدانة  )اأ(  و  )م( 
املوجهة  التهمة  باإلغاء  املحكمة  قرار  وت�صديق 
عنهما  واالإفراج  )م.�ص(  و  )ك(  للمتهمني 
ملوافقته للقانون، و�صدر القرار باالتفاق يف 22/

ربيع الثاين/1429 هـ املوافق 2008/4/28م.

قانونية االعتراف أمام المحقق وقاضي التحقيق
نوع احلكم: جنائي

رقم احلكم: 220/ تنازل/2008
تاريخ اإ�صدار احلكم: 2008/4/22

التمييز  حمكمة  اال�صدار:  جهة 
االحتادية

مبداأ احلكم
ي�صتتبع  ال�صكوى  عن  امل�صتكي  تنازل 
ي�صتتبع  وال  اجلنائي،  حقه  عن  تنازله 
ذلك تنازله عن احلق املدين ما مل ي�صرح 
اأ�صول  قانون  من  و(   -9( مادة  بذلك، 

املحاكمات اجلزائية.
ن�ص احلكم

الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
التمييز  حمكمة  يف  املدنية  املو�صعة 
التمييزي  الطعن  اأن  وجد  االحتادية 
قبوله  قرر  القانونية  املدة  �صمن  مقدم 
احلكم  على  النظر  عطف  ولدى  �صكًل، 
وموافق  �صحيح  اأنه  وجد  املميز 
لقرار  اتباعاً  جاء  اأنه  ذلك  للقانون، 
153/مو�صعة  املرقم  التمييزي  النق�ص 
اأن  اإذ   ، مدنية/2007 يف 2007/3/26 
ي�صتتبع  ال�صكوى  عن  امل�صتكي  تنازل 
والي�صتتبع  اجلزائي  حقه  عن  تنازله 
ي�صرح  مل  ما  املدين  احلق  عن  تنازله 
و(   -9( املادة  الأحكام  ا�صتنادًا  بذلك 
املحاكمات اجلزائية،  اأ�صول  قانون  من 

مل  عليه-  –املميز  املدعي  اأن  وحيث 
عن  اأو  املدين  حقه  عن  بتنازله  ي�صرح 
التحقيقية  باالأوراق  بالتعوي�ص  حقه 
حقه  من  فاأن  لذا  بالدعوى،  املربوطة 
له  �صبب  من  على  بالتعوي�ص  املطالبة 
ا�صتعانت  املحكمة  اأن  وحيث  ال�صرر، 
لتقدير  خمت�صني  خرباء  بثلثة 
– املدعي  ي�صتحقه  الذي  التعوي�ص 

معلًل  تقريرهم  وجاء  عليه-  املميز 
للحكم  �صبباً  اتخاذه  وي�صلح  ومنا�صباً 
من  )140-اأواًل(  املادة  متطلبات  وفق 
قانون االإثبات، عليه قرر ت�صديق احلكم 
وحتميل  التمييزي  الطعن  ورد  املميز 
القرار  و�صدر  التمييز،  ر�صم  املميزين 
هـ  الثاين/1429  16/ربيع  يف  باالتفاق 

املوافق ليوم 2008/4/22 م.

تنازل المشتكي عن الشكوى

نوع احلكم: جنائي
رقم احلكم: 279/ حكم اعدام/2008

تاريخ ا�صدار احلكم: 2008/4/29
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
اإذا كان املدان قد اأمتمَّ الثامنة ع�صر من العمر 
الع�صرين  يتم  ومل  اجلرمية  ارتكاب  وقت 
املوؤبد  ال�صجن  عقوبة  حتل  عمره  من  �صنة 

حمل عقوبة االإعدام.
ن�ص احلكم

الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
احلادث  اأن  وجد  التمييز  حمكمة  يف  العامة 
الدعوى  وقائع  اأظهرته  الذي  النحو  وعلى 
بتاريخ  اأنه  يتلخ�ص  وحماكمة  حتقيقاً 
كان   2006/4/16 امل�صادف  احلادث 
املجنى عليه )ح( متواجدًا يف احلقل العائد 
مقابل  كرملي�ص  قرية  مفرق  يف  الكائن  له 
متواجدًا  وكان  العبيدي،  تعبئة  حمطة 
احلقل  يف  حار�صاً  باعتباره  )ز(  املتهم  معه 
مع اأفراد عائلته، ويف هذه االأثناء دخلت اىل 
تك�صي  �صلربتي  نوع  �صيارة  احلقل  داخل 
بي�صاء اللون، وفيها ثلثة اأ�صخا�ص ملثمني 
وم�صلحني، اثنان منهما يحملن امل�صد�صات 

وقاموا  كل�صنكوف،  بندقية  يحمل  والثالث 
�صندوق  يف  وو�صعه  عليه  املجنى  بخطف 
ال�صيارة بعد تع�صيب عينيه وتقييد يديه، 
ال�صيارة وبعد  م�صافة تعطلت  ال�صري  وبعد 
ومت  اأخرى  �صيارة  ح�صرت  ق�صرية  فرتة 
احل�صر،  منطقة  اىل  ونقله  بداخلها  و�صعه 
حيث و�صعوه داخل حفرة وطلبوا منه اأداء 
ال�صهادة، وقام اأحد اخلاطفني باإطلق عيار 
ناري واحد اأ�صابه يف حاجبه، وبعد ذلك مت 
االت�صال بذويه للم�صاومة على مبلغ الفدية 
وبعد عدة اأيام اأطلق �صراحه بعد اأخذ فدية 
مقدارها 32 األف وخم�صمائة دوالر اأمريكي، 
امل�صتكي  باأقوال  الوقائع  هذه  تاأيدت  وقد 
املذكور واإفادة املميز وحم�صر الك�صف على 
�صبط  وحم�صر  وخمططه  احلادث  حمل 
واعرتاف  اجلناة  ا�صتخدمها  التي  ال�صيارة 
املتهمني كل من )ز( و )ع( و)و( و )ع( و )اأ( 
التحقيق  دور  يف  واملف�صل  ال�صريح  )ر(  و 
والذي تاأيد منه ا�صرتاك املتهمني املذكورين 
واطلق  امل�صتكي  خطف  بجرمية  جميعاً 
وبذلك  ذويه،  من  فدية  اأخذ  بعد  �صراحه 
فاإن فعلهم ينطبق واأحكام املادة الرابعة/1 
وبداللة املادة الثانية/8 من قانون مكافحة 

االإرهاب رقم 13 ل�صنة 2005 وبداللة املواد 
املحكمة  اأن  وحيث  عقوبات،   49/48/47
بتاريخ  قررت  نينوى  يف  املركزية  اجلنائية 
319/ج  املرقمة  وبالدعوى   2007/7/29
على  وحكمت  مبوجبها  اإدانتهم   2007/15
كل واحد منهم باالإعدام �صنقاً حتى املوت، 
لذا تكون كل القرارات ال�صادرة يف الدعوى 
على  العقوبة  فر�ص  قرار  با�صتثناء  اأعله 
قد  املذكورة  املحكمة  كانت  )ع(  املدان 
اأحكام  تطبيق  اإ�صدارها  عند  راعت 
وملوافقتها  �صحيحاً  تطبيقاً  القانون 
للقانون قرر ت�صديقها. اأما ب�صاأن العقوبة 
اأن  وجد  فقد  )ع(  املدان  على  املفرو�صة 
واأن   ،1987/4/27 تولد  املذكور  املدان 
 ،  2006/4/16 بتاريخ  وقع  احلادث 
وبذلك فاأنه مل يتم الع�صرين �صنة من عمره 
تخفيف  قرر  لذا  اجلرمية،  ارتكابه  وقت 
ال�صجن  اىل  عليه  املفرو�صة  العقوبة 
من   79 املادة  الأحكام  ا�صتنادًا  املوؤبد 
�صجن  مذكرة  وتنظيم  العقوبات،  قانون 
بذلك،  ال�صجن  مديرية  واإ�صعار  جديدة 
23/ربيع  يف  باالأكرثية  القرار  و�صدر 
الثاين/1429 هـ املوافق 2008/4/29م.

إكمال المدان سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة

نوع احلكم: جنائي
رقم احلكم: 276/ فر�ص العقوبة/2008

تاريخ ا�صدار احلكم: 2008/4/28
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
املميز  احلكم  يف  ال�صادر  االدانة  قرار  ت�صديق  مت  اإذا 
الت�صديق  هذا  وتاأيد  لت�صديدها  فقط  العقوبة  ونق�ص 
تتبع  املو�صوع  فمحكمة  الت�صحيح،  برد  قرار  ب�صدور 
�صحة  بقرار  تنظر  وال  العقوبة،  وت�صدد  النق�ص  قرار 

احلكم باالدانة من عدمه.
ن�ص احلكم

يف  العامة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
حمكمة التمييز االحتادية وجد اأن حمكمة جنايات ذي 
باال�صبارة   2006/5/9 بتاريخ  ق�صت  اأن  �صبق  قار 
املادة  اأحكام  وفق  )ع(  املتهم  اإدانة  27/ج/2006 
 49-48-47 املواد  وبداللة  عقوبات  421/ب/ج/ح 
عقوبات، واأمر جمل�ص الوزراء 3 ل�صنة 2004 ، وحكمت 
 ،  1/132 املادة  بداللة  املوؤبد  بال�صجن  مبوجبها  عليه 

وذلك عن خطف امل�صتكي )ع.ع( وعند اإجراء التدقيقات 
التمييز  حمكمة  قررت  املذكور  القرار  على  التمييزية 
 2007/1/15 يف  4672/هـ.ج/2006  باال�صبارة 
ت�صديق االإدانة. اأما ب�صاأن العقوبة فقد وجد اأنها خفيفة 
ارتكابها،  وظروف  اجلرمية  وقائع  مع  والتتنا�صب 
النظر  الإعادة  حمكمتها  اىل  االإ�صبارة  اإعادة  قرر  لذا 
املنا�صب  احلد  واإبلغها  ت�صديدها  بغية  العقوبة  يف 
بطريق  طعن  عقوبات   1/132 باملادة  اال�صتدالل  دون 
التمييز  حمكمة  فقررت  املذكور،  بالقرار  الت�صحيح 

رد   2007/6/3 يف  ج2007/2  2430/هـ.  باال�صبارة 
طلب الت�صحيح بخ�صو�ص قرار االإدانة. اأما فيما يتعلق 
بالعقوبة فلتقبل الطعن بطريق الت�صحيح الأنها اأعيدت 
حمكمتها  اىل  ت�صحيحه  املطلوب  التمييزي  بالقرار 
اإليه  امل�صار  التمييزي  للقرار  واإتباعاً  الت�صديد،  لغر�ص 
 2007/8/14 بتاريخ  اجلنايات  حمكمة  قررت  اأعله 
باال�صبارة اأعله احلكم على املدان )ع( باالإعدام �صنقاً 
حتى املوت وفق املادة 421/ب/ج/ح عقوبات املعدلة 
العقوبة  اأن  الهيئة  ، وجتد هذه  ل�صنة 2004   3 باالأمر 

حتى  �صنقاً  االإعدام  وهي  املدان  على  بها  املق�صي 
ارتكابها  وظروف  اجلرمية  مع  منا�صبة  جاءت  املوت 
وخطورتها على املجتمع، خا�صة يف مثل هذه الظروف 
التي مير بها البلد، وملئمة مع ظروف املجتمع، اأ�صف 
4672/هـ  التمييزي  للقرار  اإتباعاً  جاءت  اأنها  ذلك  اىل 
الأحكام  وا�صتنادًا  عليه   ،2007/1/15 يف  ح/2006   .
ت�صديقها  قرر  اجلزائية  االأ�صول  من  259/اأ-1  املادة 
ملوافقتها للقانون، و�صدر القرار باالأكرثية يف 22/ربيع 

الثاين/1429 هـ املوافق 2008/4/28 م.

تصديق قرار اإلدانة الصادر في الحكم المميز ونقض العقوبة

نوع احلكم: جنائي
رقم احلكم: 280/ حكم االإعدام/2008

تاريخ ا�صدار احلكم: 2008/4/28
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
يجب  باالإعدام  املدان  على  احلكم  �صدور 
اأوراق  باأن  املحكوم  اإفهام  على  ي�صتمل  اأن 
الدعوى تر�صل تلقائياً اىل حمكمة التمييز، واأن 
خلل  التمييز  حمكمة  لدى  احلكم  يف  الطعن  له 
ثلثني يوماً من اليوم التايل للحكم، واإال اأ�صبح 
اأ�صول  )224/د(  مادة  للنق�ص،  واجباً  احلكم 

املحاكمات اجلزائية.
ن�ص احلكم

العامة  الهيئة  قبل  من  واملداولة  التدقيق  لدى 
كل  اأن  وجد  فقد  االحتادية  التمييز  حمكمة  يف 
يف   2007/9/4 بتاريخ  ال�صادرة  القرارات 
قبل  من   2007/13 م  82/ج  املرقمة  الدعوى 
املحكمة اجلنائية املركزية يف مي�صان قد جانبت 
القانون  تطبيق  يف  خطاأ  على  وبنيت  ال�صواب 
�صنقاً  باالإعدام  )ع(  املدان  على  حكمت  عندما 
املادة 1/406-ج  ا�صتنادًا الأحكام  حتى املوت 
عقوبات، وبداللة املواد 47و48و49 منه دون 
اإفهام املحكوم عليه باأن اأوراق دعواه �صرت�صل 
احلكم  يف  للنظر  التمييز  حمكمة  اىل  تلقائياً 

متييزًا. كما اأن له اأن يطعن باحلكم ال�صادر عليه 
لدى حمكمة التمييز خلل ثلثني يوماً تبداأ من 
اليوم التايل لتاريخ �صدور احلكم عليه ا�صتنادًا 
وجوب  رغم  االأ�صولية  224/د  املادة  الأحكام 
يف  ال�صادرة  القرارات  ب�صحة  اأخل  مما  ذلك، 
اىل  الدعوى  واإعادة  نق�صها  قرر  لهذا  الدعوى، 

حمكمتها الإجراء املحاكمة جمددًا وفق املنوال 
القانوين  القرار  اإ�صدار  اأعله، وبالتايل  املذكور 
ال�صليم، و�صدر القرار باالتفاق ا�صتنادًا الأحكام 
املادة 259/اأ-7 من قانون اأ�صول املحاكمات 
اجلزائية باالتفاق يف 22/ربيع الثاين/1429 

هـ املوافق 2008/4/28 م.

صدور الحكم على المدان باإلعدام

نوع احلكم: مدين
اال�صتئنافية  الهيئة  احلكم:  384 /  رقم 

منقول /2021
تاريخ ا�صدار احلكم: 2021/2/7

جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية
مبداأ احلكم

حتى  تركة  يعد  ال  به  املطالب  التعوي�ص  ان 
ي�صار توزيعه وفق االأن�صية ال�صرعية للورثة، 
الذي  واالأدبي  املادي  ال�صرر  جلرب  هو  واإمنا 

اأ�صابهم.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي 
قبوله  قرر  لذا  القانونية،  املدة  �صمن  مقدم 
املميز  احلكم  على  النظر  عطف  وعند  �صكل، 
القانون،  الأحكام  وموافق  �صحيح  وجد  اأنه 
النق�ص  قرار  اتبعت  املو�صوع  حمكمة  اأن  ذلك 
597/الهيئة  بالعدد  املحكمة  هذه  عن  ال�صادر 
 ،2020/2/19 يف  تقدمي اال�صتئنافية  منقول/2020  اخلم�صة  الق�صائيني  اخلرباء  ملحق لتقريرهم االول حول احت�صاب التعوي�ص وكلفت 

املادي واالدبي  املطالب به من قبل املدعي حول 
وفاة زوجته ب�صبب تعر�صها اىل �صعق كهربائي 
باعتبار   2018/11/4 بتاريخ  بوفاتها  ت�صبب 
حتى  تركة  يعد  ال  به  التعوي�ص  املطالب  اأن 
ي�صار توزيعه وفق االن�صية ال�صرعية للورثة، 
الذي  واالدبي  املادي  ال�صرر  جلرب  هو  واإمنا 
ملحقا  قدموا  اخلرباء  اخلم�صة  واأن  اأ�صابهم، 
لتقريرهم االول بتاريخ 2020/11/10 والذي 
�صببا  يكون  اأن  وي�صلح  وم�صببا،  معلل  جاء 
140/اأوال  عليه  املادة  ن�صت  ملا  طبقا  للحكم 
من قانون االثبات، وحيث اأن كل من كان حتت 
ت�صرفه اآالت ميكانيكية اأو اأ�صياء اأخرى تتطلب 
عناية خا�صة للوقاية من �صررها  يكون م�صوؤوال 
اتخذ  اأنه  يثبت  مل  ما  �صرر  من  حتدثه  عما 
)املادة  ال�صرر  هذا  الكافية ملنع وقوع  احليطة 
231 مدين(، لذا قرر ت�صديق احلكم  املميز ورد 
الطعن التمييزي مع حتميل املميز ر�صم التمييز، 

و�صدر القرار باالتفاق يف 2021/2/7 . 

التعويض المطالب به وتوزيعه وفق 
األنصية الشرعية 

نوع احلكم: مدين
رقم احلكم: 67/ الهيئة املو�صعة املدنية /2021

تاريخ ا�صدار احلكم: 2021/2/8
جهة اال�صدار: حمكمة التمييز االحتادية

مبداأ احلكم
قانون  من   )36( املادة  يف  املحدد  النوعي  االخت�صا�ص  ان 
كدعوى  العقارية  العينية  الدعاوى  ي�صمل  املدنية  املرافعات 
فهذه  التمليك،  ودعاوى  ال�صيوع  ازالة  ودعوى  الت�صجيل  ابطال 
الدعاوى يجب اقامتها يف حمكمة بداءة العقار املتعلقة به وعلى 
املحكمة يف حالة اقامة الدعوى امامها ووجدت انها غري خمت�صة 
نوعياً بنظرها احالتها على املحكمة املخت�صة نوعياً بنظرها. اأما 
الدعاوى التي التتعلق بحق عيني عقاري فل يجوز احالتها اإال 

بناًء على طلب املدعى عليه.
ن�ص احلكم

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهياأة املو�صعة املدنية يف حمكمة 
التمييز االحتادية وجد ان حمكمة بداءة الزهور قد طلبت من هذه 
املحكمة حتديد املحكمة املخت�صة مكانيا يف نظر الدعوى، وحيث 
املحكمة  وان  التجاوز،  برفع  املطالبة  هو  الدعوى  مو�صوع  ان 
ح�صب  ال�صعب  بداءة  حمكمة  على  الدعوى  احالت  قد  املذكورة 

مرافعات   )36( املادة  اىل  ذلك  يف  م�صتندة  املكاين  االخت�صا�ص 
واعادت  االحالة  رف�صت  قد  االخرية  املحكمة  وان  مدنية، 
ا�صبارة الدعوى اىل املحكمة املحيلة، وحيث ان املدعى عليه مل 
يطلب االحالة بل ان املحكمة ومن تلقاء نف�صها قد قررت االحالة، 
االخت�صا�ص  ان  املحكمة  هذه  ق�صاء  عليه  ا�صتقر  ما  ان  وحيث 
الدعاوى  ي�صمل  مدنية  مرافعات  املادة )36(  املحدد يف  النوعي 
العينية العقارية كدعوى ابطال الت�صجيل ودعوى ازالة ال�صيوع 
ودعاوى التمليك، فهذه الدعاوى يجب اقامتها يف حمكمة بداءة 
الدعوى  اقامة  املحكمة يف حالة  به وعلى  املتعلقة  العقار  موقع 
على  احالتها  بنظرها  نوعيا  خمت�صة  غري  انها  ووجدت  امامها، 
املحكمة املخت�صة نوعيا بنظرها. اأما بقية الدعاوى، اأي التي ال 
بناًء على طلب  اإال  احالتها  تتعلق بحق عيني عقاري فل يجوز 
املدعى عليه، ويف حالة رف�ص االحالة وعدم الطعن بقرار رف�ص 
االحالة فعلى املحكمة املحيلة امل�صي يف نظر الدعوى، وال ميكن 
الدعوى  بنظر  مكانيا  املخت�صة  املحكمة  حتديد  تطلب  ان  لها 
الن االخت�صا�ص املكاين لي�ص من النظام العام، لذا قرر اعادة 
ا�صبارة الدعوى اىل حمكمتها لل�صري فيها ونظرها وفق القانون، 
وا�صعار حمكمة بداءة ال�صعب بذلك، و�صدر القرار باالتفاق يف 

26/جمادى االخرة/1442هـ املوافق 2021/2/8م.

االختصاص النوعي المحدد في المادة 
)36( من قانون المرافعات المدنية



الثقافية   

العدد  )  141  (  اخلميس  27/  5  / 2021 

جودت هو�شيار
اأر�شل يل ال�شديق العزيز، الدكتور 
رائعا  مقاال  روزبياين،  فر�شت 
ايفانوفا  ايرينا  الرو�شية  للكاتبة 
الرو�شي  الكاتب  حب  ق�شة  عن 
وزوجنه  بابل،  اإ�شحاق  العبقري 
انطونينا  العبقرية  املهند�شة 
واأ�شرفت  �شممت  التي  برييزكوفا 
اأجمل حمطات املرتو يف  بناء  على 
القرن  من  الثالثينات  يف  مو�شكو 
اجلميلة  املحطات  ومن  املا�شي.. 
حمطة  برييزكوفا  �شممتها  التي 
ما  وهي   « كوف�شكايا  مايا   « مرتو 
حمطات  واأروع  اأجمل  من  زالت 
املرتو يف مو�شكو والعامل.. وكانت 
اول مهند�شة األفت كتاباً عن اأ�ش�س 

ت�شميم حمطات املرتو.
اأوائل  يف  ملفقة  بتهم  بابل  اأعدم 
يف  برييزكوفا  وعا�شت   1940 عام 
وطوال  عديدة،  ل�شنوات  انتظاره 
راجعت  كلما  كانت  ال�شنني  هذه 
واملعتقالت  ال�شجون  اإدارة 
كانت  زوجها،  اأخبار  عن  لل�شوؤال 
اجلالدون  اتقن  باأكاذيب  تقابل 
حبكها: يقولون لها ان بابل ال يزال 
يف ال�شجن حيا يرزق، ومل تنك�شف 

حني   ،  1954 عام  اإال  احلقيقة 
اإىل  املتعددة  مراجعاتها  اأثمرت 
ال�شلطات املخت�شة عن رد االعتبار 
وغدرا  ظلما  املعدوم  زوجها  اإىل 
برييزكوفا  كر�شت  عاما..   14 قبل 
ما  كل  جلمع  حياتها  من  تبقى  ما 
يتعلق ببابل من اآثار، وكتبت عنه 

وعن ق�شة حبهما كتابني ثمينني.
– الذي  زواجهما  بابل طوال  كان 
 – �شنوات  �شبع  �شوى  يدم  مل 
كل  ويف  بزوجته،  وفخورا  مزهوا 
ت�شميم  مكتب  اىل  يذهب  كان  يوم 
اأمام  لي�شتقبلها  املرتو،  حمطات 
الدوام  انتهاء  بعد  املكتب  باب 
لوحة  يف  النظر  ويدقق  الر�شمي، 
املكتب،  باب  قرب  املعلقة  ال�شرف 
تت�شدر  زوجته  �شورة  ليجد 

القائمة من جديد.
مكتبه  املنزل  يف  منهما  لكل  كان 
اخلا�س.. بابل يذرع الغرفة جيئة 
وذهابا يفكر ويردد ما طراأ يف ذهنه 
توا�شل  وانطونينا  اأفكار،  من 
البحث عن حلول لق�شايا هند�شية 

بالغة التعقيد.
كتاب  من  عدد  كان  مرة  ذات 
على  �شيوفا  وال�شيناريو  امل�شرح 

الراأي  يتبادلون  منزله،  يف  بابل 
وال�شينما..  وامل�شرح  االأدب  حول 
احلديث  يحب  بابل  يكن  مل 
النقا�س  يطيق  وال  االأدب،  عن 
النقا�س،  احتد  وعندما  حوله.. 
�شاأريكم  معي  تف�شلوا  بابل:  قال 

غرفة  اإىل  واأخذهم  احلقيقي،  الفن 
خماطبا  وقال  زوجته،  )مكتب( 
اىل  انظروا  الكّتاب:  من  اأ�شدقاءه 
لوحة الت�شاميم هذه.. ان اأعمالكم 
بالقيا�س اإىل هذه الت�شاميم املعقدة 

الرائعة جمرد لعب اأطفال.

أرملة عظيمة
اأو�س ح�شن

ح�شا�شيته  من  الفكاك  ال�شاعر  ي�شتطيع  ال 
املفرطة جتاه االأ�شياء واملوجودات من حوله، 
واأحزان  ماآ�ٍس  من  عينيه  اأمام  يتفتح  وما 
الوجود  هذا  اإىل  ال�شاعر  يقذف  كبرية.. 
�شائر  عن  متيزه  التي  العظمة  بني  متاأرجحا 
من  مينعه  الذي  الكبري  النق�س  وبني  الب�شر 
االندماج يف القطيع، ويبقى يف فلك هذه الدوامة 

التي تبقيه على قيد ال�شعر والتاأمل.
الواقع،  عن  واالنف�شال  االغرتاب  حمنة  اإن 
وليدة  لي�شت  م�شريته،  يف  ال�شاعر  ترافق  التي 
معينة،  مرحلة  يف  انفعالية  حلظوية  �شدمات 
وت�شعبت  منت  اإلهية  ببكترييا  اأ�شبه  هي  بل 
النزقة،  ورغباته  الطفل،  ال�شاعر  روح  يف 
واملراهقة..  ال�شبا  �شنني  بعد  ذروتها  لتبلغ 
بداية  يف  ال�شاعر  يتلقاها  التي  املوؤملة  ال�شفعة 
ج�شد  على  وا�شحة  اآثارها  تبقى  حياته، 
يف  واأخرى  فرتة  بني  وتظهر  ولغته،  ال�شاعر 
بطرائقها  بعد  ما  يف  تتحايل  ثم  واأقنعة،  رموز 
احلقيقي..  رعبها  لتخفي  واملاكرة  اخلادعة 
املبدع  اأو  الفنان  عند  االإبداعية  العقدة  تنفك 
وتعمل  مرئية،  وال  مت�شابكة  عقد  اإىل  لتتنا�شل 
تكثيف  على  املتكررة  والفقدانات  ال�شدمات 

وعميقة،  جدًا  �شافية  بطريقة  االأحا�شي�س 
من  والب�شر  ال�شمع  حا�شتا  تتخل�س  فعندما 
ال�شاعر  يتحرر  اخلارجي،  العامل  �شوائب 
فينفتح  �شدره،  على  جتثم  كريهة  حمولة  من 
من  االأ�شياء  جميع  وتبداأ  الالمرئي،  �شتار  له 
للروؤى،  لي�شبح �شانعاً  بال�شعر،  حوله تنب�س 
ومتحكماً يف دفة املخيلة وهي تبحر بعيدًا وراء 
ال�شور  من  تنهل  اأو  املح�شو�س،  املادي  عاملنا 
والرموز املختبئة يف بئر الالوعي.. ال ي�شتطيع 
جمموعة  ويقدم  االأغلبية،  اإىل  اللجوء  ال�شاعر 
القطيع؛  لثقافة  والتنازالت  اال�شرتاطات  من 
لي�شعر بالدفء واالأمان املرجويني، كاأن يعمل 
اأو  وعائليا  ماديا  ي�شتقر  اأو  م�شتمر،  ب�شكل 
به  يوؤمن  واأيديولوجياً  �شيا�شياً  مذهباً  يتبنى 

طيلة حياته.
جحيم  داخله  يف  �شت�شعل  االأ�شياء  هذه  الأن   
ال�شراع بني مثاليته ومترده من جهة، و�شذاجة 
الواقع الذي كان يركله بقدميه من جهة اأخرى، 
وهذا يف اأغلب االأحيان دفع الكثري من ال�شعراء 
اإىل االنتحار، اإ�شافة الأجواء الكاآبة واالإخفاقات 
املتتالية التي تبقى مالزمة ال�شاعر يف يومياته 
التام  �شعوره  مع  االآخرين..  مع  وعالقاته 
بالعجز والقهر يف جمتمع جاهل يرزح م�شتمتعاً 

حتت �شلطة القمع والكبت.

العامل  فقد  املوؤدجلة،  االآلة والعوملة   يف ع�شر 
حتيط  كانت  التي  الرموز  وانهارت  مركزيته، 
ال�شعراء  عدد  وازداد  مقد�شة،  بهالة  ال�شاعر 
القارئ،  على  االأوراق  واختلطت  باملاليني 
من  حتى  ومهجورًا  منبوذا  ال�شعر  �شار  حتى 
ال�شعراء اأنف�شهم، الذين اأتعبهم هذا االحرتاق 
غام�شة  بروح  ال�شعرية  فيه  تداهمهم  الذي 
اأخرى،  اأجنا�س  اإىل  فاجتهوا  عليهم،  وت�شتويل 
بعدما اقتنعوا اأن ال فائدة مرجوة من الكتابة، 
بال خمل�س عظيم، وال فائدة من ال�شراخ الذي 
بعدهم  يبقى  اأثر  فال  وال�شدى،  الهاوية  يبتلع 
حقيقيت  �شيء  وال  الرياح،  تذروه  رماد  �شوى 
اقتنعوا  فقد  االآخرون  اأما  العدم.  �شوى 
بال�شمت الذي يوجبه فعل الكينونة، و�شارت 
تطهريية  طقو�س  مبثابة  لهم  بالن�شبة  الكتابة 

من االأمل ومن ثقل احلياة واأوجاعها.
املختبئ  ال�شامت  ذلك  هو  احلقيقي  ال�شاعر 

خلف الكوالي�س.
 ذلك الذي يردم هاوية العتمة بقطرة �شوء، ثم 
يكتب ق�شائده كمراٍث ونبوءات بعد موته، ويف 
وبني  بينه  ثقة  كعربون  يقدمها  االأحوال  اأ�شواأ 
اأعماقه  ظلمة  يف  يدرك  احلقيقي  ال�شاعر  اهلل.. 
اأنه جحيم م�شافر بني االأزمنة الغريبة، اأو رمبا 
كان خطاأ كبريا يف الزمان اخلطاأ واملكان اخلطاأ.

محنة الشاعر في زمن االنحطاط

زهري اجلبوري

ا�شتطاع ال�شاعر امنار مردان يف جتربته االأخرية 
يخلق  اأْن   )2021/ اأين؟  اىل  قالت   .. قلت  )كلما 
التي  العراقية  ال�شعرية  يف  الكايف  احليز  لنف�شه 
بالواقع  املوؤطرة  الكبرية  املج�شات  تالم�س 
لعبة  الق�شيدة  والأن  به،  املحيطة  وبالتفا�شيل 
يعتقد  كما  ـ  والت�شّكل  البناء  متعة  فيها  جمازية 
اأنها  هذه  املجموعة  يف  قراأناه  ما  فاإن  ـ  ال�شاعر 
فلم  وبالن�شج،  بالوعي  م�شحونة  اأجواًء  خلقت 
طياته  يف  يحمل  م�شروعا  �شوى  الق�شيدة  تكن 
ووا�شحة  بائنة  اأ�شئلة  لكنها  االأ�شئلة،  طرح 
واحل�شي  بالذاتي  موؤطرة  تفا�شيل  على  انطوت 
والهاج�شي، انطالقا من العنوان مرورا بامل�شمون 
مبواجهة  قمنا  ولو  باخلامتة..  انتهاًء  ولي�س 
ال�شاعر اأمام ق�شائده، فاإننا �شنلم�س حر�شا دقيقا 
يف طريقة كتابة كل ق�شيدة، وبذلك ي�شبح ال�شاعر 
على عالقة �شريحة مع واقعه اجلديد، فالق�شائد 
يف املجموعة عبارة عن �شفرات مدونة ا�شتنه�شها 
)مردان( من تفا�شيله اخلا�شة لت�شبح م�شروعه 
وتكثيفات  امتزاجات  هناك  كانت  مهما  ال�شعري، 
ق�شدية  اعطت  �شعرية  �شربات  هناك  بل  لغوية، 

وا�شحة يف وحدة املو�شوع.
عند  الزمة  ثيمات  املجموعة  ق�شائد  يف  تت�شح 
 ، واالآخر(   .. والذات   .. )االأنا  حيث  ال�شاعر، 
من  التكرار  يف  وقوعه  يبدو  الذي  ح�شورها  ومع 
خانة  اىل  حتيلنا  انها  اإال  ال�شابقة،  ق�شائده  خالل 
للوهلة االأوىل متثل حالة تلٍق،  )االن�شات(، وهي 

ون�شج،  حتول  حالة  نقديا  اح�شبها  اأين  غري 
االنفعال  وا�شتقرار  الّلغة  ر�شاقة  حيث 
الوقت  يف  وهي  ال�شابقة،  جتاربه  يف  ال�شابق 
اىل  ميتد  �شيء  عن  التفكري  يف  تنفك  ال  نف�شه 
�شبق  يف  القلق  هاج�س  اأهو  اأخرى،  مديات 
التوج�س  من  حالة  اأم   .. واملغايرة  التجديد 
يف  ال�شاعر  الزم  الذي  والنف�شي  الذاتي 
اأمر  هناك  كان  واإذا   .. ..؟  االأخرية  مرحلته 
ثالث يف قراءتنا ل�شعرية املجموعة فاإنه يقف 
وهي  ذاتي(،  بـ)ال�شري  ي�شمى  ما  حدود  عند 
م�شاألة ح�شا�شة جدا الأمر يتعلق بخ�شو�شية 
وكيفية  حاليا  يكتب  ما  حتديد  يف  ال�شاعر 
قراأنا  مثلما  اخلا�شة  ا�شقاطاته  مع  التعامل 
)بلند(  اىل   / لـ)االأهداء  التالية  العتبات 
الق�شائد(  و)عنوانات   ، ا�شمي(  يحمل  وهو 
و)امل�شمون وما يحمله من انعكا�شات(، كّلها 
اأهل  به  مي�شك  حتليل  و�شط  اأمامنا  تنب�شط 
االخت�شا�س .. مبعنى لو قدر لل�شاعر اأمنار 
وتفا�شيل  جديدة  مرحلة  يعي�س  اأن  مردان 
�شكال  �شتاأخذ  عنده  الق�شيدة  فاإن  مغايرة، 
فبعد  ذلك  يف  �شري  وال  خمتلفا،  بنائيا 
املجموعة االأوىل والثانية واأخريا الثالثة فقد 

مل�شنا حقيقة التجديد واملغايرة.
امنار  �شعرية  يف  املفارقة  لعبة  اأن  �شحيح 
 .. قلت  )كلما  ق�شائد  لكن  وا�شحة،  مردان 
وا�شح،  وتاأٍن  ا�شتقرار  فيها  اأين(  اىل  قالت 
ال�شعرية  اجلملة  �شياغة  يف  انغمار  وهناك 
حماولة منه جعلها ذات متعة، ومن غري اأن 

اىل  قادته  الق�شيدة  باأنَّ  ي�شعر 
وانحدارات  ذاتية  ك�شوفات 
م�شحونة بعالمات ا�شتفهام الأ�شئلة 
ق�شيدة  يف  نقراأ  عليه،  فر�شت 

)م�شحة(:
جمانني  كّل  من  املتكرر  قربي  رغم 

االأر�س
اإنه  ويقول   .. اإِيلَّ  اأحدهم  ي�شر  مل 

مثلي
فاإىل متى اأبقى اأمار�س جنوين بِك
بهذا التفرد العجيب .. )�س18(

ويف ق�شيدة )بورتريه( نقراأ:
يف  املثقوبة  الطال�شم  كّل  اأك�شُر 

قبعتي واأ�شاألهم
انها خلقت عارية  ال�شم�س  ما ذنب 

؟.. )�س21(
ـ   ) اأن اأقول مِلَ ويف ق�شيدة )اأو�شك 

املقطع )6( :
واأمار�س   .. اأنوثك  اأوؤطر  ال  مِلَ 

عزلتي فيها
ويكون هذا العامل

يف ج�شدك رداًء خفيفاً .. )�س26(
املقاطع  به  جاءت  ما  خالل  ومن 
ا�شتفهام،  عالمات  من  ال�شعرية 
اىل  احالتنا  نف�شه  الوقت  يف  فاإنها 
منطقة ح�شا�شة جدا، وهي مزاجية 
التعامل  يف  ينفك  ال  فهو  ال�شاعر، 
اأداة  بو�شفها  ال�شعرية  اللغة  مع 

وهو  لذاته،  كا�شفة  اأداة  ال  ذاته،  عن  معربة 
اأكرث  تفا�شيل  يف  اخلو�س  ولعل  فطري،  تعاٍل 
قرب  بها عن  يتعامل  التي  تلك  تعقيدا وح�شا�شية 
الطال�شم  )ك�شر  و  االأر�شية(  الكرة  )جمانني  مع 
العزلة(،  ثم  امراأة،  باأنوثة  )التاأطر  و  املثقوبة( 
يك�شف عن وجود انعكا�س متمرد يف بنية الق�شيدة.

.. وما �شاع ومل  اأخطط لر�شالتك  يف الق�شائد )مل 
يقل .. وذاكرة للك�شر .. وازرع نومي ليخ�شر حلم 
ابي�س(، ت�شتنه�س يف م�شمون كل ق�شيدة �شعلة 
وتنويعها  تلوينها  رغم  احل�شية،  املدركات  من 
)مل  ق�شيدة  يف  نقراأ  فحني  خمتلفة،  مبو�شوعات 

اخطط لر�شالتك(:
ال�شم�س رغم جربوتها

تفقد هيبتها بغيمة .. )�س56(
يف الوقت نف�شه نقراأ يف ق�شيدة )ذاكرة للك�شر(:

اأنا الوحيد من حتايل على ال�شوء
وحمَل توقيع اليتامى واالأرامل

وتدحرج نحو الهواء.. )�س67(
تكر�س  ال�شعرية  للغة  التعبريية  ال�شياغة  هذه 
باجتاه لعبة الو�شف، وهو اأمر طبيعي يف جتربة 
تاأطري  يف  الكايف  العمق  مينحه  ما  وهذا  ال�شاعر، 
كل  جعل  وحماولة  اخلا�س،  باأ�شلوبه  جتربته 
اال�شياء طوع )خلطته ال�شعرية(، واإذا كانت هذه 
الحقا  �شنقراأه  ما  جّل  اأح�شب  فاإين  جراأة،  متثل 
اخلا�س،  لونه  له  توؤ�ش�س  جديدة  جم�شات  يحمل 
االأوىل،  جمموعته  ومنذ  مردان،  امنار  فال�شاعر 
اأدرك اأن �شروط اللعبة هي نف�شها �شروط املغامرة 

والتاأ�شي�س، وهذا ما �شتك�شفه االأيام املقبلة.

لعبة اإلنصات في »كلما قلت.. قالت إلى إين؟«

مت�شابكة  �شل�شلة  االإن�شان  حياة  يف  تدخل 
االحداث  من  فكثري  امل�شادفات،  من  ومعقدة 
قد  التي  ال�شدفة  طريق  عن  حياتنا  تدخل 
تر�شم قدرا لالإن�شان ميتد معه عمرا كامال، وقد 
زمنني،  بني  الفا�شل  احلد  هي  ال�شدفة  تكون 
اأزمنة تق�شم حياة املرء اىل �شخ�شيات  اأو عدة 
متعددة.. فلكل مرحلة زمنية �شخ�شية خمتلفة 
عن املرحلة التي ت�شبقها اأو تليها، ولكل مرحلة 
وعي  ولكل  اخلا�س،  ووعيها  اخلا�س،  فكرها 
فاالإح�شا�س  واالأمل،  اللذة  بني  يتذبذب  موؤ�شر 
بعمق االأمل يزداد مع تقدم الزمن يقابله خفوت 
يف االإح�شا�س العميق باللذة، والرغبة التي تفقد 

براءتها وده�شتها االأوىل.
بداأت حياتي مع ال�شطرجن قبل اأكرث من 15 عاما، 
عندما قادتني خطاي اإىل اأحد املقاهي يف ظهرية 
جمموعة  الأرى  ال�شليمانية،  �شيف  من  قائ�شة 
يحللون  الرقعة  على  منكبني  االأ�شخا�س  من 
د�شتا من د�شوت اأحد اأبطال ال�شطرجن، فوجئت 
كانت  اآنذاك  ال�شطرجنية  ثقافتي  الأن  وقتها  يف 
كما  العباً  اأكن  ومل  جدا،  وحمدودة  متوا�شعة 
ال�شطرجن  لعبة  اأن  اأظن  اليوم، وكنت  اأنا عليه 
والدومينو  كالرند  للت�شلية  لعبة  جمرد  هي 
يلعبها العبان واالأذكى هو الذي يفوز، ومل اأدر 
الأنه  فن  وعلم،  فن  هو  ال�شطرجن  اأن  حينها  يف 
يقرتب من عظمة االإبداع يف ال�شعر واملو�شيقى 
مبداأ  على  يعتمد  الأنه  وعلم  الت�شكيلي،  والفن 
حتتاج  دائما  ق�شية  ووجود  الفل�شفي  اجلدل 
حمدودة  ال�شطرجن  جغرافيا  اأن  رغم  حل..  اإىل 
احل�شابات  ومبداأ  املنطق،  ورغم  مربعا،  بـ64 
العقالين الذي يدخل يف هيكل اللعبة و�شميمها؛ 
خارج  متتد  اأن  ميكنها  الب�شرية  املخيلة  اأن  اإال 
والحمدودة،  وا�شعة  اآفاق  اإىل  امل�شاحة  هذه 
ففي  القا�شي،  وواقعها  الرقعة  اإىل  لتعود 
ال�شطرجن متتزج الفانتازيا وال�شحر مع املنطق 

والعلم، وكلما تقدم الزمن يقف العقل الب�شري 
عاجزا اأمام هذه اللعبة وغمو�شها، وحتى علم 
ال�شطرجن فكل د�شت هو مراآة  النف�س يدخل يف 

داخلية ل�شاحبه.
لو اتقن اأطباء النف�س لعبة ال�شطرجن ال�شتطاعوا 

فرز االأ�شخا�س وت�شخي�س �شلوكياتهم.
الكثري من جوانبها  ال�شامتة يف  اللغة  الأن هذه 
هي تعبري عن رموز الالوعي االإن�شاين من خوف 
لالنق�شا�س  الفر�س  وترقب  وعدوانية،  وقلق 

على العدو.
»اإن   : تولو�شتوي  الرو�شي  االأديب  يقول 

ال�شطرجن فن مينح االإن�شان ال�شعادة«.
نيت�شه  وبروح  تول�شتوي  قاله  ملا  اأ�شيف  واأنا 
القتالية: اإن ال�شعادة النابعة من ال�شطرجن هي 
عبارة عن �شعور الفرد بتنامي القوة وتعاظمها 

يف داخله.
بعد اأكرث من 15 عاما قادتني خطاي مرة اأخرى 
التي  ال�شدفة  حيث  نف�شها،  القدمي  املقهى  اإىل 
جعلتني اأ�شاب بعدوى ال�شطرجن التي ال �شفاء 
الكوؤو�س،  وطقطقة  الزبائن  �شجيج  بني  منها 
تذكرت   .. الدخان  من  كبرية  �شحابة  ارت�شمت 
كل االأحداث التي م�شت بلحظة واحدة، وكاأن 
الذاكرة اأرادت اأن تفرغ �شيئا من حملها الثقيل.
على  جال�شا  اأنا  كنت  الدخان  �شحابة  خلف 
من  معقدا  د�شتا  بعمق  متاأمال  نف�شها  الطاولة 
�شتحل  الرقعة  على  املع�شلة  كانت  ال�شطرجن، 
بحركة واحدة مفتاحها عندي االآن، مل اعرفها 
يف حينها، ومل تخطر على بايل، راأيت نف�شي من 
داخل نف�شي كنت خارجا من الزمن وداخال فيه.

اأردت  ال�شحيحة  باحلركة  التلميح  حاولت 
احلركة  لعبت  يدي  بنف�شي..لكن  لعبها 
ال�شابقة نف�شها، احلركة اخلاطئة نف�شها قبل 
15 عاما.. هكذا ما زالت اأكرر اأخطاء االأم�س، 

لت�شتمر احلياة... دون اأن تنتهي اللعبة.

فن الشطرنج .. ولعبة الحياة
هيثم الزبيدي

الثقافية  املدن  وتراجع  �شعود  م�شهد  يتكّرر 
العربية.. تتعدد االأ�شباب، لكن النتيجة واحدة 
وهي خ�شارة للمنطقة ومثقفيها ونا�شها.. املكانة 
التي حتتلها عا�شمة يف ال�شاأن الثقايف �شيء ثمني 
مكلف  بناوؤه  ب�شهولة..  عنه  التنازل  عدم  يجب 
النتيجة  لكن  الوقت واجلهد،  الكثري من  وياأخذ 

اإيجابية باملطلق.
الغربي  والدخول  العثماين  اخلروج  عهد  منذ 
للعامل العربي، ازدهرت العوا�شم على تتابع.. 
حينها  يف  الدنيا  اأّم  اجلميع..  القاهرة  �شبقت 
الكربى يف  املدن  القاهرة، وبع�س  با�شتحقاق.. 
م�شر، اأ�شبحت �شعلة ن�شاط.. ال يتوقف العطاء 
�شناعة  اأن  اأجزم  اأكاد  تنويعاته..  بكل  الثقايف 
واالهتمام  وامل�شرح  ال�شينما  والفن،  االأدب 
دول  من  اأف�شل  كانت  الت�شكيلية  بالفنون 
كانت  امل�شرية  ال�شينما  متو�شطية..  اأوروبية 
�شناعة  كانت  اأين  �شنويا.  االأفالم  مئات  تنتج 

ال�شينما اليونانية مثال؟
اأرجاء  على  الدفء  وّزع  القاهرة  من  االإ�شعاع 
العا�شمتان  انتبهت  العربي..  العامل  من  كثرية 
املتناف�شتان بغداد ودم�شق.. مل ميّر وقت طويل 
النا�س  اأو�شال  يف  تدّب  احلركة  بداأت  حتى 
من  بات  وثقافية،  فنية  ذائقة  لديهم  و�شارت 
وال�شورية  العراقية  اللم�شات  اأن جتد  املطلوب 
االأذكى  كانت  بريوت  اأنواعها..  على  الفنون  يف 
احلركة  حدود  اأين  وعرفت  ال�شاعدين،  بني 
التدخالت  �شتخفق  واأين  ودم�شق،  بغداد  يف 
بعد  امل�شري  الثقايف  امل�شهد  يف  ال�شيا�شية 
اأوال،  بنا�شها  احلا�شرة  فكانت  اخلم�شينات، 

ومبن ا�شتقطبتهم من العرب ثانيا.
العوا�شم  هذه  كانت  اللحظات،  من  حلظة  يف 
باالأدبي  الفني  وتخلط  الثقايف،  املجد  تتنازع 
عوا�شم  امل�شتفيدين..  نحن  وكنا  بال�شيا�شي.. 
اأخرى بداأت بال�شعود وتتعلم الدر�س ب�شرعة.. 
يف الكويت، كان �شق الطرق يف املدينة اجلديدة 
الثقافية،  امل�شاريع  رعاية  مع  بالتوازي  ي�شري 

ومع ازدهار امل�شرح والدراما، ومع ا�شتك�شاف 
الرتاث.

رحلة  بداأت  الثقايف..  على  ال�شيا�شي  غلب  ثم 
وطنية..  اأنا�شيد  اإىل  حتّول  الغناء  التاآكل.. 
اللوحات  القادة..  متجد  متاثيل  النحت 
املعاناة  من  اأو  املعارك  من  �شور  الت�شكيلية 
�شار  مزيفة..  واأخرى  حقيقية  الأجماد  اأو 
“امل�شرح  ا�شمها  فرقة  على  العثور  باإمكانك 
الع�شكري”.. هل يوجد اأ�شواأ من هذا امل�شّمى؟ 
ال�شينما  ال�شراعات واملعارك..  اأدب  االأدب هو 
تراجعت بني اأفالم املقاوالت، واأفالم �شوداوية 
الواقع. ويا ويلنا مّما فعل  جتريبية تهرب من 

بنا ال�شعراء.
هذا ال يعني اأن ال�شاحة قد خلت من املثقفني.. 
احلوا�شر  انك�شار  م�شهد  ي�شاهدون  كانوا 
الثقافية بحزن وينتظرون خروجا من االأزمة.. 
يف  حالها  على  االأمور  زالت  وما  االنتظار  طال 

هذه املدن.

يف 
نف�شه  اخلليج  قّدم  مهمة،  تاريخية  حلظة 
هذه  العرب..  باملثقفني  اأهال  كبديل.. 
امل�شاريع..  املبادرات وهذه  املهرجانات، وهذه 
ي�شاعد على  اأن  الذي ميكن  املال  لدينا  واالأهم، 
حتريك امل�شهد الثقايف.. مال وفري اأنفق ب�شخاء 

ملمو�س.
احلركة  فرتى  اخلليجية  العا�شمة  اإىل  تذهب 
املعمارية واحل�شرية على قدم و�شاق.. تطمئن 
ال�شيا�شي  كمثقف الأن هذا هو الطبيعي.. البعد 
يهدفون  كانوا  اخلليجيون  ن�شبيا..  غائبا  كان 
فعاًل اإىل اأن ت�شبح مدن اخلليج حوا�شر الثقافة 
العربية البديلة.. كانت املناف�شة بني العوا�شم 
هو  امل�شهد  يف  ما  واأجمل  و�شاق..  قدم  على 
مزجت  اأخرى  الرتاث..  اختارت  مدن  تنّوعه.. 
بني الرتاث واملعا�شرة.. ثالثة، و�شعت بع�س 
اأنها  واعرتفت  املوجودة  الرتاثية  الرمزيات 
حمدودة، واأنها ب�شدد تاأ�شي�س ثقايف جديد على 

اأ�ش�س العامل املتغري.
ال�شعب  من  املتغريات..  يدرك  كان  اخلليج 
مثال،  ال�شلفيني،  هيمنة  من  بلد  خروج  ت�شّور 
من دون ثقافة.. االإ�شالميون �شبقوا املثقفني اإىل 
اخلليج، وكان من ال�شروري تفكيك منظومتهم 
هناك.. ي�شتطيع ال�شيا�شي اأن يتخذ قرارا اأمنيا 
لكن  وجمموعات..  الأ�شخا�س  ن�شاط  بحجر 
خالل  من  ميّر  املجتمع  على  احلقيقي  التاأثري 
منها  خمتلفة،  باأدوات  ثقافيا  تركيبه  اإعادة 
غري  بالفعل  واالآخر  املبا�شر،  بفعلها  الثقافة 

املبا�شر من خالل االإعالم.
اخلليج  دول  ا�شتاأجرت  هذا،  م�شعاها  يف 
التقليدية..  العوا�شم  يف  ثقافية  م�شاحات 
وم�شر..  �شوريا  يف  يتم  الدرامي  االإنتاج 
التاريخية  الدراما  لبنان..  يف  اال�شتعرا�شات 
ت�شّور يف املغرب.. ومل تن�س هذه الدول نف�شها 
يف االإنتاج اخلليجي.. �شعدت الدراما و�شارت 
حد  اإىل  مكررة  الوجوه  اأن  �شحيح  مطلوبة.. 
فقط  وحا�شرة..  وبياعة  موجودة  لكنها  امللل، 

حتمل مل�شات البوتوك�س والفيلر على الوجوه.
الثقايف  اخلزين  من  اخلليج  دول  ا�شتعارت 
العربي يف مواجهة التطرف اأي�شا، و�شرنا نرى 
املجتمع  عقد  عن  احلديث  يف  الفتة  انطالقات 
التكفريية وال�شلفية.. الهدوء الذي يعّم اخلليج 
دول  اإىل  االنتحاريني  ت�شدير  وتراجع  االآن 
لي�شت  اجلهادية،  التربعات  وتوقف  اجلوار 
الثقافة  االأمنية..  القب�شة  ل�شدة  فقط  نتيجة 
يغرّي  اأن  ميكن  واحد  م�شل�شل  حا�شرة..  كانت 
وثائقي  فيلم  النا�س..  من  االآالف  مئات  اأفكار 
مينح  املجاورة  الدول  يف  احلروب  كوارث  عن 
على  تعودت  جمتمعات  يف  ال�شكينة  من  الكثري 

ال�شالم والرثاء والتنمية.
مالية  الأ�شباب  االنح�شار..  يف  االآن  امل�شكلة 
و�شيا�شية، ت�شحب دول اخلليج من متويلها اأو 
ا�شت�شافتها اأو تبّنيها للمثقفني.. ال نقول انفقوا، 
بل نقول انظروا اإىل احلوا�شر ال�شابقة وتاأكدوا 
اأن رعاية الثقافة ال تقّل اأهمية عن اقتناء اأف�شل 

االأ�شلحة املتقدمة.. ال ت�شيعوا تلك االأنوار.

امنعوا انكسار حواضر الثقافة



                        

بحوث 
العدد  )  141  (  اخلميس  27/  5  / 2021 

ان احلكمة من العمل با�ستنفاد الوالية هو حتقيق االمور 
االآتية :

1. جتنب ت�سارب الف�سول وتناق�سها.
من  ال�سادرة  بالف�سول  والنا�س  اخل�سوم  ثقة  تعزيز   .2

املحاكم .
3. حتقيق اال�ستقرار يف االو�ساع التي ر�سمها الق�ساء .

ا�ستنفاد الوالية من النظام العام
ان ا�ستنفاد الوالية وخروج الق�سية من والية املحكمة مل 
تقرر مل�سلحة اخل�سوم وامنا قررت لل�سالح العام، وهذا 
عليه  ويرتتب  العام،  النظام  م�سائل  من  م�ساألة  انها  يعني 

امران هما :
اإلغاء  او  تعديل  او  ابطال  على  اخل�سوم  اتفاق  بطالن   .1
الف�سل ال�سادر من املحكمة، واذا قدموا طلبا بهذا الغر�س، 

فعلى املحكمة رف�سه خلروج الق�سية من واليتها .
بها  املف�سول  الق�سية  يف  جمددا  املحكمة  ف�سلت  اإذا   .2
�سابقا، ومن دون وجود طعن كان ف�سلها معدوما، وعلى 

جهات الطعن الك�سف عن انعدامه .
عنا�سر  لها  الف�سل،  اثار  من  اثر  هو  الوالية  وا�ستنفاد 

واحكام، لذا �سنتناولها يف مق�سدين :

المقصد االول / عناصره :
او  كانت خارجة عن حقيقته  �سواء  له  املكونه  االمور  هي 

داخلة فيها، لذا �سنتناول �سرائطها واأركانها يف بندين .

البند االول / شرائطه :
ي�سرتط يف ا�ستنفاد الوالية ثالثة �سرائط هي :

اوال/ �سدور ف�سل من حمكمة او هياأة ق�سائية.
وهذان   : معدوما  ال  �سحيحا  الف�سل  يكون  ان  ثانيا/ 

ال�سرطان تناولناهما يف مطلع هذا املطلب .
ثالثا/ ان يكون الف�سل من نوع احلكم او القرار :

ملا كان الف�سل على ثالثة انواع وهو حكم �سادر يف دعوى، 
قرار �سادر يف طلب م�ستعجل، امر �سادر يف طلب والئي، 
والقرارات  باالأحكام  خمت�س  الوالية  ا�ستنفاد  فاإن  لذا 

امل�ستعجلة، وال ي�سمل ما يلي :
1. القرارات االعدادية :

لقد ن�ست املادة )155( مرافعات على ) للمحكمة ان ت�سدر 
قبل الف�سل يف النزاع ما تقت�سيه الدعوى من قرارات، ولها 
االجراء  بنتيجة  تاأخذ  ال  او  القرارات  هذه  عن  تعدل  ان 

ب�سرط ان تبني ا�سباب ذلك يف املح�سر ( .
وهي القرارات التي تتخذها املحكمة اثناء املرافعة والتي 
يجوز لها العدول عنها او اأال تاأخذ بنتيجتها على ان ت�سبب 

قرارها يف حم�سر اجلل�سة .
2. االأوامر على العرائ�س :

وهي االأوامر ال�سادرة من الق�ساء الوالئي، وهذه االوامر 
ال ي�ستنفد القا�سي واليته عليها، ويكون من حقه الرجوع 
عنها او تعديلها او اإلغائها لوجود م�سلحة يف عدم ا�ستنفاد 
باالأوامر  خا�سة  وهي  احلق،  باإحقاق  تتمثل  الوالية 
دون   ) الت�سرف  عدم  وا�سارة  االحتياطي،  )كاحلجز 

احلجج. 

البند الثاني / اركانه :
انتهاء �سلطة املحكمة  الوالية معنى عدمي يعني  ا�ستنفاد 
على الق�سية مبجرد الف�سل فيها، واملعنى العدمي ال اركان 

له وال مقومات .
املق�سد الثاين/ احكامه :

احكام ا�ستنفاد الوالية توجب علينا التحدث يف املوا�سيع 
االتية :

1. اثاره واوجه ال�سبه واالختالف بينه وبني احلجية .
2. حاالت مراجعة الف�سل بغري طعن .

نتناولها يف بندين :
بينه وبني  ال�سبه واالختالف  واأوجه  اثاره   / االول  البند 

احلجية :
اوال/ اثاره :

يرتتب على ا�ستنفاد الوالية اثر واحد وهو امتناع املحكمة 
من امل�سا�س بالف�سل ال�سادر منها تعديال او ابطاال او الغاًء 
اإن  حتى  اإليها،  يقدم  طلب  او  طعن  دون  من  ت�سحيحا  او 
به  ق�ست  ما  �سحة  بعدم  اقتنعت  او  اخر  راأي  لها  ن�سج 

واقعا او انها اخطاأت فيه، وهذا االمتناع له �سببان هما :
1. ان الف�سل هو عمل ق�سائي بذلته املحكمة يف الو�سول اىل 
النتيجة النهائية يف ف�س النزاع، وقد حاز هذا الف�سل على 

حجية االمر املق�سي به .
�سلطته  وانتهت  الق�سية  يف  جهده  ا�ستنفد  القا�سي  ان   .2

عليها .
اوىل  باب  فمن  بالف�سل  امل�سا�س  املحكمة  على  حرم  واذا 

يحرم عليها اعادة التحقيق يف الق�سية جمددا .
قدم  او  القانونية  الطعن  بطرق  بالف�سل  طعن  اإذا  ولكن 
الف�سل،  يف  املادية  االخطاء  لت�سحيح  طلبا  اخل�سوم  احد 
فتعود �سلطة املحكمة على الق�سية يف احلدود التي ر�سمها 

القانون .

ثانيا / اوجه الشبه واالختالف 
بين الحجية واستنفاد 

الوالية:
ويفرتقان  الف�سل،  اثار  من  اثر  انهما  يف  املفهومان  ي�سرتك 

يف االمور االتية :
انه  مفادها  بالف�سل  قائمة  ايجابية  �سفة  هي  احلجية   .1
املو�سوع،  حيث  من  وحقيقة  ال�سكل  حيث  من  �سحيح 
قائمة باملحكمة مفادها  �سلبية  الوالية هي �سفة  وا�ستنفاد 

انتهاء �سلطتها على الق�سية .
2. من اثار احلجية وجوب احرتام املحاكم للف�سل ال�سادر 
حجيته،  ينق�س  دليل  اي  قبول  لها  يجوز  فال  املحكمة  من 
ف�سل  التي  املوا�سيع  او  املو�سوع  مناق�سة  عليها  وحترم 
ا�سانيد قانونية  ادلة اجلديدة او  فيها، وان قدم اخل�سوم 

مل تقدم �سابقا .
الف�سل من  ا�سدرت  التي  املحكمة  الوالية متنع  وا�ستنفاد 
تلقاء  او ت�سحيحه من  الرجوع عنه  او  الغائه  او  تعديله 

نف�سها النتهاء �سلطتها عليها .
3. احلجية هي االثر اال�سا�سي للف�سل، وا�ستنفاد الوالية 

هي الو�سيلة لدوام وا�ستمرار احلجية.
مبجرد  تثبت  االوىل  مرتبتان،  لها  الن�سبية  احلجية   .4
البتات،  درجة  اكت�سابه  بعد  والثانية  الف�سل  �سدور 
�سدور  مبجرد  تثبت  واحدة  مرتبة  الوالية  وا�ستنفاد 

الف�سل .
والقرار  احلكم  وهي  الف�سل  انواع  لكل  تثبت  احلجية   .5
الوالية  ا�ستنفاد  ان  حني  يف  الوالئي،  واالمر  امل�ستعجل 

مقت�سرة على احلكم والقرار امل�ستعجل فقط .
البند الثاين / حاالت مراجعة الف�سل بغري طعن :

ا�ستنفاد الوالية ال مينع املحكمة من نظر طلبات الت�سحيح 
على  الواقعة  القانونية  الطعون  نظر  من  وال  والتف�سري، 
هي  الطعن  طرق  الن  قانونا،  بنظرها  واملخت�سة  الف�سل 
طرق قانونية ت�ستند اىل ا�سباب معينة تهدف اىل مراجعة 
ال�سلطة  املحكمة  منح  القانون  والن  ومراقبته،  الف�سل 
يف  املحكمة  ف�سلت  فاإذا  والطعون..  الطلبات  هذه  نظر  يف 
تنه�س  فقد  عليها،  واليتها  وا�ستنفدت  الق�سية  مو�سوع 

احدى احلالتني االتيتني :

الحالة االولى/ الطعن بالفصل:
اإذا طعن بالف�سل باأحد طرق الطعن القانونية التي تخت�س 
على  كاالعرتا�س  اأ�سدرته  التي  نف�سها  املحكمة  بنظرها 
وت�سحيح  والتظلم،  املحاكمة،  واعادة  الغيابي،  احلكم 
هي  جديدة  خ�سومة  امام  نكون  فاإننا  التمييزي،  القرار 

خ�سومة الطعن وحمكمة جديدة هي حمكمة طعن.
بغري  الف�سل  مراجعة  مو�سوع  عن  تخرج  احلالة  وهذه 
طعن النه يطلب من املحكمة امل�سا�س بروح الف�سل ال �سكله 

ومبعناه ال لفظه .

الحالة الثانية / طلب 
التصحيح او التفسير:

اإذا طلب من املحكمة ت�سحيح الف�سل ال�سادر منها لوجود 
خطاأ فيه، او تف�سريه لوجود غمو�س فيه، فاإننا نكون امام 
حمكمة  هي  واملحكمة  االوىل  للخ�سومة  مكملة  خ�سومة 

املو�سوع .
من  مانعا  يكون  ال  املحكمة  من  ال�سادر  ال�سابق  والف�سل 
نظر طلب الت�سحيح او التف�سري باعتباره اإبداًء للراأي الن 
ف�سلها تعلق بالق�سية، وطلب الت�سحيح او التف�سري تعلق 
منافاة  فال  وبالتايل  روحه،  ال  �سكله  مي�س  والذي  بالف�سل 
يكن  مل  نظر  وما  منظورا،  يكن  مل  �سدر  فما  الطلبني  بني 
�سادرا، اأي ان الغمو�س او اخلطاأ ال�سادر من املحكمة مل 
يكن منظورا من قبلها عند �سدور الف�سل، والق�سية التي 

نظرتها املحكمة اوال مل يطلب فيها الت�سحيح او التف�سري.
حاالت   ( بـ  القانون  فقهاء  عند  املو�سوع  هذا  وي�سمى 
الوالية  �سمن  يدخل  النه   ) طعن  بغري  الف�سل  مراجعة 
ا�ستنفاد  قاعدة  من  ا�ستثناًء  يعد  وال  للمحكمة،  التكميلية 
ال  الف�سل  ب�سكل  امل�سا�س  املحكمة  من  يطلب  النه  الوالية 

روحه وبلفظه ال معناه .
لذا �سنتناول الت�سحيح والتف�سري يف فقرتني :

الفقرة االولى / تصحيح 
الفصل :

مراجعة  املحكمة  من  كالهما  او  اخل�سوم  احد  طلب  هو 
االأخطاء  واإزالة  ت�سحيحه  بغية  منها  ال�سادر  الف�سل 

املادية التي وقعت فيها، �سواء كانت كتابية ام ح�سابية.
وا�ستنفدت  الق�سية  مو�سوع  يف  املحكمة  ف�سلت  فاإذا 
الطبيعي  الطريق  ان  فاال�سل  فيه،  اأخطاء  واليتها، ووجد 
الطعن  بطرق  فيه  الطعن  خالل  من  يكون  لت�سحيحها 
من  هي  فيه  االخطاء  كانت  اذا  منه  وي�ستثنى  القانونية، 
نوع االخطاء املادية، فاإن ت�سحيحها يكون من خالل طلب 
يقدمه احد اخل�سوم او كالهما وفقا للطريق الذي ر�سمته 
املادة )167( مرافعات، وهذا الطريق يت�سم بق�سر الوقت 
وبقلة الكلفة، وال يجوز الطعن به بطرق الطعن القانونية 

الن م�سريه الرد .
يف  نتناولها  واثار  عنا�سر  له  الف�سل  ت�سحيح  ان  وحيث 

حمورين :
املحور االول / عنا�سره :

وهي االأمور املكونة له �سواء كانت خارجة عن حقيقته او 
داخلة فيه، لذا �سنتناول �سرائطه واركانه يف نقطتني :

النقطة االوىل / �سرائطه :
ي�سرتط لت�سحيح الف�سل توافر ال�سرائط االتية :

اوال / ان يكون �سادرا من حمكمة او هياأة ق�سائية .
ثانيا/ ان يكون الف�سل �سحيحا ال معدوما .

ثالثا/ ان يكون الف�سل من نوع احلكم او القرار امل�ستعجل، 
الن االمر الوالئي ال ت�ستنفد املحكمة واليتها عليه، ويكون 

لها ت�سحيحه ولو من دون طلب .
قد  مادي  بخطاأ  امل�سوب  البدائي  احلكم  يكون  اأال   / رابعا 

طعن به ا�ستئنافا :
على  مرافعات   )193( املادة  من   )2  ( الفقرة  ن�ست  لقد 
او  بال�سكل  واخطاء  نواق�س  امل�ستاأنف  باحلكم  وجد  )اإذا 
املو�سوع تقوم باإ�سالحها واكمالها على الوجه املقت�سي( .
االحكام  تراقب  التي  املحكمة  هي  اال�ستئناف  حمكمة 
ال�سادرة من حمكمة البداءة عند الطعن بها ا�ستئنافا، لذا 
من  الثانية  والدرجة  البداءة  حمكمة  من  رتبة  اعلى  فهي 

درجات التقا�سي ح�سب ترتيب قانون التنظيم الق�سائي.
فهو  و�سالحيات  �سلطات  من  البداءة  حمكمة  متلكه  وما 
االخطاء  ت�سحيح  �سلطة  ومنها  اال�ستئناف  ملحكمة  ثابت 
التي  الدعوى بحالتها  ينقل  اال�ستئناف  ان  املادية، وحيث 
رفع  ملا  بالن�سبة  البداءة  حكم  �سدور  قبل  عليها  كانت 
 )192( املادة  من   )1( الفقرة  مبوجب  اال�ستئناف  عنه 
يف  حتقيقاتها  اال�ستئناف  حمكمة  اكملت  فاإذا  مرافعات، 
مع  للقانون  موافقا  البدائي  احلكم  ان  ووجدت  الق�سية، 
باإ�سالحها  فتقوم  عليه،  املادية  االخطاء  بع�س  عرو�س 
القانون،  بن�س  �سلطة  من  لها  ملا  البدائي  احلكم  وتاأييد 

للحكم  موؤيدا  او  فا�سخا  كان  �سواء  منها  ال�سادر  واحلكم 
البدائي فاإنه يجبه. 

خامسا / وجود خطأ في 
الفصل :

اخلطاأ له معنيان هما :
املعنى االول/ خطاأ ما يقابل ال�سواب :

القانون  تطبيق  يف  واخلطاأ  الوقائع  فهم  يف  اخلطاأ  وهو 
وتاأويله، وت�سحيحه يكون من خالل الطعن بالف�سل بطرق 

الطعن القانونية.
املعنى الثاين/ خطاأ ما يقابل العمد :

لقد ن�س �سدر الفقرة )1( من املادة )167( مرافعات على 
)ال يوؤثر يف �سحة احلكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحته 

كتابية او ح�سابية ...( .
يكون  الذي  احل�سابي  او  الكتابي  املادي  اخلطاأ  وهو 
التي  نف�سها  للمحكمة  طلب  تقدمي  خالل  من  ت�سحيحه 
يف  ارتكازي  �سرط  هو  اخلطاأ  وهذا  الف�سل،  ا�سدرت 
اال�سباب  او  املنطوق  يف  واقعا  كان  �سوا  الت�سحيح 

اجلوهرية، وهذا اخلطاأ مقيد باأربعة قيود هي :
1. ان يكون وا�سحا :

خالل  من  مبا�سرة  ت�سخي�سه  ميكن  الذي  البني  اخلطاأ  هو 
البيانات  مع  الف�سل  منطوق  مقارنة  خالل  من  او  التدقيق 
او  االخرى، واأيا كان مكان وقوعه �سواء كان يف املنطوق 

يف اال�سباب املكملة له .
ويفهم منه ان اخلطاأ الغام�س الذي يحتاج اىل حتقيقات ال 
الطعن  اخل�سم  على  يتعني  واإمنا  ت�سحيحه،  طلب  يجوز 

بالف�سل بطرق الطعن القانونية .
2. ان يكون موؤثرًا:

هو اخلطاأ الواقع يف بيان جوهري من بيانات الف�سل وهو 
تنفيذه،  من  مينع  والذي  له  املكملة  واال�سباب  املنطوق 
ولكن ال ترثيب على املحكمة ان هي �سححت خطاأ ماديا ال 
يكون مانعا من التنفيذ، اإال ان هذا الت�سحيح ال ثمرة فيه 

الن علته مل متنع من تنفيذه .
3. ان يكون اخلطاأ من فعل املحكمة:

فعل  من  ال  املحكمة  من  �سادرا  اخلطاأ  يكون  ان  يجب 
املتقا�سي يف عري�سة الق�سية، النه اإذا كان كذلك فال يحق 
ق�سية  اقامة  عليه  يتعني  واإمنا  للت�سحيح،  تقدمي طلباً  له 

جديدة، وتكون الق�سية االوىل اأحد ادلة اثباتها .
4. ان يكون اخلطاأ ماديا :

هو اخلطاأ يف ال�سياغة واال�سلوب النا�سئ من �سهو القلم، 
فال  وبالتايل  اخر،  �سيئا  وكتب  �سيئا  اأراد  القا�سي  ان  اأي 
املادي  واخلطاأ  منه،  ال�سادر  الف�سل  مع  افكاره  تتطابق 

على ق�سمني هما :

االول / الخطأ الحسابي:
وهو الغلط يف العمليات الريا�سية يف الف�سول التي تت�سمن 
عملية  يف  القا�سي  خطاأ  م�ساديقه  ومن  واأرقاما،  مبالغ 

الطرح عند خ�سم املبالغ امل�سددة من قبل املدين .

الثاني / الخطأ الكتابي :
له  اخلطاأ  وهذا  الف�سل،  عبارات  يف  املادي  اخلطاأ  وهو 

�سورتان هما :
ال�سورة االول / اخلطاأ ال�سلبي )االغفال( :

كتابة بع�س  بعدم  يتحقق  الذي  الكتابي  املادي  هو اخلطا 
اخلطاأ  وهذا  الف�سل،  يف  كتابتها  يفرت�س  التي  العبارات 
اال�سم  كتابة  م�ساديقها  ومن  احلدوث،  وكثري  ماألوف  امر 

الثنائي الأحد اخل�سوم بدال من ا�سمه الثالثي .
ال�سورة الثاين / اخلطاأ االيجابي :

هو اخلطاأ املادي الكتابي، وهذا اخلطاأ له �سربان هما :
1( عدم املطابقة :

يف  عبارات  بكتابة  يتحقق  الذي  الكتابي  املادي  اخلطاأ  هو 
الف�سل ال تطابق اوراق الق�سية، ومن م�ساديقه اخلطاأ يف 

ا�سم احد اخل�سوم او يف رقم العقار او يف ا�سم املحكمة .
2( الزيادة :

او  كلمة  باإ�سافة  يتحقق  الذي  الكتابي  املادي  اخلطا  هو 
ا�سافة  زيادًة، ومن م�ساديقه  الف�سل  اىل  كلمات  جمموعة 
القا�سي اخل�سومة اىل الرتكة يف الف�سل يف حني ان اخل�سم 

مل ي�سيفها يف طلبه .

النقطة الثانية / اركانه :
لقد ن�س ذيل الفقرة )1( من املادة )167( مرافعات على 
).. وامنا يجب ت�سحيح هذا اخلطاأ من قبل املحكمة بناًء 

على طلب الطرفني او احدهما (.
يرتكز الت�سحيح على ركيزتني هما :

اوال/ طلب التصحيح :
احد  قبل  من  املادي  اخلطاأ  ت�سحيح  طلب  يقدم  ان  يجب 
احدهم  من  يقدم  العملي  الواقع  ويف  كالهما،  او  اخل�سوم 
يجوز  وال  ت�سحيحه،  يف  له  م�سلحة  ال  خ�سره  من  الن 

للمحكمة ان ت�سحح خطاأ ماديا من تلقاء نف�سها .
وهذا  الطلب،  هذا  لتقدمي  معينا  ميعادا  امل�سرع  يحدد  ومل 
يعني ان اخل�سوم احرار يف تقدميه ومن دون التقيد بزمان 

معني .

ثانيا / القضاء :
نظر الق�ساء لطلب الت�سحيح يرتكز على امرين هما :

1. الر�سم القانوين  :
يعد طلب الت�سحيح قائما من تاريخ ت�سديد الر�سم القانوين 
عنه ، وي�ستوفى عنه ر�سم مقطوع مبوجب قانون الر�سوم 

العدلية .
2. املحكمة املخت�سة :

ا�سدرت  التي  املحكمة  اىل  الت�سحيح  طلب  يقدم  ان  يجب 
لي�س  النه  اخرى  حمكمة  اىل  تقدميه  يجوز  وال  الف�سل، 
للمحكمة ان ت�سحح خطاأ ماديا وقعت فيه حمكمة اخرى، 
الف�سل وجب عليها احالته  واذا قدم اىل حمكمة مل ت�سدر 
نوعيا  خمت�سة  غري  النها  ا�سدرته،  التي  املحكمة  على 

بنظره.

المحور الثاني / اثاره :
على  مرافعات   )167( املادة  من   )2( الفقرة  ن�ست  لقد 
)اإذا وقع طلب الت�سحيح دعت املحكمة الطرفني ال�ستماع 
قراراها  وا�سدرت  ب�ساأنه  منهما  ح�سر  من  او  اقوالهما 

بت�سحيح اخلطاأ الواقع(.
يرتتب على تقدمي طلب الت�سحيح ثالثة اثار هي :

اوال / التزام املحكمة بتبليغ اخل�سوم .
ثانيا / التزام املحكمة بنظر الطلب :

بح�سورهم  كان  �سواء  اخل�سوم  جمع  بعد  املحكمة  تقوم 
الت�سحيح،  بنظر طلب  او بح�سور احدهما وتبليغ االخر 
حيث يقف طالب الت�سحيح موقف املدعي ويقف املطلوب 
الت�سحيح عليه موقف املدعى عليه، وتنظره على مرحلتني 

هما :

المرحلة الشكلية 
تدقيق طلب الت�سحيح من حيث ا�ستيفائه لعنا�سره، فاإذا 
كان م�ستوفياً لها قررت قبوله وبا�سرت يف املرافعة، ل�سرية 
�سكال  الت�سحيح  قبول  بني  التالزم  على  امل�ستقرة  الق�ساء 

واملبا�سرة باملرافعة.
املرحلة املو�سوعية 

حدود  عند  تقف  و�سلطتها  الت�سحيح  طلب  يف  التحقيق 
ويحرم  املحكمة،  بها  وقعت  التي  البحتة  املادية  االخطاء 

عليها االمور االتية :
1. �سماع دفوع مو�سوعية تتعلق بالق�سية املف�سول فيها .

املتقا�سي يف عري�سة  فيها  التي وقع  النظر يف االخطاء   .2
طلبه.

3. النظر يف االخطاء التي يتعني الطعن فيها بطرق الطعن 
القانونية .

ثالثا / التزام املحكمة بالف�سل فيه :
ينق�سم هذا االثر اىل مو�سوعني هما :

1( الف�سل يف الطلب .
2( االثار املرتتبة على الف�سل .

نتناولهما يف نقطتني :

النقطة االولى / الفصل في 
طلب التصحيح :

تفهم  الت�سحيح،  طلب  يف  حتقيقاتها  املحكمة  اكمال  بعد 
ت�سدر  ثم  القرار،  الإ�سدار  موعدا  وتعني  املرافعة،  ختام 

احد القرارين االتيني :
1. رد طلب الت�سحيح �سكال او مو�سوعا .

2. ت�سحيح الف�سل :
يجب على املحكمة عند الت�سحيح عدم جتاوز حدوده حتى 
ال يكون و�سيلة لتعديل الف�سل الذي ال خطاأ فيه، او البت 
مراكز  تغيري  او  الق�سية،  نظر  عند  فيه  يبت  مل  طلب  يف 
جميعها  يف  الن  املنطوق  تغيري  او  القانونية،  اخل�سوم 

م�سا�ساً بحجية الف�سل وهو حمرم عليها يف الت�سحيح .
وهذا الت�سحيح ال مي�س حجية الف�سل ال�سادر من املحكمة 

بل فيه احرتام لنيتها وق�سدها .

النقطة الثانية / اثار القرار 
التصحيحي :

 ( على  مرافعات   )167( املادة  من   )3( الفقرة  ن�ست  لقد 
يف  وي�سجل  ال�سادر  للحكم  حا�سية  الت�سحيح  قرار  يدون 

�سجل االأحكام ويبلغ الطرفني (.
يرتتب على القرار الت�سحيحي ثالثة اثار هي :

اوال/ تدوين قرار الت�سحيح :
ت�سحيح  وقررت  الت�سحيح  طلب  املحكمة  اجابت  اإذا 
ف�سلها ال�سابق، فاإن القرار الت�سحيحي يعد متمما للف�سل 

امل�سحح ويدون حا�سية له، وي�سجل يف �سجل الف�سول.
ثانيا/ جواز الطعن متييزا به :
يجب التفريق بني حالتني هما :

فاإنهم  اخل�سوم،  بحق  ح�سورية  املرافعة  كانت  اإذا   .1
يعدون مبلغني تلقائيا بالقرار، ويكون لهم حق متييزه امام 
من  �سادرا  كان  اإن  التمييزية  ب�سفتها  اال�ستئناف  حمكمة 
حمكمة بداءة او حمكمة االحوال �سخ�سية، وامام حمكمة 
ا�ستئناف  حمكمة  من  �سادرا  كان  ان  االحتادية  التمييز 

خالل مدة �سبعة ايام من اليوم االآتي ل�سدور القرار .
2. اذا كانت املرافعة غيابية بحق احد اخل�سوم، فاإن املدة 
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مرافعات .
ثالثا / تبعية القرار الت�سحيحي :

القرار الت�سحيحي يرتبط ارتباطا وثيقا بالف�سل امل�سحح، 
ويكون تابعا له، ويرتتب عليه اإذا ف�سخ الف�سل امل�سحح او 
نق�س نتيجة الطعن به بطرق الطعن القانونية فاإن القرار 
يكن، وبعبارة  كاأن مل  بالتبعية ويكون  يلغى  الت�سحيحي 
منطقية اخرى ان ثبوت �سيء ل�سيء فرع ثبوت املثبت له 
الثبوت، ويجب على املحكمة  له انعدم  فاإذا انعدم املثبت 
بعد اتباع القرار التمييزي جتنب الوقوع يف اخلطاأ ال�سابق 

وا�سدار ف�سال خاليا منه .

الفقرة الثانية / تفسير 
الفصل:

ل�سنة  املرقم 45  التنفيذ  قانون  املادة )10( من  لقد ن�ست 
1980 املعدل على )للمنفذ العدل ان ي�ستو�سح من املحكمة 
التي ا�سدرت احلكم عما ورد فيه من غمو�س ، واذا اقت�سى 
االمر �سدور قرار منها افهام ذوي العالقة مبراجعتها دون 
االخالل بتنفيذ ما هو وا�سح من احلكم الواجب التنفيذ ( .
من  جازما  بيانا  الف�سل  منطوق  مدلول  بيان  هو  التف�سري 
وبعبارة  وفحواه،  حقيقته  على  والوقوف  جتليته  خالل 
او�سح هو ك�سف الغمو�س عن منطوق الف�سل او اال�سباب 
يف  البحث  خالل  من  منه  املبهم  وتو�سيح  به  املرتبطة 
عنا�سر الف�سل ال يف ارادة القا�سي الذي ا�سدره بناًء على 

طلب اجلهة التنفيذية او طلب اخل�سوم .
فيها،  الف�سل  عند  الق�سية  على  واليتها  املحكمة  ت�ستنفد 
واإذا كان ف�سلها غام�سا فال يجوز الطعن فيه بطرق الطعن 

القانونية 
الن م�سري 

هو  الطعن 
واإمنا  الرد، 

للمنفذ  ل يكون  لعد ا
طلب  تف�سريه .وللخ�سوم 

املرافعات وهذا املو�سوع لي�س  قانون  يف  اثر  له 
من  ماأخوذة  ادناه  احكامه  جميع  فاإن  لذا  النافذ،  املدنية 

الفقه .
وحيث ان تف�سري الف�سل له عنا�سر واثار، لذا �سنتناولها 

يف حمورين .

المحور االول / عناصر :
او  له �سواء كانت خارجة عن حقيقته  هي االمور املكونة 

داخلة فيه، لذا �سنتناول �سرائطه واركانه يف نقطتني .
النقطة االوىل / �سرائطه:

ي�سرتط لتف�سري الف�سل توفر ال�سرائط االتية :
اوال / ان يكون الف�سل �سادرا من حمكمة او هياأة ق�سائية 

.
ثانيا/ ان يكون الف�سل �سحيحا ال معدوما .

ثالثا / ان يكون الف�سل من نوع احلكم او القرار امل�ستعجل، 
الن االمر الوالئي ال ت�ستنفذ املحكمة واليتها عليه، ويكون 

لها تف�سريه ولو من دون طلب .
رابعا / اأال يكون احلكم البدائي امل�سوب بغمو�س قد طعن 

به ا�ستئنافا:
لقد ن�ست الفقرة ) 2( من املادة )193( مرافعات على ) 
او  بال�سكل  واخطاء  نواق�س  امل�ستاأنف  باحلكم  وجد  اذا 
املو�سوع تقوم باإ�سالحها واكمالها على الوجه املقت�سي( .
قبل  عليها  كانت  التي  بحالتها  الدعوى  ينقل  اال�ستئناف 
اال�ستئناف  عنه  رفع  ملا  بالن�سبة  البداءة  حكم  �سدور 
فاإذا  مرافعات،   )192( املادة  من   )1( الفقرة  مبوجب 
اكملت حمكمة اال�ستئناف حتقيقاتها يف الق�سية، ووجدت 
الغمو�س  عرو�س  مع  للقانون  موافقا  البدائي  احلكم  ان 
من  لها  ملا  البدائي  احلكم  وتاأييد  بتو�سيحه  فتقوم  عليه، 
كان  �سواء  منها  ال�سادر  واحلكم  القانون،  بن�س  �سلطة 

فا�سخا او موؤيدا للحكم البدائي فاإنه يجبه.
خام�سا/ وجود غمو�س او ابهام يف الف�سل:

وهذا ال�سرط ينحل اىل قيدين هما :
القيد االول / ان يكون الغمو�س او االبهام يف املنطوق او 

اال�سباب املرتبطة به :
يف  ابهام  او  غمو�س  وجود  من  البد  التف�سري  طلب  لقبول 
ال  منه  ويفهم  به،  املرتبطة  اال�سباب  او  الف�سل  منطوق 
او  الق�سية  وقائع  يف  احلا�سل  الغمو�س  تف�سري  يجوز 

اال�سباب العر�سية، ومن م�ساديق الغمو�س :
1. ا�ستعمال املحكمة األفاظا وعبارات لغوية ال ت�ستقيم مع 
اال�سطالحات القانونية املعمول بها واملتداولة يف املحاكم .
يف  ومبهمة  جمملة  وعبارات  األفاظا  املحكمة  ا�ستعمال   .2

املنطوق مما ي�سعب تنفيذ الف�سل تنفيذا �سحيحا.
القيد الثاين / ان يكون الغمو�س او االبهام مانعا من التنفيذ 

:
كان  فاإذا  نفاذها،  هو  الف�سول  ا�سدار  من  الغر�س  ان 
منه  لزم  منطوقه  غمو�س  ب�سبب  التنفيذ  م�ستحيل  الف�سل 
التف�سري ان يكون  نق�س الغر�س، لذا يتوجب لقبول طلب 

املنطوق الغام�س م�ستحيل التنفيذ .

النقطة الثانية / اركانه :
على  يرتكز  اخل�سوم  احد  قبل  من  املقدم  التف�سري  طلب 

ركيزتني هما :

اوال/ طلب التفسير :
مراجعة  ب�سرورة  اخل�سوم  التنفيذية  اجلهة  افهام  بعد 
اخل�سم  على  يجب  بالتف�سري،  قرار  ال�ست�سدار  املحكمة 
ا�سدرت  التي  نف�سها  املحكمة  اىل  حتريري  طلب  تقدمي 
يجوز  وال  الغمو�س،  وجه  فيه  مبينا  لتف�سريه  الف�سل 

للمحكمة ان تف�سر الف�سل الغام�س من تلقاء نف�سها .
ومل يحدد امل�سرع ميعادا معينا لتقدمي طلب التف�سري، وهذا 
يعني ان اخل�سوم احرار يف تقدميه ومن دون التقيد بزمان 

معني.

ثانيا / القضاء :
نظر الق�ساء لطلب التف�سري يرتكز على امرين هما :

1. الر�سم القانوين :
الر�سم  ت�سديد  تاريخ  من  قائما  التف�سري  طلب  يعد 
مبوجب  مقطوع  ر�سم  عنه  وي�ستوفى   ، عنه  القانوين 

قانون الر�سوم العدلية .
2. املحكمة املخت�سة :

التي ا�سدرت  التف�سري اىل املحكمة  يجب ان يقدم طلب 
لي�س  اخرى النه  اىل حمكمة  تقدميه  الف�سل، وال يجوز 
للمحكمة ان تف�سر ف�سال �سادرا من حمكمة اخرى، واإذا 
احالته  عليها  وجب  الف�سل،  ت�سدر  مل  حمكمة  اىل  قدم 
نوعيا  خمت�سة  غري  النها  ا�سدرته  التي  املحكمة  على 

بنظره.
املحور الثاين / احكامه :

نتناول انواعه واثاره يف نقطتني .
النقطة االوىل / انواعه:

التي تقوم به على نوعني  الف�سل بلحاظ اجلهة  تف�سري 
هما :

اوال/ التف�سري العر�سي :
يف  الف�سل  عند  املحكمة  به  تديل  الذي  التو�سيح  هو 
الق�سية املنظورة من قبلها ويكون الف�سل الغام�س احد 
الف�سل  نطاقه على  يقت�سر  التف�سري  اثباتها، وهذا  ادلة 

ي  لذ ا
له  و تنا
ملزما  يكون  وال 
الف�سل  ا�سدرت  التي  للمحكمة 

الغام�س .
ثانيا / التف�سري اال�سلي :

الف�سل  التي ا�سدرت  به املحكمة  الذي تديل  التو�سيح  هو 
بناًء على احد الطلبني االتيني :

1. طلب احد اخل�سوم وي�سدر فيه قرار بالتف�سري .
2. طلب املنفذ العدل مبوجب كتاب ر�سمي، وتقوم املحكمة 
بتو�سيح منطوقها بكتاب ر�سمي ير�سل اىل اجلهة التنفيذية.

النقطة الثانية / اثاره :
يرتتب على تقدمي طلب التف�سري ثالثة اثار هي :

اوال / التزام املحكمة بتبليغ اخل�سوم .
ثانيا / التزام املحكمة بنظر الطلب :

بح�سورهم  كان  �سواء  اخل�سوم  جمع  بعد  املحكمة  تقوم 
التف�سري،  طلب  بنظر  االخر  وتبليغ  احدهما  بح�سور  او 
املطلوب  ويقف  املدعي  موقف  التف�سري  طالب  يقف  حيث 
الت�سحيح عليه موقف املدعى عليه، وتنظره على مرحلتني 

هما :
املرحلة ال�سكلية

فاإذا  لعنا�سره،  ا�ستيفائه  حيث  من  التف�سري  طلب  تدقيق 
كان م�ستوفياً لها قررت قبوله وبا�سرت يف املرافعة، ل�سرية 
�سكال  التف�سري  قبول  بني  التالزم  على  امل�ستقرة  الق�ساء 

واملبا�سرة باملرافعة.
املرحلة املو�سوعية

حدود  عند  تقف  و�سلطتها  التف�سري  طلب  يف  التحقيق 
ويحرم  منطوقها،  يف  املحكمة  فيه  وقعت  الذي  الغمو�س 

عليها االمور االتية :
1. �سماع دفوع مو�سوعية تتعلق بالق�سية املف�سول فيها .
2. مناق�سة اخل�سوم للم�سائل الوا�سحة يف الف�سل الن فيه 

خروج عن نطاق التف�سري.
3. تقدمي دفوع ال عالقة لها بتف�سري املنطوق الغام�س، كما 
للق�سية  القانوين  ال�سند  د�ستورية  بعدم  احدهم  دفع  اذا 

فيجب رف�سها.
ثالثا / التزام املحكمة بالف�سل فيه :

ينق�سم هذا االثر ملو�سوعني هما :
1. الف�سل يف الطلب .

2. االثار املرتتبة على الف�سل .
نتناولهما يف ق�سمني :

القسم االول / الفصل في 
الطلب :

ان  الغام�س  للف�سل  تف�سريها  قبل  املحكمة  على  يجب 
فيها،  املربزة  االثبات  وادلة  الق�سية،  وقائع  بكل  تلم 
وثيقا،  ارتباطا  باملنطوق  مرتبطة  كانت  التي  واال�سباب 
ومتى ا�ستطاعت الو�سول اىل الطريق الذي �سلكته للف�سل 
يف الق�سية، قامت بتف�سريه حيث ان العربة بق�سد الف�سل 
يف  الن  عدمه  من  للقانون  مبطابقته  االعتداد  دون  وغايته 

هذا خروج عن نطاق التف�سري.
تفهم  التف�سري،  طلب  يف  لتحقيقاتها  املحكمة  اكمال  وبعد 
ت�سدر  ثم  القرار،  الإ�سدار  موعدا  وتعني  املرافعة،  ختام 

احد القرارين االتيني وهما :
1. رد طلب التف�سري �سكال او مو�سوعا .

2. تف�سري الف�سل الغام�س :
يجب على املحكمة عند التف�سري عدم جتاوز حدوده حتى ال 
يكون و�سيلة لتعديل الف�سل الذي ال غمو�س فيه او البت يف 
طلب مل يبت فيه عند نظر الق�سية او تغيري مركز اخل�سوم 
الف�سل  بحجية  م�سا�ساً  جميعها  يف  الن  املنطوق  تغيري  او 

وهو حمرم عليها يف التف�سري.
بل  املحكمة  من  ال�سادر  الف�سل  حجية  مي�س  ال  والتف�سري 

فيه احرتام لنيتها وق�سدها.

القسم الثاني / اثار الفصل :
يرتتب على القرار التف�سريي ثالثة اثار هي :

اوال/ تدوين قرار التف�سري :
الف�سل  تف�سري  وقررت  التف�سري  طلب  املحكمة  اجابت  اإذا 
للف�سل  متمما  يعد  التف�سريي  القرار  فاإن  منها،  ال�سادر 
�سجل  يف  وي�سجل  للف�سل،  حا�سية  ويدون  الغام�س 

الف�سول.

ثانيا/ الطعن تمييزا بالقرار :
يجب التفريق بني حالتني هما :

فاإنهم  اخل�سوم،  بحق  ح�سورية  املرافعة  كانت  اإذا   .1
يعدون مبلغني تلقائيا بالقرار، ويكون لهم حق متييزه امام 
من  �سادرا  كان  ان  التمييزية  ب�سفتها  اال�ستئناف  حمكمة 
حمكمة بداءة او حمكمة االحوال �سخ�سية، وامام حمكمة 
ا�ستئناف  حمكمة  من  �سادرا  كان  ان  االحتادية  التمييز 

خالل مدة �سبعة ايام من اليوم االآتي ل�سدور القرار.
فاإن  اخل�سوم،  احد  بحق  غيابية  املرافعة  كانت  اذا   .2
املادة  مبوجب  لتبليغه  االآتي  اليوم  من  تبداأ  اعاله  املدة 

216مرافعات .

ثالثا / تبعية القرار 
التفسيري:

القرار التف�سريي يرتبط ارتباطا وثيقا بالف�سل املف�سر، 
املف�سر  الف�سل  ف�سخ  اإذا  له ويرتتب عليه  تابعا  ويكون 
او نق�س نتيجة الطعن به بطرق الطعن القانونية، فاإن 
يكن،  مل  كاأن  ويكون  بالتبعية  يلغى  التف�سريي  القرار 
فرع  ل�سيء  �سيء  ثبوت  ان  اخرى  منطقية  وبعبارة 
الثبوت،  انعدم  له  املثبت  انعدم  فاإذا  له  املثبت  ثبوت 
ويجب على املحكمة بعد اتباع القرار التمييزي جتنب 

الوقوع يف الغمو�س ال�سابق واإ�سدار ف�سل خاٍل منه.

استنفاد الوالية.. أساسها والحكمة منها وعناصرها

هي انتهاء سلطة احملكمة على القضية التي فصلت فيها، والتزامها بعدم الرجوع عن فصلها او تعديلها او إبطالها، وان ثبت لها 
عدم صحتها لتمتعها بحصانة قانونية حترم املساس بها، وبعبارة مختصرة خروج القضية عن والية احملكمة ورفع يدها عنها.

استنفاد الوالية ال يقوم على اساس عدم اختصاص احملكمة في نظر القضية التي فصلت فيها النها كانت مختصة 
فيها، وامنا يقوم على اساس سقوط حق احملكمة في الفصل فيما فصلت فيه، وهذا املوضوع وان لم ينص 

عليه القانون، إال ان سيرة القضاء جرت على العمل به، وقد اشبعه الفقهاء تدقيقا ومتحيصا، وال 

المحامي محمد هاشم المنكوشي
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بغد�د/ �إينا�س جبار
توفري  �ملطلقني  �لأزو�ج  �لعر�قي  �لت�شريع  يلزم 
وهي  �شنو�ت،  ثالث  ملدة  لطليقاتهم  مالئم  �شكن 
�لت�شرد  �لن�شاء �ملطلقات من  مدة موؤقتة حلماية 
و�ل�شياع، لكن حق �ل�شكنى قد ي�شقط عن �لن�شاء 
�لطالق  �شبب  يكون  �أن  منها  خمتلفة،  لأ�شباب 
�أو  د�ر�  �لأخرية  متتلك  �أن  �أو  �لزوجية  �خليانة 

تنازلها عن حقوقها.
يقول �لقا�شي، �حمد مطر خليفة، قا�شي حمكمة 
"�مل�شرع  �ن  �لرمادي:  يف  �ل�شخ�شية  �لأحو�ل 
�ل�شكنى  حق  �ملطلقة  للزوجة  �أعطى  �لعر�قي 
حيث   ،١٩٨٣ ل�شنة   ٧٧ رقم  �لقانون  مبوجب 
بينهما  �ملفرق  �و  �ملطلقة  للزوجة  �مل�شرع  �أعطى 
�لبقاء �شاكنة بعد �لطالق  وبني زوجها �حلق يف 
�أو �لتفريق يف �لد�ر �أو �ل�شقة �لتي كانت ت�شكنها 

مع زوجها ب�شورة م�شتقلة".
وعما �إذ� كان يحق للزوجة �ملطالبة بحق �ل�شكن 
ماز�لو�  وهم  �آخر  مبكان  يقيم  زوجها  كان  �إذ� 
�ألزم  �لعر�قي  "�مل�شرع  باأن  �أو�شح  متزوجني، 
دعوى  تنظر  �لتي  �ل�شخ�شية  �لأحو�ل  حمكمة 
�لطالق �و �لتفريق �شوؤ�ل �لزوجة �إن كانت ترغب 
�حلكم لها بحق �ل�شكن يف د�ر �لزوجية �أثناء نظر 
�ل�شكن  بحق  �ملطالبة  للزوجة  ويحق  �لدعوى 
�أثناء  �لزوج  م�شتقلة مع  د�ر  ت�شكن يف  كانت  �إذ� 
�ل�شقة مملوكة  �أو  �لد�ر  �حلياة �لزوجية وكانت 

له �أو م�شتاأجرة من قبلة".
و�أ�شاف �لقا�شي �أن "�ملدة �لتي متنح حق �ل�شكن 
حددها �مل�شرع �لعر�قي بثالث �شنو�ت فقط وبال 
بدل �إن كانت �لد�ر �أو �ل�شقة مملوكة للزوج، �أما 
�حلقوق  فتنتقل  قبله  من  م�شتاأجرة  كانت  �إذ� 
�ملقررة يف عقد �لإيجار �إىل �لزوجة وتقوم مديرية 
�لتنفيذ باإخالء �ل�شكن من �لزوج، وممن ل يجوز 
�أن يكونو� معها عد� من كان يعيلهم �لزوج وكانو� 
مقيمني معها، وتبد�أ �ملدة من تاريخ �إخالء �لزوج 
للد�ر، و�إذ� مل يقم �لزوج باإخالء �لد�ر �أو �ل�شقة 
يوم  كل  عن  بالغر�مة  قر�ر  �لعدل  �ملنفذ  ي�شدر 

تاأخري ت�شتح�شل منه تنفيذً�".
حق  متنح  �لتي  "�حلالت  �أن  �لقا�شي  وذكر 
�إحدى  �لزوجة فيها هي  �و متنع وحترم  �ل�شكن 
�حلالت �لآتية )�ذ� كان �شبب �لطالق �و �لتفريق 
ر�شيت  �إذ�  ن�شوزها،  �و  �لزوجية  خيانتها 
نتيجة  �لتفريق  ح�شل  �إذ�  �لتفريق،  �و  بالطالق 
�ل�شتقالل  وجه  على  متلك  كانت  �ذ�  �ملخالفة، 
د�ر� �و �شقة �شكنية ،حيث ر�عى �مل�شرع �لعر�قي 
�عتبار�ت �لعد�لة عند ت�شريع قانون حق �ل�شكن، 
وذلك ملنح �لزوجة فر�شة لإيجاد �شكن لها حتى 

ل تكون بال مكان بعد طالقها من زوجها".
�غلب  فاأن  �لعمل  و�قع  "يف  �نه  على  ويعرج 
�ثناء  �ل�شكن  �لزوجات يطالنب باحلكم لهن بحق 

�لنظر لدعوى �لطالق �و �لتفريق".

�لطائي:  غفر�ن  �ملحامية  تقول  جانبها،  من 
كانت  �إذ�  بال�شكن  �ملطالبة  للزوجة  "ل يحق 
�لزوجية  �خليانة  عن  نا�شئة  �لطالق  و�قعة 
�أو �لتفاق بني �لطرفني"، لفتة �ىل �أن "�حلكم 
�لذي  �ل�شكن  مكان  بقر�ر  هي  �ل�شكن  بحق 
ولي�س  �لزوجية  �لعالقة  عليه  قائمة  كانت 
�إذ�  باملال  تعوي�شه  ميكن  ل  �نه  �أي  باملال، 
ثبت بيع �لعقار �ململوك �و تخليه �مل�شتاأجر".
وحتدثت عن �أمثلة للق�شايا �أو �حلالت �لتي 
�حلالت  �حدى  "يف  باأنه  �ملحكمة  على  مرت 
قام �لزوج بت�شليم �ملنزل �مل�شتاأجر �إىل مالكه 
وهو ل ميلك �شكنا، وهنا حق �ل�شكنى �أ�شبح 
�إىل  �لدعوى  حتويل  وجرى  �لتنفيذ،  �شعب 

حمكمة �لبد�ءة".
)بيع  ت�شمنت  �أخرى  حالة  �أي�شا  وتذكر 
�لزوج لد�ر �لزوجية( �لذي كان ميلكه قبل 
�أ�شهر، لكن �ملالك �جلديد قام  �ل�شتة  فرتة 
بهدم �لد�ر، وهنا مل تعد هناك د�ر لل�شكن. 
ت�شريع  من  "�حلكمة  باأن  �لطائي  وتف�شر 
يحاول  �نه  للمطلقة  �ل�شكنى  حق  قانون 
وتوفري  لبناء  زمنية  فرتة  يعطيها  �أن 
و�شع معي�شي منا�شب لها �أو توفري ماأوى، 
بـ  �نه  �ىل  م�شرية  �لزوج"،  لردع  وكذلك 
منحها  قد  �لقانون  فاإن  �لأحو�ل  "بكل 

حماية موؤقتة �أمدها ثالث �شنو�ت".

القانون العراقي يلزم الرجل بتوفير سكن لطليقته لمدة ثالث سنوات

�شيف حممد
حدد  �جلز�ئية  �ملحاكمات  �أ�شول  قانون  باأن  ق�شاة  �أفاد 
ميثله  من  �أو  عليه  �ملجنى  من  �إل  �شكو�ها  حترك  ل  جر�ئم 
قانوناً، و�أرجعو� نية �مل�شرع يف عدم �إ�شر�ك �حلق �لعام فيها 
ترتكب  �جلر�ئم  هذه  بع�س  �أن  مقدمتها  يف  عدة؛  لعتبار�ت 
على  �حلفاظ  يف  �لرغبة  جاءت  وبالتايل  �لأ�شرة،  نطاق  د�خل 
تكوين �لعائلة، لكنهم فرقو� يف �إجر�ء�ت �ل�شلح ومدى تدخل 
�أقل من  �ىل �حلب�س  �لتي ت�شل عقوبتها  �ملحكمة بني �جلر�ئم 

عام، وما يزيد عن ذلك.
وذكر �لقا�شي، حامت جبار �لغريري، يف مقابلة باأن "�جلر�ئم 
�لتي ل حترك فيها �ل�شكوى �إل من قبل �ملجنى عليه �أو من ميثله 
حددتها �ملادة �لثالثة من قانون �أ�شول �ملحاكمات �جلز�ئية"، 
م�شري� �إىل �أن هذه �جلر�ئم هي "زنا �لزوجية وتعدد �لزوجات 
و�إف�شاء  و�ل�شب  و�لقذف  �ل�شخ�شية،  �لأحو�ل  لقانون  خالفا 
�لأ�شر�ر و�لتهديد و�لإيذ�ء �ذ� مل تكن �جلرمية قد وقعت على 

مكلف بخدمة عامة �أثناء قيامه بو�جبه �أو ب�شببه".
�لأمانة  وخيانة  و�لغت�شاب  "�ل�شرقة  �أي�شاً  بينها  �إن  وقال 
�ملجنى  كان  �إذ�  منها  �ملتح�شلة  �لأ�شياء  وحيازة  و�لحتيال 
هذه  تكن  ومل  فروعه  �و  �أ�شوله  �أحد  �و  للجاين  زوجاً  عليه 
�لأ�شياء حمجوزً� عليها ق�شائيا �و مثقلة بحق ل�شخ�س �آخر".

�لأمو�ل  �إتالف  �جلر�ئم  هذه  بني  "من  �أن  �لغريري  و�أ�شاف 
مقرتنة  غري  �جلرمية  كانت  �إذ�  �لدولة  �أمو�ل  عد�  وتخريبها 
بظرف م�شدد، و�نتهاك حرمة �مللك و�لدخول و�ملرور يف �ر�س 
مزروعة ومهياأة للزرع و�أر�س فيها حم�شول وترك �حليو�نات 

تدخل فيها".
على  �لأخرى  و�لأ�شياء  �لأحجار  "رمي  ت�شمل  �أنها  وز�د   
�ىل  بالإ�شافة  وحظائر،  وب�شاتني  ومبان  وبيوت  نقل  و�شائط 
�إل  حتريكها  عدم  على  �لقانون  ين�س  �لتي  �لأخرى  �جلر�ئم 
بناًء على �شكوى من �ملت�شرر منها، و�جلر�ئم �لتي تقع خارج 

�لعر�ق �إل باإذن رئي�س جمل�س �لق�شاء �لعلى".

وعن �شبب ح�شر �مل�شرع �لعر�قي حق حتريك �ل�شكوى يف هذه 
�جلر�ئم باملجنى عليه �أو من ميثله قانوناً، �أجاب �لغريري �ن 
�لأ�شرة و�لبقاء  �أو��شر  �أمور منها �شيانة  "ذلك يتعلق بعدة 
بالن�شبة  و�لنهيار  �لتفكك  عدم  من  �لعائلية  �لرو�بط  على 
للقانون، وكذلك �ل�شرقة  جلر�ئم �لزنا وتعدد �لزوجات خالفاً 

و�لغت�شاب وخيانة �لأمانة بني �لأ�شول و�لفروع".
 ويف ما يخ�س جر�ئم �لقذف و�ل�شب و�إف�شاء �لأ�شر�ر و�لتهديد، 
يف  �ملو�طنني  على  �لأمور  لت�شهيل  هو  "�ل�شبب  �أن  �أو�شح 
�جلر�ئم  هذه  لن  منها  �لب�شيطة  ول�شيما  م�شاكلهم،  ت�شوية 
متعلقة باحلقوق �خلا�شة �أكرث مما هي متعلقة باحلق �لعام".

ويف ما يخ�س وفاة �ملجنى عليه، قال �لغريري "يجب �أن نفرق 
�ل�شكوى  حتريك  بعد  عليه  �ملجنى  وفاة  �لأوىل  حالتني،  بني 
�ل�شتمر�ر  للورثة  و�ن  �لدعوى،  �شري  على  يوؤثر  ل  وهذ� 
باملطالبة باحلق �ملدين ملورثهم، وكذلك �حلال بالن�شبة للدعوى 
حيث  �لزنا  "دعاوى  ��شتثنى  لكنه  ت�شتمر".  فاإنها  �جلز�ئية 

تنق�شي �لدعوى مبوت �لزوج �لز�ين �أو �لزوجة �لز�نية".
ولفت �إىل �أن "�حلالة �لثانية هي موت �ملجنى عليه قبل تقدمي 
�ل�شكوى، في�شقط �حلق يف �إقامة �ل�شكوى وعدم جو�ز حتركها 

من قبل �لورثة".
قا�ٍس  قال  �جلر�ئم،  هذه  يف  و�لتنازل  �ل�شلح  مو�شوع  وعن 
�آخر، وهو ثائر جنم يف حمكمة حتقيق �ملحمودية: �نه "يجوز 
�ل�شلح و�لتنازل يف هذه �لدعاوى بقر�ر من قا�شي �لتحقيق �و 

�ملحكمة �إذ� طلبه �ملجنى عليه �أو من ميثله قانوناً".
كانت  �إذ�  ما  يف  معينة  لأحكام  يخ�شع  "ذلك  �أن  �إىل  ونوه 
بالغر�مة  �و  فاأقل  �شنة  مدة  باحلب�س  عليها  معاقبا  �جلرمية 
فيقبل �ل�شلح دون مو�فقة �لقا�شي �و �ملحكمة، �أما �ذ� كانت 
�لعقوبة تزيد على �شنة فال يقبل �ل�شلح �إل مبو�فقة �لقا�شي 

�و �ملحكمة".
�أما �ملدة �لقانونية �ملحددة لإقامة هذه �لدعاوى، فقد �أفاد جنم 
��شهر  بثالثة  حددها  �جلز�ئية  �ملحاكمات  �أ�شول  "قانون  باأن 

�لقهري  �لعذر  زو�ل  �و  باجلرمية  عليه  �ملجنى  علم  يوم  من 
�لذي حال دون تقدمي �ل�شكوى".

�ن تخ�شع لأحكام �جلر�ئم  "هذه �جلر�ئم ميكن  �ن  و�أو�شح 
�مل�شهودة لكن حتريك �ل�شكوى و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية 
تتوقف على حتريك �ل�شكوى من قبل �ملجنى عليه �و من يقوم 

مقامه قانوناً".
�لعام  �ل�شريفي �ملدعي  �لقا�شي عدنان  �أفاد  من جانبه، 
"دور �لدعاء �لعام يف هذه �جلر�ئم كدور �لق�شاء  باأن 
من  �و  عليه  �ملجنى  على  يقت�شر  �ل�شكوى  حتريك  لن 

ميثله قانوناً لعدم تعلقها باحلق �لعام ".
و�أ�شاف �ل�شريفي �ن "�لدعاء �لعام ير�قب �مل�شروعية 
على  و�لطالع  �لق�شايا  هذه  يف  �ل�شكوى  حتريك  عند 
ما  وجود  عند  بها  و�لطعن  �لتحقيق  ق�شاة  قر�ر�ت 
ي�شتوجب �لطعن �لتمييزي، وتنتهي �لدعوى متاما عند 

تنازل �ملجنى عليه �أو من ميثله قانوناً".

علي �لبدر�وي
تقليب  على  منكباً  يقف  كان  حني  )�أحمد(  بخلد  يدر  مل 
جتود  ما  على  للعثور  �جلامعية  �ملكتبات  �إحدى  رفوف 
بها  ي�شتعني  معلومات  من  و�لدر��شات  �لأطاريح  به 
)�ملاج�شتري(  ر�شالة  ي�شاهد  �أن  �لدكتور�ه  لأطروحة 
�لرفوف ولكن..  �أحد  �خلا�شة به مطبوعة ومبوبة على 
��شطدم  )�ل�شارق(  عن  بحث  برحلة  �آخر.لي�شرع  با�شم 
ر�شالته  بت�شرب  يكمن  به  مر  مما  �أّمر  بو�قع  �ثرها  على 
لنف�شه  ن�شبها  �آخر  ��شم  �إىل  �لجتماع(  بـ)علم  �خلا�شة 
عليه  ونال  جلامعته  قدمه  علميا  بحثا  �أ�شماه  ما  عرب 

�ل�شهادة.
�لق�شاء  طريق  ب�شلوك  )�أحمد(  بد�أ  �حلادثة  تلك  من 
ملقا�شاة من و�شفهم ب�شارقي ر�شالته �لعلمية مقتفياً �آثار 

�لقو�نني �لعر�قية �لر�دعة لتلك �لظاهرة.
بها  مر  �شل�شلة حو�دث  تتبع  �ىل  )�أحمد(  به  مر  ما  قادين 
)�شخ�شياً(  �ل�شطور  كاتب  و�عرتت  بل  وباحثون  ُكتاب 

�أي�شاً، قا�شمها �مل�شرتك هو )حقوق �مللكية �لفكرية(.
قبل �لغو�س باأعماق هذ� �جلانب �ملهم لبد من �ل�شارة 
و�ملوؤلفني  بالُكتاب  تنح�شر  ل  �لفكرية(  )�مللكية  �أن  �ىل 
فقط بل مدياتها ت�شل �ىل �ملبتكرين �ل�شناعيني و�لعلميني 
بقو�نني  �نعد�مها  حتى  �أو  �ملعرفة  قلة  وجر�ء  �أي�شا.. 
حتمي �لجناز�ت �لفكرية لأ�شحابها، فال�شرقة و�لن�شخ 
وغريها  �مل�شدر  �ىل  �ل�شارة  دون  �لن�س  و�قتبا�س 
�لفكرية  �لنتاجات  من  �لعديد  جعلت  �لتجاوز�ت  من 
حتت  وتندثر  وتختفي  تهدر  و�ل�شناعية  و�لعلمية 
بد�ية  عن  باحلديث  �ل�شرقة.نبد�أها  من  �خل�شية  م�شمى 
من  �لعلماء  كبار  �متنع  حني  �لظاهرة  تلك  �ىل  �للتفات 
�أ�شحاب �لخرت�عات �لعلمية يف �لعامل عن �مل�شاركة يف 
معر�س �لخرت�عات �لدولية �لذي ��شت�شافته �لعا�شمة 
ل�شرقة  منهم  تالفيا   ١٨٧٣ عام  يف  فيينا  �لنم�شاوية 
�أفكارهم، لتظهر على �ثر تلك �حلادثة �حلاجة �ىل منظمة 
�أ�شحابها،  حقوق  وت�شون  �لفكرية  �مللكية  على  حتافظ 
تاأ�ش�شت  حتى  �ل�شاأن  بهذ�  و�جلهود  �مل�شاعي  فا�شتمرت 
منظمة حماية �مللكية �لفكرية �ملعروفة بـ"�لويبو"، �لتي 
��شرة منظمات �لمم �ملتحدة  �ن�شمت يف عام ١٩٧4 �ىل 
�لدبية  و�مل�شنفات  �ملوؤلفات  حماية  مهمتها  لت�شبح 
للملكية  �لقانونية  �حلماية  فر�س  �ىل  �شاعية  و�لفنية، 

و�لأدبية  �لفنية  و�لعمال  و�لغاين  لل�شور  �لفكرية 
و�لر�شائل و�لأطاريح �لعلمية.

 حقوق �ملبدعني و�لت�شريعات �لعر�قية حلمايتها
يف ما يخ�س �لنتهاكات �لتي تطول حقوق �مللكية �لفكرية 
�ياد حم�شن  �لقا�شي  لنا وقفة مع  �لعر�ق، فقد كانت  يف 
�ملخت�شة  �لر�شافة  حتقيق  حمكمة  �أول  قا�شي  �شمد/ 
بق�شايا �لنز�هة �لذي ��شتعر�س باإيجاز �لروؤية �لقانونية 
و�لأخالقية �أي�شاً جتاه تلك �مل�شاألة قائاًل: حتتل �مللكية 
�لفكرية �مل�شاحة �لأبرز يف �هتمام �لنظم �لقانونية، حيث 
للملكية  �لقانونية  �حلماية  لتوفري  �لنظم  تلك  ت�شعى 

�لفكرية بكل �شورها و��شكالها وم�شاديقها.
حقوقهم  حماية  يف  و�ل�شعر�ء  و�لفنانني  �لُكتاب  فحق 
و�فالمهم  ورو�ياتهم  و�غانيهم  بق�شائدهم  �ملتعلقة 
��شحاب  وحق  �لتلفزيونية،  وم�شل�شالتهم  �ل�شينمائية 
و�لعتد�ء،  �لتقليد  من  حمايتها  يف  �لتجارية  �لعالمات 

وحق ��شحاب بر�ء�ت �لخرت�ع يف حفظ حقوقهم �ملالية 
و�ملعنوية لبتكار�تهم جميع تلك �ل�شور وتلك �مليادين 
فيها �شرورة وجود حماية  تظهر  و�قعية  م�شاحة  متثل 
�عتد�ء  �أي  من  �حلقوق  تلك  لأ�شحاب  منا�شبة  قانونية 
يطول نتاجاتهم بالتقليد �و �لن�شخ �و ن�شبة �لنتاج لغري 
كاتبه وما يتبع ذلك من ظهور �ملنازعات �لق�شائية �شو�ًء 
�حلقوق  تلك  كون  �جلز�ئي،  �م  �ملدين  �لق�شاء  �شوح  يف 
ترتبط �رتباطاً وثيقاً باجلانب �لقت�شادي، وتدر �أرباحاً 
كبرية لأ�شحابها وتت�شرر م�شاحلهم ب�شكل كبري ولفت 
عند حماولة �لغري تقليدها �و ن�شبها �إليهم، �شيما يف جمال 
�لإعالن  و�شفحات  �لتجارية  و�لعالمة  �لتجاري  �ل�شم 
و�لدوريات  و�ملجالت  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 

�ملعروفة.
وعن موقف �لقانون �لعر�قي �لر�دع لعملية �ل�شطو على 
�أما بالعر�ق  �لقا�شي �شمد قائال:  �أفاد  �لنتاج �لإبد�عي، 

 ١٩٧١ ل�شنة   )٣( رقم  �ملوؤلف  حق  حماية  قانون  فاإن 
�لقانون  ذلك  ُعِدَل  وقد  ويحميها،  �ملوؤلف  حقوق  ينظم 
مبوجب �لأمر رقم )٨٣( ل�شنة ٢٠٠4 �ل�شادر من �شلطة 
�لقانون  من   )٢( �ملادة  بينت  حيث  �ملوؤقتة،  �لئتالف 
�لتي  باحلماية  �مل�شمولة  �لفكرية  �مل�شنفات  �ملذكور 
يوفرها �لقانون كامل�شنفات �ملكتوبة وبر�مج �لكومبيوتر 

و�مل�شنفات �ملو�شيقية و�ل�شينمائية وغريها.
�أحقية  �ملذكور  �لقانون  من   )44( �ملادة  بينت  وقد 
�شاحب �ملوؤلف �لذي �عتدي عليه يف �ملطالبة بالتعوي�س 
�ملالية  �ملبالغ  بينت  فقد   )45( �ملادة  �أما  �ملنا�شب، 
�قرها  و�لتي  �لفكرية  �لقر�شنة  �أعمال  على  تفر�س  �لتي 

�لقانون كعقوبات جز�ئية.
�إ�شافة �ىل �لقانون �ملذكور فاإن قانون �لعالمات �لتجارية 
�لعر�قي يوفر حماية قانونية مدنية وجز�ئية لأ�شحاب 
�لتي  �أي �عتد�ء يطول عالماتهم  �لتجارية من  �لعالمات 

�ل�شناعية  ملنتجاتهم  بالت�شويق  �أ�شا�شياً  عامال  تعد 
و�لفكرية.

ل�شيء  حتتاج  �ملذكورة  �لقو�نني  فاإن  �ملوؤكد  وبحكم 
مو�كبة  على  قادرة  يجعلها  مبا  و�لتعديل  �ملر�جعة  من 
من  ي�شاحبه  وما  �لعامل  ي�شهده  �لذي  �لكبري  �لتطور 
مب�شنفات  ترتبط  حلقوق  جديدة  و�شور  ��شكال  ظهور 
م�شمولة  غري  ورمبا  عليها،  من�شو�س  غري  فكرية 

باحلماية �لقانونية.
 دعوة لتوثيق �لنتاجات

و�لتاأليف  و�حل�شارة  �لتاريخ  بلد  يف  �أن  �مللفت  من 
و�لن�شر )�لعر�ق( قد �لتفت �ىل تلك �لظاهرة �لتي �شادت 
يف �حلقب �لزمنية �لأخرية لي�شرع ق�شاوؤه �حلر �مل�شتقل 
�لنظر  مهامها  �شمن  من  و�لتي  للن�شر  حمكمة  بتاأ�شي�س 
بهذ� �جلانب، كما �شرعت وز�رة �لثقافة �أي�شاً بتاأ�شي�س 
حق  )حماية  حتديدً�  �ل�شاأن  بهذ�  يتعلق  وطني  مركز 

�ملوؤلف(.
ومدير  �لن�شر  حمكمة  ع�شو  �حلديثي،  هند  �ل�شيدة 
�ملوؤلف و�حلقوق �ملجاورة  �لوطني حلماية حق  �ملركز 
�لذي  �لدور  بخ�شو�س  �أفادت  �لثقافة،  لوز�رة  �لتابع 
دور  يتعلق  قائلة:  �ملوؤلف  حقوق  حلماية  �ملركز  يلعبه 
�ملوؤلف و�حلقوق �ملجاورة  �لوطني حلماية حق  �ملركز 
و�لعلمية  و�لفنية  �لأدبية  �لأعمال  وتوثيق  بت�شجيل 
من  فهي  �ل�شناعية  �لنتاجات  �أما  مكتوب،  هو  ما  وكل 
للتقيي�س  �ملركزي  )�جلهاز  �لتخطيط  وز�رة  �خت�شا�س 

و�ل�شيطرة �لنوعية( حتديدً�.
فنانني  من  �ملبدعني  ندعو جميع  م�شوؤوليتنا  موقع  ومن 
و�أدباء وكل من له نتاج فكري ثقايف كان �و علمي �و فني 
حفاظاً  مركزنا  يف  ونتاجاتهم  �عمالهم  وت�شجيل  لتوثيق 
عليها من �ل�شرقة و�ل�شتغالل غري �مل�شروع، �إذ �أن �لكثري 
باإحالتها  نقوم  بدورنا  ونحن  �إلينا  تتوجه  �لق�شايا  من 
هذه  ومن  �لفا�شل،  �حلد  هي  لتكون  �لن�شر  حمكمة  على 
�لتلفزيوين  �لدر�مي  �مل�شل�شل  �ملثال  �شبيل  على  �لق�شايا 
�خلا�س  �ل�شحفي  �لتحقيق  وكذلك  �لوردي(  )علي 
�ىل  ��شافة  �ل�شرف(،  �لنجف  يف  �مل�شيحيني  بـ)مقربة 
عدد كبري من �ملوؤلفات �لخرى �لتي عر�شت على مركزنا 
�لجر�ء�ت  �تخاذ  ليتم  �لن�شر  حمكمة  على  و�أحلناها 

�لق�شائية ب�شددها.

�ملركز  كان  �ذ�  فيما  �ملتعلق  �شوؤ�لنا  على  �إجابتها  ويف 
�لنتاجات  على  ي�شطو  ملن  �لقانونية  باملقا�شاة  يتكفل 
باإقامة  �ملركز  يتكفل  ل  قائلة:  �أجابت  عنده،  �ملوثقة 
حق  قانون  �ن  كون  �لقانونية  و�ملالحقة  �لدعاوى 
ل�شنة ١٩٧١ �ملعدل يف ٢٠٠4 مل مينح  �ملوؤلف رقم )٣( 
و�ثبات  توثيق  �شوى  �لقانونية  باملتابعة  �ل�شالحيات 

�حلقوق.
 حمكمة �لن�شر

�مللكية  حقوق  بحماية  ودورها  �لن�شر  حمكمة  وحول 
قائلة:  �ل�شيدة هند �حلديثي  �فادت  �لعر�ق،  �لفكرية يف 
و�قامة  �لقانونية  �ملتابعة  هو  �لن�شر  حمكمة  دور  �إن 
و�لنتاجات  �لأفكار  و�شّر�ق  �ملتجاوزين  على  �لدعاوى 
و��شد�ر �لقر�ر�ت �لق�شائية �خلا�شة بهذه �لدعاوى بعد 
�ثبات �ن كان �لعمل موثقا وم�شجال وحا�شال على حقوق 

�مللكية �لفكرية من عدمه.
 طريقة للحماية

لدرء  �لكفيلة  و�ل�شبل  �حلماية  طرق  على  وللوقوف 
�أ�شحاب  �أحد  حتدث  �لفكري،   �ل�شتيالء  خماطر 
�لتدريب  م�شوؤول  �لبد�عية،  �لعلمية  �لنتاجات 
�لهند�شي يف وز�رة �ل�شحة �لعر�قية، موؤ�ش�س م�شروع 
�ل�شحة،  وز�رة  يف  �لطبية  �لأجهزة  ومعايرة  فح�س 
�ل�شيد مهند �ملهد�وي، �لذي �أفاد قائال: �شخ�شياً، ومن 
�لهند�شي  باجلانب  �ملخت�شة  �لعلمية  �لأبحاث  خالل 
�بتكار�تي  �أحد  كان  �خت�شا�شي،  �شلب  يف  تقع  �لتي 
على و�شك �ل�شرقة لول ح�شن �لتعامل �لذي من خالله 
تو�شلت  �خلربة  خالل  �لكارثة.ومن  حلول  تالفيت 
حقوق  حلفظ  فكرة  �ب�شط  �أن  مفاده  �شهل  ��شلوب  �ىل 
علمياً  �بتكار�  �م  كان  �أدبيا  نتاج  لأي  �لفكرية  �مللكية 
بريد  باإر�شال  منجزه  �إمتام  بعد  �لباحث  يقوم  �ن  هي 
يقوم  �و  �لثقاة  �لأ�شخا�س  لأحد  )�إمييل(  �إلكرتوين 
تفا�شيل  م�شمونه  يكون  �ل�شخ�شي،  لربيده  باإر�شاله 
ما  �ختتامها،  حتى  بها  �ل�شروع  حلظة  �ول  من  �لفكرة 
يعد دليال علميا وقانونيا يوثق من خالله تاريخ �لفكرة.
وهذ� �لمر ل يعد �بتكارً� �شخ�شياً من قبلي، 
فمنذ ع�شرة �أعو�م مت �عتمادها يف �ملر��شالت 
بني �ل�شركات وحتى بني �ملوظفني �جلال�شني 

بالغرفة نف�شها يف عملهم.

قضاة يشرحون جرائم حصر المشرع حق إقامة شكاواها بالمجنى عليه

الملكية الفكرية في العراق
قوانين كفلت حمايتها ونصائح لمن يتعرض نتاجه للسطو
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هادئة  لي�ست  الزوجية  احلياة  اأن  يف  ال�سك 
طوال الوقت، اإمنا تتخللها من وقت الآخر بع�ض 
االأمور  من  وغريها  وامل�ساجرات،  امل�ساحنات 
والع�سبية  الغ�سب  حدوث  اإىل  توؤدي  قد  التي 
الذي  ال�ساق  اجلهد  من  وبالرغم  زوجتك،  من 
تبذله الزوجة، اإال اأن الزوج يف كثري من االأحيان 
اأنه  ويعتقد  لالحتواء،  احلقيقي  املعنى  يفتقد 
اأن  يقدر  فال  تغ�سب  اأن  الزوجة  حق  من  لي�ض 

يتحمل زوجته اأوقات غ�سبها .
ملاذا املراأة �سريعة الغ�سب؟

رمبا يجهل الكثري من الرجال اأن املراأة �سريعة 
عديدة،  مبراحل  الرجال  يفوق  ب�سكل  الغ�سب 
يف  تعتمد  عام  ب�سكل  املراأة  اأن  اإىل  هذا  ويرجع 
وعواطفها  م�ساعرها  على  وعالقاتها  تعامالتها 
االأمور،  منطقية  على  اعتمادها  من  اأكرث 
الغ�سب  من  حادة  لنوبات  يعر�سها  ما  وهذا 
العاطفية،  احلياة  نطاق  يف  وبخا�سة  ال�سريع، 

والزوجية.
اأ�سباب غ�سب الزوجة

وغالبا ما يرتبط غ�سب املراأة بت�سرفات زوجها 
ب�سكل  املجتمع  اأو  عائلتها  مع  اأو  معها  �سواء 
بال�سفات  الزوجان  يلتزم  اأن  يجب  لذلك  عام.. 
العالقة  دميومة  اإىل  توؤدي  التي  االإيجابية 
غ�سب  على  ال�سوء  �سلطنا  ما  واإذا  بينهما.. 
ملجموعة  يعود  ذلك  فاإن  زوجها،  على  املراأة 
امراأة  مغازلة  اأو  باخليانة  ممثلة  االأ�سباب  من 
م�سوار  يف  م�سريهما  اأثناء  ال�سارع  يف  اأخرى 
اإذا  اأن ت�سعر املراأة بالغ�سب  ما، وكذلك ممكن 
�سعرت اأن زوجها ال يهتم بها ب�سبب ان�سغاله اأو 

ال مباالته، اأو من خالل همجيته يف ت�سرفاته.
كيف يظهر غ�سب الزوجة؟

جمموعة  باتباع  عادة  يظهر  املراأة  وغ�سب 
اأو  ال�سراخ  اأو  البكاء  بينها  من  االأ�ساليب،  من 
على  رّدها  اأ�سلوب  خالل  من  يظهر  اأو  ال�سكوت 
البحث يف  اأنها غا�سبة، وعليه  له  لتبني  زوجها 
ال  حتى  وقتها  يف  امل�سكلة  وحل  غ�سبها  �سبب 

تتطور االأمور التي من املمكن اأن ت�سل اإىل اإنهاء 
العالقة بينهما.

كيفية التعامل مع غ�سب الزوجة؟
بالغ�سب  زوجتك  وثورة  غ�سب  تقابل  ال   -
والثورة اأي�سا، بل من اأف�سل ما تقوم به يف هذه 

احلالة ان تلتزم ال�سمت وال تتحدث .
- يجب على الزوج معرفة االأمور والت�سرفات 

التي تغ�سب الزوجة، ويتفادى القيام بها.
والتحلي  االأع�ساب  الزوج متالك  - يجب على 
واأثناء  زوجته  غ�سب  مواجهة  اأثناء  بالهدوء 

النقا�ض اأو امل�سكلة.
والوقت  املجال  اإعطاء  الزواج  على  يتوجب   -
اأمور  من  بداخلها  ما  الإفراغ  للزوجة  الكايف 

توؤرقها، وت�سبب امل�ساكل بينهما.
تتفوه  ما  لكل  باهتمام  اال�ستماع  ي�ساعد   -

حل  على  الطرفني  اخلالف   اأثناء  الزوجة  به 
االإ�سكال على املدى البعيد.

االأمور  تكرار  االبتعاد عن  الزوج  - يجب على 
التي اأدت اإىل اندالع امل�ساكل بينهما.

احلب  زوجته  يبادل  اأن  الزوج  على  يجب   -
جناح  اإىل  يوؤدي  الذي  واالهتمام  واالحرتام 

العالقة الزوجية بينهما.
االإهانات  توجيه  عدم  الزوج  على  يجب   -
وال�ستم لزوجته اأثناء امل�ساجرات، اأو يف اأوقات 

اأخرى، فهذا االأمر يرتتب عليه تفاقم امل�ساكل.
- ين�سح يف حاالت امل�ساجرة، التي ال ي�ستطيع 
زوجته،  غ�سب  على  فيها  ال�سيطرة  الزوج 
يعود  ثم  موؤقتة،  لفرتة  ويرتكها  ين�سحب  اأن 

للتحدث معها من جديد.
مينحها  اأن  الزوجة  غ�سب  حاالت  يف  يف�سل   -

زوجها بع�سا من احلنان واحلب الذي يحد من 
غ�سبها يف كثري من االأحيان.

االنتقادات  توجيه  عن  التوقف  يعمل   -
ال�سخ�سية اأو ما �سابه للزوجة يف حالة مرورها 
بني  الثقة  زعزعة  على  االنزعاج  اأو  بالغ�سب 
الزوج و الزوجة، لذلك يف�سل عدم القيام بذلك 

على االطالق.
والودي  الهادئ  والنقا�ض  احلوار  لغة  تعد   -
الزوج  على  يجب  التي  احللول  اأف�سل  من 
على  املحافظة  اأجل  من  اتباعها  والزوجة 
ا�ستمرارية وا�ستقرار احلياة الزوجية بينهما.

بطبعه،  �سعيف  كائن  هي  االأنثى  اأن  تذكر   -
ولذلك  ت�سعدها،  او  فتحزنها  كلمة  بها  توؤثر 
غ�سب  �سبب  تفهم  اأن  يف  ذكيا  تكون  اأن  يجب 

زوجتك حتى تتمكن من ان تتعامل معه .

نصائح للرجال للتعامل مع غضب الزوجة

يعزز املحتوى الغني باالألياف يف بذور ال�سيا الطاقة طوال اليوم، 
غني  الأنه  لالأمهات،  مثايل  وهو  بال�سبع،  ال�سعور  على  وي�ساعد 
كتلة  وبناء  القلب  �سحة  دعم  يف  ي�ساهم  الذي   3-Omega بـ 

ع�سلية خالية من الدهون.
تعد ال�سيا اأي�ساً م�سدرًا ممتازًا للربوتني النباتي، اإ�سافة جلميع 
االأحما�ض االأمينية االأ�سا�سية الت�سعة، وم�سادات االأك�سدة، التي 

حتارب اجلذور احلرة وتعّزز ال�سحة.
فوائد بذور ال�سيا، تدرجها اال�ست�سارية يف جمال ال�سحة والتغذية، 
 Wellness By Design medical من  النائلي،  ملا 

منها. يومياً  املطلوبة  اال�ستهالك  معدالت  وتو�سح   ،center
فوائد بذور ال�سيا اأثناء احلمل

غنية بالربوتني النباتي
1 - هي غنية بـ اأوميغا 3، التي ت�ساعد على تدفق الدم اإىل امل�سيمة، 
ما يعزز التبادل الفعال لالأك�سجني واملواد املغذية بني االأم والطفل.
2 - يعد الربوتني الكامل، املوجود يف بذور ال�سيا �سرورياً لبناء 

كل خلية يف ج�سم طفلك.
اأمعاء  على  احلفاظ  يف  ال�سيا،  يف  املوجودة  االألياف،  ت�ساعد   -  3
�سحية، وقد تعالج االإم�ساك حيث تتباطاأ وظيفة اجلهاز اله�سمي 

اأثناء احلمل.
4 – غنية مب�سادات االأك�سدة املفيدة لل�سحة العامة والعافية.

ميكن و�سعها داخل الطعام املهرو�ض
املعدة، وميكن  لطيفة على  فهي  لذا  لالأكل،  بذور طرية  ال�سيا هي 

االأطعمة  بتناول  يبداأ  عندما  الغذائي  طفلك  نظام  يف  ت�سمينها 
 3 واأوميغا  االألياف  من  اليوم  ياأكله يف  عما  النظر  بغ�ض  ال�سلبة، 
رائحة  اأو  طعم  لها  لي�ض  ال�سيا  االأك�سدة..  وم�سادات  والربوتني 

ومن ال�سهل اإدراجها يف اأي وجبة.
معدالت اال�ستهالك اليومي

مع ع�سري اخل�سار اأو الفاكهة
االأطفال من 4 اإىل 6 �سهور: 2/1 ملعقة �سغرية

اقرتاح
والكا�سرتد،  واللنب  والفاكهة  اخل�سار  مهرو�ض  مع  ال�سيا  امزجي 

فهي ت�ساعد على تكثيف ال�سوائل املهرو�سة.
االأطفال من 6 اإىل 12 �سهرًا: ملعقة �سغرية )5 غم( يومياً.

اقرتاح
امزجيها مع الطعام اأو ر�سيها على احلبوب.

 2 �سنوات:   5 اإىل  �سهًرا   12 من  ال�سغار  االأطفال 
ملعقة �سغرية )10 غرام( يومياً.

اقرتاح
اأي�ساً امزجيها الطعام اأو ر�سيها على احلبوب.

فوائد بذور ال�سيا لالأمهات
تخلط مع الع�سائر

ملعقة كبرية )15 غرام( يومياً.. تر�ض على احلبوب 
وال�سلطات، اأو تخلط يف الع�سائر اأو ت�ستخدم كبديل 

للدهون يف اخلبز.

كيف نضع بذور الشيا في طعام 
األطفال واألمهات؟

االأمور  اأكرث  من  اللحية  تعد 
الرجل،  يف  املراأة  جتذب  التي 
حليته  تكون  عندما  وخا�سة 
على  ت�سفي  اإنها  اإذ  خفيفة؛ 
اجلاذبية  من  مزيدًا  اإطاللته 
والوقار، وهو ما اأثبتته اإحدى 

الدرا�سات احلديثة اأي�ساً.
اأكرث  اللحية  ذوو  الرجال 

جاذبية
ا�سرتالية  درا�سة  ك�سفت 
اللحية  ذوي  الرجال  اأن  عن 
وو�سامة  �سحة  اأكرث  يكونون 
عن غريهم من الرجال الذين ال 

يهتمون برتبية حلاهم.
اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 
حماية  على  ت�ساعد  اللحية 
ب�سرة الرجل من االأ�سعة فوق 
 ،%95 بن�سبة  البنف�سجية 
اأكرث  مالحمهم  جتعل  اأنها  كما 

جاذبية وجدية.
الرجال ذوو اللحية اأكرث �سحة

واأ�سار الباحثون اإىل اأن الرجال 
حلاهم  برتبية  يهتمون  الذين 
ملظاهر  عر�سة  اأقل  يكونون 
اإذ  وجوههم،  على  ال�سيخوخة 
اإنها حتميهم من اأ�سعة ال�سم�ض 
ال�سارة، وهو ما يكون له تاأثري 
التجاعيد،  ظهور  عدم  يف  جيد 

وجعل ب�سرتهم اأكرث �سباباً.
اجللدية  اأطباء  ين�سح  كما 
حلاهم  برتبية  الرجال 
حلماية ب�سرتهم من �سرطان 
اجللد وتلفه، اإذ اإنها جتعلهم 
اأقل عر�سة لالإ�سابة بالعديد 
من االأمرا�ض غري املتوقعة، 
اللحية  �سعر  يعمل  حيث 
االأ�سعة  من  وقايتهم  على 

فوق البنف�سجية.

دراسة: الرجال ذوو اللحى هم األكثر صحة
 وجاذبية عن غيرهم

مع بلوغ اأ�سغر اأطفالك �سنَّ الذهاب اإىل الرو�سة 
اأن  الطبيعي  من  يكون  جامعته،  اأكربهم  وبدء 
التي  ات  التغريرُّ ونت�ساءل عن  امل�ستقبل  اإىل  ننظر 

�سنحملها اإىل حياتنا.
عملية،  وجتارب  ن�سائح،  املو�سوع  هذا  يف 
كاتب  جر�ض،  بن  حممد  الدكتور  بها  ين�سح 
وباحث اإماراتي، ميكن دعم االأطفال من خاللها، 
جزًءا  لي�سبحوا  طريقهم  وي�سّقون  ينمون  وُهم 

من القوة العاملة:
1 –ا�سرح لطفلك اأن الروبوتات لن ت�سيطر علينا

يزال  ال  اال�سطناعي  الذكاء  اأن  عن  معه  تكلم 
اآالٍت  ولي�ض  متاماً  ب�سيطٍة  ع�سبيٍة  �سبكٍة  جمرد 

الرائع  من  اأنه  ورغم  �سيء..  كل  تعرف  خارقًة 
التكنولوجيا  بها  تتمتع  التي  القوة  اأنَّ  يدرك  اأن 
تقول  التي  الفكرة  اأن  غري  يوم.  بعد  يوماً  تزيد 
اإنَّ التحول اإىل االأمتتة �سيوؤدي اإىل بطالٍة خطرية 
ممكنة  �سيناريوهات  عدة  من  فقط  واحدٌة  هي 

احلدوث.
دون  من  ال�سهادات  على  ليح�سل  �سجعه   –  2

توقف:
عماًل  بو�سفه  التعلم  مع  يتعامل  الطفل  اجعل 
اأحدث.  مهاراٍت  ليكت�سب  احلياة  طول  ميتد 
وهذا يعني اأنَّه يحتاج ل�سهادات دائمة من خالل 
الدورات االإلكرتونية املفتوحة، من اأجل اأن يبقى 

مطلعاً على التحوالت التي ي�سهدها �سوق العمل.
3- ازرع يف نف�سه اأن يكون مدير نف�سه:

الو�سائل  خالل  من  العمل  ممار�سة  ازدياد  مع 
باملكان،  ارتباطاً  اأقلَّ  العمل  اأ�سبح  الرقمية 
ثمينة تقع يف مراكز  اإىل مكاتب  فطفلك ال يحتاج 
املال. هو من  يتمكن من جني  للعمل حتى  املدن 

البيت ميكن اأن ين�سئ عمله ويكون مدير نف�سه.
ز اهتماماتك على مهاراته االجتماعية: 4- ركِّ

اإن املهارات التقنية لن تكون كافيًة يف امل�ستقبل، 
اأعلى على املهارات االجتماعية  فالطلب �سيكون 
من  الكثري  الأن  العاطفي،  والذكاء  كاالإقناع، 
ب�سبب  املهارات،  هذه  يفتقدون  باتوا  االأطفال 

بات  تعزيزها  على  فالعمل  االجتماعي،  التباعد 
مطلباً �سرورياً.

5- طمئنه اأن م�ستقبلك بني يديك:
اأنَّه  بيد  امل�ستقبل،  ُيثار حول  الذي  رغم اخلوف 
اأحد يعلم حقيقًة كيف �ستتطور التكنولوجيا.  ال 
لكن يف النهاية نحن الذين ن�سنع االآالت، ون�سع 
ال�سخر،  على  منقو�ساً  لي�ض  فامل�ستقبل  املناهج، 

وهو لي�ض اأمرًا حتمياً.
6 - علمه كيف يبداأ مب�سروع �سغري:

املالية،  االأمور  ليتعلم  ثابًتا  م�سروًفا  امنحه 
البيع  مهارات  ويعرف  االدخار  وليتعلم 
امل�ساريع  اأحد  بدء  على  و�سجعه  والت�سوق، 

فنية،  لوحات  بيع  مثل  به  اخلا�سة  ال�سغرية 
بنف�سه، ودعه  اأعدها  اأكباق من احللوى  بيع  اأو 

يبحث عن طريقة لت�سويق م�سروعه.
اختالف  واحرتام  اجلماعي  العمل  علمه   –  7

االآراء:
وذلك من خالل االألعاب اجلماعية عرب االإنرتنت، 
�سجعه لي�سرتك يف اإحداها ليكت�سف مواطن قوته 
العمل  �سوق  ذلك يف  بعد  كيفية توظيفها  ويتعلم 
معه،  يعمل  الذي  الفريق  �سعف  نقاط  ليغطي 
وكل ذلك يتم من خالل احرتام االآخرين حتى لو 

اختلف معهم يف وجهات النظر.
8 - عّلمه فن التوا�سل ال�سفوي والتحريري:

والتوا�سل  حتريرًيا  ال�سحيحة  الكتابة  اإن 
ليتوا�سل  العمل  ل�سوق  مهمة  مهارات  ال�سفوي 
اأخطاأ  واإذا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  االأفراد  مع 
كل  نوايا  تخمني  ي�سعه  فلن  حينها  التوا�سل  يف 
اأن  ال�سخ�ض  فعلى  يق�سد،  كان  وماذا  �سخ�ض 
تكون عباراته دبلوما�سية ووا�سحة وموجزة.. 
ميكنك مترين طفلك على تلك املهارة يف املنزل من 
خالل لعبة اتبع القائد، وفيها تكون اأنت مع�سوب 
اأثناء  ال�سفهية  طفلك  اإر�سادات  وتتبع  العينني، 
حتركك يف الغرفة لت�سل اإىل الهدف، ثم بعد ذلك 
قم بتبديل االأدوار ليحظى طفلك بفر�سة لتجربة 

املوقف نف�سه ومعرفة العقبات التي ت�سادفه.

مهارات علمها لطفلك ليدخل سوق العمل مستقبال

ريا�سة  ملمار�سة  عظيمة  فائدة 
اإحدى  عنها  ك�سفت  اجلري، 
اإىل  لت�ساف  احلديثة،  الدرا�سات 
لهذه  االإيجابية  التاأثريات  قائمة 
الريا�سة التي تكون �سبًبا يف احلفاظ 

على اللياقة وجتنب زيادة الوزن.
اجلري يطيل عمر االإن�سان

جامعة  من  اأكادمييون  واأجرى   
ُن�سرت  درا�سة  باأ�سرتاليا  فكتوريا 
للطب  الربيطانية  ال�سحيفة  يف 
نتائج  على  اعتماًدا  الريا�سي، 
من  اأكرث  �سملت  اأخرى  درا�سة   14

اأو�ساعهم  بر�سد  �سخ�ض؛  األف   232
 5.5 بني  ترتاوح  فرتة  يف  ال�سحية 

�سنوات و35 �سنة.
ريا�سة  اأن  عن  الدرا�سة  وك�سفت 
اجلري تقلل من احتماالت الوفاة لدى 
ممار�ستها  اعتادوا  الذين  االأ�سخا�ض 
على  ت�ساعد  اإنها  اإذ  منتظم،  ب�سكل 

اإطالة عمر االإن�سان.
اأهمية ممار�سة ريا�سة اجلري

ممار�سة  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 
خف�ض  يف  �ساهمت  اجلري  ريا�سة 
اأمرا�ض  ب�سبب  الوفاة؛  احتمالية 

تراجعت  كما   ،%30 بن�سبة  القلب 
ن�سبة الوفاة جراء االإ�سابة بال�سرطان 

لدى ممار�سي اجلري اإىل %23.
تعود  التي  ال�سحية  الفوائد  ومن بني 
هي  اجلري  ريا�سة  ممار�سي  على 
للج�سم  ال�سحي  الوزن  على  احلفاظ 
وحرق  والع�سالت،  العام  وتقوية 

ال�سعرات احلرارية الزائدة.
ريا�سة  مبمار�سة  الدرا�سة  واأو�ست 
واحدة  مرة  تقدير  اأقل  على  اجلري 
تاأثرياته  من  لال�ستفادة  اأ�سبوعًيا 

االإيجابية على ال�سحة.

طريقة سهلة إلطالة العمر.. ال 
تتجاهلها

املواقف  من  للكثري  نتعرَّ�ض  اأي�ًسا  وكلرُّنا  نعمل،  كلرُّنا 
�سواء  عملهم،  يرتكون  قد  االأ�سخا�ض  وبع�ض  املزعجة، 
برغبتهم اأو حتى باالإجبار، ويف اأوقات اأخرى قد يتعر�ض 
به،  قام  جتاوز  اأو  ارتكبه  خطاأ  ب�سبب  للف�سل؛  منا  اأيٌّ 
للف�سل من  اأنَّك قد تتعرَّ�ض  بالك يوًما  ولكن هل خطر يف 
ا.. اإليكم بع�ض اأغرب حاالت الف�سل  عملك ل�سبب تافه جدَّ

من العمل:
العمل! من  فاأقالوها  �سعرها  • حلقت 

ري باأن  ا من الواجب اأن تتنبهي الحًقا، وقبل اأن تفكِّ رمبَّ
ا قبل تغيري ت�سريحتك، اأن ت�ستاأذين  ي �سعرك اأو رمبَّ تق�سِّ
ة فعله، التي قد تكون غري  عي ردَّ من رب عملك، واأن تتوقَّ
طبيعيَّة اأو غري منطقيَّة، فهذا ما حدث فعاًل مع �ستاي�سي 
املطاعم،  اأحد  يف  نادلة  تعمل  كانت  والتي  فرينيل، 
وبالتَّحديد يف مطعم ناثانيل يف اأوين �ساوند اأونتاريو، اإذ 

ي بها  رطان قد توؤدِّ ع اأنَّ م�ساندتها ملر�سى ال�سَّ اأنَّها مل تتوقَّ
اأنَّ �ستاي�سي قررت  لرتك عملها، وما حدث يف الواقع هو 
رطان من االأطفال، فقامت بحلق  التَّعاطف مع مر�سى ال�سَّ
ها  �سدَّ املطعم  اإدارة  اأثار  الذي  االأمر  مثلهم،  �سعرها 
حدوًدا  هناك  واأنَّ  جًدا،  مهم  كنادلة  �سكلها  اأنَّ  باعتبار 
فقامت  املطعم،  معايري  مع  يتما�سى  مبا  عر  ال�سَّ لق�ض 

بالتَّايل بف�سلها من عملها؛ ب�سبب حلقها ل�سعر راأ�سها.
مببلغ  �سعرها  جدائل  ببيع  قامت  �ستاي�سي  اأنَّ  اجلميل 
على  ح�سلت  اأنَّها  كما  احلادثة،  هذه  بعد  دوالر   2700

ابق. اأكرث من عر�ض وظيفي اأف�سل من ال�سَّ
بدانتها! ب�سبب  • ف�سلت 

اإىل 54 كيلوغراًما؟ هذا  اأن ي�سل وزنك  هل تخيلِت يوًما 
االأزياء فيليبا  اليه عار�سة  بالفعل هو ما و�سلت  الوزن 
ة الفعل  هاملتون البالغة من العمر »23 عاًما«، ولكنَّ ردَّ

جتاهها كانت خمتلفة نوًعا ما، ففيليبا التي كانت واحدة 
دار  مل�سلحة  يعملن  اللواتي  االأزياء،  عار�سات  من 
هرية »بولو رالف لورين« منذ العام 2002،  االأزياء ال�سَّ
ركة يفيد باأنَّ عالقتها بفيليبا  ت�سلمت خطاًبا ر�سميًّا من ال�سَّ
والبالغ  ائد،  الزَّ وزنها  ب�سبب  وذلك  تاريخه،  من  انتهت 

54 كيلوغراًما، علًما باأنَّ طولها 178 �سنتمرًتا.
من  جمموعة  ف�سل  يف  تت�سبب  �ستايل«  »جنجم   •

املنقذين!
والية  يف  املائيَّة  املدن  الإحدى  اإنقاذ  فريق  قام  اأن  بعد 
الفريق  الأع�ساء  فيديو  بتحميل  باب  ال�سَّ من  كاليفورنيا 
هرية »جنجم  وهم يرق�سون مًعا على اأنغام االأغنية ال�سَّ
املدينة  جمل�ض  قام  »يوتيوب«،  موقع  على  �ستايل« 
بالتَّعليق على الفيديو بخطاب ر�سمي ذكر فيه اأنَّ الفيديو 
مقزز وخمٍز، واأنَّ الفريق اأ�ساء ا�ستخدام مرافق املدينة، 

ووجه بالتَّايل خطاب ف�سل لهم جميًعا.
هما! اجلمال  ي�سبح  • حني 

لديهم  للعمل  اجلميالت  عن  يبحثون  الكثريين  اأنَّ  رغم 
تعرَّ�ست  نيل�سون  ميلي�سا  اأنَّ  اإال  بائن،  الزَّ ال�ستقطاب 
للنَّقي�ض من ذلك، فميلي�سا التي تعمل منذ ع�سر �سنوات 
كممر�سة وم�ساعدة لطبيب اأ�سنان يف والية اأيوا تعرَّ�ست 
واأنَّها  ابة،  وجذَّ جميلة  اأنَّها  يعتقد  بيب  الطَّ الأنَّ  للف�سل؛ 

بالتَّايل تعرِّ�ض اأ�سرته وزواجه للخطر.
ب كرة �سلَّة يخ�سر وظيفته ب�سبب الفوز!  • مدرِّ

بني؛ ب�سبب �سوء  اإقالة بع�ض املدرِّ  ن�سمع دوًما عن 
ولكن  يدربونها،  التي  الفرق،  جتنيها  التي  تائج  النَّ
ال�سلَّة  كرة  فريق  ب  مدرِّ جومز،  ميخا  مع  حدث  ما 
على  فريقه  تغلَّب  فقد  متاًما،  العك�ض  هو  الن�سائيَّة، 
مباراة  يف  لل�سيِّدات  »داال�ض«  اأكادمييَّة  �سلَّة  فريق 

املباراة،  نهاية  بعد  ولكن   ،0/100 بنتيجة  انتهت 
ه له طلب ب�سرورة توجيه  وبداًل من تكرمي ميخا، وجِّ
ا للفريق اخلا�سر عن هذه  اعتذار ر�سمي و�سريع جدَّ
لب  الطَّ يجد  مل  ميخا  والكبرية..  املذلِّة  النَّتيجة 

منطقيَّا ومقنًعا، فقامت االإدارة فوًرا بف�سله.!
جنب! قطعة  ب�سبب  • طردت 

هرية »ماكدونالدز«  قامت �سركة املطاعم العامليَّة ال�سَّ
العامالت  اإحدى  بف�سل  هولندا  يف  فروعها  اأحد  يف 
ها اأ�سافت  ركة، اإذ اإنَّ لديها بحجة خرقها لقوانني ال�سَّ
ه من  قطعة جنب وحيدة على �ساندويت�ض كانت تعدرُّ
اأجل زميل يعمل معها، كان �سياأخذ ال�ساندويت�ض يف 
العامليَّة  ركة  ال�سَّ ولكنَّ  به،  ة  اخلا�سَّ احة  الرَّ فرتة 
متنع  التي  القوانني،  جتاوزت  العاملة  اأنَّ  وجدت 

ركة. اإكرام االأ�سدقاء واالأقارب على ح�ساب ال�سَّ

فين في العالم !
َّ
أغرب أسباب فصل الموظ
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ك�صف الأطباء املخت�صون بالغدد ال�صماء عن قائمة 
باملواد الغذائية التي ي�صاعد تناولها على ا�صتعادة 

الغ�صاء املخاطي للأمعاء.
ون�صح الدكتور توما�س فريلينغ، رئي�س ق�صم الطب 
الباطني واأمرا�س اجلهاز الع�صبي، باتباع احلمية 
الغذائية املتو�صطية، التي ت�صم مواد نباتية كثرية، 
الغذائية  املواد  تناول  خا�صة  ب�صورة  ويجب 
وعدم  الكربوهيدرات،  ومنخف�صة  بالألياف  الغنية 
تناول اللحوم واحللويات اأكرث من مرة-مرتني يف 

الأ�صبوع، وفق )رو�صيا اليوم(.
الفا�صوليا،  كالبازلء،  البقول  اإ�صافة  ويجب 
كال�صبانخ  واخل�صروات  احلم�س،  العد�س، 

وامللفوف واجلزر اإىل النظام الغذائي.
ومن جانبه، ين�صح الربوفي�صور اأندريا�س �صوارتز 
من خمترب البيولوجيا الدقيقة واجلزيئية يف معهد 
بتناول  باأملانيا،  هريبورن  يف  الدقيقة  الأحياء  علم 
املوز، لأنه غني مبادة الإينولني التي متلك تاأثريا 

اإيجابيا مفيدا يف العمليات امل�صادة لللتهابات.
وين�صح اخلرباء اأي�صا ب�صرورة تناول الأ�صماك، 
لأنها غنية بالدهون غري امل�صبعة، التي تعزز منو 
النتباه  يجب  كما  الدفاعية،  والوظيفة  اخلليا 
التفاح  ثمار  فمثل  واخل�صروات،  الفواكه  لب  اإىل 
الغ�صاء  تغذي  مفيدة  مواد  على  حتتوي  واجلزر 

املخاطي.

بق�صرتها  البطاطا  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�صري 
يحمي  الذي  الزبدة،  حلم�س  مهم  م�صدر 

اأن  كما  بالطاقة،  خلياها  ويزود  الأمعاء 
امللفوف املخّمر واخلبز الأ�صود مفيدان اأي�صا.

مواد غذائية مهمة تعمل على استعادة 
وظيفة األمعاء

الف�صيل  رم�صان  �صهر  يف  ال�صيام  يعمل 
اجللد  ح�صا�صية  مر�صى  م�صاعدة  على 
بالتخل�س من م�صكلتهم ال�صحية اأو احلد 
بع�س  تناولهم  دون  يحول  كونه  منها، 

الأطعمة التي ت�صبب التح�ص�س لهم.
ومع ذلك فمن ال�صروري اأن يكون مري�س 
العنا�صر  بطبيعة  اطلع  احل�صا�صية على 
اأكرث  بعد  ج�صمه  يحتاجها  التي  الغذائية 
نق�صه  ما  ليعو�س  �صوم،  �صاعة   15 من 

طوال النهار
من  جمموعة  املخت�صة  الطبيبة  وقدمت 
تتعلق  اجللد  ح�صا�صية  ملر�صى  الن�صائح 
اأو  تناولها  يف�صل  التي  الأطعمة  بطبيعة 

جتنبها يف رم�صان، كالتايل:
التي  الأطعمة  تناول  عن  البتعاد   .1
ت�صبب ح�صا�صية اجللد للمري�س �صروري 

جدا.
اخل�صراوات  تناول  من  الإكثار   .2
نوعا من  ت�صبب  لأنها  ال�صبانخ،  با�صتثناء 

التح�ص�س.
3. الهتمام بتناول الأطعمة اخلفيفة على 
الربوكلي  مثل  بالألياف،  والغنية  املعدة 

والكرنب.
لأنه  الأفوكادو،  تناول  عن  البتعاد   .4

غني بالهي�صتامني ما ي�صبب احل�صا�صية.
5. الإكثار من �صرب املاء وال�صوائل خلل 

الفرتة من الإفطار حتى الإم�صاك.

هل تعاني من حساسية الجلد؟.. إليك 
أهم النصائح لتجنبها

يعد وجود الكالي�صيوم يف اجل�صم مهم للغاية، كونه معدنا 
قوية،  واأ�صنان  عظام  لبناء  اجل�صم  ي�صتخدمه  حيويا 
والع�صلت  للقلب  الكال�صيوم  اإىل  اأي�ًصا  حاجة  وهناك 

الأخرى لتعمل ب�صكل �صحيح.
الكال�صيوم،  يكفي من  ما  وعندما ل يح�صل اجل�صم على 
يوؤدي اإىل زيادة خطر الإ�صابة بالعديد من ال�صطرابات، 

ومنها: ه�صا�صة العظام، وه�صا�صة الع�صلت.
والأطفال الذين ل يح�صلون على ما يكفي من الكال�صيوم 

قد ل ينمون ب�صورة طبيعية.
ما اأ�صباب نق�س الكال�صيوم يف الدم ؟

�صوء تناول الكال�صيوم على مدى فرتة طويلة من الزمن، 
خا�صة يف مرحلة الطفولة.

التع�صب  الكال�صيوم..  التي تقلل من امت�صا�س  الأدوية 
التغريات  بالكال�صيوم..  الغنية  للأغذية  الغذائي 

العوامل  بع�س  الن�صاء..  يف  وخا�صة  الهرمونية، 
الوراثية.. ومن املهم �صمان كمية الكال�صيوم املنا�صبة يف 

جميع الأعمار.
والن�صاء بحاجة اإىل زيادة تناول الكال�صيوم يف وقت مبكر 
من احلياة مقارنة بالرجال، وتناول الكال�صيوم لل�صيدات 
مهم ب�صكل خا�س يف عدد من احلالت وهي عندما تقرتب 
الن�صاء  واأن  الطمث،  انقطاع  واأثناء  الياأ�س،  �صن  املراأة 
خطر  من  للحد  الكال�صيوم  كمية  بزيادة  تهتم  اأن  لبد 

الإ�صابة به�صا�صة العظام واأمرا�س نق�س الكال�صيوم.
وهناك اأ�صباب اأخرى لنق�س الكال�صيوم وت�صمل �صوء 
م�صتويات  وانخفا�س  المت�صا�س،  و�صوء  التغذية 
ا�صتيعاب  ال�صعب على  ما يجعل من  فيتامني )د(، 
الكلوى،  والف�صل  البنكريا�س،  والتهاب  الكال�صيوم، 

بال�صافة اإىل بع�س اأدوية العلج الكيميائي.

تعرف على األسباب الرئيسية 
لنقص الكالسيوم في الدم

�صمن  املتحور  هذا  العاملية  ال�صحة  منظمة  �صنفت 
قائمة املتحورات الأكرث خطورة من الن�صخة الأ�صلية 
قدرته  وكذلك  اأكرب  التف�صي  على  قدرته  لأن  للفريو�س 
كما  اللقاحات،  توفرها  التي  الدفاعات  تخطي  على 
الذين  املر�صى  لدى  ت�صجل  التي  الوفيات  معدل  اأن 
ي�صابون به هي اأعلى منها لدى املر�صى الذي ي�صابون 

بالن�صخة الأ�صلية".
من  تزيد  املتحور  لهذا  طفرات  هناك  ان  وتابعت 
اأي�صاً  جتعله  اأن  وميكنها  العدوى،  انتقال  معدلت 
مقاوماً للأج�صام امل�صادة التي اكت�صبها اجل�صم �صواء 
ب�صورة  بالفريو�س  اإ�صابته  من  اأو  التطعيم  خلل  من 

طبيعية".
فيها،  الفريو�س  تف�صي  بدء  منذ  الأوىل  للمرة  اأنه  يذكر 
بالفريو�س  قيا�صية  يومية  اح�صائيات  الهند  �صجلت 
األف   400 اإىل  بالإ�صافة  وفاة،  اآلف  اأربعة  تخطت 
اإ�صابة جديدة، لكن اخلرباء يعتقدون اأن هذه الأرقام 
الر�صمية هي اأقل بكثري مما هو عليه الو�صع على اأر�س 

الواقع.
وحده  حتميله  ميكن  ل  املتحور  هذا  اأن  اإىل  ولفتت 
الإ�صابات  اأعداد  يف  الهائلة  الزيادة  م�صوؤولية 
اأن  اإىل  باخل�صو�س  م�صرية  الهند،  يف  بـ)كوفيد-19( 
امل�صوؤولية تتحملها اأي�صاً احلكومة الهندية التي تخلت 
على ما يبدو عن حذرها يف وقت مبكر جدًا، و�صمحت 
بوؤرة  �صكلت  حا�صدة"  جماهريية  "جتمعات  بتنظيم 

مثالية لتف�صي الوباء.
واأ�صارت اإىل اإنه يف بلد �صخم مثل الهند، ميكن للعدوى 
اأن  دون  من  عدة  اأ�صهر  مدى  على  بهدوء  تتف�صى  اأن 
اأُهملت تلك  "لقد  تثري الكثري من النتباه، حيث قالت: 
اإىل  الوبائي(  )املنحنى  اأن و�صل  اإىل  املبكرة  العلمات 

نقطة اأقلع منها عمودياً".
مهمة  الهند  يف  الوباء  تف�صي  مكافحة  اأن  من  وحذرت 
�صعبة للغاية لأن الوباء يتف�صى بني اآلف الأ�صخا�س 
اإيقافه،  للغاية  ال�صعب  من  بوترية جتعل  ويت�صاعف 
حمذرة من اأن التطعيم وحده لن يكون كافياً ل�صتعادة 

ال�صيطرة على الو�صع.
اإن  �صهورًا،  �صي�صتغرق  الأمر  اأن  من  الطبيبة  ونبهت 
اإىل 80%" من  اإىل معدل 70  مل يكن �صنوات، للو�صول 
�صيتعني  القريب  املدى  على  اأنه  اإذ  امللقحني،  ال�صكان 
على ال�صلطات الهندية اللجوء اإىل التدابري الجتماعية 
وال�صحية التي مت اختبارها بالفعل واأثبتت جدواها يف 

احلد من تف�صي الوباء.
وانت�صاره  الفريو�س  تكاثر  زاد  كلما  اأنه  واأكدت 
وزادت  منه  متحورات  حدوث  خطر  زاد  وانتقاله، 
التي  املتحورات  اأن  من  حمذرة  التكيف،  على  قدرته 
النهاية  يف  ت�صبح  قد  الطفرات  من  كبريًا  عددًا  تراكم 
مقاومة للقاحات التي لدينا حالياً، معتربة اأن هذ الأمر 

باأ�صره". للعامل  م�صكلة  "�صيمثل 
ي�صار اإىل اأن الهند، اأكرب منتج للقاحات يف العامل، اأعطت 
حتى الآن اللقاح بجرعتيه لـ2% فقط من �صكانها البالغ 
عددهم 1.3 مليار ن�صمة، ويزيد نطاق تف�صي الوباء يف 

الهند من خطر ظهور متحورات جديدة اأكرث خطورة.

هل يستطيع المتحور الهندي مقاومة لقاح
 فيروس )كورونا(؟

األك�صندر  الرو�صي،  الطبيب  ك�صف 
الدم  فقر  اأن  عن  ميا�صنيكوف، 
لدى  احلديد  نق�س  عن  الناجم 
اأحد  يكون  اأن  ميكن  الرجال، 
اأعرا�س �صرطان اجلهاز اله�صمي.

واأ�صار الطبيب اإىل اأنه ميكن تف�صري 
الهيموغلوبني  م�صتوى  انخفا�س 
الدم  بفقدان  الن�صاء،  عند  الدم  يف 
ما  اأي  طبيعية،  لأ�صباب  بانتظام 

ي�صمى بالدورة ال�صهرية
ل  "طبعا  ميا�صنيكوف:  واأ�صاف 
الرجال،  لدى  �صهرية  دورة  توجد 
وبالتايل اإذا راأينا رجل م�صابا بفقر 
يجب  احلديد،  نق�س  ب�صبب  الدم 
ال�صبب،  يف  الفور  على  نفكر  اأن 
يعني  الرجال  لدى  الدم  فقد  ويعد 
للدم  �صياع  وجود  احلالت  كل  يف 
اإما  وهذا  اله�صمي،  اجلهاز  من 

قرحة اأو وجود اأورام".
وجود  حالة  يف  اأنه  الطبيب  واأكد 
ب�صبب  الدم  فقر  من  درجة  اأي 
الرجال  على  يجب  احلديد،  نق�س 
زيارة الطبيب فورا وطلب العون 

الطبي.
وقال: "اأيها الرجال، ل يجوز وجود 
م�صتوى غري طبيعي للهيموغلوبني 
فيجب  منخف�صا،  كان  اإذا  لديكم، 

تنظري  يجب  الطبيب:  اإىل  التوجه 
ول  القولون،  وتنظري  املعدة، 
ال�صرطان،  وجود  احتمال  تهملوا 

والزوائد اللحمية، والقرحة".
فقر  "اأن  اإىل  ميا�صنيكوف  واأ�صار 
مت�صاوية  خطورة  ميثل  الدم 
والن�صاء،  للرجال  بالن�صبة 
الهيموغلوبني  م�صتويات  لكن 

املنخف�صة يجب اأن تثري القلق".

طبيب يكشف عن عالمة سرطان ال تظهر إال عند الرجال

اإزدادت الت�صاوؤلت يف الآونة الأخرية، خا�صة مع اإرتفاع 
ن�صبة الإ�صابات بفريو�س )كورونا( امل�صتجد، الذي اأودى 
حول  العامل،  حول  �صخ�س  مليني   3 من  اأكرث  بحياة 
طريق  عن  بالفريو�س  الإ�صابات  ن�صبة  زيادة  اإمكانية 

ا�صتخدام مكيفات الهواء املنزلية.
وقد اأكد عدد من الباحثني اأن فريو�س )كورونا( ل ميكن 
التايل  التقرير  اأن يعي�س يف درجات حرارة عالية، وخلل 
القلب  اأمرا�س  رئي�س  �صاندرا  برافني  الدكتور  حتدث 
مدى  عن  الهند  يف  القلب  مبعهد  والهيكلية  التداخلية 

اإمكانية ا�صتخدام التكييف، ومدى خطورة ذلك واأمانه.
املنزل يف فريو�س  الهواء يف  ا�صتخدام مكيفات  هل ميكننا 

)كورونا(؟
ميكن ا�صتخدام مكيفات الهواء اأو املربدات يف املنزل دون 
قلق ب�صاأن انت�صار عدوى )كورونا( ب�صببها، اإذا كان هناك 
فاإن  الأ�صرة،  يف  املنزل  يف  اأعرا�س  من  يعانون  اأ�صخا�س 
لذلك، ل م�صكلة يف  اأنف�صهم  اأف�صل ما يجب فعله هو عزل 
 6 من  اأقل  من  مكونة  عائلة  مع  املنزل  يف  املكيف  ت�صغيل 

اأفراد.
الت�صوق  املكاتب ومراكز  املركزي يف  الهواء  ولكن تكييف 
عامل  يكون  اأن  ميكن  والطائرات  والقطارات  واحلافلت 
ين�صر  قد  تدويره  املعاد  الهواء  لأن  وذلك  حمتمل،  خطر 

الهباء اجلوي الذي ي�صيب عدًدا كبرًيا من النا�س.
قواعد  هناك  ولكن  حمظور،  غري  الهواء  مكيف  ا�صتخدام 

اأ�صدرت  قد  احلكومة  كانت  اتباعها،  املرء  على  يجب 
ا�صتخدام  ب�صاأن  عامة  توجيهية  مبادئ  �صابق  وقت  يف 
مكيفات الهواء التعليمات يف الغالب حول درجة احلرارة 

ال�صحيحة والرطوبة الن�صبية لتجنب انت�صار الفريو�س.
الهندية  اجلمعية  عن  ال�صادرة  الإر�صادات  واأكدت 
على  اأنه يجب احلفاظ  الهواء  وتكييف  التربيد  ملهند�صي 
اأثناء  مئوية  درجة   30-24 بني  ترتاوح  حرارة  درجة 
م�صتويات  واأن  املنزل،  يف  التكييف  اأجهزة  ا�صتخدام 

الرطوبة الن�صبية يف نطاق 40% -70% تعد الأن�صب.
ومن املرجح اأن تنت�صر عدوى )كورونا( يف مناطق 
اأقل تهوية لذلك، فاإن حت�صني التهوية الداخلية ميكن 
اأن يقلل من خطر انت�صار الفريو�س يف الداخل.. ومع 
ذلك، وفًقا لبع�س التقارير، فاإن التواجد يف بيئة بها 
اأثناء الوباء ومع ذلك، ل  اآمًنا  تكييف مركزي لي�س 
يوجد خطر من ت�صغيل املكيف مع اأ�صرتك يف املنزل، 

خا�صة اإذا مل يكن اأحد اأفراد العائلة مري�ًصا.

هل يمكن للمكيفات زيادة نسبة خطر 
)كورونا( ؟ اإلصابة بـ

باللتهاب  الإ�صابة  خطر  الأ�صخا�س  بع�س  ي�صيب 
من  الكثري  يوجد  ولذلك  غريهم،  من  اأكرث  الرئوي 

العوامل التي توؤثر على خطر الإ�صابة
1 - كرب ال�صن

كبار ال�صن اأو الأ�صخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 65 
عاًما اأكرث عر�صة للإ�صابة باللتهاب الرئوي.

2 -امل�صاعفات ال�صحية الكامنة
اإىل  اأ�صا�صية  �صحية  م�صاعفات  اأي  توؤدي  اأن  ميكن 

زيادة فر�س اإ�صابتك باللتهاب الرئوي.
3 �صعف جهاز املناعة

للغاية  منخف�صة  مناعته  تكون  الذي  لل�صخ�س  ميكن 
اأن ي�صاب بعدوى )كورونا( ب�صهولة، وبالتايل تزداد 
اأن  للمرء  ميكن  الرئوي،  باللتهاب  الإ�صابة  فر�س 
احلياة  منط  عادات  تغيري  طريق  عن  مناعته  يقوي 
مثل النظام الغذائي والتمارين الروتينية وما اإىل ذلك.

كيف يوؤثر فريو�س )كورونا( على رئتيك؟
على  حتتوي  التي  امل�صابة  بالقطرات  �صيء  كل  يبداأ 
اجلهاز  عرب  ج�صمك  يدخل  الذي  )كورونا(  فريو�س 
اإىل ج�صمك، يتكاثر - يبداأ  التنف�صي، ومبجرد دخوله 
اإىل رئتيك وي�صيب  الفريو�س يف النت�صار وي�صل هذا 
الإ�صابة  فر�س  ت�صبح  الوقت  هذا  خلل  الع�صو، 
اإىل  اأن توؤدي  الرئوي عالية، وبالتايل ميكن  باللتهاب 

اللتهاب الرئوي.
كيف يحدث كل هذا ؟

عرب  رئتيك  اإىل  تتنف�صه  الذي  الأك�صجني  يدخل 
الأكيا�س   - الهوائية  داخل احلوي�صلت  الدم  جمرى 
فاإن  ذلك،  ومع  رئتيك،  داخل  املوجودة  الهوائية 
ال�صرر  تلحق  اأن  ميكن  )كورونا(  بفريو�س  الإ�صابة 

باحلوي�صلت الهوائية والأن�صجة املحيطة.
مبقاومة  املناعة  فيه  تقوم  الذي  الوقت  هذا  وخلل 
اأن  ميكن  التهاب  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  ميكن  الفريو�س، 
ي�صاعد اخلليا ال�صائلة وامليتة على الرتاكم يف رئتيك، 
رئتيك  يف  الأك�صجني  حركة  العوامل  هذه  تعيق  ثم 
عندما تظهر على الفرد اأعرا�س مثل - ال�صعال ال�صديد 

و�صيق التنف�س ال�صديد.
ما اأعرا�س اإ�صابة رئتيك بفريو�س )كورونا( ؟

�صعال، حمى، �صعوبة يف التنف�س، اأمل حاد يف ال�صدر.
كيف حتافظ على رئتيك يف ماأمن من اللتهاب الرئوي 

؟
�صحًيا  غذائًيا  نظاًما  اتبع  رطوبتك..  على  حافظ 
من  قلل  بانتظام..  الريا�صة  ممار�صة  ومغذًيا.. 
الإقلع  ذلك..  اإىل  وما  واحل�صا�صية  للتلوث  تعر�صك 
عن التدخني.. كرثة غ�صل اليدين.. حافظ على التباعد 

الجتماعي.. اعنت ب�صحة اللثة / الفم.

ما أهم الفئات األكثر عرضة لإلصابة 
بااللتهاب الرئوي؟
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أول الغيث
جليل شعبان.. المحامي 
الرائد المسحور بأحالم 

الشعر!

عادل العرداوي 

من  واحد  برحيل  ايام  قبل  والقانونية  الثقافية  االو�ساط  فجعت 
ابرز حمامي العراق، وكذلك من اأملع �سعرائه، واعني بذلك الفقيد 

املحامي وال�ساعر جليل �سعبان، رحمه اهلل.
وغني عن القول فاإن عالقتي ال�سخ�سية مع الفقيد ال�ساعر �سعبان 
)ابو ا�سيل( تعود اىل نهاية ثمانينات القرن املن�سرم، حيث التقيته 
ال�سحف  العديد من ق�سائده يف  له  ال�سعرباف، ون�سرت  يف جمل�س 
يف  الندوات  ع�سرات  ادرت  فيما  فيها،  اعمل  كنت  التي  واملجالت 
جمال�س بغداد الثقافية التي القى فيها الفقيد العديد من املحا�سرات 

االدبية، او �سارك معقباً على املحا�سرين.
لبنان  على  الغا�سم  ال�سهيوين  العدوان  واثناء   ،2006  / عام  ويف 
ال�سقيق، فقد �سعرت ان جليل �سعبان كان قلقاً وم�ستاًء مما يتعر�س 
له هذا البلد العربي اجلميل، خا�سة اذا ما عرفنا ان للبنان منزلة 
اإذ  الذي كان يع�سقه ع�سقاً عجيباً،  ال�ساعر �سعبان  خا�سة يف قلب 
ال�سعرية من اكرث من ق�سيدة  اأية جمموعة من جماميعه  ال تخلو 
يتغزل فيها ب�سحر وجمال لبنان.. حتى و�سل به االمر الن ي�سدر 
االأرز  )بني  عنوان  حملت  �سنوات  قبل  كاملة  �سعرية  جمموعة 

والنخيل(.
كلمة  ل�سعبان  ن�سرت  لبنان  على  الظامل  العدوان  ذلك  واثناء 

وق�سيدة عن ذلك احلدث، اإذ يقول )ابو ا�سيل( يف تلك الق�سيدة:
نحن العراق.. وحتى يف م�سائبه 
يظل �سعباً عريق االأ�سل والن�سب

يبقى يريد من احلكام ت�سحية..
بال�سيف.. باملال ال بال�سعر واخلطب 

ولو نظمت من اال�سعار ملحمًة
فلن تخفف عندي �سورة الغ�سب

يا �ساحل البحر يف بريوت �سوف ترى 
ما الفرق بني ح�ساد ال�سوك والعنب 

و�سوف تبقى لياليك املالح وما
يهدي لك اللحن من فن ومن ادب
و�سوف تبقى رمال البحر طاهرة

من كل رج�س.. ومن اآفك ومن رهب
و�سوف تبقى جبال االأرز �ساخمة 

وان ا�سجارها خ�سماً ملغت�سب 
و�سوف ي�سند �سعف النخل ارزتكم
بحيث تبقى القوايف �سعلة اللهب*

يظل لبنان ا�سعاعاً وموهبة ..
ينور الدرب لل�سارين كال�سهب

وا رحمتا الأبي متام حكمته..
اإذ قالها ك�سفا  املا�س والذهب 

) ال�سيف ا�سدق انباًء من الكتب 
يف حده احلد بني اجلد واللعب(* 

رحمة اهلل على روح فقيدنا و�ساعرنا اجلليل )جليل �سعبان( الذي 
يلتم�س مني عندما اقدمه للجمهور يف اي حمفل ثقايف ان اأ�سري اليه 

اىل مهنته )حمامي( والتي كان يعتز بها اميا اعتزاز.
- هوام�س:

*ا�سارة ملجموعة ال�ساعر �سعبان )بني االأرز والنخيل(.
متام  ابو  ال�ساعر  لبيت  ت�سمني  قو�سني(  )بني  االخري  البيت   *

ال�سهري.

المواطن البغدادي إسكندر الروسي
نحت وصمم مكونات ساحة )السباع( في الشيخ عمر

�سعدون فيا�س
يف اربعينيات القرن املا�سي رحل 
تابعة  كانت  التي  جورجيا  من 
اإىل  ال�سابق،  ال�سوفيتي  لالحتاد 
ال�سلطة  بط�س  من  هاربا  بغداد 
الثورة  قيام  بعد  اجلديدة، 

البل�سفية عام 1917.
عرف  الذي  الرجل  هذا  كان 
باالإ�سكندر الرو�سي يحم  �سهادة 
يف  اآنذاك  معروفة  تكن  مل  فنية 

العراق.
يف  وجدت  ال�سخ�سية  هذه  لكن 
بغداد مالذا اآمنا �سرعان ما تاأقلم 

وا�سبح واحدا من مواطنيها.
وتنفيذ  بت�سميم  قام  بعدها   
والتماثيل  الن�سب  من  العديد 
�سكلت  والتي  بغداد  يف  اجلميلة 
حدثا مهما واأثارت اإعجاباً كبريا 

من  قبل اأهل بغداد انذاك..
امني  العمري،  اأر�سد  اأمر  حيث 
بوظيفة  بتعيينه  اآنذاك،  بغداد 
العا�سمة،   امانة  يف  )نحات( 
خا�سة  ور�سة  له  وخ�س�ست 
منحه  ومت  التماثيل  لعمل 

اجلن�سية العراقية.
الذي  الن�سب  اأجمل  ومن 

)ال�سباع(  �ساحة  ن�سب  اأن�ساأها 
يف  وتقع  اليوم  اإىل  ال�ساخ�سة 
�سارعي  املح�سورة بني  املنطقة 

الكفاح وال�سيخ عمر.
اأربعة  عن  عبارة  هو  والن�سب 
باالجتاهات  و�سعت  ا�سود 
االأربعة تطلق من افواهها املياه 
يتدفق  جميلة  نافورة  وتعلوها 
من منت�سفها املاء و�سط حديقة 

جميلة.
اأي�سا  الرو�سي  ا�سكندر  قام  وقد 
بعمل متاثيل �ساحة )ال�سويدي( 
الن�سب  وكذلك  حاليا،  ال�سهداء 

تزين  كانت  التي  والتماثيل 
 ، امللكي  الرحاب  ق�سر  حدائق 
هذه  هذه  وازيلت  حطمت  وقد 
قيام  بعد  والتماثيل  الن�سب 
مع   1958 /متوز/   14 ثورة 

االأ�سف!
ن�سب  ان  اىل  ال�سارة  والبد من 
ال�سباع املذكور يعاين اليوم من 
نطالب  لذلك  ون�سيان،  اإهمال 
االأثر  هذا  باإنقاذ  بغداد  اأمانة 
اأن  بعد  االندثار  من  اجلميل 
ذاكرة  يف  م�سيئة  نقطة  �سكل 

بغداد الرتاثية واجلمالية.

 اأجمد عبد
يعود تاريخ افتتاح املقهى اىل عام 1917، وبالتحديد بعد اأ�سهر من �سق 
�سارع الر�سيد عام 1916 وترتيب اأحواله، وكان ي�سمى اأي�ساً )كهوخانة 
عبد  ا�سمه  االأ�سلي  املقهى  �ساحب  اأن  وثائق  وتوؤكد  عجمي(،  ح�سن 
الرزاق اأفندي، وهناك �سند عائد ل�سنة 1926 يظهر انتقال ملكية املقهى 

من ورثة عبد الرزاق اأفندي اإىل احلاخام ح�سقيل بن هارون.
ويبدو اأن ا�سم )ح�سن عجمي( �سعبي اأكرث مما هو ر�سمي، الأنه يعمل 
 ، بالكهوخانة  –خادم-  خزمچي  )ماعنده  االأوقات  اأغلب  وحده  فيه 
ا�ستغل معه ن�سيم وترك ال�سغل ؛ اأيكول اأ�سابيعي احمّرن من حرارة 
الچاي وا�ستغل برا�س العكد يجلد الكتب(، او رمبا هو موؤجر له الأنه 
تاريخه  من  اال�ستفادة  االأ�سلي، وميكن  ملالكه  )وقفاً(  زال  ما  االآن  اإىل 
تاريخ  يف  … مراجعة  بغداد  )مذكرات  كتاب  اىل  باالإ�سارة  واأجوائه 
ال�سراع الطائفي والعن�سري 672م-2007م( ملوؤلفه جميل اأبو طبيخ، 
اأحد  ي�سادفنا  قلياًل  ال�سمال  اىل  احليدرخانة  جامع  )مقابل  قال  الذي 
ح�سن  )جايخانة  �ساحبه  با�سم  وهو  املعروفة  بغداد  مقاهي  اأجمل 
العجمي(، ويعود تاريخه اىل ما قبل احتالل املدينة من قبل اجليو�س 

الربيطانية �سنة 1917. 
اإن اجمل ما مييز هذا املنتدى البغدادي هو جمموعة ال�سماورات 
واالأختام  الرو�س  القيا�سرة  ب�سور  املزينة  النادرة  الرو�سية 
الر�سمية التي ترجع بتواريخها اىل القرن التا�سع ع�سر، اإىل جانب 
جمموعة قواري ال�ساي وزجاجيات الرنكيلة التي تزينها �سور 

امللك في�سل االأول وامللك غازي وملوك الفر�س من القاجار(.

من أقدم مقاهي شارع 
الرشيد

)حسن عجمي(.. ملتقى 
الشعراء والمثقفين

عند  مثال  ذهب  )�سع�سوع(  ق�سر 
وجماله  لفخامته  البغداديني 
اإىل  باالإ�سافة  الوا�سعة،  وم�ساحته 

موقعه املميز .
بني هذا الق�سر على اأر�س م�ساحتها 
اأربعة اآالف مرت مربع يف �سنة 1906 
 1908 �سنة  بنائه  من  واإنتهى   ،
واال�سمنت  باحلجر  مبني  وهو 
تكن  مل  املواد  وهذه  وال�سيلمان، 
م�ستعملة وال متوفرة يف تلك الفرتة .

تعر�س الق�سر اإىل الغرق عام 1926 

جتار  احد  اإىل  الق�سر  هذا  ويعود 
وا�سمه)�ساوؤول  بغداد  يف  اليهود 

�سع�سوع(. 
االأول  في�سل  امللك  الق�سر  هذا  �سكن 
على  ملكا  ن�سب  عندما  عائلته  مع 
الغاية  لهذه  ا�ستوؤجر  العراق، حيث 
العراقية  احلكومة  عجزت  عندما 
بامللك  تليق  دار  اإيجاد  عن  الفتية 
ق�سر  بناء  اإ�ستكمال  حلني  وعائلته 
 / باخلارثية  املعروف،  الزهور 
البالط  و�سغله   1929 عام  يف  الكرخ 

امللكي خالل وزارة ناجي ال�سويدي .
�سكنت   19٣٣ اإىل   19٣1 عام  ويف 
فيه عائلة �سع�سوع مرة ثانية.. ويف 
الزعيم  �سكنه   1942 اإىل   19٣4 عام 

الوطني )جعفر ابو التمن(. 
�سكنه   1952 اإىل   1946 عام  ويف 
وبعدها  جنيب،  �سبيح  املحامي 
بنية(  )اآل  ا�سرة  ا�ستملكته 
ابناء  ومازال  ال�سهرية،  البغدادية 
الكرمية  التجارية  اال�سرة  هذه 

ت�سكن فيه حتى الوقت احلا�سر.

من قصور بغداد العريقة
)قصر شعشوع(.. شيده يهودي عراقي 

متوسدًا ذراع دجلة

الدكتور ح�سن اجلنابي
ال�سخ�سية  بيل(  )م�س  قرب  زرت  اليوم 
اأدوارًا خطرية يف هذا  لعبت  التي  الفذة 
اجلزء من العامل واملتوفاة عام 1926.. 
كاتبة وموؤرخة واآثارية ومغامرة حددت 
حدود  ال�سارمة  واإرادتها  ب�سماتها 
وو�سعت  اليوم  نعرفه  الذي  عراقنا 

اللبنات االأوىل للدولة العراقية.
االأرمن، وهناك  يقع قربها خلف كني�سة 
لكنها  امل�ساحة،  �سغرية  عديدة  مقابر 
متثل جانباً مكثفاً من تاريخ هذه البالد.. 
وعدد  والكلدان  االأرمن  مقربة  فهناك 
واالإنكليز  االأملان  الع�ساكر  من  كبري 

بينها  اأمريكية،  ل�سخ�سيات  وحتى قبور 
قن�سل عام تويف عام 1916.

ده�ست فعال عندما وجدت قرب ال�سيا�سي 
موؤ�س�سي  واأحد  املعروف،  الفل�سطيني 
اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني )وديع 
اآذار 1978  الذي تويف/اأغتيل يف  حداد( 
يف  مدفون  انه  اعرف  فلم  املانيا،  يف 

العراق.
اىل  وبحاجة  مهملة  املنطقة  ان  ال�سك 
تاأهيل وتنظيف، ف�ساًل عن درا�سة اأدوار 
الب�سرية  واملجاميع  ال�سخ�سيات  تلك 
االأر�س،  هذه  اىل  امل�سائر  قادتها  التي 

ولعبت اأدوارًا حددت م�سائر �سكانها.

الخاتون )مس بيل( من بناة 
الدولة العراقية الحالية

يا�سر العبيدي
�سوق هرج وهو �سوق معروف يف و�سط مدينة 

بغداد لبيع االأدوات امل�ستعملة 
�س  ا غر الأ ا و
جدًا  القدمية 
والتي تكون ذات 

تاريخية  قيمة 
جتد  وقد  اأثرية، 

نادر  كل  فيه  هناك 
جتده  ال  وما  وغريب 

االأ�سواق..  يف غريه من 
التحف  من  الكثري  وفيِه 

ويرتاده  الراقية  الفنية 
اأ�سعار  النخفا�س  النا�س 

ب�سائعه. 
بافتتاح  ال�سوق  هذا  ويخت�س 

خا�س يوم اجلمعة، حيث يكرث 
ويعد  واملت�سّوقون..  الباعة  فيه 

حيث  بغداد،  مدينة  معامل  من 
كان يف مكانِه م�سجد تاريخي يعرف 

ومل  اأثرُه  اندر�س  القبالنية،  بجامع 
يبَق من اجلامع �سوى احلجرة املطّلة 

ت�سم  والتي  املغازجية  �سوق  على 
رفاتني من علماء بغداد هما: االإمام اأحمد 

�ساحب  428هـ،  عام  املتويف  القدوري 

يف  كتاب  وهو  االإي�ساح(،  )نور  كتاب 
الفقه احلنفي، واالإمام حممد الوتري 

�ساحب الق�سائد الوترية.
باال�سم  ت�سمى  اأ�سواق  وتوجد 
يف  هرج  �سوق  وت�سبه  نف�سه، 
يف  الوظيفة  حيث  من  بغداد 
العراق،  مدن  من  العديد 
املو�سل  يف  يوجد  حيث 
ال�ساكلة  على  �سعبي  �سوق 

نف�سها.
هذا  بناء  تاريخ  ويرجع 
الدولة  اإىل عهد  ال�سوق 
حيث  العثمانية، 
العثماين  الوايل  �سَقّ 
�سارعاً  با�سا  ناظم 
�سمي با�سم �سارع 
با�سا  )خليل 
�سي(  جاده 
ا�سم  على 
با�سا  خليل 
بغداد  حاكم 
�ُسمي  ثم  1910م،  عام 
با�سم �سارع الر�سيد، و�سمي ال�سوق با�سم 
�سوق امليدان وهي الت�سمية العربية القدمية لُه، واأقدم من 

الت�سمية الرتكية )�سوق هرج( والتي تعني الفو�سى وعدم النظام.

من أشهر أسواق بغداد الشعبية
سوق هرج.. مكان مالئم لعرض وبيع األدوات 

المستعملة والنادرة والرخيصة

�ساحه عنرت قبل ان نعرف �سبب الت�سمية البد 
من  اكرث  وقبل  ال�سابق  يف  انه  نعرف  ان  لنا 
بني  املح�سورة  املنطقة  كانت  �سنة   )100(
التلة �سابقا و�ساحة عنرت االآن وجامع االمام 

ابي حنيفة النعمان هي عبارة عن مقربة.
كان  انه  فريوى  الت�سمية،  ا�سل  اىل  نعود   
هناك رجل من اهايل املو�سل يعمل يف جتارة 
اخليول وقد باع عددا كبريا منها اىل اجلي�س 
العثماين اآنذاك، وعندها مل تكن خزينة والية 
�سكا  فاأعطوه  ثمنها  لت�سديد  تكفي  املو�سل 
باملبلغ املطلوب له، ي�سرف  من والية بغداد 
وحتديدا من مقرها الكائن يف الق�سلة، وفعاًل 
فقد ذهب عنرت ابن التاجر املو�سلي اىل بغداد 

وفعال ت�سلم املبلغ املطلوب، وعند عودته مر 
اعاله  املذكورة  املقربة  من  القريب  بالتل 
هناك  وخّيم  اليوم،  عنرت  �ساحة  هي  والتي 
بغداد  ا�ساب  قد  وكان  عليه،  الليل  الإدراك 
�ساهد  الباكر  ال�سباح  ويف  واجلوع،  القحط 
يعانون  الذي  واجلوع  العوز  ومدى  النا�س 
منه، فقام ب�سراء املواد الغذائية مثل الطحني 
منطقة  يف  النا�س  بني  ووزعها  وزيت  والتمر 
تخييمه، وهي التلة، وار�سل ر�سوال اىل ابيه 
تاجر  من  اإال  كان  وما  ح�سل،  مبا  يخربه 
املال واملواد  له مزيدا من  ار�سل  اأن  اخليول 
توزع  اين  ي�ساألون  النا�س  وكان  الغذائية، 
عنرت،  تلة  عند  لهم  فيقال  الغذائية،  املواد 

التاجر،  مال  زاد  فقد  املعطي  اهلل  و�سبحان 
وكلما �سرف مبلغا لوجه اهلل تعاىل ربح اكرث 
منه باأ�سعاف، وا�ستمر احلال ل�سنتني، لذلك 
تلة  عن  عبارة  كان  الذي  املكان  هذا  �سمي 
ب�ساحة )عنرت( فيما بعد، بعد ان مت الأول 
باإطالق ت�سميات  العا�سمة  امانة  قيام  مرة 
ثالثينات  يف  العامة  وال�ساحات  ال�سوارع 
قائماً  اال�سم  هذا  وظل  املن�سرم،  القرن 
وخالدًا يف ذاكرة الزمن وتعاقب الظروف، 
تثميناً لكرم واقدام و�سجاعة تاجر اخليول 
اىل  يتبادر  كما  ولي�س  عنرت،  املو�سلي 
الذهن )عنرت بن �سداد( الفار�س العربي 

ال�سهري يف الرتاث العربي واال�سالمي.

من أشهر ساحات بغداد
ساحة عنتر في األعظمية وسبب التسمية 
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

حما�سك ميكنك من العمل بنجاح من خالل فريق، كما ميكنك ترك عالمتك بهدوء 
اإذا قمت باإجناز املهام مع الآخرين. لكن تذكر اأن جناح املجموعة هو الأهم – 
ولي�س الأنا اخلا�سة بك.. �سوف ينتج عن ذلك اأي�ًسا مناًخا جيًدا يف املنزل.. قد 

يوؤدي ال�سلوك الأناين اإىل الإ�سرار بعالقاتك الأ�سرية على املدى البعيد.

توقعات برج الثور 
�سوف تواجه اليوم م�سكالت جديدة يف العمل، اإل اإنك �سوف تتلقى دعًما يف الوقت 
واإن  الدعم  هذا  ترف�س  ل  بهدوء..  عملك  يف  ال�ستمرار  ميكنك  بحيث  املنا�سب 
اأما فيما يتعلق بال�سحة، فيمكنك حتديد امل�سار  جاءك من م�سادر غري عادية. 
امل�ستقبلي باإيجابية. اإذا اقرتبت من الأ�سياء ب�سيء من ال�سرب والعناية، ميكنك 

التخلي عن بع�س ال�سلوكيات غري ال�سحية على املدى الطويل.

 توقعات برج الجوزاء 
حولك.  من  اأهداف  مع  وتتزامن  تتوافق  اأهدافك  لأن  الة  فعَّ التعاون  اأ�سكال  جميع  اأن  حالًيا  يتبني 
اغتنم فر�سة كونك مفعم بال�سحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم يف املرتبة الأوىل 
باإجناز الأعمال اخلا�سة بالفريق.. الآن اأي�ًسا جتري امل�ساركات اخلا�سة بطريقة 

متناغمة وثمرة.

توقعات برج السرطان 
اأ�سبحت يومياتك �سارة ومبهجة يف طبيعتها، حيث اأنك تتفاهم جيًدا مع جميع 
الأطراف وكل من تتقابل معه.. ا�ستمتع بهذه الفرتة التي فيها يعك�س لك اجلميع 
تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخل�س من ال�سغط التي تواجهه 

خالل اليوم وا�سرتجاع هدوئك.

توقعات برج   االسد
العديد من الأ�سياء ل ت�سري كما ينبغي، فتواجه عراقيل اأينما توجهت ويبدو اأن 
اجلميع يعمل �سدك. حاول اأن ترتيث اأمام تلك الظروف التي يبدو اأنها مناوئة 
تكون  قد  املتوقع،  غري  على  الأمور  جرت  اإذا  حتديات..  كونها  معها  وتعامل 
من  جتعل  بها  متر  جتربة  كل  املتوقع.  كغري  اإيجابية  املطاف  نهاية  يف  النتائج 

م�سار حياتك ممتع ومفيد.

توقعات برج العذراء
ل امل�ساعب مبا�سرًة مبجرد توليك اإياها. لكن  يبدو اأن كل �سيء يعمل تلقائًيا، وحتحُ
اأن تنتفع من هذه الفرتة انتفاع  لالأ�سف لن ي�ستمر هذا الو�سع دائًما، لذا يجب 
مع  الوقت  واأق�ِس  لديك  وان�سغالت  هموم  اأي  وجود  عدم  فر�سة  انتهز  كلي.. 

اأ�سدقائك وعائلتك، ف�ست�سعر باأن الروابط بينك وبينهم تقوى.

توقعات برج الميزان 
توقفت الأ�سياء دون �سبب وا�سح، وعلى الرغم من اأنك مل ترغب يف تغيري امل�سار 
واأردت اأن تلتزم باجلدول املو�سوع، يجب الآن اأن تاأخذ م�سار حتويلي خمتلف 
لتجنب العقبات وحتى ل تهدر كل طاقتك يف حماولة التغلب عليها.. قد ت�ستغرق 
القيمة  اإىل هدفك، ولكنك قد تك�سب املزيد من اخلربات  الو�سول  اأطول يف  وقًتا 

اأثناء ذلك.

توقعات برج العقرب 
اإىل ظهور  اأدى ذلك  اأنك قد بذلت طاقتك بتهور وع�سوائية يف الوقت احلايل،  مبا 
اخلالفات بدًل من النجاح. لكن، يجب اأن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط 
اأن  اأن تلعب بواحدة �سد الأخرى. .يجب  ال�سعف اخلا�سة بك واأن ل حتاول 
ني وحاول التوفيق بينهما.. هكذا �سوف تظهر ملن هم حولك  تقبل وجود النقي�سَ

ك�سخ�س اأف�سل.

توقعات برج القوس 
يف بع�س الأحيان، يجب اأن تتعامل مع الف�سل يف العمل. كن �سجاًعا وانظر اإىل هذه 
النتكا�سات على اإنها فر�س للتغيري اإىل الأح�سن.. اإذا قمت بذلك، ف�سوف تخرج 
من اأعماق الياأ�س يف حالة اأف�سل.. �سوف تتخذ قرارات قريًبا يف حياتك اخلا�سة.. 
هذه  تظهر  حولك.  من  الآخرون  يقوله  ما  اإىل  اأي�ًسا  ا�ستمع  ولكن  براأيك،  التزم 
الظروف ال�سعبة اأي�ًسا يف �سكل ج�سدي.. خذ وقتك لال�ستمتاع باملزيد من ال�سالم 

والهدوء.

توقعات برج الجدي 
�سوف  التقدير.  لك  اأو يظهر  ذلك  اأحد  اإن مل يالحظ  – حتى  العمل  ناجح يف  اأنت 
اأي�ًسا يف  اأحباوؤك دعمك  اأن تظل م�ستعًدا مل�ساعدة ودعم الآخرين.. يريد  يفيدك 
الوقت احلايل.. اإذا مل يكن هناك اأحد يف ال�سورة، رمبا حان الوقت للبحث عن 

حبك احلقيقي.. لقد انتهى وقت الك�سل والرتدد – فطاقتك ل تعرف احلدود.

توقعات برج الدلو 
تطغى  ل  اأن  يجب  ولكن  تزايد،  يف  امل�سكالت  حجم  اأن  يبدو  احلايل،  الوقت  يف 
تبداأ  �سوف  الأخرى  تلو  واحدة  م�سكلة  تواجه  عندما  فقط  عليك.  امل�سكالت 
واإل  احلال،  يف  تت�سرف  اأن  ال�سروري  من  اأخرى..  مرة  بال�سعادة  ال�سعور  يف 
ف�سوف تواجه تعقيدات اأكرث.. ل تخف من قبول امل�ساعدة من الآخرين يف حالة 

عر�سها.

توقعات برج الحوت 
اأنت متفق مع ذاتك، فاأنت واثق بنف�سك وتظهر �سالًما داخلًيا وا�سًحا، كما 
اأنك مفعًما باحليوية واحلما�س، ونتيجة لهدوئك اخلارجي، ي�سعر جميع 
من حولك بالراحة يف وجودك. ثقتك و�سعادتك باحلياة تعني اأن زمالئك 

واأ�سدقائك يثقون بك ويطلبون منك الن�سح.

مندي الدجاج بالفحم.. خطوة بخطوة 
بالصور
املقادير

- لالأرز :
    الثوم : ملعقة كبرية )مفروم(

    الزجنبيل : ملعقة كبرية )مفروم(
مفروم   / احلجم  )�سغري  حبة   1  : الب�سل      

ناعم(
    القرفة : عود

    الأرز : 1 كيلو )مغ�سول ومنقوع وم�سفى(
    ورق غار : 2 ورقة

    هيل : ملعقة �سغرية )حّب(
    كب�س القرنفل : ملعقة �سغرية )حّب(

    الفلفل احلار : قرن )جمفف(
    نومي ب�سرة  : 2 حبة

    بهارات م�سكلة : ملعقة كبرية
    ملح : ملعقة �سغرية

    فلفل اأ�سود : ملعقة �سغرية )حّب(
    ملون الطعام : ملعقة �سغرية )األوان الأخ�سر، والأ�سفر، والأحمر(

    فحم : 2 حبة )متو�سط احلجم(
    الزيت : ربع كوب

    مرق دجاج : لرت ون�سف )اأو ح�سب احلاجة لغمر الأرز(
    الزيت : 3 مالعق كبرية

- ال�سل�سة  :
    طماطم : 5 حبات )مقطعة(

    فلفل اأخ�سر حار : قرن )مقطع(
    ع�سري الليمون : ملعقة كبرية

    ملح : ملعقة �سغرية
    فلفل اأ�سود : ملعقة �سغرية

    الزجنبيل : ربع ملعقة �سغرية )جمفف(
    الثوم : ملعقة �سغرية )مفروم(

- للتزيني :
    مك�سرات حمم�سة : كوب )�سنوبر ولوز(

- الدجاج : دجاجة )كاملة م�سوية وجاهزة(

لك سيدتي

اأحالم يو�سف
ال�ساخر  اليرلندي  الكاتب  يقول 
هو  “احلب  برنادت�سو):  )جورج 
وهو  الرجل  يتاأمله  الذي  النجم 
هو  والزواج  الر�س،  على  ي�سري 
احلفرة التي يقع فيها من دون ان 
ميكن  الزواج  فعال  هل  يراها”.. 
فيه  يقع  فخا  او  مطبا  يكون  ان 
احلب  على  فيجهزون  املحبون 

�ساعة الوقوع فيها؟
بعلم  الباحث  النقا�س،  ه�سام 
اورده  مبا  ا�ست�سهد  الجتماع، 
كتابه  يف  متبلر  ريت�سارد  الكاتب 
“يجب  فقال:  احلب”،  “قواعد 
عن  الباحث  ال�سخ�س  يتعامل  اأن 
�سريك للحياة على وفق �سخ�سيته 
واأن  تزييف،  غري  من  احلقيقية 

منا�سب  ال�سخ�س  اأن  من  يتاأكد 
وخمل�س له ويتطلب ذلك معرفته 
ال�ستقامة  اإىل  ودعا  طويلة،  ملدة 
حدود  خارج  �سخ�س  حب  بعدم 
املتبادل  الهتمام  واعترب  املباح، 
لنجاح  املهمة  املعايري  من 
الهتمام  اإىل  اأ�سار  كما  العالقة، 
اجلوهرية  الروحية  بال�سفات 

اأكرث من ال�سفات ال�سكلية”.
امل�سكلة  ان  اقول  “دائما  وتابع: 
بل  الزواج  مبوؤ�س�سة  تكمن  ل 
هناك  انف�سهم،  بال�سخا�س 
يعني  ل  وهذا  ناجحة،  زيجات 
الزواج  حياة  ان  بال�سرورة 
الخوة  لن  امل�سكالت  من  خالية 
يختلفوا  ان  ميكن  بينهم  فيما 
على اأمر ما، لكن الفرق يكمن باأن 

كامل  وعي  لديهم  ا�سخا�سا  هناك 
ا�ستيعاب  على  القدرة  مينحهم 
ا�سافة  وحتجيمها،  امل�سكالت 
يتزوجون  غالبا  هوؤلء  ان  اىل 
العقل،  يحبها  �سفات  على  بناًء 
او  للعائلة  ار�ساًء  يتزوجون  ل 
باتخاذ  يت�سرعون  ول  املجتمع، 
�سخ�سية  ويدر�سون  القرار، 
ال�سريك جيدا وبحيادية، وبالتايل 
قف�سا  او  فخا  الزواج  يعدون  ل 
اإمنا جدران ت�سمه مع  ي�سجن به 
وبداخلها  وحياته،  روحه  �سريك 

�سين�سيء عائلته”.
من  متزوج  �ساب  احلياين،  عماد 
“الزواج  ان  ذكر:  �سنتني،  حوايل 
عقل  ا�سمه  �سيء  يوجد  ل  حظ، 
�سيء،  اأي  او  �سابقة  معرفة  او 

معها  ارتبطت  تزوجتها  فمن 
بعالقة �سداقة ملدة ثالث �سنوات 
كنا  اإذ  بالفعل،  ا�سدقاء  وكنا 
ي�سادفنا  ما  بكل  بع�سنا  نخرب 
على  نت�سرف  كنا  م�سكالت،  من 
فبعد  هذا  ومع  متاما،  طبيعتنا 
الزواج اكت�سفت اأمورا ل ميكن ان 
اأعرفها قبله، فهي مزاجية خا�سة 
وقت ال�سبح، ا�سافة اىل ان بع�س 
تغريت  اإن  ادري  ل  طباعها 
احبها  زلت  ما  و�سحت،  ام 
وعالقتي بها طيبة، لكن ما اعنيه 
ان  ميكن  ل  واملراأة  الرجل  ان 
اإل  املعرفة  حق  بع�سهما  يعرفا 
فالزواج  وبالتايل  الع�سرة،  بعد 
اأمورا  يك�سف  لنه  فخ،  بالفعل 
تكون مفاجئة و�سادمة اأحيانا”.

الزواج فخ يتربص بك للوقوع فيه

نابليون  الفرن�سي،  المرباطور  اأن  حديثة  درا�سة  تزعم 
ال�سديد  هو�سه  ب�سبب  تل  قحُ قد  يكون  اأن  ميكن  بونابرت، 

بالكولونيا. 
جزيرة  يف   1821 عام  اأيار  مايو/   5 يف  بونابرت  وتويف 
يف  كان  حيث  الأطل�سي،  املحيط  يف  النائية  هيالنة  �سانت 
منفاه ملدة 6 �سنوات بعد ا�ست�سالمه للبحرية الربيطانية، 

بح�سب �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية. 
وبينما ذكر تقرير ت�سريح جثته اأن �سبب وفاته هو �سرطان 
املعدة، فقد انت�سرت العديد من نظريات املوؤامرة، ومنها 
ورق  ب�سبب  اأو  خاطفيه  اأيدي  على  للت�سمم  تعر�سه 
ال�سائعات  اإحدى  ان  حتى  بالزرنيخ،  امل�سبوغ  احلائط 
داخل  املوجودة  ال�سابق  الإمرباطور  رفات  اأن  اإىل  ت�سري 

قربه يف باري�س هي رفات حمتال، بينما فر هو اإىل اأمريكا.
من  هاري�س،  بارفيز  احليوي،  الطب  عامل  ويرى 
جامعة دي مونتفورت يف لي�سرت، اأن نابيلون بونابرت 
رائحته  يف  الأ�سا�سية  بالزيوت  ت�سممه  نتيجة  تويف 
املحبوبة، وذلك بعد تناوله لكمية كبرية من زجاجات 

ماء الكولونيا على مدار يومي ل�سنوات حتى وفاته.

دراسة صادمة تكشف سبب وفاة نابليون بونابرت

احللول  اأحد  مبثابة  اللغاز  تعد 
ميكن  التي  ال�سريعة  الرتفيهية 
يف  الرغبة  حالة  يف  اإليها  اللجوء 
مع  وجميل  ممتع  وقت  ق�ساء 
بالفعل  ت�ساهم  اأنها  حيث  الآخرين، 
ال�سعادة  من  رائعة  مل�سة  اإ�سفاء  يف 
واملرح، وهذا ف�ساًل عن ما ت�ساهم به 
الذهنية  القدرات  تن�سيط  عملية  من 

والعقلية للفرد على نحو جيد.
اليكم لغز 

لتنازل  لها  �سديقة  �سيدة  دعت 
وقامت  املنزل،  داخل  �سوًيا  الع�ساء 
وحلم  مهرو�سة  بطاط�س  باإعداد 
م�سوي وحلوى، ثم قطعت التفاحة 
اإىل ن�سفني وقامت بتقدمي ل�سديقتها 
الكرمية املخفوقة  ن�سف تفاحة مع 
وعاء  يف  الكرمية  باقي  و�سعت  ثم 
وجاء  �سديقتها،  وتوفت  اخر، 
توفت  اأنها  ال�سرعي  الطب  تقرير 
ال�سديقة  ماتت  كيف  م�سمومة، 
وال�سيدة ما زالت على قيد احلياة؟

األيف  لكل منا نظرته اخلا�سة يف تربية حيوان 
اأو  معه يف املنزل، منا من يرغب يف تربية قطة 
يربي  من  وهناك  ع�سافري،  الأقل  على  اأو  كلب 
وتربيتها  رعايتها  ويهوى  البحرية  ال�سالحف 
ل�سطحابها  بتدريبها  ويقومون  املنازل  داخل 
�سور  بالتقاط  للنا�س  وال�سماح  اخلارج  يف 

تذكارية معها.
بحرية  �سلحفاة  يربي  اأن  ا�ستطاع  ياباين  رجل 
لفرتة طويلة و�سلت لـ25 عاًما حتى اأ�سبحت 
خاللها ذات حجم �سخم بعدما كان ح�سل عليها 

وهريل تتجاوز حجم كفة اليد.
ال�سخمة  ال�سلحفاة  تلك  الرجل  وي�سطحب 
من  النا�س  انتباه  جذبت  والتي  ال�سوارع،  يف 
تذكارية  �سور  التقاط  بع�سهم  وحاول  حوله، 

لها.
مبرافقة  تقوم  ال�سلحفاء  تلك  اأن  فيديو  ويظهر 
اإليه، بينما يحاول  �ساحبها يف كل مكان يذهب 
من  ميكنها  حتى  �سديد  ببطء  ي�سري  اأن  هو 

اللحاق به.
�سالحف  باإعادة  متطوعون  قام  اآخر،  �سياق  يف 
اإنقاذها  مت  بعدما  املياه  اإىل  البحرية  تك�سا�س 
من موجة البارد القار�س، التي �سربت الولية 
تودي  اأن  وكادت  الأخرية،  الفرتة  حاد  ب�سكل 
فيديو،  مقطع  ور�سد  ال�سالحف،  اآلف  بحياة 
ن�سرته وكالة »بلومربج« الأمريكية حلظة نقل 
ال�سالحف البحرية يف اأحد القوارب واإنزالها اإىل 

املياه بعدما حت�سنت حالتها.
الدم  ذوات  الكائنات  من  البحرية  وال�سالحف 
خا�س  ب�سكل  للتاأثر  معر�سة  وهي  البارد 
تنظيم  على  قادرة  غري  لأنها  القا�سي  للطق�س 

درجة حرارة اأج�سامها.
ب�سورة  املاء  حرارة  درجات  تنخف�س  فعندما 
م�ستيقظة  البحرية  ال�سالحف  تظل  كبرية 
حالة  وهي  احلركة،  على  قدرتها  تفقد  ولكنها 
ت�سمى »ال�سعق البارد« التي غالبا ما توؤدي اإىل 

الوفاة ب�سبب الإ�سابة اأو اجلنوح اأو الغرق.

رجل يربي سلحفاة ضخمة 
ترافقه في كل مكان 

سؤال 
كيف يكون مجموع رقم 
9 مع رقم 7 ناتجه 4؟
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املحامي م�صطفى ناظم بادي
تقع  والتي  جمتمعنا  يف  حتدث  التي  احلاالت  هي  كثرية 
�صمن اطار الوعد بالزواج.. وامل�صكلة تكمن يف ان ال�صباب 
لنف�صه  ي�صببه  قد  الذي  ال�صرر  ومقدار  االمر  بهذا  يعلم  ال 
بفتاة  االرتباط  ال�صباب  احد  يقرر  حيث  لالخرين،  او 
خالف  نيته  ان  مع  بالوعود  عليها  وينهال  زواج  عقد  دون 
ذلك.. والغر�ض اال�صا�صي من العالقة من وجهة نظره هو 
احلاالت  هذه  مثل  تواجد  املرجح  ومن  جن�صيا،  مواقعتها 
الذكور  فيها  يتواجد  التي  اجلامعات  او  املعاهد  داخل 

واالناث جنبا اىل جنب يف مقاعد الدرا�صة.
ومل تخف هذه اجلرمية عن امل�صرع العراقي، حيث ن�صت 

ل�صنة   111 رقم  العراقي  العقوبات  قانون  من   395 املادة 
العمر  من  ع�صرة  الثامنة  امتت  انثى  اغوى  )من   1969
بوعد الزواج فواقعها ثم رف�ض بعد ذلك الزواج بها يعاقب 

باحلب�ض(.
الذي  ال�صياق  �صمن  الذكر  �صالفة  املادة  ب�صرح  نبداأ  وهنا 
وردت فيه، حيث تبداأ اجلرمية عند اعطاء الوعد بالزواج 
للفتاة التي امتت الثامنة ع�صرة من العمر ح�صرًا ثم يتلو 
وهي  العقوبة  تاأتي  وختاما  معها،  اجلن�ض  ممار�صة  ذلك 
 24 بني  ترتاوح  لفرتة  ال�صجن  يف  االيداع  اي  احلب�ض، 
هنا  العقوبة  تقدير  ويرتك  �صنوات،  خم�ض  ولغاية  �صاعة 
مقدار  يقرر  الذي  اجلنح  قا�صي  يف  واملتمثلة  املحكمة  اىل 

العقوبة وح�صب االدلة واالثباتات التي تعر�ض عليه.
وم�صاألة االدلة على قدر كبري من االهمية، حيث ال ميكننا 
القول ان فالنا جمرما ملجرد �صكوى احدى الفتيات منه، بل 
عليها ان تقدم ادلة كافية الإدانته واعتباره جمرماً.. وهذه 
تثبت  �صورًا  او  مرئياً  او  �صوتياً  ت�صجياًل  تكون  قد  االدلة 

وقوع الفعل.
البد  حيثيات  من  اجلرمية  بهذه  يتعلق  ما  بينا  ان  وبعد 
هكذا  مثل  عن  باالبتعاد  لل�صباب  ن�صيحة  نوجه  ان  من 
�صلوكيات مرفو�صة عرفاً ويجرمها القانون اي�صاً، والتوجه 
نحو ال�صبل التي ت�صونهم من الوقوع يف هذه املهالك، وخري 

�صبيل هو الزواج الذي يغنيهم ويبعدهم عن الرذائل.

متى يصبح الوعد بالزواج جريمة يعاقب عليها القانون ؟
ماال  او  عقاريا  كان  �صواء  االموال  يف  ال�صراكة  حالة  هي  ال�صيوع 
منقوال. اأما دعوى ازالة ال�صيوع فهي الدعوى التي يطلب مبوجبها 
احد ال�صركاء انهاء حالة ال�صيوع اإما بالق�صمة ان امكن او البيع ان 

كان قابال للق�صمة، وتكون دعوى من اخت�صا�ض حمكمة البداءة .
الن�ض القانوين 

ن�صت املادة 1٠61 من القانون املدين اذا ملك اثنان او اكرث �صيئا 
فهم �صركاء على ال�صيوع .

ثالثا: امل�صتند املطلوب 
1. اذا كان عقارا ف�صند امللكية.

2. اذا كان ماال منقوال فعقد امل�صاركة
3. اذا كان �صيارة ف�صنوية ال�صيارة .

4. اذا كان �صاحب امللك متوفيا فالبد من ق�صام �صرعي. 
5. واذا كانت اأر�صا زراعية فالبد من ق�صام نظامي. 

6. اذا ظهر بني ال�صركاء قا�صر و حمجور او مفقود فتكلف املحكمة 
الو�صي او القيم باأخذ االذن من رعاية القا�صرين للتاأكد من وجود 

م�صلحة للقا�صر، وح�صور ممثل عن رعاية القا�صرين يف املحكمة.

ما معنى دعوى إزالة الشيوع؟

 بداأ   تل�صكوب “  ديزي   يف   الواليات   املتحدة   اأعمال   املراقبة  
 الهادفة   اإىل   ر�صم   خريطة   ثالثية   االأبعاد   للكون   بدقة   غري   م�صبوقة  
 بغية   تكوين   فهم   اأف�صل   لتو�ّصعه،   على   ما   اأعلن       مديرو   هذا  
ز   االأداة   الطيفية “  ديزي   التي   اأقيمت   ِكّ  امل�صروع   الدويل . . و�صرترُ
 يف   �صحراء   اأريزونا   مدى   ال�صنوات   اخلم�ض   املقبلة “  عيونها  
 البالغ   عددها   خم�صة   اآالف   واملكّونة   من   االألياف   ال�صوئية،  
 على   ال�صماء   لياًل،   �صعياً   اإىل   ر�صد   وحتليل   �صوء   35   مليون  
ومن   املفرت�ض    جمرة،   يف   حقبات   خمتلفة   من   تاريخ   الكون  . . 
 اأن   تتيح   هذه   البيانات   للعلماء   فهم   القوة   الغام�صة   امل�صماة  
 “الطاقة   املظلمة   ، ” امل�صوؤولة   عن   ت�صريع   تو�صع   الكون،   على  
 ما   اأو�صح   يف   بيان   خمترب “  بريكلي   الب   التابع   لوزارة   الطاقة  
 االأمريكية   والذي   ي�صرف   على   الربنامج  . . وبفعل   تو�صع   الكون،  
 تبتعد   املجرات   بع�صها   عن   بع�ض  . وكلما   ابتعدت،   زاد   ال�صوء  
 املنبعث   من   التحوالت   نحو   االأطوال   املوجية   الطويلة   للطيف  
 املر�صود،   اأي   باجتاه   االأحمر،   بح�صب   ما   �صرحت   مفو�صية  

 الطاقة   الذرية   الفرن�صية   امل�صاركة   يف   هذه   املهمة   الفلكية .                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ومن   خالل   حتليل   االإ�صعاع   الن�صط   للمجرات،   �صيتمكن  
 تل�صكوب “  ديزي   من   قيا�ض   هذا   االنزياح   االأحمر   املرتبط  
 ب�صرعة   امل�صافة،   وبالتايل   توفري   معلومات   عن   برُعد   هذه   املجرات  
و�صيتمكن   الباحثون   عندها   من   و�صع   خريطة    عن   االأر�ض  ..  
 ثالثية   االأبعاد   للكون   مع “  تفا�صيل   غري   م�صبوقة،   تظهر   اأن   عدد  
 اأطياف   املجرات   يفوق   بع�صرة   اأ�صعاف  ” تلك   املعروفة   راهنا،  

 وفق   الهيئة    الفرن�صية   احلكومية  .                                                       
واأو�صح   عامل   الكونية   يف   مفو�صية   الطاقة   الذرية،   كري�صتوف  
 ي�ض،   اأن   التل�صكوب   ي�صتطيع   جمع “  خم�صة   اآالف   طيف   من  
 املجرات   كل   2٠   دقيقة   .” وياأمل   الباحثون   يف   اأن   يتمكنوا  
 بف�صل   التوزيع   املف�صل   لهذه   االأطياف   على   اخلريطة   من   فهم  
يت�صرف    طبيعة   الطاقة   املظلمة   وتاأثريها   ب�صكل   اأف�صل  . . 
 هذا   املكون   غري   املرئي   للكون   كقوة   طاردة   من   �صاأنها   اأن  

 تف�صر   �صبب   ت�صارع   تو�صع   الكون   منذ   مليارات    ال�صنني .                                                                                                                                                                               

تلسكوب جديد لقياس توسع الكون

1 -  يجوز لقا�صي حمكمة االأحوال 
والعاقد  ال�صهود  اإح�صار  ال�صخ�صية 
الديني جربًا بوا�صطة ال�صرطة عماًل 
بحكم املادة )17( من قانون االإثبات 

.
2 -  يجوز لقا�صي حمكمة االأحوال 
اثبات  دعوى  ابطال  ال�صخ�صية 
لو  حتى  االأوىل  مراحلها  يف  الزوجية 

كانت متعلقة باحلل واحلرمة .
من جانب  الزوج  عقد  ف�صخ  ان   -  3
االأحوال  لقانون  ي�صتند  الزوجة 
جانب  من  الف�صخ  اأما  ال�صخ�صية. 

من  العامة  للقواعد  في�صتند  الزوج 
ال�صريعة  اأحكام  اإىل  الرجوع  خالل 

االإ�صالمية.
4 -  يجوز نفي ن�صب ولد من الوالدين 
املتوفني املزمع ن�صبه اإليهما حتى لو 
كانا مقرين به حال حياتهما اإذا اأثبت 

التطور العلمي يف جمال الطب ذلك .
بالنفقات  يلتزم  ال  الزوج  ان    -  5
العيادات  يف  للتطبيب  الالزمة 
اإذا  اإال  االأهلية  وامل�صت�صفيات 
امل�صت�صفى  يف  الالزم  اإجراء  تعذر 

احلكومي.

6 -  ال ي�صح حتميل املدعي يف دعوى 
املحاماة  اأتعاب  االإطالق  ت�صديق 
لعدم وجود طرف رابح اأو خا�صر يف 

الدعوى .
التع�صفي  بالتعوي�ض  يحكم  ال    -  7
واأ�صبح  املطلقة  عدة  اإنتهاء  بعد  اإال 
اأو كان  بينونة �صغرى  بائنا  الطالق 

اإبتداًء بائنا بينونة �صغرى .
باملهر  املطالبة  دعوى  ان    -  8
ينح�صر  بالذهب  مقوم  املوؤجل 
ي�صمل  وال  الطالق  بحاالت 

حاالت التفريق اأو الوفاة.

معلومات قانونية مستوحاة من 
قرارات رئاسة محكمة التمييز 

اإلتحادية
ذهب فاّلح جلاره يطلب منه حباًل لكي يربط حماره 
حباًل  ميلك  ال  باأنه  اجلار  اأجابه   .. البيت  اأمام 
تقوم  اأن  »ميكنك   : له  وقال  ن�صيحة  اأعطاه  ولكن 
باحلركات نف�صها حول عنق احلمار وتظاهر باأنك 

تربطه ولن يربح مكانه«.
عمل الفاّلح بن�صيحة اجلار .. ويف �صباح الغد وجد 
على  الفالح  ربَّت  متاماً..  مكانه  يف  حماره  الفالح 
حماره .. واأراد الذهاب به للحقل .. ولكن احلمار 
بكل  الرجل  حاول   ..!! مكانه  من  التزحزح  رف�ض 
قوته اأن يحرك احلمار ولكن دون جدوى .. حتى 

اأ�صاب الفاّلح الياأ�ض من حترك احلمار.
فعاد الفالح للجار يطلب الن�صيحه .. ف�صاأله: »هل 
عليه  فرد  ؟«..  رباطه  حتل  باأنك  للحمار  تظاهرت 

الفالح بـ ا�صتغراب : »لي�ض هناك رباط«.
اأجابه جاره : »هذا بالن�صبة اإليك اأما بالن�صبة اإىل 

احلمار فاحلبل موجود«.
فتحرك   .. احلبل  يفك  باأنه  وتظاهر  الرجل  عاد 

احلمار مع الفالح دون اأدنى مقاومة !!.
قد  اأي�صاً  فالنا�ض   .. احلمار  هذا  من  ت�صخر  ال 
يكونون اأ�صرى لعادات اأو لقناعات وهمية تقيدهم 
الذي  اخلفي  احلبل  يكت�صفوا  اأن  اإال  عليهم  وما   ..

يلتف حول )عقولهم( ومينعهم من التقدم لالأمام.
اأي اأمة )تتوارث اأجيالها احلديث عن ال�صعف 
متاأخرة  �صتبقى  والفقر(  واخلوف  والتخلف 
ت�صتطيع  وقتها   ..!! الوهمي  حبلها  تفك  حتى 

ان تنه�ض ومت�صي من جديد. 

الهزيمة النفسية

اوال – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد االأ�صباب االتية :
ثالث  مدة  للحرية  مقيدة  بعقوبة  زوجها  على  حكم  اذا   -1

�صنوات فاأكرث، ولو كان له مال ت�صتطيع االنفاق منه.
2- اذا هجر الزوج زوجته مدة �صنتني فاأكرث بال عذر م�صروع، 
وان كان الزوج معروف االقامة وله مال ت�صتطيع االنفاق منه .

3- اذا مل يطلب الزوج زوجته غري املدخول بها للزفاف خالل 
الزوج زفاف زوجته  العقد، وال يعتد بطلب  �صنتني من تاريخ 

اذا مل يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية 
.

4- اذا وجدت زوجها عنينا 
ي�صتطيع  ال  مبا  مبتلى  او 
بالواجبات  القيام  معه 
كان  �صواء  الزوجية 

او  ع�صوية  الأ�صباب  ذلك 
بذلك  ا�صيب  اذا  او  نف�صية 

عدم  وثبت  بها  الدخول  بعد 
�صادر  بتقرير  منها  �صفائه  امكان 

عن جلنة طبية ر�صمية خمت�صة، على 
انه اذا وجدت املحكمة ان �صبب ذلك نف�صي 

فتوؤجل التفريق ملجة �صنة واحدة �صريطة ان متكن 
زوجها من نف�صها خاللها .

5- اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ومل يكن 
لها ولد منه على قيد احلياة.

ان زوجها مبتلى بعلة ال ميكن معا  العقد  اذا وجدت بعد   -6
معا�صرته بال �صرر، وكذاك او الرب�ض او ال�صل او الزهري او 
ما  او  العلل  هذه  من  بعلة  ذلك  بعد  ا�صيب  قد  انه  او  اجلنون 
مياثلها على انه اذا وجدت املحكمة بعد الك�صف الطبي ان العلة 
العلة وللزوجة  التفريق حتى زوال تلك  يوؤمل زوالها، فتوؤجل 
اذا  اما  التاأجيل.  مدة  طيلة  بالزوج  االجتماع  عن  متتنع  ان 
منا�صبة  مدة  خالل  زوالها  يوؤمل  ال  العلة  ان  املحكمة  وجدت 
وامتنع الزوج عن الطالق وا�صرت الزوجة على طلبها، فيحكم 

القا�صي بالتفريق .
اذا امتنع الزوج عن االنفاق عليها دون عذر م�صروع بعد   -7

امهاله مدة اق�صاها 6٠ يوما .
8- اذا تعذر حت�صيل النفقة من الزوج ب�صبب تغيبه او فقده او 

اختفائه او احلكم عليه باحلب�ض مدة تزيد على �صنة .
بعد  بها  املحكوم  املرتاكمة  النفقة  عن  الزوج  امتنع  اذا   -9

امهاله مدة اق�صاها 6٠ يوما من قبل دائرة التنفيذ .
– للزوجة احلق يف طلب التفريق قبل الدخول، ويف هذه  ثانيا 
احلالة على املحكمة ان تق�صي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة اىل 
الزوج ما قب�صته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات 

ثابتة �صرفها الأغرا�ض الزواج.
طلب  العراقية  للزوجة   – اأ  ثالثا: 
املقيم خارج  التفريق عن زوجها 
القطر ب�صبب تبعية جن�صيته 
لدولة اجنبية اذا م�صى 
يف  اقامته  على 
اخلارج مدة ال تقل 
عن ثالث �صنوات 
منعه  ب�صبب 
عن  امتناعه  او 

دخول القطر.
تاأييد  يعد   – ب 
الر�صمية  اجلهة 
يف  الزوج  باإقامة  املخت�صة 
اخلارج الأغرا�ض هذه الفقرة بديال عن اجراءات تبليغه بالئحة 
الدعوى وموعد املرافعة، على ان يتم ن�صر احلكم ال�صادر على 

الزوج يف احدى ال�صحف املحلية.
ان  الثابت فقدانه ب�صورة ر�صمية  : 1 - لزوجة املفقود  رابعا 
تطلب من املحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع �صنوات 
الفقدان  ا�صتمرار  من  تثبت  ان  املحكمة  وعلى  فقدانه،  على 
بالطريقة نف�صها التي ثبت بها فقدانه ثم ت�صدر حكمها بالتفريق .

ا�صهر  اربعة  بالتفريق  احلكم  بعد  املفقود  زوجة  تعتد   -  2
وع�صرة ايام.

3 - اذا عاد املفقود ت�صتمر زوجته لها ما مل تتزوج ويتم دخول 
الثاين بها حقيقة غري عامل بحياة االول )25(.

المادة 43 واألحكام المرتبطة بها

االأ�صباب  هي  امل�صوؤولية:  موانع   
الفاعل  تعرت�ض  التي  ال�صخ�صية 
وتعيبها  اإرادته  فت�صيب  بالذات، 
اأو   ، كاجلنون  تعدمها  اأو   ، كاالإكراه 

تنق�صها كال�صغر .

مو�صوعية  اأ�صباب  وهي  هي:  االإباحة 
تخرج عن حدود ال�صخ�ض الأنها تتعلق 
ال�صفة  عنه  فرتفع  نف�صه،  بالفعل 
اجلرمية وتقلبه اإىل عمل م�صروع مباح 
من  كل  عن  العقاب  بالنتيجة  ومتنع   ،

قام بالفعل اأو �صارك اأو تدخل فيه .
قانونية  اأعذار  هي  العقاب:  موانع 
ال�صفة  بقاء  مع  العقاب  من  معفية 
اجلرمية للفعل، ويبقى الفاعل م�صوؤواًل 
جنائياً ، لكنها تعفي اجلاين بعد ارتكابه 

اجلرمية من العقوبة املقررة لها.
ا�صباب االباحة تزيل ال�صفة االجرامية 
عن الفعل، وي�صبح مباحا بعد ان كان 
وموانع  امل�صوؤولية  موانع  اأما  جمرما. 

العقاب، فيبقى الفعل جمرما.

الفرق بين موانع المسؤولية وأسباب اإلباحة 
وموانع العقاب

احليازة   : االأول  ال�صرط 
التقادم  يف  ي�صرتط  ؛  القانونية 
حتقق  �صيء  اأي  قبل  الطويل 
احليازة القانونية، الأن التقادم ال 
يقوم اإال على اأ�صا�ض من احليازة 
املادي  القانونية، وبتوفر ركنيه 
العيوب،  من  وخاليا  واملعنوي، 
واإن وجدت، فاإنها ال ت�صلح �صبباً 
ال�صرط  بالتقادم..  احلق  لك�صب 
مدة  احليازة  ا�صتمرار  الثاين: 
معينة: ان املدة الالزمة للتم�صك 
العراقي  القانون  يف  بالتقادم 
الطويل  التقادم  نوعني،  على 
حيازة  على  وت�صري  �صنة   15
اأما   ، املنقوالت  دون  العقارات 
التقادم الق�صري فمدته 5 �صنوات 
، وت�صري على حيازة العقارات 
ويفرت�ض  املنقوالت،  دون 
اال�صتمرار،  احليازة  يف  القانون 
يعد  وال  باالأيام،  املدة  وحت�صب 
اليوم االأول من �صريان التقادم، 

بل اليوم االآتي، وحت�صب املدة 
على التقومي امليالدي، ويدخل 
يف ح�صاب املدة ما يتخللها من 
اخر  وقع  واإذا  ر�صمية،  عطل 
يوم  يف  التقادم  مدة  من  يوم 
تكمل  فاملدة  ر�صمية،  عطلة 
باليوم الالحق.. ال�صرط الثالث 
احلق  اأو  العقار  يكون  اأن   :
م�صجل  غري  عقار  على  العيني 
العقاري  الت�صجيل  دائرة  يف 
بعك�صه  الأن  احلائز  باإ�صم 
ال  بالت�صجيل،  تثبت  فامللكية 
باحليازة.. ال�صرط الرابع : ان 
يدفع باالإنكار، مبعنى اأن ينكر 
احلائز دعوى امللكية اأو احلق 
الدعوى  �صمعت  واإال  العيني، 
�صده وحكم عليه برد احلق اإىل 
 : اخلام�ض  ال�صرط  �صاحبه.. 
اأن ال يكون ترك الدعوى لعذر 
�صرعي، وذلك العذر يعد �صبباً 

موقفاً ملرور الزمان.

ما الشروط العامة للتقادم طويل األجل؟


