
ب�شرى العزاوي 
�شارَك نقيب املحامني العراقيني، الأ�شتاذ �شياء 
املحامني  مع  احلواري  اللقاء  يف  ال�شعدي، 
اللبنانيني ال�شباب، واملنعقد يف قاعة املوؤمترات 

ببيت املحامي يف العا�شمة اللبنانية بريوت.
طرابل�س  يف  املحامني  ونقيب  خلف  وبح�شور 
ونقباء  النقابة  جمل�س  واأع�شاء  مراد  حممد 
احتاد  ورئي�شة  لبنان،  يف  �شابقني  حمامني 
لنقيب  ال�شابقة  والنائبة  اأوروبا  يف  النقابات 
اتيا�س، ورئي�س  باري�س، دومينيك  املحامني يف 
فرن�شا،  يف  املحامني  لنقابات  الوطني  املجل�س 
املحامني  احتاد  ورئي�س  غافاودان،  جريوم 
ورئي�شة  عطية،  رجائي  م�شر،  نقيب  العرب، 
وخارجها،  فرن�شا  يف  املحامني  نقباء  موؤمتر 
يف  املحامني  نقيب  وممثلة  فونتني،  هيلني 
باري�س ونائبة رئي�س املجل�س الوطني لنقابات 
املحامني يف فرن�شا، والنقيبة ال�شابقة للمحامني 
يف باري�س، ماري امييه بريون، ونقيب املحامني 
يف  املحامني  ونقيب  ديغا�س،  �شريج  ليون،  يف 
بازارينغي�س،  دي  بيديل  نيكول  مونبلييه، 
وممثل نقيب املحامني النقيب ال�شابق للمحامني 
يف هوت دو �شني فن�شنت، ورئي�س جلنة ممار�شة 
املحامني  لنقابات  الوطني  املجل�س  يف  القانون 
نقابة  جمل�س  يف  ال�شابق  والع�شو  فرن�شا،  يف 

املحامني يف باري�س، مارتن برادل، والع�شو يف 
جمل�س نقابة املحامني يف مونبلييه اأمني فراج.

ركزت  التي  واملواقف  الكلمات  تنّوعت  وقد 
عموماً،  اللبنانيني  مع  العام  الت�شامن  على 
حمامي  نقيب  �شدد  فقد  خ�شو�شاً،  واملحامني 
خالل  ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ  العراق، 
يربط  الذي  املهني  "املوقف  اأّن  على  له،  كلمة 
الأبعد،  مداه  ياأخذ  اأن  يجب  دولنا  يف  املحامني 
فاإن معاركنا واحدة، ومهمة املحامي يف بالدنا 
ل تكمن يف التوكل اأمام املحاكم فقط، فاملحامون 
الآن يقفون اإىل جانب �شعوبهم من اأجل حقوقهم 
نزيه  بق�شاء  املتعلقة  والد�شتورية  الوطنية 

وعادل وببناء الدولة". 
وت�شمن اللقاء احلواري الت�شامني لقاًء مع 
لنقباء  مداخالت  تخللته  ال�شباب  املحامني 
املحامني العرب والأجانب يف بيت املحامي، 
املحاماة  روب  مرتدين  املحامون  انطلق  ثم 
اإىل  املحامي  بيت  يف  املحا�شرات  قاعة  من 
الت�شامني  اليوم  ت�شمن  كما  العدل.  ق�شر 
بريوت  يف  املحامني  نقابة  مع  ت�شامن  وقفة 
ومداخالت للوفود امل�شاركة، يف قاعة اخلطى 
ال�شائعة يف ق�شر العدل، ثم التقطت �شورة 
تذكارية بروب املحاماة من على درج ق�شر 
نقابة  جمل�س  اجتمع   ثم  ببريوت،  العدل 

ومت   امل�شاركة،  الوفود  ح�شور  يف  املحامني 
بعدها زيارة موقع الإنفجار يف مرفاأ بريوت 

والأحياء املت�شررة من الكارثة.
امل�شاركني  تكرمي  مت  اللقاء،  ختام  ويف 

عن  �شادر  قرار  مبوجب  ذهبية  مبيداليات 
جمل�س نقابة املحامني يف بريوت.

ضياء السعدي 
رئـــيس التحـريــر

مسؤوليات واجبة 

لقد ارتبط اجلهد املتوا�شل واملتابعة احلثيثة لآليات م�شروع تعديل 
قانون املحاماة النافذ رقم 137 ل�شنة 1965 منذ تقدمي امل�شروع من 
النقابة اىل رئا�شة جمل�س الوزراء والإحالة على جمل�س الدولة  قبل 
ملناق�شته واإمتام ال�شياغة القانونية اىل عر�شه اأمام اللجنة القانونية 
جمل�س  اأعمال  جدول  على  بو�شعه  انتهت  والتي  النواب،  جمل�س  يف 
الخرية  املحطة  ت�شكل  والتي  الوىل  القراءة  لأغرا�س  النواب 
التعديل  ولأهمية  املتابعة  وا�شتمرار  الإ�شرار  واأمام  لإ�شداره، 
انتظار  طال  الذي  املرتقب  التعديل  وبالتاأكيد،  �شن�شهد،  و�شرورته، 
املحامني له والذي امتد اىل عقود عديدة من الزمن، ومبا يوؤمن اإعادة 
يلبي  ومبا  وفقراته،  مواده  اأهم  يف  للنقابة  القانوين  بالتنظيم  النظر 
على  العديدة  التطورات  �شوء  يف  دورهم  وتعزيز  املحامني  حاجة 
بال�شلب،  واملحامني  املحاماة  على  انعك�شت  والتي  الوطني  ال�شعيد 
مما يقت�شي التعجيل باملعاجلة القانونية، وهذا اإجناز كبري وواجب 

وم�شوؤولية.
املحامي  اإيرادات  باإجمايل  النظر  باإعادة  فقد متثل  الثاين  اأما الجناز 
ال�شنوية باأقل من التقديرات لل�شنوات املا�شية من قبل الهيئة العامة 
مت  حيث    ،2021 ل�شنة  ال�شريبي  التحا�شب  اإجراء  عند  لل�شرائب 

تقدير اإجمايل الإيرادات ال�شنوية على الوجه الآتي:
و)خم�شة  )اأ(،  ال�شالحية  ذي  للمحامي  دينار(  ماليني  )اأربعة 
دينار(  ال�شالحية )ب(، و)�شتة ماليني  للمحامي ذي  دينار(  ماليني 
للمحامي ذي ال�شالحية )ج(، وان جميع اإجمايل الإيرادات خا�شعة 
لل�شماحات القانونية، فبالن�شبة للمحامي ذي ال�شالحية )اأ( يتم طرح 
للمحامي  دينار(  مليونني   + ون�شف  )مليونني  مبقدار  ال�شماحات 
وللزوجة الواحدة، و)مائتني األف دينار( عن كل طفل عمره اأقل من 
ال�شماحات  تبلغ جمموع  املتزوج  فاإن املحامي  �شنة، وبالتايل   )18(

وبالتايل  دينار(،  الف  وخم�شمائة  ماليني  )اربعة  املذكورة  القانونية 
)اأربعة ماليني دينار(،  البالغة  التقديرات الإجمالية  اأعلى من  تكون 
ويف هذه احلالة يعفى من ال�شريبة. اأما املحامي ذو ال�شالحية )ب( 
�شنويا،  دينار(  ماليني  )خم�شة  الإجمالية  املالية  تقديراته  الذي 
بدون  دينار(  الف  وخم�شمائة  دينار  ماليني  )اربعة  ال�شماح  فيكون 
الإيراد  من  املتبقي  فيكون  الف(  )مائتان  طفل  لكل  القانوين،  ال�شماح 
ب�شريبة  املحدد  ال�شريبي  لل�شعر  خا�شعة  دينار(  الف  )خم�شمائة 
قدرها )ع�شرون الف دينار(، وكذلك احلال فيما يتعلق ب�شريبة دخل 
)�شتة  الإجمايل  ال�شنوي  اإيراده  املقرر  )ج(  ال�شالحية  ذي  املحامي 
اإليها  امل�شار  املالية  ال�شماحات  اأي�شا من  ماليني دينار(، حيث يعفى 

يف اعاله.
من  الدخل  �شريبة  حت�شيل  يف  ال�شريبي  التحا�شب  عند  وت�شاف 
املحامني املقتب�شات املتعلقة باملحامي الواردة من فروع الهيئة العامة 
لل�شرائب، وهذه املقتب�شات تق�شم على ثالث فئات )جتاري وزراعي 
و�شكني( بدون مبلغ، وتقدر على التوايل بـ )مليوين دينار( و)مليون 
يف  باملقتب�شات  يتعلق  فيما  دينار(  و)مليون  دينار(  الف  وخم�شمائة 
على  الخرى  املحافظات  يف  املقتب�شات  قيمة  وتقدر  بغداد،  حمافظة 
زراعي،  دينار(  الف  وخم�شني  و)�شبعمائة  دينار(  )مليون  التوايل: 
قاعدة  اأ�شا�س  على  ال�شريبة  وت�شتوفى  دينار(،  الف  و)خم�شمائة 
 %60 والباقي   %40 اإعفاء  بعد  ال�شريبي  الزدواج  ملنع  التجهيز 

ت�شاف اىل م�شدر دخل املحامي ح�شب فئات املحامني املتقدمة.
هذا ما ا�شتطاعت النقابة اأن حتققه باإعادة النظر بالتقديرات الإجمالية 
لإيرادات املحامي ل�شنة 2021 خالفا للتقديرات عن ال�شنوات املالية 
يف  ت�شل  وقد  املحامي  دخل  �شريبة  مبلغ  تقليل  اىل  واأدى  ال�شابقة، 

بع�س احلالت اىل الإعفاء منها.
املالية  اللجنة  مع  بالتعاون  العمل  توا�شل  تزال  ل  النقابة  واإن 
اعتماد  اأجل  من  لل�شرائب  العامة  والهيئة  النواب  جمل�س  يف 
الطابع ال�شريبي او ال�شتناد عند حت�شيل ال�شريبة من املحامي 
على التقارير املالية التي يقدمها واملتعلقة بالإيرادات والنفقات 
تنزيل  بعد  لل�شريبة  اإخ�شاعها  دون  الأرباح  من   %50 واإعفاء 
النتماء  حديث  املحامي  اإعفاء  وكذلك  والإعفاءات،  ال�شماحات 
النتماء،  لتاريخ  تالية  �شنتني  ملدة  الدخل  �شريبة  من  للنقابة 
للقانون  تطبيقاً  مزدوجة  ب�شورة  ال�شريبة  ا�شتح�شال  ومنع 

وتقديرًا لدور املحامي يف حتقيق العدالة و�شيادة القانون.

نقابة المحامين تدين مقتل المواطن هشام محمد وتطالب األجهزة األمنية بعدم استخدام التعذيب 
نقيب المحامين العراقيين يشارك في اليوم التضامني مع نقابة )محامي  بيروت( في عاصمة لبنان

                                                                                                                                                      
         

جريدة قانونية عامة                                                                                        
تصدر عن نقابة المحامين العراقيين                                            

منذ عام 2012

                                                                                                                             

  رئيس مجلس اإلدارة 
 رئيس التحرير
ضياء السعدي

معتمدة لدى نقابة ال�شحفيني بالرقم )1209 ( العدد  )146   (  االحد    8 /   8  / 2021 

املحامي _خا�س
اليمني  اجلدد  املحامني  من  عدد  اأدى 
حمكمة  رئي�س  نائب  اأمام  القانونية 
ا�شتئناف الكرخ، القا�شي اأمري ال�شمري، 
العراقيني،  املحامني  نقيب  وبح�شور 
النقابة  ووكيل  ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ 
ال�شتاذ رزاق العبيدي، وال�شادة اأع�شاء 
الزهريي  ح�شن  الأ�شتاذ  النقابة  جمل�س 

والأ�شتاذة �شارة املوىل  يف مقر النقابة.  
عن  ال�شعدي  حتّدث  كلمته،  وخالل 
املهني  امل�شتويني  على  املحامني  اأدوار 
اأن  اإىل:  لفتاً  العام،  والوطني  اخلا�س 
دور النقابة ل يقت�شر على تنظيم اجلانب 
م�شوؤولياتها  متار�س  بل  فقط،  املهني 
جتاه الق�شايا الوطنية انطالقاً من اأهمية 

مركزها القانوين كونها من اأبرز املوؤ�ش�شات 
القانونية واحلقوقية يف البلد . 

عمل  اأخالقيات  النقيب  ال�شيد  وبنّي 
املحامي، واأهم الواجبات واحلقوق التي 
�شرورة  موؤكدًا  املحاماة،  قانون  كفلها 

اإ�شاعة الثقافة القانونية يف املجتمع . 
املحاماة  اأن  اإىل:  املحامني  نقيب  واأ�شار 
على  تقوم  كونها  املهن  اأ�شرف  من  هي 
العليا والأخالق. مو�شحاً  الأمانة واملثل 
ال�شلوك  قواعد  وتطبيق  احرتام  اأهمية 

املهني. 
املحامون  يتحلى  باأن  ال�شعدي  واأو�شى 
الق�شائية،  املنظومة  باحرتام  اجلدد 
واأن ي�شلكوا م�شلكاً حمرتماً جتاه نقابتهم 

وهيئات النتداب وزمالئهم.

علي الفاطمي 
قتل  العراقيني  املحامني  نقابة  اأدانت 
ها�شم  حممد  )ه�شام  العراقي  املواطن 
وممار�شة  توقيفه،  اثناء  اخلزعلي( 
ال�شرب والتعذيب عليه من قبل منت�شبي 

مديرية مكافحة اإجرام الب�شرة. 
وقال نقيب املحامني العراقيني، الأ�شتاذ 
»اإن  اأ�شدره:  بيان  يف  ال�شعدي،  �شياء 
جّرم  قد   2005 لعام  العراقي  الد�شتور 
جميع اأنواع التعذيب النف�شي واجل�شدي 
الفر�س  وهذا  الإن�شانية،  غري  واملعاملة 
جميع  به  تلتزم  اأن  ينبغي  الد�شتوري 

اإجراءات  تبا�شر  التي  الأمنية  الأجهزة 
التحقيق بغ�س النظر عن التهم املوجهة 
اإيداعهم  يتم  املقبو�س عليهم والذين  اإىل 

مراكز التوقيف« . 
واأ�شار ال�شعدي اىل: ان التعذيب و�شيلة 
حمّرمة بالعديد من املعاهدات والبيانات 
وال�شكوك الدولية، ول يعتّد بها يف اإثبات 
الأخذ  لعدم  طبًقا  الواقعة  اجلرمية 

بالإعرتاف الذي ينتزع بالإكراه.
من  الثابت  اأن  النقيب:  ال�شيد  ولفت 
وتقارير  القتيل  جلّثة  امللتقطة  ال�شور 
اخلزعلي  تعر�س  هو  العديل  الطب 

حلظة  منذ  الب�شع  اجل�شدي  للتعذيب 
الإهتمام  يتطّلب  ما  وهذا  توقيفه، 
الق�شائي واإجراء التحقيقات مع عنا�شر 
اجلرمية  هذه  ارتكبوا  الذين  الأمن 
لأحكام  طبقا  املحظورة  الإن�شانية 
النافذة  والقوانني  العراقي  الد�شتور 

متهيدًا لتحقيق امل�شاءلة الق�شائية. 
قانونًيا  ردًعا  يحقق  ذلك  اأن  م�شيفاً: 
قوًيا يحول دون ا�شتمرار اعتماد و�شائل 
التعذيب النف�شي واجل�شدي حلمل املتهم 
وت�شلل  كاذبة  تكون  قد  اعرتافات  على 
الق�شاء، ومتّكن املجرمني احلقيقيني من 

الإفالت من العقاب.
�شرورة  على  املحامني  نقيب  و�شدد 
جميع  ومتابعة  للتحقيق  منهج  اعتماد 
واأ�شكالها  اأنواعها  بكل  التعذيب  حالت 
الق�شائية  ال�شلطات  قبل  من  و�شورها 
ق�شايا  اأطراف  عن  الوكالء  واملحامني 
مالحقة  وتاأمني  به،  والتهديد  التعذيب، 
العنا�شر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات 
لهوؤلء  القانونية  امل�شاءلة  يوؤمن  مبا 
ملا  العادل  الق�شا�س  واإنزال  املجرمني 
جبني  لها  يندى  اأفعال  من  يقرتفونه 
وح�شية  عن  تعرب  والتي  الإن�شانية، 

خطرة. 
لي�س  يجري  اأن  يجب  ذلك  اأن  مردفاً: 
واإمنا  فقط،  اجلزائية  بالعقوبة 
املادية  الأ�شرار  عن  بالتعوي�شات 
ال�شحايا  ت�شيب  التي  واملعنوية 

املدنيني. 
بالقول:  بيانه  يف  النقيب  ال�شيد  وعّرج 
ارتكاب  يف  يرون  واملحامني  النقابة  اإن 
املواقف  داخل  التعذيب  جرمية 
لعمليات  ا�شتمرار  هو  وال�شجون 
اإىل  و�شلت  التي  القذرة  التعذيب 
والتي  والعر�س  ال�شرف  على  الإعتداء 

واملعتقالت  غريب  اأبي  �شجن  يف  جرت 
التي  والربيطانية  الأمريكية  الع�شكرية 
مور�شت فيها هذه الأفعال �شد العراقيني 
من  لها  �شند  ل  واهية  وبحجج  الأبرياء 

القانون. 
واأكد ال�شعدي يف ختام البيان: اأن النقابة 
بق�شد  املتوا�شل  العمل  اإطار  يف  تزال  ل 
الوطني  الق�شاء  اأمام  م�شاءلة  حتقيق 
والدويل ملرتكبي جرائم التعذيب التي ل 
ت�شقط مبرور الزمن والتقادم، ومن اأجل 
وقف الإ�شتمرار يف هذه اجلرائم ومعاقبة 

مرتكبيها وعدم الإفالت من العقاب.

نقابة المحامين تدين مقتل المواطن هشام محمد وتطالب األجهزة 
األمنية بعدم استخدام التعذيب

القانوين  بال�ِشفر  املتمثلة  هديتكم  ب�شرور  تلقينا  لقد 
الد�شتوري  الق�شاء  )رقابة  املو�شوم  كتابكم  اجلليل 
على احلدود الد�شتورية بني ال�شلطات(، واإذ نتقدم 
هديتكم  على  الإمتنان  ووافر  ال�شكر  بجزيل  لكم 
يف  والتقدم  التوفيق  من  مزيدًا  لكم  نتمنى  القّيمة، 
يفي�س  واأن  البلد،  يف  القانونية  املنظومة  خدمة 
عطاوؤكم الفذ ليمالأ املكتبات باملعارف القانونية، واأن 
توا�شلوا جهودكم الرامية لتحقيق العدالة و�شيادة 

القانون.

                                              �شياء ال�شعدي
                                      نقيب املحامني العراقيني

معالي السيد رئيس مجلس 
القضاء األعلى القاضي الدكتور 

املحامي _خا�سفائق زيدان المحترم 
العراقيني،  املحامني  نقيب  ت�شّلم 
تكرمياً  ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من  مقدماً 
ف�شالة  ح�شنني  الدكتور  ال�شيد، 
اجلمعة،  اأقيم،  كبري  حفل  يف  معله، 

لتكرمي �شخ�شيات وطنية عدة.
وحتت  النادي  مقر  يف  احلفل  واأقيم 
اأحياء  وهم  رموزنا  )نكرم  �شعار 
لعراقنا  خدمًة  جلهودهم  تثميناً 
لأهم  التكرمي  قدم  حيث  احلبيب(، 
واملفكرين  والباحثني  العلماء 

العراقيني من الرواد.
وخالل احلفل، �شكر ال�شيد النقيب هذه 
بال�شخ�شيات  الإحتفاء  يف  املبادرة 
الوطنية وتثمني جهودهم، موؤكدًا: اأن 
هذا التكرمي يعمق امل�شوؤولية اأكرث يف 

وال�شعي  الوطنية  اخلدمات  تقدمي 
كرامة  فيها  ت�شود  دولة  لتحقيق 

حتت  البلد  ومي�شي  املواطن، 
�شيادة القانون وحتقيق العدالة.

م 
ّ
نقيب المحامين العراقيين يتسل

تكريمًا بصفته أحد رموز العراق 

السعدي: ال يقتصر دور نقابة المحامين على تنظيم الجانب المهني 
بل تمارس مسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية
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دور النقابات المهنية 
في حماية منتسبيها.. 
نقابة المحامين أنموذجًا

د. محمد خضير علي األنباري
والأنظمة  القوانني  وفق  منها  املطلوب  املهني  بالدور  املهنية  النقابات  تقوم 
والتعليمات التي ت�سري هذه املرافق املهنية خلدمة قطاعها التنظيمي املنتمي لها، 
من خالل تقدمي الت�سهيالت الالزمة لأع�سائها يف اجناز اأعمالهم املطلوبة بال�سكل 
على  والعمل  اخلا�ص،  القطاع  اأو  الدولة  موؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  املطلوب 
توفري احلماية املنا�سبة لهم يف حالة كون اأعمالهم وواجباتهم يتخللها نوع من 
اخلطورة، ومراقبة اأداء منت�سبيها يف عدم التجاوز على اأ�سول املهنة، اأو اتباع 
والتدريب  التطوير  ذلك  اىل  ي�ساف  بواجباتهم،  القيام  القانونية يف  الطرق غري 
امل�ستمر مهنياً  ل�سمان الأداء اجليد لهم وفق القوانني والنظمة النافذة، وهذا 
ما ينطبق على كل النقابات املهنية مبختلف تخ�س�ساتها ولكل القطاعات تقريباً . 
العديد  رايتها  حامل  يواجه  التي  جدًا  ال�سعبة  املهن  من  املحاماة  مهنة  تعد 
اأو موؤ�س�سات  اأو الق�ساء  من امل�ساكل وال�سعوبات �سواء من وكالء اخل�سومة 
اأمام  ق�ساياهم  خ�سارة  ب�سبب  املوكلني  اأو  اخلا�ص  القطاع  اأو  املختلفة  الدولة 

اجلهات املخت�سة لأ�سباب قانونية خارج اإرادة املحامي.
يف  الكبرية  اخلطوات  الأخرية  ال�سنوات  خالل  املحامني  نقابة  خطت  لقد 
)الق�ساء  مهنة  وهي  األ  الكبرية؛  املهنة  مهام  تر�سيخ  اأجل  من  اجلهود  بذل 
الواقف( وتوفري الت�سهيالت الكبرية وتقدمي املقرتحات اىل ال�سلطات التنفيذية 
مهامه  اجناز  يف  العراقي  املحامي  ودعم  تعزيز  �ساأنها  من  التي  والت�سريعية 
العمل  اأو مو�سوع توفري فر�ص  ال�سريبة  �سواء يف مو�سوع  املطلوب،  بال�سكل 
العايل  التعليم  وزارة  اىل  القرتاحات  تقدمي  اأو  واخلا�سة  العامة  ال�سركات  يف 
يف تقنني درا�سة احلقوق من قبل اجلامعات، وغريها، كونها مهنة مهمة جدًا، 
لن واجبها ومهامها ال�سا�سية يف الدفاع عن حقوق املواطنني وت�سهيل اجناز 
ب�سبب  وغريها،  الدولة  دوائر  اأو  املختلفة  املحاكم  لدى  القانونية  ق�ساياهم 
فيها  الكبري  الدور  املحامي  يلعب  التي  النافذة  القوانني  وت�سعبات  تعقيدات 
ب�سبب تخ�س�سه القانوين ووخربته ومعرفته بالت�سريعات التي ت�سهل مهام عمله 

يف الإ�سراع يف اإجناز الق�سايا املكلف بها يف �سوء الت�سريعات النافذة.
نقول لكل مهنة �سقاها و�سعوباتها، ولكن اأن ي�سل املو�سوع اىل تهديد املحامي 
اأو تهديده  اأو قتل املحامي ب�سبب ترافعه عن مواطن و�سدور القرار ل�ساحله 
بالن�سحاب من متابعة الدعوى املكلف بها، واإل يتم قتله اأو تهديده بعائلته اأو 

مباله؛ فهذا �ساأن يتطلب الوقوف عنده! ول ميكن ال�سكوت عليه.
هنا؛ ينطلب اأن تقوم نقابة املحامني العراقية بدورها املتميز مبا حتمل من 
ارث تاأريخي كبري منذ تاأ�سي�سها يف ثالثينيات القرن املا�سي، ومواقف عدة 
العالقة  ذات  احلكومية  الدوائر  على  التاأكيد  خالل  من  منت�سبيها،  حلماية 
بتوفري احلماية املنا�سبة والت�سهيالت للمحامني يف اجناز اأعمالهم، وت�سهيل 
منح اإجازة ال�سالح بدون القيود الكبرية التي تقوم بها اجلهات ذات العالقة، 
من  بالق�ساة  اأ�سوة  معاملتهم  لغر�ص  النافذة  الت�سريعات  بتعديل  والطلب 
ناحية العقوبات املفرو�سة على من يتعر�ص اإليهم اىل الإ�ساءة اأو التهديد من 
اأية جهة اأو �سخ�ص، وال�سراع من قبل ق�ساة التحقيق باإ�سدار اأوامر القب�ص 
والتحري على الأ�سخا�ص الذين يهددون حملة هذه املهنة الوطنية، من دون 
املرور بالروتني املعمول به يف مراكز ال�سرطة، وعدم اطالق �سراح املتهمني 
من قبل القا�سي املخت�ص، اإل بعد ا�ستكمال التحقيقات املطلوبة مع املتهمني 
من ذوي ال�ساأن، وبذل اجلهود ال�سثنائية من قبل النقابة مع جمل�ص الق�ساء 
القيام  ب�سبب  املحامي  له  يتعر�ص  الذين  التهديد  تكييف  اأجل  من  العلى 
بواجبه املهني �سمن جرائم الإرهاب التي تهدد كيان املجتمع العراقي، اأ�سوة 
مبا اتخذ من قبل املجل�ص املوقر يف مو�سوع ما ي�سمى )الدكة الع�سائرية(، 
املحاكم  قبل  من  الغري  قبل  من  املحامي  على  املقامة  الدعاوى  �سماع  وعدم 
املخت�سة، اإل بح�سور وموافقة مرجعهم نقابة املحامني العراقية، وح�سور 
ممثل عنها مهما كان نوع التهمة املوجهة للمحامي من قبل اجلهات امل�ستكية، 
اإ�سافة ملا تقوم به النقابة من وقفات احتجاجية ومطالبات ومنا�سدات عند 

ح�سول الزمات التي تتعر�ص لها هذه املهنة اأو يتعر�ص لها املحامون.

اسرة التحرير 

سكرتير التحرير  
         علي الفاطمي  

      المصحح اللغوي
     مصـطفى العتابي

        المصورون
       صالح الربيعي

   مازن سالم المالكي
       مصطفى احمد

احلقوقي أمير كرمي الشمري

لالنتخابات  الق�سائية  الهيئة  اأو�سحت 
املعيار  باأن  الحتادية  التمييز  حمكمة  يف 
يف  امل�ساركة  عن  املر�سح  لإبعاد  ال�سا�ص 
املحكوم  اجلرمية  تكون  اأن  النتخابات 
عليها من )اجلرائم املخلة بال�سرف( وهذه 
املادة  اإحكام  مبوجب  حمددة  اجلرائم 
 ١١١ رقم  العقوبات  قانون  من   )٦  /  ٢١(
والختال�ص  )ال�سرقة  وهي   ،  ١٩٦٩ ل�سنة 
والإحتيال  الأمانة  وخيانة  والتزوير 
اىل  اإ�سافة  العر�ص(،  وهتك  والر�سوة 
بال�سرف  خملة  باأنها  و�سفت  اخرى  جرائم 
ب�سدور قرارت ت�سريعية، ولميكن اعتبار 
ورد  اذا  اإل  بال�سرف  خملة  معينة  جرمية 
بخ�سو�سها ن�ص ت�سريعي، وفيما عدا ذلك 
ا�ستبعاد  تعد جرائم عادية ل يجوز قانوناً 
من �سدر بحقه حكم مبوجبها من امل�ساركة 
ولنتفق  نوؤيد  ل  ونحن  بالنتخابات.. 
لالأ�سباب  التمييز  حمكمة  به  ماجاءت  مع 

الآتية:-
١- ان اجلرائم املخلة بال�سرف مل حتدد يف 

رقم  العقوبات  قانون  من   )٦  /٢١( املادة 
�سبيل  على  ترد  مل  اأي   ،١٩٦٩ ل�سنة   ١١١
املثال  �سبيل  على  وردت  وامنا  احل�سر 
)كال�سرقة  الكاف  حرف  امل�سرع  ل�ستعمال 
له   حرف  الكاف  وحرف  والختال�ص…( 
معاٍن عدة، وهنا جاء للت�سبيه كما يف قوله 
فهي  ذلك  بعد  من  قلوبكم  ق�ست  )ثم  تعاىل 
ال�ساعر  وقول  ق�سوة(،  ا�سد  او  كاحلجارة 
)انِت كالوردة مل�ساً و�سذا.... جادها الغيُث 

على ُغ�سن َن�سر(.
وهو مافعله امل�سرع العراقي يف املادة )٧٧( 
الرقم  ذي  الع�سكري  العقوبات  قانون  من 
الت�سبيه  ا�ستعمل  اإذ   ،  ٢٠٠٧ ل�سنة   ١٩
اجلرائم،  بع�ص  وا�ساف  الكاف  بحرف 
خملة  جرمية  ارتكب  من  )كل   : ن�ست  اإذ 
وال�سرقة  والختال�ص  كالتزوير  بال�سرف 
والحتيال  والن�سب  المانة  وخيانة 
والر�سوة  الكاذبة  واليمني  الزور  و�سهادة 
ام  فاعاًل  اأكان  �سواء  واملواقعة  واللواط 
باإ�سقاط  عليه  يحكم  و�سيطاً  ام  به  مفعوًل 
طالباً  كونه  اكت�سبها  التي  احلقوق  جميع 
حق  من  وبحرمانه  الع�سكرية،  املدار�ص  يف 

دخول تلك املدار�ص(. 
وهذا مايوؤيده القا�سي، الدكتور حيدر علي 
الق�ساء  جمل�ص  موقع  على  مبقاله  نوري، 
هذه  ان  من   ٣ /٢٠٢٠  /  ٨ بتاريخ  الأعلى 
اجلرائم وردت على �سبيل املثال ل احل�سر 
يف  مطلقة  �سلطة  للقا�سي  وان   ، ع  ع  ق  يف 

تقدير جرائم عادية باأنها خملة بال�سرف .
العراقي  العقوبات  قانون  ت�سمن  لقد   -٢
خملة  جرائم   ١٩٦٩ ل�سنة   ١١١ رقم 
بال�سرف اخرى غري ما جاء يف املادة ) ٢١ / 
٦(، كجرائم التخريب القت�سادي مبوجب 
قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل ذي الرقم 
املن�سو�ص  واملواد   ،١٩٨٧ ل�سنة   ٦٠٩

عليها يف اجلرائم املا�سة باأمن الدولة.
ان  �سبق  الأعلى  الق�ساء  جمل�ص  ان   -٣
خملة  جرمية  الع�سائرية(  )الدكة  اعترب 
بال�سرف بعد ان مت تكييفها على وفق قانون 
عدم  من  بالرغم  النافذ  الرهاب  مكافحة 

وجود ن�ص ت�سريعي.
٤- ان امل�سرع العراقي مل يعّرف اجلرمية 
منها  املق�سود  يبني  ومل  بال�سرف،  املخلة 
القانوين  التدوين  ديوان  اإليه  ماتطرق  بقدر 

يف قراراته ونذكر منها لال�ستئنا�ص :
يف   ٣٢١  /١ ج  اأ  الرقم  ذات  فتواه   - اوًل 

٢٣/ ٩/ ١٩٦٢مو�سحاً ما ياأتي:
اأ- تعريف اجلرمية املخلة بال�سرف : وهي 
التي تخل باعتبار و�سمعة مرتكبها يف الهيئة 

الجتماعية وجتعله منبوذًا من مواطنيه.
ما�ساقها  بال�سرف  املخلة  اجلرائم  من  ب- 
قانون اخلدمة املدنية رقم ٢٤ ل�سنة ١٩٦٠ 
املادة  من   )٤( الفقرة  يف  املثال  �سبيل  على 
والختال�ص  ال�سرقة  جرائم  وهي   )٧(
والتزوير والحتيال وما يف نحوها كجرائم 

خيانة المانة والر�سوة وغريها.
ج- كذلك تعد من اجلرائم املخلة بال�سرف 
اجلرائم املتعلقة بالآداب والأخالق العامة 
املن�سو�ص عليها يف الباب )٢٣( من القانون 

املذكور.
 /  ١ ح  اأ  الرقم  ذات  فتواه  يف  وبنّي  ثانياً- 
الآتي  بن�سها   ١٩٦٥  /  ١٢  /٢٠ يف   ٣٢١
اجلرمية  العتبار  رد  قانون  يعرف  )مل 
التي  اجلهة  يعني  ومل  بال�سرف  املخلة 
اجلرمية  عّرف  انه  من  بالرغم  تقررها 
كما  تقررها،  التي  اجلهة  وعني  ال�سيا�سية 
اجلرائم  ذكرت  التي  الخرى  القوانني  ان 
كقانون  ن�سو�سها  يف  بال�سرف  املخلة 
اخلدمة  وقانون  الدولة  موظفي  ان�سباط 
وقانون  النواب  انتخاب  وقانون  املدنية 

وغريها  اجلمعيات  وقانون  اللوية  ادارة 
ب�سرب  اكتفت  واإمنا  لها،  تعريفاً  ت�سع  مل 
كالتزوير  اجلرائم،  ببع�ص  عليها  المثلة 
ل  والر�سوة  المانة  وخيانة  والختال�ص 
اجلرائم  لبيان  وامنا  احل�سر،  �سبيل  على 
اإنها  القول  ميكن  لذلك  بال�سرف،  املخلة 
�سلوك  �سوء  على  تدل  التي  اجلرائم 
مرتكبها وتك�سف عن ا�ستهتاره باملثل العليا 
احتقاره  والأخالق احلميدة بحيث توجب 
النا�ص، وجتعله بعيدًا عن  وتفقده احرتام 

ان يكون مو�سع ثقتهم.
الرابعة  املادة  من  ج  الفقرة  كانت  وملا 
 ١٤ رقم  والأمن  ال�سرطة  تقاعد  قانون  من 
وال�سرقة  التزوير  اعتربت  قد   ٦٤ ل�سنة 
الأمانة  وخيانة  والر�سوة  والختال�ص 
فاإن  بال�سرف،  املخلة  اجلرائم  من  وغريها 
املادة  تلك  يف  الواردة  )غريها(  عبارة 
تعني اأن اجلرائم املخلة بال�سرف لتقت�سر 
ت�سمل  واإمنا  فقط،  املذكورة  اجلرائم  على 
فعليه  وت�سابهها،  متاثلها  التي  اجلرائم 
املحاكم  امام  الزور  �سهادة  جرمية  تعد 
ع  ق   )١٤٥( املادة  يف  عليها  املن�سو�ص 
امام  مزورة  وثائق  ا�ستعمال  وجرمية  ب 
املادة )١٥٥(  املن�سو�ص عليها يف  املحاكم 
بال�سرف، لأنها  ق ع ب من اجلرائم املخلة 
لتخرج عن كونها �سورة من �سور التزوير 
تدمغ مرتكبها ب�سوء ال�سلوك وجتعله بعيدًا 

عن الثقة.
املخلة  اجلرائم  ان  ن�ستنتج  تقدم  ومما 
بال�سرف مل ين�ص عليها امل�سرع على �سبيل 
احل�سر واإمنا ن�ص عليها على �سبيل املثال، 
وتعد  ذلك  على  تقي�ص  ان  للمحكمة  وترك 
العادية جرائم خملة بال�سرف  من اجلرائم 
بها  املحيطة  والظروف  ا�ستنتاجها  ح�سب 
واملعاين  باملقا�سد  العربة  لن  وباملتهم 

العدل  من  فلي�ص  واملباين،  باللفاظ  ل 
او  اللواط  او  الزنا  جرمية  ان  والإن�ساف 
تعاطي  او  العملة  تزييف  او  الغت�ساب 
بدافع دينء  بها والقتل  املخدرات والجتار 
بال�سرف،  خملة  غري  جرائم  هي  وامثالهم 
اكرث  راأي  له  من  ا�ساتذتنا  من  هناك  ان  بل 
ان جميع  يفرت�ص  انه  يذكر  ذلك عندما  من 

اجلرائم العمدية هي خملة بال�سرف.
ولو وجهنا �سهام النقد والعتب اىل امل�سرع 
فاإننا  مو�سوعنا،  �سبب  وهو  العراقي، 
اإلغائه  �سبب  عن  ال�ستغراب  كل  ن�ستغرب 
ذي  املنحل  الثورة  قيادة  جمل�ص  قرار 
 ٤٤ رقم  بالقانون   ١٩٨٨ ل�سنة   ٦١ الرقم 
من  الهروب  يعد  كان  الذي   ،٢٠٠٧ ل�سنة 
بال�سرف،  الع�سكرية جرمية خملة  اخلدمة 
و�سبب ا�ستغرابنا هو ان الوطن ملك جلميع 
ابنائه ولي�ص ملكا حلكومة �سابقة بعينها او 
�سخ�سا بعينه، والدفاع عن الوطن واجب 
امل�ستقبل،  ويف  اي�ساً  هذا  زماننا  يف  مقد�ص 
ومن امل�سلحة ان تبقى جرمية الهروب من 
بال�سرف،  الع�سكرية جرمية خملة  اخلدمة 
ويف اقل تقدير ولو يف حالة احلرب، لن هذا 

يوؤثر على مكانة و�سمعة بلدنا بني البلدان.
 وعليه كان على حمكمة التمييز الحتادية 
املخلة  اجلرائم  مفهوم  من  تو�سع  اأن 
مع  يتفق  ل  اإليه  ماذهبت  لن  بال�سرف 
الف�ساد،  مكافحة  يف  اجلنائية  ال�سيا�سة 
جتربة  ومع  العزيز  بلدنا  ان  ل�سيما 
اآلف  فقد  قد  الربملانية  النتخابات 
املليارات قبل ان ي�سنف باملراتب الخرية 
نقرتح  وعليه  الف�ساد..  يخ�ص  فيما  دولياً 
الإطار  حتديد  العراقي  امل�سرع  على 
والت�سديد  بال�سرف،  املخلة  للجرائم  العام 
عليها ويرتك التكييف والتطبيق للمحاكم، 

وملحكمة التمييز الرقابة على التكييف.

الهيئة القضائية لالنتخابات والجرائم المخلة بالشرف

جمال األسدي

متوازيان  م�سطلحان  احياناً  يثار 
مو�سوع  يف  القالة(  )ال�ستقالة،  هما 
تعديالت  هناك  كان  اإذا  او  ال�ستقالت 
من  العديد  فيها  تثار  والتي  وزارية 
هذه  ولتو�سيح  القانونية،  اجلدالت 

المور نبني ما ياأتي:

من   ) اأ   / ثامناً   /٦١  ( املادة  ن�ست   -١
الد�ستور العراقي على اأن ) ملجل�ص النواب 
بالأغلبية  الوزراء  احد  من  الثقة  �سحب 
قرار  تاريخ  من  م�ستقياًل  وُيعد  املطلقة، 
مو�سوع  طرح  يجوز  ول  الثقة،  �سحب 
الثقة بالوزير اإل بناًء على رغبته، او طلٍب 
مناق�سة  اثر  ع�سوًا،  خم�سني  من  موقع 
ا�ستجواٍب موجٍه اليه، ول ي�سدر املجل�ص 
قراره يف الطلب اإل بعد �سبعة ايام يف القل 

من تاأريخ تقدميه (.
مو�سوع  الد�ستورية  املادة  علقت  وهنا 
بناًء  هو  الول  ب�سقني،  الوزير  ا�ستقالة 
نف�سه  الوزير  )يقوم  الوزير  رغبة  على 
النواب(،  جمل�ص  يف  عليه  الثقة  بطرح 
موجه  ا�ستجواب  هو  الثاين  وال�سق 
اكتمال  وبعد  الوزير،  اىل  مبا�سر  ب�سكل 
قراره  النواب  ال�ستجواب ي�سدر جمل�ص 
واإجابة  الوزير،  باإجابة  قناعته  بناًء على 
بعد  ع�سوًا،  خم�سني  من  املوقع  للطلب 

�سبعة ايام على القل.
هذه  و�سع  قد  الد�ستوري  امل�سرع  وهنا 
حقيقة  وهي  ال�ستقالة،  و�سماها  الآلية 

يجد  مل  وان  ا�سميه  ان  ممكن  م�سطلح 
مكاناً له يف القوانني العراقية بـ)ال�ستقالة 

الجبارية( .
لهذه  الد�ستوري  امل�سرع  ذهب  وقد 
القانوين  الفقه  يف  الإقالة  لن  الت�سمية، 
او  بالتكليف  المر  �ساحب  من  تكون 
الوزراء(،  جمل�ص  )رئي�ص  بالتعيني 
لرئي�ص  الثقة  اعطى  النواب  جمل�ص  وهنا 
هو  ولي�ص  حكومته،  واأع�ساء  الوزراء 
الثقة  فقدان  �سمي  لذلك  بالتعيني،  المر 
مب�سطلح  النواب  جمل�ص  من  للوزير 

ال�ستقالة.
الد�ستور  من   )٧٨( املادة  ن�ست   -٢
جمل�ص  )رئي�ص   -: ان  على  العراقي 
املبا�سر  التنفيذي  امل�سوؤول  هو  الوزراء 
عن ال�سيا�سة العامة للدولة، والقائد العام 
جمل�ص  باإدارة  يقوم  امل�سلحة،  للقوات 
الوزراء، ويرتاأ�ص اجتماعاته، وله احلق 
باإقالة الوزراء، مبوافقة جمل�ص النواب(.

بني  الد�ستوري  امل�سرع  فّرق  وهنا 
هي  ال�ستقالة  ان  اإذ  والقالة،  ال�ستقالة 
وتنتهي  الطلب  بتقدمي  تبداأ  اإدارية  عملية 

بقبول  ال�سادر  الإداري  بالقرار  اخلدمة 
اإرادة  مظاهر  من  مظهر  وهو  ال�ستقالة، 
املوظف يف اعتزال اخلدمة والقرار بقبول 
مظاهر  من  مظهر  بدوره  هو  الطلب  هذا 
اإرادة الرئي�ص الإداري يف قبول هذا الطلب 
هذه  على  املرتتب  القانوين  الأثر  واحداث 
ال�ستقالة، وهي حق �سخ�سي لكل موظف، 
املادة  بينتها  وقد  عامة،  بخدمة  مكلف  او 
املدنية  اخلدمة  قانون  من   )  ١،٢  /  ٣٥  (
املعدل  ل�سنة١٩٦٠   )٢٤  ( رقم  العراقي 
والتي تن�ص على ان )للموظف اأن ي�ستقيل 
اىل  يقدمه  حتريري  بطلب  وظيفته  من 
يبت  اأن  املرجع  وعلى  املخت�ص،  مرجعه 
ثالثني  تتجاوز  ل  مدة  ال�ستقالة خالل  يف 
يوماً، ويعد املوظف منفكاً بانتهائها اإل اإذا 

�سدر اأمر القبول قبل ذلك( .
اأما القالة فهي حق اإداري ل�ساحب الأمر 

بالتعيني او بالتكليف.
اأي  التقاعدي  الراتب  من  يحرم  ل   -٣
موظف او مكلف بخدمة عامة، �سواء قدم 
ا�ستقالته وقبلت او ل،  اأو اقيل ب�سبب او 
والعمر  املطلوبة  اخلدمة  ب�سرط  بدونه، 

املحدد، وهذا ما ن�ست عليه  املادة ) ١٣ 
 )  ٩  ( رقم  املوحد  التقاعد  قانون  من   )
ل�سنة ٢٠١٤ والتي تن�ص على ان )ل مينع 
اخلدمة  تركه  اأو  ف�سله  اأو  املوظف  عزل 
احلقوق  ا�ستحقاقه  من  ا�ستقالته  اأو 
التقاعدي  الراتب  ي�سرف  ول  التقاعدية، 
�سنة  خم�سني   )٥٠( اكمل  قد  كان  اذا  اإل 
تقل  ل  تقاعدية  خدمة  ولديه  عمره  من 
عن )٢٠( ع�سرين �سنة، ويف كل الحوال 
الفرتة  عن  التقاعدي  الراتب  ي�سرف  ل 

ال�سابقة لتاريخ اكماله ال�سن املذكورة( .
الراأي

الوزير  ا�ستقالة  فاإن  اعاله  بيناه  ما  ولكل 
بطلب مكتوب اىل رئي�ص جمل�ص الوزراء، 
يحتاج  ل  قبله،  من  ال�ستقالة  وقبول 
بعد ذلك لعر�ص مو�سوع ال�ستقالة على 
اأما اقالة الوزير من قبل  جمل�ص النواب. 
رئي�ص جمل�ص الوزراء فيتطلب ذلك وجوباً 
عر�ص املو�سوع على جمل�ص النواب. اأما 
ثابت  ا�ستحقاق  فهي  التقاعدية  احلقوق 
والعمر،  اخلدمة  ل�سرطي  وفقاً  للوزراء 

�سواء ا�ستقال الوزير اأو اأقيل.

صالحية مجلس النواب في استقالة الوزراء أو إقالتهم

سالم حواس الساعدي

لو نطلع على احكام املادة }٣٠٧ { من قانون العقوبات 
العراقي النافذ احلايل رقم } ١١١ ل�سنة ١٩٦٩ { الباب 
الف�سل  الوظيفة،  بواجبات  املخلة  : اجلرائم  ال�ساد�ص 
منع  الذي   }  ١٦٠{ بالقرار  املعدلة  الر�سوة  الول 
اطالق �سراح املتهم يف كل الدوار، وكذلك املادة } ٣٠٨ 
{ و�سوًل اىل ن�ص املادة }٣١٤ {، لوجدنا انها تتحدث 

عن الر�سوة وتعريفها وعقوبتها.
والر�سوة هي : كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب 
او  ميزة  او  منفعة  او  عطية  لغريه  او  لنف�سه  قبل  او 
او  وظيفته  اعمال  من  عمل  لأداء  ذلك  من  ب�سيء  وعدًا 
المتناع عن عمل او الخالل بواجبات الوظيفة ... الخ، 

الن�ص املذكور ...
 }  ٢٠٠٨ ل�سنة   ٦  { رقم  التعديل  قانون  مراعاة  مع 

بتعديل مبالغ الغرامات.
يف  تختلف  ل  اجلن�سية  الر�سوة  اإن  ب�سراحة 
جرائم  اإن  خا�سة  املالية،  الر�سوة  عن  عقوبتها 
الأحيان  بع�ص  يف  ت�ساحبها  املالية  الر�سوة 
ر�ساوى جن�سية من خالل مراودة املرت�سي للن�ساء 

مقابل اأداء اخلدمة }املقابل اجلن�سي{!
�سحت  لو  اجلرائم  هذه  مثل  فاإن  تقديري  يف  ولذلك 
وح�سلت تنطبق واحكام املادة اعاله بفعل التو�سيفات 
العقوبات  قانون  من  املذكور  الن�ص  يف  املوجودة 
 ، وميزة   ، ومنفعة  طلب،  على  تن�ص  والتي  العراقي 
ووعد... الخ، وال�سور والتو�سيفات يف الن�ص املذكور!
والهدايا  بالأموال  واأبدًا  "الر�سوة" دائماً  ارتبطت  لقد 
انت�سر  الأخرية  ال�سنوات  خالل  لكن  العينية، 
الدول  من  العديد  يف  اجلن�سية"  "الر�سوة  م�سطلح 
التعيينات  يف  وا�سح  ب�سكل  الو�سط  وال�سرق  العربية 
القطاعات  اغلب  ويف  العامة،  والوظائف  والنتخابات 
وقد   ، ب�سكل كبري  الن�ساء  من  البالغات  ا�سبحت  حتى 
تخلني قلياًل عن اخلوف رغم املوقف املحرج والع�سيب 
العار  وخ�سية  وتداعياته  ال�سرقية  جمتمعاتنا  يف 

والف�سائح التي ت�ستدعي ال�سكوى !
فاإن  ال�سفافية  بتقارير منظمات  املعنية  الدول  ويف هذه 
كبارًا  وم�سوؤولني  متنفذين،  فيها  يتهمن  امل�ستكيات 
ُر�سى  على  احل�سول  مبحاولة   ، الدولة  مبوؤ�س�سات 
جن�سية لت�سهيل ومت�سية بع�ص الأمور كالتعيني وما اىل 
ذلك، حتى و�سل المر يف هذه الدول ان تطورت الر�سوة 
مو�سوعة  يف  اجلامعات  اىل  وامتدت  عندهم  اجلن�سية 
اجلن�سي  العمل  مقابل  المتحانية  ال�سئلة  ت�سريب 
الق�ساء  �سجالت  يف  ثابث  هو  كما  عديدة  دول  ويف   ،
ومراكز ال�سرطة ومنظمات ال�سفافية الدولية والعاملية 
و�سحفية  اعالمية  تقارير  ويف  لال�ستطالع  اخلا�سعة 

ومرا�سلني وقنوات ف�سائية كما ت�سري تلك التقارير.
وتعد الر�سوة اجلن�سية اأحد اأكرث اأ�سكال الف�ساد القائمة 

على النوع الجتماعي انت�سارًا.
بالإكراه  اجلن�ص  ا�ستخدام  اأن  اإىل  الأدلة  وت�سري 
بدل العملة النقدية يف عمليات الر�سوة، يكون قائماً 
يطول  الجتماعي  النوع  على  مبني  حتيز  على 
الن�ساء على  اإذ جُترب بع�ص  ب�سكل خا�ص،  املراأة 
تقدمي خدمات جن�سية للح�سول على خدمات عامة 

والتعليم  ال�سحية  الرعاية  خدمات  ذلك  يف  مبا 
والعالم والرعاية الجتماعية يف تلك الدول.

ال�سفافية  منظمة  اأجرتها  اأبحاث  نتائج  وتو�سلت 
اإىل  لال�ستطالع  اخلا�سعة  الثالث  الدول  يف  العاملية 
اأ�سخا�ص{  }خم�سة  بني  من  }واحدا{  �سخ�سا  اأن 
على  احل�سول  اأجل  من  اجلن�سية  للر�سوة  يتعر�ص 
او  التعليم  اأو  ال�سحية  الرعاية  مثل  حكومية  خدمات 

الرعاية وما اىل ذلك.
وهذا ما ثبت يف مقيا�ص الف�ساد العاملي لل�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا، ال�سادر عن منظمة ال�سفافية الدولية، 
اأ�سكال  اأهم  من  يعد  الذي  اجلن�سية  الر�سوة  ملف  يف 
الف�ساد القائم على النوع الجتماعي، اإذ اأظهر املوؤ�سر 

انت�سار الر�سوة اجلن�سي ب�سكل ملفت لالنتباه .
مقيا�ص  فيها  يتحّدث  التي  الأوىل  املرة  وُتعّد هذه هي 

عن  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  لل�سرق  العاملي  الف�ساد 
بيانات تتعلق بالر�سوة اجلن�سية يف دول عديدة.

ناهيكم عن حتقيق �سادم حول العتداءات اجلن�سية 
بحق الأطفال يف دولنا العربية وال�سالمية.

واملر�سحني  النتخابات  على  ين�سحب  قد  وهذا 
واملر�سحات يف هذه الدول للح�سول على ا�سوات بدل 

الربامج النتخابية مقابل بيع النف�ص.
اجلن�سي  والبتزاز  اجلن�سية  الر�سوة  اإن 
العربية  الدول  يف  و�سيوعها  الخرى  واجلرائم 
املجتمع  هو  ال�سحية  �سيكون  حتماً  وال�سالمية 
باأكمله وا�ساعة الرذيلة والنحطاط فيه من خالل 
التهاون يف عقيدته واأعز مقد�ساته، وكذلك �سعف 
املت�سلطني  وا�ستهتار  والقانون  والرقابة  الدولة 

على رقاب النا�ص من دون رادع او خوف.

الرشوة الجنسية 



                        

وقفات قانونية                                       

أبي ال تجعلهم 
يدمروني

احملامية سماح محمود املعاضيدي

قبل مدة لي�صت بالي�صرية كان يل مقال ب�صدد تزويج الأطفال، 
بعمر  وهي  تزوجت  لطفلة  اأمامي  حالة  اأ�صتنكر  وقتها  وكنت 
زواجها  ت�صديق  تريد  �صادفتها  قد  كوين  ربيعاً  ع�صر  اثني 
)اخلارجي( وهي بعمر ثالثة ع�صر عاماً وهي حامل!.. ومل اأكن 
اإمنا   التمييز،  اأن تدخل �صن  األومها وقتها، فهي طفلة مل تلبث 

ملُت اأباها، فكيف لُه اأن يزوجها وهي بعمر الطفولة، وملاذا ؟
واإذ نحن اليوم ب�صدد قانون جديد يبيح ملن هي دون الت�صعة 
وامنا  احالمها،  حتقيق  ب�صمان  ول  بالدرا�صة  لي�س  اعوام، 

بالزواج !
حالت  اعيننا  باأم  ن�صهد  األ�صنا  متهرئة؟!  زواجات  يكفينا  األ 
الطالق التي تزداد ب�صكل مرعب و�صببها اأوًل واخريًا عدم حتمل 
القانون  هذا  مقرتحي  من  املحرتمون  يريد  فكيف  امل�صوؤولية، 
�صيء ال�صيت اأن ي�صمحوا لذات الت�صع �صنوات بالزواج؟! لي�س 
له اي تف�صري �صوى تنفي�س لرغبات وف�صاد وخداع من هم على 

غفلة حتت م�صمى الدين والقانون اآنف الذكر؟!
وعن  الزوجية،  احلياة  عن  بربكم  الطفلة  هذه  �صتعرف  ماذا 

احلمل والولدة وم�صوؤوليات الزواج املرهقة ؟! 
اإن زواج الطفال هذا هو اأحد اأهم الأ�صباب التي توؤدي للطالق 
احلتمي، فالزواج املُبكر وزواج القا�صرات تكون الفتاة فيه ل 
تعرف احلقوق والواجبات التي عليها واأي�صا الزوج لأنهم غرُي 

نا�صجني للحفاظ على اأ�صرتهم ال�صغرية.
هذا الزواج يعد انتهاكاً �صارخاً حلقوق الإن�صان، وَمن يرمي 

ابنته يف هذا اجلحيم لي�صتحق الأبوة اأبدًا!
ملاذا هذا الإحلاح على عودة العراق قروناً اىل الوراء؟ ومن له 
امل�صلحة بذلك؟ وهل املفرت�س يا مّدعي ت�ّصيد ال�صرع ان نقنن 
قانونية  مادة  وجنعلها  ديننا  يف  عليها  املختلف  الإباحات  كل 

يت�صاحك فيها ال�صعوب علينا؟ 
الراقية  القوانني  من  العراقي  ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  اإن 
كونه اختار من كل املذاهب ال�صالمية الفقهية ما يتنا�صب مع 
ع�صرنا، ويعد واحدًا من اأرقى القوانني يف ال�صرق الأو�صط .. 
فلماذا يريد بع�س املتنطعني اأن يعيدوا حالة لبنان التي عجز 

اليوم �صعبها من اأن يعيد القانون مدنياً!
العراقية  للمراأة  عظيمة  انتكا�صة  لعّد  اأقر  لو  القانون  هذا  اإن 
ملا فيه من انتهاك حلقوق املراأة والطفل معاً، فاملراأة لدينا قد 
و�صلت ملنا�صب كبرية، فهي الوزيرة وامل�صت�صارة والقا�صية 
ونقيب املحامني، وهذا القانون هل يريد للمراأة ذلك براأيكم؟.. 
نحن نبحث عن حقوق اكرب وهوؤلء يريدون تقييد احلقوق يف 
ان  وامل�صيبة  هذه،  كارثة  اأي  واحل�صانة،  والطالق  املرياث 
اأننا بحاجة لرت�صيخ  الن�صاء من توؤيد هذا!.. ثم هل  هناك من 
الأحوال  قانون  بتق�صيم  واكرث  اكرث  جمتمعنا  يف  الطائفية 
ظل  يف  وال�صني!  ال�صيعي  الوقف  لديوان  تبعا  ال�صخ�صية 
اأنا�صد  اليوم... من  العراق  يعي�صها  التي  والتحديات  الأزمات 

اإذا كان �صاحب القرار هو اخل�صم واحلكم. 
لي�س لنا اإل الرف�س.. ويا اأيها الربملانيون والربملانيات ارف�صوا 
هذا القانون لأنه لو اأقر �صيكون و�صمة عار يف جبينكم، فاأنتم 
الطفولة وبحق  اإن�صانية بحق  العامل جرمية  ما يعّده  تقننون 

املراأة.
ادفعوا ببناتنا اىل العلم والطموح، ولي�س اىل التهلكة.. 
لقد ارت�صينا لكم ان تدمروا احالمنا وذواتنا، فهل مل 
اأنا�صد �صمريكم  اإل اطفالنا لكي تدمروهم..  يبق لكم 
لطفلته  �صهم وذي غرية  اأب  اأي  يرت�صي  فال  الأبوي 

باأن تغت�صب وتنتهك حتت �صتار ال�صرع والقانون.
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راعات  ال�صِ مرتزقة  بع�س  موؤخرا  �صعى 
ال�صعب  ابناء  بني  الطائفية  الفتنة  اإثارة  اىل 
دنيئة  لغاياٍت  ذلك  كل  جُمددا،  الواحد 
ح�صاب  على  ولو  نتنة،  �صيا�صية  ومكا�صب 

الدم العراقي.
د دعواتهم املري�صة بالت�صاوؤل: ما  ولنا ان ن�صُ
اإثارة  امل�صوؤولية القانونية التي ترتتب على 

النعرات والِفنت الطائفية؟
جُنيب تف�صيال على وفق املنهجية الآتية:

اول: التعريف بالِفنت الطائفية: 
واجلمُع  اأَثاَر،  م�صدر   : لغة  الإثارة   •
باملرء  الدفع  الغ�صب:  اإثارة  ومنه  اإثارات، 

اىل الغ�صب.
اللغة  يف  واأ�صلها  فتنة،  جمع  لغًة:  الفنت   •
ِعدة  معاٍن  ولها  والإمتحان،  البتالء  مبعنى 
:” الفتنة  الأعرابي  ابُن  قول  اأهمها  من  لعل 

اإختالف النا�س بالآراء ".
على  اللغة  معاجم  تتفق  الطائفية:  •اما 
من  والفرقة  اجلماعة  هو  الطائفة  معنى  اأن 
النا�س، اأما الطائفية فتعني التع�صب لطائفة 

معينة.
ا�صطالحا،  الطائفية  الفنت  اإثارة  تعريف  اأما 
نعرفها  اأن  وميكن  فيها  الآراء  تعددت  فقد 
تنطوي  ممار�صة  اأو  فعل  اأو  قول  "كل  باأنها 
طائفة  مقد�صات  او  مبعتقدات  امل�صا�س  على 

معينة بق�صد الدفع اىل العنف و القتتال". 

ثانيا: اأ�صباب الِفنت الطائفية:
١. ال�صباب الدينية: تعد التاأويالت املختلفة 
النبوية  الكرمي والأحاديث  القراآن  لن�صو�س 
لالآراء  والتع�صب  اخلا�صة  والجتهادات 

التي قيلت فيها �صببا رئي�صيا للفنت الطائفية.
النظم  جنحت  ال�صيا�صية:  الأ�صباب   .٢
ال�صيا�صية التي حكمت العراق �صابقا وحاليا 
قاعدة  منطلق  من  الطائفية  الفنت  اثارة  يف 
اأدل على �صحة الطرح من  "فّرق ت�صد"، ول 
قرب  مع  تزامنت  التي  الأخرية  الدعوات 

النتخابات.
ُمتالزمة  تعد  الجتماعية:  الأ�صباب   .٣
املجتمع  يعانيها  والتي  الجتماعية  املاآ�صي 
العراقي واملتمثلة يف اجلهل والتخلف والفقر 

من اأهم املوارد لتغذية الفكر الطائفي.
ثالثا: موقف املُ�صرع العراقي:

يف  العراقي  الد�صتور  اعرتف   : الد�صتور   •
الأديان  متعدد  بلد  العراق  باأن  )املادة/٣( 
العراقيني  وجعل  واملذاهب،  والقوميات 
مت�صاوين اأمام القانون من دون متييز بينهم 
لكل  الحرتام  كفل  وبالتايل  )املادة/١٤(، 

الطوائف.
جرمية  امل�صرع  عالج  العادي:  الت�صريع   •
 )٢/٢٠٠( املادة  يف  الطائفية  الفنت  اثارة 
 ١٩٦٩ ل�صنة   ١١١ رقم  العقوبات  قانون  من 
ل  مدة  بال�صجن  مرتكبها  وعاقب  املُعدل، 

تزيد على �صبع �صنوات او احلب�س.
قانون  من   )  ٤  /٢( املادة  اعتربت  كما   •

ل�صنة   )١٣( رقم  العراقي  الإرهاب  مكافحة 
من  الطائفية  الفتنة  اإثارة  جرمية   ٢٠٠٥
عقوبة  ت�صل  والتي  الإرهابية  اجلرائم 
مرتكبها اىل حد العدام وفق املادة )٤/ ١( 

من القانون نف�صه.
رابعا: التو�صيات: 

العراقي  املجتمع  رغبة  مع  ان�صجاما   •
القتتال  مربع  اىل  العودة  عدم  �صمان  يف 
كُمخت�صني  واجبنا  من  وانطالقا  الطائفي، 
باأن  العراق  يف  العام  الدعاء  جهاز  نو�صي 
�صكاوى  وحتريك  الدعوات  هذه  ر�صد  يتوىل 
اإثارة  الذين يحاولون  املُغر�صني  �صد هوؤلء 
حمبني  ُدمتم  جمددا.ختاماً  الطائفية  الفتنة 

لالإن�صانية وموؤمنني بالتعاي�س ال�صلمي

المسؤولية الناشئة عن إثارة الفتن الطائفية.. "َدَعوات 
نموذجًا"

ُ
الُمغرضين أ

دعوى  بني  نفرق  ان  من  لبد  ال�صرح  يف  نبداأ  ان  قبل 
ت�صحيح ا�صم ودعوى تغيري ا�صم، ففي دعوى ت�صحيح 
ا�صم يكون هناك خطاأ يف ال�صم �صواء كان يف ا�صمه او 
ا�صم والده او والدته او حتى خطاأ يف اللقب. اأما تغيري 
ال�صجالت  يف  �صحيح  ا�صمه  ان  يقر  فال�صخ�س  ا�صم 
اأي خطاأ لكنه يرغب يف تغيري ا�صمه  املدنية ول يوجد 

بالكامل على �صبيل املثال من نور اىل �صم�س.
مالحظة: عند رفع دعوى يجب كتابة ت�صحيح ا�صم اذا 
كان يرغب بالت�صحيح والعك�س �صحيح اذا كان �صاحب 
العالقة يرغب بتغيري ا�صمه يجب كتابة ذلك يف عري�صة 
�صوف  واإل  اي�صا،  و�صريح  وا�صح  ب�صكل  الدعوى 
املحكمة  ا�صتجابة  وعدم  الرد  م�صريها  الدعوى  تكون 
ملو�صوع الدعوى، وهذا ما جاء يف قرار متييزي كانت 
نتيجته الرد........)) قررت حمكمة ا�صتئناف الب�صرة 
ب�صفتها التمييزية اأن اللقب املطلوب ت�صحيحه اإذا كان 
خطاأ  يوجد  فال  العائلة  قيد  �صورة  يف  دّون  ملا  مطابقا 
يف الت�صجيل مما ي�صتوجب رد دعوى ت�صحيح اللقب، 
املحكمة  اأن  اإذ  لقبه،  تغيري  دعوى  اإقامة  وللمدعي 
–املدعي- قد طلب يف عري�صة  اأن املميز عليه  وجدت 
املحكمة  فت�صدر  والطلب  العائلة  قيد  ت�صحيح  دعواه 

قرارها على وفق الدعاء، لذا قررت نق�س القرار((.

اإجراءات دعوى ت�صحيح ا�صم يف �صهادة امليالد 
على  امليالد  �صهادة  يف  ا�صم  ت�صحيح  دعوى  اإجراءات 
لكرثة  الدعوى  هذه  اجراءات  واخرتت  املثال،  �صبيل 

هذا النوع من الدعاوى ول�صعوبتها بع�س ال�صيء:
ميالد  �صهادة  هناك  تكون  ان  يجب  اوىل  كخطوة   /١
ان  يريد  الذي  ال�صخ�س  ))ا�صقاء  ولالخوات  لالخوة 
يقوم بت�صحيح ا�صم يف �صهادة ميالده ولي�س البناء(( 

�صهادة ميالد البوين ان وجدت.
٢/ يجب ان تكون هناك �صورة قيد �صادرة من دائرة 

الحوال املدنية التابع لها املدعي.
دائرة  كل  يف  املوجودة  اللجنة  اىل  طلب  تقدمي   /٣
هي  تكون  اللجنة  وهذه  املدنية  الحوال  دوائر  من 

امل�صوؤولة عن ت�صحيح القيود يف الحوال املدنية.
اللجنة رف�صت  ان  لو  اقامة دعوى  لك  مالحظة: يحق 
ا�صم  ت�صحيح  دعوى  ترفع  ان  حقك  من  كذلك  الطلب، 

مبا�صرة دون احلاجة اىل تقدمي طلب.
٤/ طلب بيان ميالد ))بيان ولدة(( لإح�صار 
�صحيحة  البيانات  كانت  حالة  يف  ميالد  بيان 
امليالد  بيان  موكله  او  املواطن  ياأخذ  بالدفاتر 
يف  للت�صحيح  املعلومات  مركز  ايل  ويذهب 

احلا�صبة وفق النظام اللكرتوين.

دعوى تصحيح االسم
الن�صوز : هو امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها، واأن 
))والالتي  تعاىل  قوله  ن�صوز وردت يف  اأو  نا�صز  كلمة 
تخافون ن�صوزهن فعظوهن واهجروهن يف امل�صاجع 
�صبيال((.  عليهن  تبغوا  فال  اأطعنكم  فاإن  وا�صربوهن 

�صورة الن�صاء الآية ٣٤.
واأ�صل كلمة الن�صوز لغة : يقال مكان نا�صز اأي مرتفع 
عما  وتتعاىل  الزوج  طاعة  عن  ترتفع  الزوجة  فكاأن 

اأوجبه اهلل عليها ول تتوا�صع فلذلك �صميت نا�صزًا . 
اإذا  العراقي  القانون  حكم  يف  نا�صزًا  الزوجة  وتعد 
واإذا  �صرعي  وجه  وبغري  اإذن  بال  زوجها  بيت  تركت 
اأو  �صرعي،  بدون عذر  ال�صفر مع زوجها  اإمتنعت عن 
اإذا حب�صت عن جرمية اأو دين ، ويرتتب عليه �صقوط 

حق الزوجة يف النفقة. 
 اأما اإمتناع الزوج فال يعد ن�صوزًا ، ولي�س للزوجة 
القيام  عن  الزوج  امتنع  اإذا  التفريق  طلب  حق 
بواجباته الزوجية، ولكن لها املطالبة بها ووعظها 
احلاكم  اىل  امرها  رفعت  يوؤثر،  مل  فاإن  اإياه، 
وان  الطالق،  او  بالنفاق  اأما  ويلزم   ، ال�صرعي 

امتنع جاز للحاكم اأن يطلقها بطلبها. 

فيحق  العراقي  ال�صخ�صية  الحوال  قانون  يف  اأما 
للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة �صنتني 
هجرها  اذا  التفريق  طلب  )للزوجة   :)١/٤٣ )املادة 
زوجها مدة �صنتني او اثر بال عذر م�صروع، وان كان 
النفاق  ت�صتطيع  مال  وله  القامة  معروف  الزوج 

منه(.
وُتعد الزوجة نا�صرا يف احلالت الآتية:
١. منع الزوجة لزوجها من الدخول بها.

اإذن  دون  من  الزوجية  منزل  من  الزوجة  خروج   .٢
زوجها. 

٣. امتناع الزوجة عن ال�صفر مع زوجها. 
٤. امتناع الزوجة عن النتقال مع زوجها مل�صكن اخر. 
ت�صتجيب  ول  بالطاعة  اإنذارا  الزوج  لها  وجه  اإذا   .٥
له خالل ٣٠ يوًما من تاريخ الإنذار )ويف هذه احلالة 

يتمكن الزوج من اإثبات ن�صوز زوجته ب�صهولة(. 
٦. اإذا اعرت�صت الزوجة على حكم اإنذار الدخول 
من  اعرتا�صها  برف�س  املحكمة  وتق�صي  بالطاعة 
خالل حكم نهائي، )وهنا اأي�صا يحق للزوج اإقامة 

دعوى لإثبات ن�صوز الزوجة(.

نشوز الزوجة في القانون العراقي

املحامية زينة اأبو قالم 
حتى  لالم  احل�صانة  حق  تعطي  العربية  الدول  اغلب 
امتام املح�صون عمر ١٥ ومن ثم يخري، وذلك لأن الطفل 
حقوق  ومنظمات  الدولية  والتفاقيات  لوالدته،  بحاجة 

الطفل توؤكد ان الطفل هو من مل يتجاوز الثامنة ع�صرة.
املح�صون  بلوغ  اإىل  وت�صتمر  لالم،  احل�صانة  املغرب:   #
�صن الر�صد القانوين )١8( للذكر والنثى على حد �صواء، 
البقاء  يف  يخري  ع�صرة  اخلام�صة  املح�صون  امتام  وعند 
عند والدته اأو الإقامة عند والده. )املادة ١٦٦ و١7١( .

# الأردن : احل�صانة لالم، وتنتهي ح�صانة الم باإمتام 

املح�صون اخلام�صة ع�صرة ويعطى املح�صون بعد بلوغ 
احلا�صنة.  الأم  يد  يف  البقاء  يف  الختيار  حق  ال�صن  هذا 

)املادة ١7٠و ١7٣ (.
# م�صر : احل�صانة لالم، وينتهي حق احل�صانة باإمتام 
ال�صغري او ال�صغرية اخلام�صة ع�صرة، ويخري القا�صي 
يد  يف  بالبقاء  ال�صن  هذا  بلوغ  بعد  ال�صغري  اأو  ال�صغري 

احلا�صنة.
للغالم  احل�صانة  وتنتهي  لالم،  احل�صانة  #الكويت: 
بالبلوغ بينما النثى حتى زواجها والدخول بها. )املادة 

١8٩ واملادة ١٩٤(.

احل�صانة  مدة  وتنق�صي  لالم،  احل�صانة  #اجلزائر: 
وبالن�صبة  �صنة،   )١٩( بتمام  الزواج  �صن  النثى  ببلوغ 

للذكر للقا�صي ان ميدد احل�صانة اإىل )١٦( �صنة.
املح�صون  امتام  وحتى  لالم،  احل�صانة   : #ال�صعودية 
عند  البقاء  يف  يخري  ثم  ومن  ع�صرة،  اخلام�صة  عمر 
احل�صانة  قانون  )وفق  والده.  عند  القامة  اأو  والدته 

اجلديد ١٤٤١(.
حتى  احل�صانة  وت�صتمر  لالم،  احل�صانة   : #�صوريا 
يخري  ثم  ومن  ع�صرة،  اخلام�صة  عمر  املح�صون  امتام 

يف الإقامة عند احد والديه. )املادة ١٣7(.

العربيةانتهاء سن الحضانة في الدول 
ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  يف 
 ١٩٥٩ ل�صنة   ١88 رقم  العراقي 

النافذ
يبيح  �صبباً  )ال�صكر(  يعد  هل   *

للزوجة طلب التفريق؟
قانونيا  - ان ال�صكر ل يعد �صبباً 
التفريق  طلب  للزوجة  يبيح 
قانون  من   ٤٠ م  لأن  زوجها  من 
اإمنا  النافذ  ال�صخ�صية  الأحوال 
ا�صرتطت الإدمان على امل�صكرات.

* ما ا�صباب ف�صخ عقد الزواج؟
الأحوال  قانون  �صدور  بعد   -
 ١88 رقم  النافذ  ال�صخ�صية 
حدد  والذي  املعدل   ١٩٥٩ ل�صنة 
هنالك  يعد  فلم  التفريق  حالت 
ورد  ما  با�صتثناء  للف�صخ  �صبب 
القانون  من   ٤  / ال�صاد�صة  م  يف 

املذكور.
طلب  للزوجة   )  ٤  /٦  ( م   ن�س 
ف�صخ العقد عند عدم اإيفاء الزوج 

مبا ا�صرتط �صمن عقد الزواج .
تقدير  يف  اخلبري  دور  ما   *
التعوي�س عن الطالق التع�صفي؟ 
يف  ينح�صر  اخلبري  دور  ان   -
والتي  ال�صهرية  النفقة  حتديد 
التعوي�س  ا�صا�صها  على  يح�صب 
ل  التي  النفقة  فرته  حتديد  بعد 
تزاد على �صنتني من قبل املحكمة 
ال�صتعانة  للمحكمة  يجوز  ول 
بهم لتحديد درجة تع�صف الزوج.

معلومات للفائدة

بني  جوهرية  فروقات  هناك  حقيقة 
م�صت�صار  حقوقي،  )حمامي،  م�صطلحات 
بالتفرقة  عليه  يلتب�س  منا  وكثري  قانوين(، 

فيما بينها:-
١. املحامي: هو حائز على �صهادة جامعية 
املحامني  نقابة  يف  وم�صجل  القانون  يف 
وميار�س مهنة املحاماة.. ويحق له الرتافع 
ذات  الق�صائية  والدوائر  املحاكم  امام 

ال�صلة.
٢. احلقوقي: حائز على �صهادة جامعية يف 
العام،  املدعي  القا�صي،  وي�صمل:  القانون، 
املعاون الق�صائي، املحقق الق�صائي، املنفذ 
العديل، موظفي الدوائر القانونية يف الدوائر 
اجلي�س  و�صباط  الدولة،  لوزارات  التابعة 
املخت�صة  والهيئات  والجهزة  وال�صرطة 
والعاملني  القانون  �صهادة  على  احلا�صلني 

يف جمالها.
٣. امل�صت�صار القانوين: احلا�صل على اجازة 

الرتافع  له  يحق  ول  احلقوق  كلية  من 
ويقت�صر  الق�صائية  والدوائر  املحاكم  امام 
القانونية  امل�صورة  اإبداء  على  اخت�صا�صه 

واإعداد  الن�صو�س  حتليل  على  وامل�صاعدة 
القانونية، وهذا يكون اما حماميا  البحاث 

تارك املهنة ذا خربة او قا�صيا متقاعدا.

الفرق بين المحامي والحقوقي 
لتمكني والمستشار القانوني هو  القيم  تعيني  من  الهدف  اإن 

عليها  واملحافظة  امواله  اإدارة  من  ذويه 
وليت�صنى لهم احل�صول على حكم بوفاته 
املدة  مرور  بعد  للمفقود(  )بالن�صبة 
ن�صت  حيث  �صنوات،   ٤ وهي  القانونية، 
القا�صرين  رعاية  قانون  من   )8٦( املادة 
)املفقود هو الغائب الذي انقطعت اخباره 
واي�صا  مماته(..  او  حياته  تعرف  ول 
رعاية  قانون  من   )8٥( املادة  ن�صت 
الذي  ال�صخ�س  هو  )الغائب  القا�صرين 
غادر العراق او مل يعرف له مقام فيه مدة 
اخباره  تنقطع  ان  دون  �صنة  على  تزيد 
او  م�صاحله  تعطيل  ذلك  على  وترتب 

م�صالح الغري(.
بحقه  �صدر  الذي  ال�صخ�س  هو  ال�صجني: 
خم�س  مدة  اجلنائية  املحكمة  من  حكم 

�صنوات فاأكرث.
احل�صول  لغر�س  املطلوبة  الإجراءات 

على حجة القيمومة
احلجة  طالب  قبل  من  طلب  يقدم   -١

الأحوال  حمكمة  يف  معدة  ا�صتمارة  وفق 
ال�صخ�صية اىل القا�صي يطلب فيه تن�صيب 

قيم. 
٢- بطاقة الحوال املدنية لطالب احلجة 

واولد املفقود او الغائب او ال�صجني.
باملفقود  التحقيقية اخلا�صة  الوراق   -٣
او الغائب والإعالن يف جريدتني ر�صميتني.

بعقوبة  عليه  للمحكوم  بالن�صبة   -٤
ال�صجن يقدم ا�صت�صهاد من دائرة موؤ�ص�صة 
مدة  فيه  مبينة  الجتماعي  ال�صالح 
وحل  القطعية  الدرجة  واكت�صابه  احلكم 

اإقامة املحكوم عند �صدور احلكم. 
القا�صرين  رعاية  دائرة  اىل  يكتب   -٥

لبيان موقفها حول ا�صدار احلجة.
لتزويد  ال�صرطة  مركز  اىل  يكتب   -٦

املحكمة مبا يوؤيد فقدان ال�صخ�س.
لتزويد  التحقيق  حمكمة  اىل  يكتب   -7
املحكمة بن�صخة من الأوراق التحقيقية.

يتم  اعاله  الإجراءات  اكتمال  بعد   -8
واقوال  احلجة  طالب  اقوال  تدوين 

ال�صهود.
اخلا�س  ال�صجل  تقدمي  يتم  بعدها   -٩

القا�صي  اىل  ال�صبارة  مع  باحلجج 
لتوقيع حجة القيمومة.

حجة القيمومة على )المفقود - الغائب - المسجون(
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مبداأ احلكم
اإذا كان املتهم قد طعن املجني عليه بال�سكني 
ج�سمه  من  خطرة  اأماكن  يف  طعنات  عدة 
�سببت له متزقات واأنزفة دموية غزيرة مما 
فعله  فاإن  مبا�سرة،  ب�سورة  وفاته  اإىل  اأدت 
تنطبق  املوت  اإىل  مف�سيا  �سربا  يعد  ال  هذا 
واإمنا  عقوبات،   410 املادة  اأحكام  عليه 
يكون جرمية قتل عمدا تنطبق عليها اأحكام 
املادة 405 منه، الن الق�سد اجلنائي يكون 
متوفرا لدى املتهم با�ستهدافه االإجهاز على 

املجني عليه وقتله ولي�س جمرد �سربه.
ن�س احلكم

حمكمة  باأن  تبني  واملداولة  التدقيق  لدى 
عند  �سواب  على  تكن  مل  بابل  جنايات 

 1987-7-29 بتاريخ  القرار  اإ�سدارها 
188-ج-1987-86  املرقمة  الدعوى  يف 
املادة  وفق  )خ(  امللقب  )خ(  املتهم  باإدانة 
التي  اجلرمية  اأن  بحجة  عقوبات   410
مف�سيا  �سربا  تعد  املذكور  املدان  ارتكبها 
قد  كانت  حيث  االأدلة  الن  ذلك  من  للموت 
املجني  طعن  قد  كان  )خ(  باأن  اأظهرت 
اأماكن  يف  طعنات  عدة  بال�سكني  )ح(  عليه 
خطرة من ج�سمه كانت قد �سببت التمزقات 
اإىل  اأودت  الغزيرة والتي  الدموية  واالنزفة 
الق�سد  فاإن  لذلك  مبا�سرة..  ب�سورة  وفاته 
كان  املذكور  املتهم  لدى  املتوفر  اجلنائي 
عليه  املجني  على  االإجهاز  منه  م�ستهدفا 
التي  والوقائع  �سربه،  جمرد  ولي�س  وقتله 

االآلة  هي  هذه  الفعل  نية  توفر  على  تدل 
وتعدد  اجلارحة(  )ال�سكني  امل�ستعملة 
ج�سم  من  اخلطرية  واملوا�سع  االإ�سابات 
عند  املتهم  ا�ستهدفها  التي  عليه  املجني 
القرارات  كل  نق�س  قرر  لذا  له..  طعنه 
واإعادة  )خ(  للمتهم  بالن�سبة  ال�سادرة 
املحاكمة  الإجراء  حمكمتها  اإىل  الدعوى 
اإليه وفق املادة  جمددا بغية توجيه التهمة 
الق�سية  تتطلب  ما  واإ�سدار  عقوبات،   405
مبوجبها،  اإليه  بالن�سبة  اأخرى  قرارات  من 
وملوافقة  موقوفا  )خ(  املتهم  يبقى  اأن  على 
بالن�سبة  ال�سادرة  االأخرى  القرارات  �سائر 
ت�سديقها،  قرر  للقانون  )ت(  االآخر  للمتهم 

و�سدر القرار باالتفاق يف 1988-2-29.  

توافر القصد الجنائي لدى المتهم

مبداأ احلكم
فاإن  ا�ستعمله،  ثم  املحرر  املتهم  زور  اإذا 
ببع�سهما  مرتبطتني  جرميتني  يكون  فعله 
بينهما  وجتمع  التجزئة  يقبل  ال  ارتباطاً 
املادة  تطبيق  ي�ستلزم  ما  الغر�س،  وحدة 
142 عقوبات، واحلكم بالعقوبة املقررة لكل 
جرمية مع االأمر بتنفيذ العقوبة االأ�سد دون 

�سواها.
ن�س احلكم

من  تاأيد  انه  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
التحقيق  مراحل  كل  يف  )م(  املتهم  اإقرار 
االإثبات  �ساهد  ب�سهادة  املعزز  واملحاكمة 
زور  املذكور  املتهم  اأن  )ع(  املرور  مفو�س 

عبارة  بحك  له  العائدة  ال�سوق  اإجازة 
بداًل  و�سجل  فيها،  املدونة  حكومي(  )�سائق 
وانه   ،)78 هاتف  ح  )�سائق  عبارة  عنها 
فاإن  ا�ستعمل هذه االإجازة املزورة.. وعليه 
تزوير  االأوىل  جرميتني،  كّون  املتهم  فعل 
اإجازة ال�سوق تنطبق على املادة )289( من 
االإجازة  هذه  ا�ستعمال  عن  والثانية  ق.ع، 
فعل  فاإن  وعليه  مزورة..  باأنها  علمه  رغم 
اجازة  تزوير  االأوىل  اجلرميتني  كون  املتهم 
املادة )289( من ق.ع  ال�سوق تنطبق على 
باأنها  علمه  رغم  االإجازة  ا�ستعمال  والثانية 
مزورة وفق املادة )298( من ق.ع خالفاً ملا 
من  ال�سليمانية  جنايات  حمكمة  اإليه  ذهبت 

انه كون جرمية واحدة تنطبق على املادة 
اإىل  وا�ستنادًا  لذا  ق.ع(،  من   298-289(
حكم الفقرة )7( من املادة )259( من قانون 
كل  نق�س  قرر  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول 
واإعادة  الدعوى  يف  ال�سادرة  القرارات 
املنوال  وفق  فيها  لل�سري  اإليها  االأوراق 
املتقدم، على اأن تالحظ املحكمة باأن هاتني 
اجلرميتني مرتبطتان ببع�سهما ارتباطاً ال 
يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغر�س، 
ما يقت�سي مالحظة حكم املادة )142( من 
يبقى  اأن  على  العقوبة  فر�س  عند  ق.ع 
الدعوى،  ح�سم  حلني  كفالته  على  املتهم 

و�سدر القرار باالتفاق يف 1981-5-16.

جريمتان مرتبطتان ببعضهما ارتباطًا ال 
يقبل التجزئة

نوع احلكم: جنائي
رقم احلكم: 922/ا�سرتاك/2008

تاريخ اإ�سدار احلكم: 2008/5/13
التمييز  حمكمة  اال�سدار:  جهة 

االحتادية

مبداأ احلكم
التي  للحادث  االقرب  ال�ساهدات  ان 
املتهمني  �سمن  كان  املتهم  ان  توؤيد 
الذين اقتحموا دار املجنى عليه وكان 
لال�سرتاك  الإدانته  تكفي  �سالحاً  يحمل 

يف جرمية قتل املجنى عليه.
ن�س احلكم

ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
اجلنايات  حمكمة  من  ال�سادر  القرار 
يف   2007/11/18 بتاريخ  قار  ذي 

326/ج/2007  املرقمة  الدعوى 
املتهم  اىل  املوجهتني  التهمتني  باإلغاء 
على  بني  قد  عنه  واالفراج  )ح( 
احكام  وتطبيق  االدلة  تقرير  يف  خطاأ 
الن  ذلك  �سحيحاً،  تطبيقا  القانون 
باحلق  املدعي  افادات  من  الثابت 
و)خ(و)م(  )اأ(  وال�سهود  ال�سخ�سي 
املدونة يف دور التحقيق وهي �سهادات 
املتهم )ح( كان  ان  للحادث من  اقرب 
دار  اقتحموا  الذين  املتهمني  �سمن 
�سالحاً،  يحمل  وكان  عليها  املجنى 
كافية  املتوافرة  االدلة  تكون  وبذلك 
ا�سرتاكه يف  املذكور عن  املتهم  الإدانة 
وحيث  عليها..  املجنى  قتل  جرمية 
ان املحكمة �سارت يف الدعوى بخالف 
ذلك قرر نق�س كل القرارات ال�سادرة 
الدعوى  ا�سبارة  واعادة  الدعوى  يف 
املتهم  حماكمة  الإجراء  حمكمتها  اىل 
القرار  و�سدر  تقدم،  ما  وفق  جمددًا 
من  /اأ-7  املادة  الأحكام  ا�ستنادًا 
اجلزائية  املحاكمات  ا�سول  قانون 
باالتفاق يف جمادي االوىل/ 1429 هـ 

املوافق 2008/5/13م.

الشاهدات األقرب للحادث

مبداأ احلكم
وهي  بالكاآبة  املتهم  اإ�سابة  اإىل  الطبي  التقرير  اأ�سار  اإذا 
عاهة عقلية اأورثته �سعفاً يف االإدراك واالإرادة، فاإن ذلك 

يعد عذرًا خمففاً للعقوبة طبقاً للمادة 130 عقوبات.

ن�س احلكم
وفق  )م(  املتهم  اإدانة  ان  وجد  واملداولة  التدقيق  لدى 
 31 املادة  بداللة   406 املادة  من  –اأ-  االأوىل  الفقرة 
الدعوى،  يف  املتوفرة  لالأدلة  بالنظر  �سحيحة  عقوبات 
اإال ان املحكمة قد اأخطاأت يف فر�س العقوبة رغم اإنها قد 
اأ�سارت يف حيثيات االإدانة اإىل ان املتهم املذكور م�ساب 
االإدراك  يف  �سعفاً  اأورثته  عقلية  عاهة  وهي  بالكاآبة 
واالإرادة، كما اثبت ذلك تقرير اللجنة الطبية املخت�سة 
يف م�ست�سفى االأمرا�س العقلية والع�سبية يف ال�سماعية، 

وملا كان ذلك يعد مبقت�سى املادة )60( عقوبات موؤثرًا يف 
م�سوؤولية املتهم يوجب تخفيفها باعتبار ان نق�س االإدراك 
اأو �سعفه النا�سئني عن هذه العاهة عذر خمفف الأجله، 
حتديد  عند  عقوبات   )130( املادة  تطبيق  وجب  فقد 
العقوبة، ومبقت�سى هذه املادة يتعني النزول بالعقوبة 
وا�ستنادًا  لذلك  اأ�سهر،  �ستة  تقل عن  ال  ملدة  اإىل احلب�س 
قرر  االأ�سولية   259 املادة  من  الثالثة  الفقرة  الأحكام 
يف  ال�سادرة  الفرعية  والقرارات  االإدانة  قرار  ت�سديق 
)م(  املدان  على  بها  املحكوم  العقوبة  وتبديل  الدعوى 
 130 باملادة  ا�ستدالاًل  �سنوات  ثالث  ملدة  احلب�س  اإىل 
وتنظيم  �سجنه  ومدة  توقيفه  منها  له  يح�سب  عقوبات 
موؤ�س�سة  اإىل  واإر�سالها  بذلك،  جديدة  حب�س  مذكرة 
املحكوم  فيها  يق�سي  التي  للكبار  االجتماعي  االإ�سالح 
عليه عقوبته، و�سدر القرار باالتفاق يف 1981-6-16.

إصابة المتهم بالكآبة

نوع احلكم: مرافعات
رقم احلكم: 59/   /2015

تاريخ ا�سدار احلكم: 2015/2/10
ا�ستئناف  حمكمة  اال�سدار:  جهة 
الب�سرة االحتادية ب�سفتها التمييزية

مبداأ احلكم
اأو  العائدية  تثبيت  بقرار  الطعن  اإن 
يكون  املجدد  الت�سجيل  طلب  رف�س 
ا�ستنادا  القرار  اإعالن  مدة  خالل 
قانون  من  و50   49 املواد  الأحكام 

الت�سجيل العقاري.

ن�س احلكم
اأن  لوحظ  واملداولة  التدقيق  لدى 
قا�سي  امللكية  تثبيت  جلنة  رئي�س 
القرار  ا�سدر  املدينة  بداءة  حمكمة 
املوؤرخ يف 2014/11/3 برف�س طلب 
املقدم من قبل ورثة  الت�سجيل املجدد 

) ج. �س. ح ( كل من ) ك. و غ  و ح  
مقاطعة   264 ت�سل�سل  للعقار   ) و.... 
 1/1 القطعة  من  جزء  هي  والتي   24
تثبيت  حم�سر  اإىل  ا�ستنادا  الهوير 
بن�سره  القرار  اأعلن  وقد  امللكية، 
هما  بوقتني  حمليتني  �سحيفتني  يف 
يف   2124 بالعدد  الثقايف  الربملان 
اليوم  العراق  و   2014/12/21
 2014/12/21 يف   2255 بالعدد 
بالئحته  بالقرار  طعن  املميز  وان   ،
التمييزية املدفوع عنها الر�سم بتاريخ 
الطعن  اأن  وحيث   ..  2014/12/4
اأو رف�س طلب  العائدية  بقرار تثبيت 
الت�سجيل املجدد يكون خالل مدة اإعالن 
القرار ا�ستنادا الأحكام املواد 49 و50 
وحيث  العقاري،  الت�سجيل  قانون  من 
اأن القرار �سدر بتاريخ 2014/11/3 
حمليتني  �سحيفتني  يف  اإعالن  ون�سر 

بتاريخ 2014/12/21 ، وان الطعن 
 2014/12/4 بتاريخ  قدم  التمييزي 
بالن�سر  االإعالن  قبل  قدم  انه  اأي 
عليه  القانون..  اأوجبه  ملا  خالف 

�سكال،  التمييزي  الطعن  رد  قرر 
وحتميل املميز ر�سم التمييز، و�سدر 
الثاين  ربيع   /20 يف  باالتفاق  القرار 
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الطعن بقرار تثبيت العائدية

نوع احلكم: مرافعات
رقم احلكم:57/  /2015

تاريخ ا�سدار احلكم: 2015/2/12
الب�سرة  ا�ستئناف  حمكمة  اال�سدار:  جهة 

االحتادية ب�سفتها التمييزية
مبداأ احلكم

ال�سائع  املال  ال�سريكة يف  للمحكمة و�سف  لي�س 
اأن  دون  من  الدعوى  يف  ثالث(  )�سخ�س  باأنها 
لدخولها  طلب  تقدمي  لوكيلها  اأو  لها  ي�سبق 
تقرر  ان  دون  ومن  الدعوى،  يف  ثالثا  �سخ�سا 
املحكمة قبول هذا الدخول، وعلى املحكمة عند 
قبولها دخول ال�سركاء يف املال ال�سائع ا�سخا�سا 
ثالثة يف الدعوى ان ت�ستويف الر�سم القانوين عن 

ادخالهم.
ن�س احلكم

بعد التدقيق واملداولة تبني ان الطعن التمييزي 
�سكال،  قبوله  قرر  القانونية  املدة  �سمن  واقع 
وجد  املميز  القرار  على  النظر  عطف  ولدى 
الن  ذلك  للقانون،  وخمالف  �سحيح  غري  انه 
اجلل�سة  يف  طلب   ) املميز   ( املدعي  وكيل 
 ( ال�سريكني  اإدخال   2014/11/16 املوؤرخة 
ق. ك. هـ.   و   خ. هـ. م. ( ا�سخا�سا ثالثة يف 
النظر  �سرف  ثم  املدعي،  اىل  من�سمني  الدعوى 
اجلل�سة  يف   ) م.  هـ.  خ.   ( ال�سريكة  ادخال  عن 
نف�سه  وبالوقت   ..  2014/12/23 املوؤرخة 
لوحظ ان املحكمة مل تبت بطلب ال�سريك ) ق. 
ومل  الدعوى  يف  ثالثا  �سخ�سا  للدخول   ) ه.  ك. 

ت�سر اىل وكالة وكيله املحامي ) �س. ع. ا. ( ، 
باأنها   ) م.  هـ.  ك.   ( ال�سريكة  و�سفت  اأنها  كما 
ي�سبق  اأن  دون  من  الدعوى  يف  ثالث  �سخ�س 
�سخ�سا  لدخولها  طلب  تقدمي  لوكيلها  اأو  لها 
املحكمة  تقرر  ان  دون  ومن  الدعوى،  يف  ثالثا 
قبول هذا الدخول، وكان يقت�سي باملحكمة عند 
قبولها دخول ال�سركاء يف املال ال�سائع ا�سخا�سا 
ثالثة يف الدعوى ان ت�ستويف الر�سم القانوين عن 
التخلية  طلب  ان  لها  يتحقق  وبعدما  ادخالهم 
باإدخال  االكرب  القدر  ا�سحاب  من  �سادر 
اال�سخا�س الثالثة، فعليها امل�سي بنظر الدعوى 
واكمال حتقيقاتها و�سوال للحكم العادل، ويعد 

االنذار ال�سادر من املدعي ) املميز ( اىل املدعى 
عليه ) املميز عليه ( الذي راعى فيه مدد التنبيه 
ان�سمام  بعد  التخلية  لطلب  جمزيا  باالخالء 
يتوىل  الذي  ال�سريك  ان  اإذ  الثالثة،  اال�سخا�س 
ادارة املال ال�سائع دون اعرتا�س باقي ال�سركاء 
القانون  من   3/1064( املادة  عنهم  وكيال  يعد 
تراِع  مل  البداءة  حمكمة  ان  وحيث  املدين(، 
نق�سه  ذلك مما اخل ب�سحة حكمها.. عليه قرر 
تقدم،  ما  الإتباع  حمكمتها  اىل  الدعوى  واعادة 
للنتيجة،  تابعا  التمييز  ر�سم  يبقى  ان  على 
الثاين  ربيع   /22 يف  باالتفاق  القرار  و�سدر 
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دخول الشركاء في المال الشائع 
)شخصا ثالثا( 

مبداأ احلكم
اإن دعوى التمليك ال تقام على الورثة اإ�سافة للرتكة، واإمنا 
اأن  ت�سلح  ال  الرتكة  الن  ال�سخ�سية،  ب�سفتهم  عليهم  تقام 
املدعى  اإىل  تنتقل  العقار  ملكية  الن  للمدعني  خ�سما  تكون 

عليهم بوفاة مورثهم.
ن�س احلكم

لدى التدقيق واملداولة وجد اأن الطعن التمييزي مقدم �سمن 
على  النظر  عطف  ولدى  �سكال،  قبوله  قرر  القانونية  املدة 
القرار املميز وجد انه غري �سحيح وخمالف للقانون، ذلك اأن 
املحكمة قد ق�ست يف قرارها املميز برد دعوى املدعني لعدم 
املدعى  الدعوى على  اأقاموا  املدعني  توجه اخل�سومة كون 
الدعوى  اإقامة  عليهم  وكان  ال�سخ�سية،  ب�سفتهم  عليهم 
على املدعى عليهم اإ�سافة لرتكة مورثهم، وهذا التوجه من 
املحكمة غري �سحيح، اإذ اأن دعوى التمليك ال تقام على الورثة 
وان  ال�سخ�سية،  ب�سفتهم  عليهم  تقام  واإمنا  للرتكة  اإ�سافة 
الرتكة ال ت�سلح اأن تكون خ�سما للمدعني يف مثل هذه الدعوى 
مورثهم،  بوفاة  عليهم  املدعى  اإىل  انتقلت  العقار  ملكية  الن 
واأ�سبحوا مالكني للعقار، وان خ�سومة املدعى عليهم يف هذه 
الالزمة  حتقيقاتها  اإكمال  املحكمة  وعلى  �سحيحة  الدعوى 

املميز  القرار  نق�س  قرر  عليه  العادل..  القرار  اإىل  و�سوال 
اأن يبقى  واإعادة الدعوى اإىل حمكمتها الإتباع ما تقدم، على 
ر�سم التمييز تابعا للنتيجة، و�سدر القرار باالتفاق يف 23/ 

ربيع االأول/1436هـ املوافق 2015/1/15.

دعوى التمليك ال تقام على الورثة
مبداأ احلكم

قرار  مبوجب  العام  العفو  بقانون  املتهم  �سمول 
�سابق من اللجنة الق�سائية اخلا�سة بتنفيذ قانون 
الي�ستوجب   2008 ل�سنة   19 رقم  العام  العفو 
جديد  قرار  الإ�سدار  ثانية  عليها  االوراق  عر�س 
قرار  تنفيذ  التحقيق  حمكمة  وعلى  باملو�سوع، 

اللجنة.
ن�س احلكم

مقدم  الطعن  ان  لوحظ  واملداولة  التدقيق  لدى 
�سمن مدته القانونية قرر قبوله �سكال، ولدى عطف 
�سحيح  غري  انه  وجد  املميز  القرار  على  النظر 
القرنة  حتقيق  حمكمة  ان  ذلك  للقانون،  وخمالف 
 2014/2/25 985يف  بالعدد  كتابها  ومبوجب 
احالت االوراق التحقيقية اخلا�سة باملتهمني )و( 
 31/11/444 املادة  وفق  و)�س(  و)م(  و)ع( 
اخلا�سة  الق�سائية  اللجنة  على  العقوبات  قانون 
 2008 ل�سنة   19 رقم  العام  العفو  قانون  بتنفيذ 
للنظر يف �سمولهم بالقانون، وان اللجنة وبقرارها 
 2014/3/11 يف  66/ت/عفو/2014  بالعدد 
اعتربت املتهم )�س( م�سموال بقانون العفو العام، 
�سمولهم  مت  اأن  �سبق  اأعاله  املتهم  اأن  وحيث 
بالقانون مبوجب قرار جديد باملو�سوع من قبلها، 

حمكمة  كتاب  مو�سوع  املتهمني  بقية  اأن  وحيث 
بالقانون  �سمولهم  مت  اأن  �سبق  القرنة  حتقيق 
مبوجب قرار اللجنة الق�سائية العدد 2013/288 
يف 2013/2/8 واكت�سب القرار درجة البتات فال 
ثانية  التحقيقية  االأوراق  الإر�سال  �سبب  يوجد 
االأوراق  واعادة  نق�سه  قرر  عليه  اللجنة..  اىل 

اىل  الإر�سالها  الق�سائية  اللجنة  اىل  التحقيقية 
املحكمة  هذه  قرار  لتنفيذ  القرنة  حتقيق  حمكمة 
 2013/8/28 يف   2013/ 66/ت/عفو  بالعدد 
يف   2013/288 بالعدد  الق�سائية  اللجنة  وقرار 
/23 يف  باالتفاق  القرار  و�سدر   ،  2013/12/8
جمادي االأول /1435/هـ  املوافق 2014/3/25.

شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب 
قرار سابق
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ليث جواد

عّد قا�ٍص متخ�ص�ص بالأحوال ال�صخ�صية مكاتب 
ال�صرعي عامال م�صاعدا يف زيادة حالت  املاأذون 
الزواج والطالق خارج املحكمة، موؤكدا ان اغلب 
ال�صرعي  املاأذون  يجريها  التي  الطالق  حالت 
اأن هذه  اآخر  قا�ص  �صرعية وقانونية. وذكر  غري 
اأكرث  اإىل ت�صجيل  التنظيم، لفتا  املكاتب ينق�صها 
يف  يوميا  خارجي  طالق  ت�صديق  حالة   20 من 
الطالق  �صهولة  على  يدل  ما  الواحدة،  املحكمة 

التي يقوم بها املاأذون ال�صرعي.
ال�صخ�صية  الأحوال  حمكمة  اأول  قا�صي  وقال 
حديث  يف  ال�صاعدي،  ر�صمي  علي  العمارة،  يف 
تعمل  ال�صرعي  املاأذون  "مكاتب  اإن  لـ)الق�صاء(: 
كتاب  تواجد  منطقة  ويف  املحكمة  بناية  خارج 
يحملون  كونهم  ر�صمية  ب�صورة  العرائ�ص 
الهيئة  قبل  من  �صادرة  ق�صائي(  )خبري  هوية 

ال�صتئنافية يف املحكمة".
بع�ص  يحقق  "عملهم  اأن  ال�صاعدي  واأ�صاف 
ال�صلبيات  من  كثريا  اأن  اإل  اأحيانا  الإيجابيات 
عادة  "هوؤلء  اأن  اإىل  لفتا  العمل"،  هذا  تكتنف 
امل�صوؤوليات  بع�ص  الأطراف  باإفهام  يقومون  ما 
ال�صرعية عند اإبرام عقد الزواج اأو اإيقاع الطالق 
باأنهم  فترتكز  ال�صلبيات  اأما  اإيجابية،  وهذه 
الزواج  حالت  زيادة  يف  م�صاعدا  عامال  اأ�صحوا 
التي  املخالفات  من  الرغم  على  املحكمة  خارج 
اأ�صباب  اأو  ال�صن  الزيجات ك�صغر  بع�ص  تكتنف 

اأخرى متنع احل�صول على عقد زواج".
يف  اأ�صهمت  املكاتب  "تلك  اأن  القا�صي  واعترب 

ازدياد حالت الطالق اأي�صاً، لأنهم جعلوا اإيقاع 
م�صوؤولة  وغري  �صهلة  بطريقة  اأمامهم  الطالق 
على  يقفون  فال  الأجر،  على  احل�صول  مقابل 
اأ�صباب الطالق ول يقدمون اأية ن�صيحة ملن يروم 
الطالق  حالت  "اأغلب  اأن  وتابع  النف�صال". 
لل�صرع والقانون  اأمامهم تكون خمالفة  تقع  التي 
القانونية  املعامالت  من  الكثري  يجهلون  كونهم 

وال�صرعية".
ويوؤكد ال�صاعدي على "�صرورة تنظيم عمل تلك 
عملهم  ومتابعة  ال�صرعيني  للمخولني  املكاتب 
"العقود  اأن  مبينا  منهم".  املق�صرين  وحما�صبة 
التي تربم خارج املحكمة يتم التعامل معها وفقا 
للقانون عرب تقدمي طلب معنون اإىل هذه املحكمة 
الواقع  الزواج  ت�صديق  حجة  على  للح�صول 
خارج املحكمة وفقا لالإجراءات والتعليمات التي 

ن�ص عليها القانون".
الأحوال  حمكمة  قا�صي  يرى  جانبه،  من 
ال�صخ�صية يف النا�صرية، مرت�صى �صليم خ�صاف، 
يف حديث لـ"الق�صاء": اأن "عمل املاأذون ال�صرعي 
بالأحكام  واملعرفة  التنظيم  ينق�صه  البالد  يف 
ال�صرعية، وهناك اأ�صخا�ص غري موؤهلني يقومون 
جمة  م�صاكل  اأمام  املحاكم  ي�صع  ما  املهام  بهذه 
تتمثل بعدم �صحة املعلومات املدونة يف احلجة 

ال�صرعية اأو عدم ح�صور اأطرافها".
"اغلب اأ�صحاب هذه املكاتب لي�صوا  اأن  واأ�صاف 
بل  ال�صرعية  الأحكام  يف  التفقه  من  درجة  على 
اإن ق�صما منهم مل يطلع على تلك الأحكام ويقوم 
باإ�صدار احلجج من دون اإملام باآثارها ما يرتتب 
بل  ل  والطالق،  الزواج  وقائع  بطالن  ذلك  على 

مع  احلجج  اإ�صدار  اإىل  ببع�صهم  التمادي  و�صل 
م�صوؤولية  باأن  والحتجاج  �صحتها  بعدم  علمه 
الواقعة  يف  ال�صرعية  ال�صروط  توفر  من  التحقق 

تقع على عاتق املحكمة".
مائة األف اأجرة الطالق

اآثار  "وجود  عن  خ�صاف  القا�صي  ويتحدث 
�صلبية لعمل تلك املكاتب بخ�صو�ص عقود الزواج 
يكون  املكاتب  تلك  "عمل  اأن  اإىل  والطالق"، لفتا 
لقاء مبالغ مالية ت�صل يف بع�ص الأحيان اإىل مائة 
األف دينار للواقعة الواحدة، ما يجعل اأ�صحاب 
للتحقق  الالزمة  اجلهود  يبذلون  ل  املكاتب  تلك 

من الأحكام ال�صرعية".
اأن  نالحظ  الزواج  عقود  "يف  اأنه  واأو�صح 
ا�صحاب املكاتب ال�صرعية يقومون باإبرام العقد 
بع�ص  ويف  العاقدين،  اأهلية  من  التحقق  دون 
الأحيان دون ح�صور طرفيه وما يرتتب على ذلك 
من م�صاكل حول عدم �صحة التوقيع يف احلجة اأو 

عدم �صحة املعلومات املدونة فيه".
واأ�صار خ�صاف اإىل اأن "املاأذون ال�صرعي، وب�صبب 
املردود املادي، ل يحول دون اإيقاع الطالق، وهذا 
يعد هدما لكيان الأ�صرة التي تعد لبنة املجتمع".
ال�صخ�صية  الأحوال  حمكمة  قا�صي  ويقرتح 
ال�صرعي  املاأذون  على  ال�صرعية  ال�صفة  "اإ�صفاء 
من خالل الوقفني ال�صني وال�صيعي بعد اجتيازهم 
اختبارات تت�صمن ح�صول اأ�صحاب املكاتب على 

قدر كاٍف من املعرفة بالأحكام ال�صرعية".
اأعمال  تقنني  "�صرورة  اىل  اخل�صاف  ودعا 
امل�صلحة  حتقيق  ي�صمن  مبا  ال�صرعية  املكاتب 
ن�صو�ص  و�صع  خالل  من  وذلك  الجتماعية، 

اإتباعها  املكاتب  اأ�صحاب  على  توجب  قانونية 
م�صددا  يخالفها"،  من  على  العقوبة  وفر�ص 
خارج  الزواج  عقود  اإبرام  منع  "�صرورة  على 
يف  ال�صرعي  العاقد  على  عقوبة  وفر�ص  املحكمة 
حالة اإبرام العقد، وكذلك �صرورة منع اأ�صحاب 
عند  الطالق  باإيقاع  للزوج  ال�صماح  من  املكاتب 

لإقناع  اجلهود  بذل  قبل  الأوىل  للمرة  ح�صوره 
على  عقوبة  وفر�ص  الطالق  عن  بالعدول  الزوج 

املخالفني".
الأحوال  حمكمة  يف  الطالق  دعاوى  وعن 
بها  �صدرت  التي  النا�صرية  يف  ال�صخ�صية 
"ل  اأنها  ذكر  الطالق،  باإيقاع  اأحكام  اإ�صدار 

الواحدة  ال�صنة  يف  اأحكام  ع�صرة  تتجاوز 
مقارنة باأحكام ت�صديق الطالق اخلارجي التي 
يف  حكما  ع�صرين  اىل  الأحيان  بع�ص  يف  ت�صل 
اليوم الواحد". لفتا اإىل اأن "الفارق الكبري بني 
الرقمني يو�صح مدى اجلهود املبذولة من قبل 
املحاكم لتقريب وجهات النظر بني الزوجني".

من أجل مئة ألف دينار.. حاالت طالق تتم بصورة غير شرعية
مكاتب المأذون الشرعي تضاعف انفصال األزواج

علي البدراوي

ترتكه  الذي  الكبري  التاأثري  على  اثنان  يختلف  ل 
واملجتمع،  الفرد  من  كل  �صحة  على  الأدوية 
عند  �صلبياً  �صيكون  التاأثري  ذلك  مردود  اأن  ول�صك 
ب�صكل  للمري�ص  اإي�صالها  وطرق  بها  التعامل  ترك 
تكفل  قانونية  بقواعد  حمكوم  وغري  ع�صوائي 
من  اجليدة  والنوعية  الكافية  بالكمية  توفريها 
حيث �صالحيتها يف اأداء وظيفتها بعالج الأمرا�ص 

اأو الوقاية منها اأو تخفيف اآلمها على امل�صابني.
الأدوية  �صناعة  عمليتي  العراقي  املُ�صّرع  ونظم 
بعدم  حتددت  دقيقة  باأحكام  وا�صتريادها  الطبية 
�صماحه التعامل بها ما مل تكن من م�صدر معروف 
اجلهات  قبل  من  ر�صمي  اعرتاف  على  وحا�صلة 
من  اأدوية جمهزة  من حيازة  فهو يجعل  املعنية، 
قبل م�صدر غري معرتف به ر�صمياً بق�صد الجتار 
املا�صة  الوطني  القت�صاد  تخريب  جرائم  من  بها 
التي  العقوبات  باأ�صد  عليها  ويعاقب  بال�صرف 
ترتاوح بني عقوبتي الإعدام واحلب�ص ملدة خم�ص 
�صنوات، وجعل هذا احلكم �صاماًل ال�صخ�ص املجاز 

وغري املجاز بالتعامل بالأدوية الطبية.

أدوية مهربة في مطار النجف
 2019 عام  من  اأيلول  من  ع�صر  اخلام�ص  بتاريخ 
اأحيل مدير كمرك مطار النجف الدويل على الق�صاء 
بتهمة اإدخال اأدوية مهربة، حيث اعرتف بتقا�صيه 
مبلغ األفي دولر اأمريكي من احد الأ�صخا�ص لقاء 

�صماحه مبرور اأدوية مهربة عرب املطار.
)من  علبة  اأربعمائة  على  حتوي  الب�صاعة  كانت 
احلجم الكبري( قدمها مالكوها ل�صلطات املطار على 
اأنها مالب�ص م�صتوردة من �صورية، حيث كان عمل 
من  بالتحقق  يتعلق  املطار  كمارك  كمدير  اجلاين 
وفح�صها  الر�صمية  واأوراقها  الب�صاعة  �صالحية 
اجلوي،  ال�صحن  �صركة  مع  م�صرتكاً  دقيق  ب�صكل 
الكمركي  الر�صم  ا�صتيفاء  مت  منها  التحقق  وبعد 
باإ�صراف اأحد �صباط املنفذ احلدودي )يف املطار(، 
ليتم  الخرى  الكمركية  الجراءات  اىل  ا�صافة 
ت�صريبها اىل العراق على اأنها ب�صاعة مالب�ص، علما 
اأن مطار النجف لي�ص من �صمن املنافذ احلدودية 

املخولة باإدخال الدوية اىل العراق.
اإجراءات دخول الدوية ب�صال�صة واخرجت  مرت 
الب�صاعة من احدى بوابات املطار باإ�صراف املتهم 
ال�صحن اجلوي،  ايداعها يف خمزن  ليتم  ومتابعته 
ويف التحقيق اأفاد �صهود عيان باأن الدوية املفرغة 
يف املخزن كانت وا�صحة للعيان، لكن املذكور عند 
ادائه لعمله اليومي ليقوم بالك�صف عنها )ح�صب 
التفاق املربم مع الطراف الخرى( ليتم حتميلها 

يف ال�صيارات وادخلت اىل املحافظة.
�صكل  واآخر على  ا�صبوع  تلك احلالة بني  وتكررت 

الواحد  ال�صبوع  خالل  اربع  اىل  وجبات  ثالث 
حيث  طنا،  وزنها  بلغ  التي  الدوية  �صبط  ليتم 
اعرتف املتهم يف التحقيق ان ح�صته من كل عملية 
عليه  لتحكم  اأمريكي  دولر  األفي  بلغت  قد  ادخال 
النزاهة  بق�صايا  املتخ�ص�صة  اجلنايات  حمكمة 
�صنوات  ع�صر  ملدة  بال�صجن  النجف  ا�صتئناف  يف 
 160 القرار  من  ثانيا/1  البند  لأحكام  ا�صتنادًا 
من  و49  و48   47 املواد  وبدللة   ،  1983 ل�صنة 

قانون العقوبات. 

نصف مليون علبة دوائية مخالفة
�صبطت   2021 احلايل  العام  من  �صباط  �صهر  يف 
مليون  ن�صف  قرابة  املخت�صة  الأمنية  ال�صلطات 
كانت  ال�صالحية  ومنتهية  ممنوعة  دواء  علبة 
اأحد مذاخر منطقة احلارثية يف بغداد،  خمباأة يف 
اإحالتهم  ومتت  مالكيه  على  القب�ص  األقي  حيث 
م�صكلة  جديد  من  ال�صطح  على  لتطفو  للق�صاء 

الأدوية املهربة ومنتهية ال�صالحية.
من  للعراق  واجلوية  الربية  املنافذ  تخل  ومل 
�صهر  اأواخر  يف  اإذ ح�صل  املهربة،  الأدوية  ت�صرب 
�صحنة  �صبطت  ان  احلايل  العام  من  الثاين  كانون 
حمافظة  يف  ق�صر  ام  ميناء  عرب  مهربة  اأدوية 
وردت   2021/1/28 يوم  م�صاء  ففي  الب�صرة.. 
اأم ق�صر ال�صمايل تفيد بوجود  معلومات من ميناء 
احدى احلاويات املهربة بحجم )40 قدما( حمملة 
بعد  �صفوان  اإىل  العجالت ويف طريقها  اإحدى  على 

اأم  ميناء  بوابة  من  اإخراجها  من  املهربني  متكن 
ق�صر، وبعد �صبطها من قبل ال�صلطات ات�صح انها 
حتوي على اأدوية مهربة قد و�صعت خلف معدات 
القرار  اإعطاء  مت  حيث  زراعية،  ومر�صات  منزلية 
التحقيق  وانتقال �صابط  املهربة  ب�صبط احلاوية 

ل�صبطها على طريق �صفوان.

في بابل أيضا
الثانية  الهيئة  اأ�صدرت  املن�صرم  اأيار  �صهر  يف 
ملحكمة جنايات بابل حكما بال�صجن ملدة 15 �صنة 
الأدوية  من  كبرية  كميات  بحيازة  مدان  بحق 
واملتاجرة بها ب�صورة غري ر�صمية ا�صتنادا لأحكام 
القرار 39 ل�صنة 1994 عن جرمية التعامل باأدوية 
غري جمهزة من م�صدر ر�صمي، كما اأ�صدرت قرارا 
ا�صتنادا  نف�صه  املدان  �صد  �صنة   15 بال�صجن  اآخر 
حيازة  جرمية  عن   1994 ل�صنة   39 لأحكام 
الأدوية بق�صد املتاجرة بها، كما قررت م�صادرتها 

وت�صليمها اإىل دائرة �صحة بابل. 

القضاء ومجابهة مهربي األدوية
قا�صي  حتدث  الق�صاء،  موقف  على  ال�صوء  ولت�صليط 
احمد  ال�صيد  الأوىل،  الهياأة  الكرخ/  جنايات  حمكمة 
الن�ص  طبق  قد  العراقي  القانون  اإن  قائاًل:  اجلواري، 
الوارد مبا كان يعرف بـ)جمل�ص قيادة الثورة( املنحل 
اجلرمية  تلك  عالج  والذي   1994 ل�صنة   )39( املرقم 
والوطني  القت�صادي  التخريب  جرائم  من  وعدها 
او  بالإعدام  مرتكبيها  عقوبة  وحدد  بال�صرف،  املخلة 

ملدة  باحلب�ص  او  املوؤقت  ال�صجن  او  املوؤبد  ال�صجن 
دينار  اآلف   )10( عن  تقل  ل  وبغرامة  �صنوات  خم�ص 
ول تزيد على مائة األف دينار )عدلت الغرامة لت�صل اإىل 
حق  للمحكمة  اأعطى  كما  عراقي(  دينار  ماليني  ع�صرة 
م�صادرة اأموال املحكوم عليه مبا يتنا�صب مع ج�صامة 

ال�صرر.
)كمية  الفعل  ج�صامة  ح�صب  حتدد  العقوبة  اأن  اأي 
على  خطورتها  ومدى  ومن�صاأها  املهربة  الدوية 
ينطبق  التي  الأفعال  القرار  حدد  كما  املجتمع( 
الدوية  اإخراج  �صمنها  من  املذكور،  الن�ص  عليها 
وامل�صتلزمات والجهزة والطبية وكل ما يتعلق بها من 
ال�صحية  املوؤ�ص�صات  من  م�صروعة  غري  ب�صورة  مواد 

الر�صمية واجلمعيات ذات النفع العام.
الن�ص  عالج  "كما  اجلواري  اأحمد  القا�صي  وا�صاف 
الر�صمية  اي�صا مو�صوع تزوير امل�صتندات وال�صجالت 
الطبية  والجهزة  وامل�صتلزمات  بالأدوية  اخلا�صة 
املواد،  القانونية يف هذه  الت�صرفات غري  اخفاء  بق�صد 
باملوؤ�ص�صات  القائمني  على  ينطبق  الن�ص  هذا  ان  علما 
ال�صحية يف حال وجود ادوية حتت عهدتهم و�صجالت 
وم�صتندات يتالعبون بها بق�صد اإخفاء عمليات تهريب 
وزارة  ت�صتوردها  التي  الطبية  وامل�صتلزمات  الدوية 
بهدف  ال�صحية  موؤ�ص�صاتهم  داخل  تتم  والتي  ال�صحة 
وبيعها  ال�صوداء  ال�صوق  يف  للم�صاربني  اخراجها 

للمواطنني خالفا للغر�ص الذي ا�صتوردت من اأجله".
الدوية  حيازة  اي�صا  الن�ص  عالج  "كما  وتابع: 
وامل�صتلزمات الطبية بق�صد املتاجرة بها اذا كانت غري 
قوائم  مبوجب  ر�صميا  به  معرتف  م�صدر  من  جمهزة 
من  ادوية  ت�صتورد  ال�صحة  وزارة  ان  اأي  ا�صولية، 
منا�صئ عاملية معروفة اأما يف حال ان كانت املوؤ�ص�صات 
من  ادوية  للبلد  ادخلت  قد  ال�صترياد  عن  امل�صوؤولة 
)غري  بها  معرتف  وغري  عامليا  معروفة  غري  منا�صئ 
للن�ص  يعر�صها  ذلك  فاإن  ال�صحية(  لل�صروط  مطابقة 

القانوين امل�صار اإليه".
على  الق�صائية  الحكام  تفاوت  على  اجابته  ويف 
املخالفني ل�صروط و�صوابط اإدخال الدوية، اأجاب 
القا�صي اجلواري قائال: تتفاوت الحكام الق�صائية 
بحق املخالفني ح�صب كمية املواد املهربة وكيفية 
تبعات  باحل�صبان  الخذ  اىل  ا�صافة  �صبطها، 
ما  اإذا  خ�صو�صا  امل�صتهلكني،  قبل  من  ا�صتعمالها 
حيث  اأفراد،  اأو  ملجاميع  وفاة  حالت  عنها  جنم 
يعدها القانون جرمية قتل ت�صري بحق مرتكبيها، 

املادة )410( من قانون العقوبات العراقي.
وعن الو�صع القانوين لل�صيدليات من تلك احلالت، اأجاب 
يحكمهم  قانونا  هناك  فاأن  ال�صيادلة  يخ�ص  ما  ويف  قائاًل: 
)قانون مزاولة مهنة ال�صيدلة( لكن اإذا ما ثبت ان الأدوية 
عاملية  منا�صئ  من  معروفة  غري  ال�صيدلية  يف  املوجودة 
القانون  ان  قطعا  ال�صحة،  وزارة  قبل  من  عليها  وم�صدق 
�صيطبق على مالكها، لكن هناك جانبا اآخر يتعلق مبخالفات 
حيث  الدواء،  بت�صعرية  ال�صيدلية  تالعب  حيث  من  البيع 
امل�صار  ال�صيدلة(  مهنة  )مزاولة  قانون  مالكها  على  يطبق 

اإليه.
تلك اخلروقات اخلطرية،  مع  الق�صائية  وعن جتربته 

رئا�صة اجلنايات يف  توليه  منذ  اأنه  اىل  ا�صار اجلواري 
هي  بها  نظر  التي  الدعاوى  �صمن  من  كان   2015 عام 
املحكمة  ا�صدرت  حيث  الدوية،  بتهريب  اخلا�صة 
مبوجبها اأحكاما و�صلت اىل ال�صجن املوؤبد، و�صودرت 
مبوجبها اأموال املحكومني وفقاً للقرار امل�صار اإليه اآنفاً.

 آلية دخول الدواء إلى العراق
دخول  اآلية  اإىل  لنتوجه  القانوين  اجلانب  عن  قليال  نبتعد 
الدواء اإىل العراق عرب ل�صان احد املخت�صني، حيث حتدث 
ال�صابق  واملدير  واللقاح  امل�صول  ملعهد  ال�صابق  املدير 
الدكتور  ال�صحة،  وزارة  يف  الطبية  امل�صتلزمات  ل�صترياد 
خبري  المرا�ص  علم  ا�صت�صاري  جميد/  ا�صماعيل  حممد 
للتنمية  الرافدين  مركز  ادارة  جمل�ص  ع�صو  اللقاحات 
العامة  ال�صركة  ان  اىل  ال�صارة  من  لبد  قائاًل:  ال�صحية، 
هي  )كيماديا(  الطبية  وامل�صتلزمات  الدوية  لت�صويق 
امل�صوؤول الأول والأخري عن ا�صترياد كل ما يخ�ص اجلانب 
ال�صحة  وزارة  يف  طبية(  وم�صتلزمات  )اأدوية  من  الطبي 
مت  ال�صركة  هذه  على  ال�صغط  تخفيف  ولغر�ص  ح�صرًا، 
�صروط  الأدوية �صمن  با�صترياد  املوردين  لبع�ص  ال�صماح 
يف  م�صجلة  ال�صركات  تكون  ان  منها  حمددة،  و�صوابط 
الأدوية بعد ان يتم  ال�صحة اول، كما يتم ت�صجيل  وزارة 
الدوائية(  الرقابة  )خمترب  يف  تفح�ص  منها  مناذج  جلب 
يتم  ال�صوابط  تلك  �صوء  ويف  ال�صحة،  لوزارة  التابع 
اإقراره من  حتديد دخول الدواء اىل العراق من عدمه بعد 
قبل )الهيئة الوطنية لالأدوية(، وهذه الهيئة م�صوؤولة على 
انتقاء الدوية ودرا�صتها ب�صكل جيد وهي من تقرر ا�صترياد 

الدواء من عدمه.
العراق  يف  الدوائي  ال�صترياد  عملية  اأن  على:  و�صدد 
اللجوء  ا�صحابه  على  يحتم  الذي  ال�صعب  بالأمر  لي�صت 
ملتفني  العراق  اىل  ب�صاعتهم  لإدخال  التهريب  طرق  اىل 
على ال�صوابط القانونية كما يربرون اأحياناً ب�صكل م�صلل 
اىل  الدواء  يدخل  من  ان  اأقول  وعليه  الإعالم،  و�صائل  اىل 
ح�صن  بجانب  يوؤخذ  اأن  ميكن  ل  التهريب  بطريقة  العراق 
النية جراء ما ذكرت من ت�صهيالت تتيح له اإدخالها ب�صفة 
الأدوية  على  الكمركية  التعريفات  ان  اىل  ا�صافة  ر�صمية، 
تعد قليلة قيا�صا بالب�صائع الأخرى، فالر�صوم والتخلي�ص 
هناك  لكن  املعقدة،  غري  المور  من  تعد  للدواء  الكمركي 
ح�صاب  على  امل�صروع  غري  الربح  همها  �صعيفة  نفو�صا 
لها  باملر�صاد  دائما  يقف  الق�صاء  لكن  العراقي،  املواطن 

وفقا للتجارب التي اطلعنا عليها.
�صرورة  على  جميد،  الدكتور  يوؤكد،  ذلك،  من  وبالرغم 
اىل  ودخولها  الدوية  ا�صترياد  اآلية  اإ�صرتاتيجية  اإعادة 
احلكماء  من  جلنة  ت�صكيل  عرب  العراقي  الطبي  ال�صوق 
باجلوانب  واملخت�صني  ال�صحة  وزارة  خرباء  من 
ال�صلطات  ومن  ق�صائي  وا�صراف  مب�صورة  الدوائي 
�صوابط  ت�صع  هيئة  ت�صكيل  ينبغي  اأي  املخت�صة، 
ل�صيانة  المور  تلك  مثل  على  ال�صيطرة  لغر�ص  جديدة 
اأمن وحياة و�صالمة املواطن العراقي، وح�صانة �صحته 
من اأي خرق دوائي قد تكون تبعاته خطرية على حياته.

أحكام قضائية حازمة بحق مهربي األدوية والمخالفين لشروطها
أدوية مهربة تعبر المطارات والمنافذ إلى المذاخر والصيدليات



                        

بحوث 
العدد  )146 (  االحد  8 /   8  / 2021

خالصة أحكام القضاء المستعجل
القاضي مهدي قدوري كريم

تكمن خالصته مباهيته وصوره 
واجراءاته واحكام الطعن فيه، 

وهذا ما سنتناوله في احملاور 
الثالثة التالية، وكما يأتي:

احملور األول / ماهية القضاء 
املستعجل

املراد  باحلق  املحدق  اخلطر  هو  اال�ستعجال: 
يلزم  والذي  �سريعة  اإجراءات  باتخاذ  عليه  احلفاظ 
دوره ب�سرعة الق�ساء امل�ستعجل قرارا موؤقتا تتخذه 
القانون،  يحددها  التي  للإجراءات  طبقاً  املحكمة 
على  يقوم  امل�ستعجل  الق�ساء  باأن  لنا  يتبني  وبهذا 
باأ�سل  امل�سا�س  وعدم  العاجل  اخلطر  هما  ركنني 
امل�ستعجل  الق�ساء  بني  متيز  اأن  البد  وهنا  احلق، 
والق�ساء العادي من جهة وبني الق�ساء الوالئي من 

جهة اأخرى.

أوالً / التمييز بني القضاء 
املستعجل والقضاء العادي

جدًا  �سريعة  امل�ستعجل  الق�ساء  اإجراءات  اإن   -1
وتنفيذ  الدعوى  و�سري  احل�سور  ملواعيد  بالن�سبة 
الق�ساء  اإجراءات  عك�س  على  الطعن  وطرق  القرار 

العادي.
الق�ساء  على  تعر�س  التي  الق�سايا  طبيعة   -2

امل�ستعجل يخ�سى فيها على احلق من فوات الوقت.
موؤقت  ق�ساء  امل�ستعجلة  االأمور  يف  الق�ساء   -3
باأ�سل  امل�سا�س  عدم  هي  اأ�سا�سية  لقاعدة  وخا�سع 

احلق.
ال  الأنه  التقادم  مدة  يقطع  ال  امل�ستعجل  الق�ساء   -4
يعد مطالبة ق�سائية على عك�س الق�ساء العادل فاأنه 

يقطع التقادم.

ثانياً/ التمييز بني القضاء 
املستعجل والقضاء الوالئي

القا�سي  القانون  يلزم  امل�ستعجل  الق�ساء  يف   -1
بينما  اأقوالهما  اإىل  وي�ستمع  الطرفني  بني  يجمع  اأن 
دون  االأمر  القا�سي  ي�سدر  العري�سة  على  االأمر  يف 

�سرورة جمع الطرفني.
لطالبه  القا�سي  من  اإذن  هو  الوالئي  الق�ساء   -2

هو  امل�ستعجل  الق�ساء  بينما  معني  اإجراء  باتخاذ 
نزاع بني طرفني بخ�سومة.

ال�سادر  القرار  متييز  يتم  امل�ستعجل  الق�ساء  يف   -3
على  االأمر  يف  بينما  متييزًا  الطعن  حمكمة  لدى 
اأمام  الوالئي  االأمر  من  يتظلم  ان  يلزم  العري�سة 
املحكمة نف�سها التي اأ�سدرته، وبعد اأن تبت املحكمة 
هنالك  انه  اإال  بالتظلم  ال�سادر  القرار  ميّيز  بالتظلم 
ق�سائية  تطبيقات  فهنالك  االحتياطي،  احلجز  حالة 

اأجازت متييز االأمر باحلجز االحتياطي مبا�سرة.

احملور الثاني صور القضاء 
املستعجل وإجراءاته

اأواًل:- �سور الق�ساء امل�ستعجل
الق�ساء  اأحكام  املدنية  املرافعات  قانون  تناول 
امل�ستعجل يف املواد )141 اإىل 150( منه، ومن �سور 

الق�ساء امل�ستعجل هي:
ا�ستنادًا  ال�سفر  من  املدين  اأو  عليه  املدعى  منع   -1

الأحكام املادة ) 142 ( من قانون املرافعات مدنية .
من  ذلك  غري  اأو  والهاتف  والكهرباء  املاء  اإعادة   -2
 )  143  ( للمادة  ا�ستنادًا  تع�سفاً  قطعت  اإذا  املرافق 

من قانون املرافعات املدنية.
اأن  ويحتمل  معاملها  �سياع  يخ�سى  حالة  تثبيت   -3
يف  االأ�سرار  تثبيت  مثل  الق�ساء  نزاع  حمل  ت�سبح 
 ) الك�سف  بـ)  عليه  يطلق  والذي  العقار  اأو  البناء 
املرافعات  قانون  من   )144( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا 

املدنية .
اأو  بخطه  ليقر  ال�سند  اإليه  ين�سب  من  دعوة   -4
كان  ولو  اإبهامه  بب�سمة  اأو  بختمه  اأو  باإم�سائه 
املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  االأداء  م�ستحق  غري  االلتزام 

)145( من قانون املرافعات املدنية.
مل  مو�سوع  على  �ساهد  ب�سهادة  اال�ست�سهاد   -5
م�ستقبًل  عر�سه  ويتحمل  الق�ساء  على  بعد  يعر�س 

املادة )146( من قانون املرافعات املدنية.
ا�ستنادًا  الق�سائية  احلرا�سة  حتت  املال  و�سع   -6

الأحكام املادة )147( من قانون املرافعات املدنية.
7- احل�سول على اإذن من الق�ساء امل�ستعجل للقيام 
باإكمال  االإذن  مثل  اخل�سم  نفقة  على  التزام  بتنفيذ 
البناء على نفقة املدين و�سند رب العمل يطلب االإذن 
وطلب  املدين  القانون  من   )250 و   248( املادتني 
نفقة  على  ال�سرورية  الرتميمات  باإجراء  امل�ستاأجر 
القانون  من   )750( املادة  ذلك  يف  و�سنده  املوؤجر 
املدين واالإذن لل�سركاء اأ�سحاب القدر االأكرب يف املال 

و�سندهم  حت�سينه  لغر�س  عليه  باالتفاق  امل�ساع 
االإذن  ال�سريك  وطلب  مدين،   )1065( املادة  ذلك  يف 
 )1068( املادة  بذلك  و�سنده  ال�سائع  املال  باإ�سلح 

من القانون املدين.

ثانياً/ اإجراءات الق�ساء امل�ستعجل
طريق  عن  تكون  امل�ستعجل  الق�ساء  اجراءات  ان 
الر�سم  عنه  ويدفع  املحكمة  اإىل  تقدم  عري�سة 
ويعني  امل�ستعجل  الق�ساء  �سجل  يف  رقما  ويعطى 
موعدًا قريبا للمرافعة ويبلغ اخل�سم قبل 24 �ساعة 
وي�سري ب�ساأنه اجراءات التقا�سي املقررة يف قانون 
واالخت�سا�س  والغياب  احل�سور  مثل  املرافعات 
با�ستثناء مدة التبليغ وت�سدر املحكمة قرارها خلل 
�سبعة اأيام، اإال اأن كرثة الدعاوى املعرو�سة وتاأخري 
التباليغ والك�سف فاأن مدة ال�سبعة اأيام املذكورة انفاً 

ال تكفي يف اغلب االأحيان الإ�سدار القرار.
وقد يثار ت�ساوؤل يف جمال الق�ساء امل�ستعجل هو انه 
هل يجوز ا�ستئخار اأو اإيقاف الق�ساء امل�ستعجل وانه 
اأحكام الوقف املن�سو�س عليها يف قانون  اإىل  يخ�سع 

املرافعات املدنية؟
لقد ذهب فريق من الفقه اإىل القول اإنه للخ�سوم احلق 
امل�ستعجل  الطلب  يف  ال�سري  وقف  على  االتفاق  يف 
القانون طاملا ت�سري عليه قواعد  وخ�سوعه الأحكام 

قانون املرافعات.
بينما يتجه الراأي الغالب من الفقه اإىل القول اإن اأحكام 
امل�ستعجل الن االتفاق  الطلب  الوقف ال ت�سري على 
�سياع  اإىل  يوؤدي  ا�ستئخاره  اأو  الطلب  وقف  على 
وبالتايل  م�ستعجل،  غري  يعد  انه  كما  الواقعة  معامل 
الق�ساء بعد االخت�سا�س  امل�ستعجل  القا�سي  يخول 

النعدام اخلطر العاجل يف الطلب.
ا�ستئخاره  امل�ستعجل  الطلب  وقف  اأن  نرى  اأننا  اإال 
ويتعار�س  امل�ستعجل  الق�ساء  طبيعة  مع  يتناق�س 

مع الغاية التي ق�سدها امل�سرع منه.
يتم  والئية  اأوامر  هناك  فاإن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الق�سام  امل�ستعجل فطلب  الق�ساء  بينها وبني  اخللط 
واحلجز  املوؤقتة  والنفقة  التخارج  وحجة  ال�سرعي 
ثانية  زوجة  من  بالزواج  االذن  وحجة  االحتياطي 
وكل احلجج االخرى تعد اأوامر على عرائ�س ولي�س 
ق�ساء م�ستعجل، وبالتايل فاإن الطعن فيها يكون عن 

طريقي التظلم ومن بعده التمييز.
احملور الثالث/ الطعن في القضاء 

املستعجل

واحدا  طريقا  املدنية  املرافعات  قانون  حدد 
للطعن يف قرارات الق�ساء امل�ستعجل وهو التمييز 
مدنية،  مرافعات   )216( املادة  لن�س  ا�ستنادا 
املنطقة  ا�ستئناف  حمكمة  امام  الطعن  ويكون 
من  ال�سادر  القرار  كان  اإذا  التمييزية  ب�سفتها 
كان  اإذا  التمييزي  حمكمة  وامام  البداءة  حمكمة 
ال�سخ�سية  االأحوال  حمكمة  من  �سادرا  القرار 
العمل  حمكمة  او  ال�سخ�سية  االحوال  حمكمة  او 
وذلك  اال�سلية،  ب�سفته  اال�ستئناف  حمكمة  او 
بالقرار  للتبلغ  التايل  اليوم  من  ايام  �سبعة  خلل 
بنتيجة  ال�سادر  القرار  مبلغا، ولكون  اعتباره  او 
الطعن واجب االتباع، وبالتايل فاإن طلب الق�ساء 
اخل�سم  بحق  غيابيا  جرى  اإن  حتى  امل�ستعجل 
االعرتا�س  يقبل  ال  فاإنه  غيابيا  القرار  و�سدر 
مرافعات   )177( املادة  الأحكام  ا�ستنادا  عليه 
مدنية والتي ا�ستثنت من احكام االعرتا�س املواد 
اإذا  الطعن  ان  بالذكر  اجلدير  ومن  امل�ستعجلة، 
قدم اىل حمكمة غري خمت�سة بنظره فاإن على تلك 
املحكمة ان حتيله على املحكمة املخت�سة به، فلو 
�سادرا  وكان  م�ستعجل  بقرار  يتعلق  طعنا  قدم 

من حمكمة البداءة اىل حمكمة التمييز فاإن حمكمة 
ب�سفتها  اال�ستئناف  حمكمة  على  حتيله  التمييز 

التمييزية .

اخلامتة
الق�ساء  الأحكام  ملخ�سا  ا�ستعر�سنا  ان  بعد 
امل�ستعجل بقي لنا ان نبني اهم النتائج واملقرتحات 

التي تو�سلنا اإليها:
اوال: النتائج:

موؤقتة  حالة  اىل  يت�سدى  امل�ستعجل  الق�ساء  1-ان 
امل�سا�س  وعدم  العاجل  اخلطر  اأ�سا�س  على  ويقوم 

باأ�سل احلق.
حيث  من  امل�ستعجل  الق�ساء  اإجراءات  2-�سرعة 

التبليغ وال�سري يف الدعوى ومدة الطعن .
الطلب امل�ستعجل  ا�ستئخار  او  اإيقاف  3-عدم جواز 

الن ذلك يتنافى مع طبيعة اال�ستعجال.
4-ان الوقف القانوين )قاعدة اجلنائي يوقف املدين( 
طبقا  امل�ستعجل  الق�ساء  على  تطبيقه  ميكن  ال 
املحاكمات  ا�سول  قانون  من   )26( املادة  ل�سراحة 

اجلزائية.

�سريعة  ا�ستجابة  هو  امل�ستعجل  5-الق�ساء 
مهددة  مل�سلحة  موؤقتة  حماية  الإ�سفاء  وخمت�سرة 
الق�ساء  اجراءات  طول  ب�سبب  وذلك  بال�سياع، 

العادي.

املقترحات
عدم  على  املدنية  املرافعات  قانون  يف  الن�س   -1
الق�ساء  طلب  وقف  على  اخل�سوم  اتفاق  جواز 
من  �سرع  التي  للغاية  مراعاة  وذلك  امل�ستعجل، 

اجلها الق�ساء امل�ستعجل.
عدم  على  املدنية  املرافعات  قانون  يف  2-الن�س 
جواز ا�ستئخار طلب الق�ساء امل�ستعجل، حيث 
على  جاءت  مدنية  مرافعات   )83( املادة  ان 
العادي  الق�ساء  بني  متيز  ومل  العموم  �سبيل 

وامل�ستعجل.
طلب  مع  تتلءم  جديدة  احكام  ت�سريع   -3
بالن�سبة  احلا�سر  الوقت  يف  امل�ستعجل  الق�ساء 
العامة  للقواعد  اخ�ساعه  وعدم  للإجراءات 
مدة  حيث  من  العادية  الدعوى  اجراءات  يف 

التاأجيل وترك الدعوى للمراجعة واالبطال.

المحامي مران الكناني

1• فسخ العقد 
مادة 177 

 1 – يف العقود امللزمة للجانبني اإذا مل يوف اأحد العاقدين 
مبا وجب عليه بالعقد جاز للعاقد االخر بعد االعذار ان 
يطلب الف�سخ مع التعوي�س ان كان له مقت�سى على انه 
يجوز للمحكمة ان تنظر املدين اىل اجل، كما يجوز لها ان 
اإذا كان ما مل يوف به املدين قليل  الف�سخ  ترف�س طلب 

بالن�سبة لللتزام يف جملته. 
2• مطالبة في التعويض 

مادة 256
 ال ي�ستحق التعوي�س اإال بعد اعذار املدين ما مل ين�س 

القانون على غري ذلك. 
3• ضمان عيوب اخلفية 

 560
– اذا ت�سلم امل�سرتي املبيع وجب عليه التحقق من   1 
التعامل،  للماألوف يف  ذلك وفقا  حالته مبجرد متكنه من 
يبادر  ان  عليه  وجب  البائع  ي�سمنه  عيبا  ك�سف  فاإذا 
قابل  اعترب  ذلك  من  �سيء  يف  اهمل  فاإن  عنه،  باإخباره 

للمبيع. 
4• فسخ عقد الهبة 

مادة 611
ت�سح الهبة ب�سرط العو�س ويعد ال�سرط، فلو وهب مااًل 
ب�سرط  او  املقدار  املعلوم  دينه  يوؤدي  ان  ب�سرط  الآخر 
يقم  فاإن مل  الهبة  لزمت  يوم وفاته،  اىل  بنفقته  يقوم  ان 
املوهوب له بال�سرط كان للواهب اما ان يطالبه بالتنفيذ 

او ان يف�سخ الهبة.
5• حاالت ايجار القانون املدني 

1• التنبيه 
مادة 741

او عقد ملدة غري  اتفاق على مدة  االيجار دون  اإذا عقد 
فيعترب  بها  املدعى  املدة  اثبات  تعذر  اذا  او  حمددة 
وينتهي  االجرة  لدفع  املحددة  للمدة  منعقدًا  االيجار 
اذا  املتعاقدين  احد  بناًء على طلب  املدة  بانق�ساء هذه 
هو نبه املتعاقد االآخر باالإخلء يف املواعيد االآتي بيانها:

االجرة  لدفع  املحددة  املدة  كانت  اإذا  االرا�سي  – يف  اأ 
�ستة اأ�سهر او اكرث يكون التنبيه بثلثة ا�سهر، فاإذا كانت 
املدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل ن�سفها االخري، كل هذا 

مع مراعاة حق امل�ستاأجر يف املح�سول وفقاً للعرف.
ب – يف املنازل واحلوانيت واملكاتب واملتاجر وامل�سانع 
لدفع  املحددة  املدة  كانت  اإذا  ذلك،  اىل  وما  واملخازن 
االجرة اربعة اأ�سهر او اكرث، يكون التنبيه قبل انتهائها 
التنبيه قبل  فاإذا كانت املدة اقل من ذلك كان  ب�سهرين، 

ن�سفها االخري.
ما  اأي �سيء غري  املوؤثثة ويف  امل�ساكن والغرف  – يف  ج 

او  �سهرين  االجرة  لدفع  املحددة  املدة  كانت  اإذا  تقدم، 
كانت  فاإذا  ب�سهر واحد،  نهايتها  قبل  التنبيه  يكون  اكرث 

املدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل ن�سفها االخري.
2•حالة غ�سب املاأجور املادة 755

2 – فاإذا ق�سر يف رفع يد الغا�سب، وكان ذلك ممكناً له، 
ومل ينذر املوؤجر بوقوع الغ�سب فل ت�سقط عنه االجرة، 

وله ان يرفع على الغا�سب الدعوى بالتعوي�س.
3• ايجار املستأجر املأجور 

 املادة 776
يوؤدي  باأن  ملزماً  الثاين  امل�ستاأجر  يكون  ذلك  ومع   –
للموؤجر مبا�سرة ما يكون ثابتاً يف ذمته للم�ستاأجر االول 
قبل  يتم�سك  ان  له  يجوز  وال  املوؤجر،  ينذره  ان  وقت 
املوؤجر مبا يكون قد عجله من االجرة للم�ستاأجر االول، 
ومدوناً  العرف  مع  متما�سياً  االجرة  تعجيل  يكن  مل  ما 

ب�سند ثابت التاريخ.
4• انتهاء االيجار

مادة 782
عليه  يفر�سها  التي  بااللتزامات  الطرفني  اأحد  اأخل  اإذا 
العقد  ف�سخ  يطلب  ان  االآخر  للطرف  كان  االيجار،  عقد 
مع التعوي�س ان كان له حمل، وذلك بعد انذاره بتنفيذ 

التزامه.
5• نقل ملكية العقار

مادة 787
يكن  ومل  املاأجور  ملكية  اإليه  انتقلت  ان  يجوز  ال   –  1
امل�ستاأجر على االخلء،  ان يجرب  نافذًا يف حقه  االيجار 
املادة  يف  املبينة  املواعيد  يف  بذلك  عليه  التنبيه  بعد  اإال 

.741
6• الف�سخ العذر 

املادة 789 
2 – فاإذا اتفق على انه يجوز للموؤجر ان يف�سخ العقد اذا 
جدت له حاجة �سخ�سية للماأجور وجب عليه يف ا�ستعمال 
هذا احلق ان ينبه امل�ستاأجر باالإخلء يف املواعيد املبينة 

باملادة 741 ما مل يق�س االتفاق بغري ذلك.
7• مادة 792

1 – اإذا كان االيجار حمدد املدة جاز لكل من املتعاقدين 
ان يطلب ف�سخ العقد قبل انق�ساء مدته اإذا حدثت ظروف 
او يف  �ساأنها ان جتعل تنفيذ االيجار من مبداأ االمر  من 
الف�سخ  يطلب  من  يراعى  ان  على  مرهقاً،  �سريانه  اثناء 
مواعيد التنبيه باالإخلء املبينة باملادة 741 ، وعلى ان 

يعو�س للطرف االآخر تعوي�ساً عاداًل.
– فاإذا كان املوؤجر هو الذي يطلب الف�سخ، فل يجرب   2
او  التعوي�س  ي�ستويف  حتى  املاأجور  رد  على  امل�ستاأجر 

حتى يح�سل على تاأمني كاٍف.
يجوز للم�ستاأجر اإذا كان موظفاً او م�ستخدماً، او اقت�سى 
ان يغري موطنه ف�سخ ايجار م�سكنه اإذا كان هذا االيجار 
حمددة املدة، على ان يراعى املواعيد املبينة يف املادة 

.741
8• ايجار العقارات رقم 87 ل�سنة 

2• املادة 17 : اأ�سباب تخلية املاأجور 
مرور  رغم  االيجار  ق�سط  امل�ستاأجر  يدفع  مل  اإذا   -  1
بعد  له  املوؤجر  وانذار  ا�ستحقاقه  على  ايام  �سبعة   7
انق�سائها بو�ساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلل 8 
ثمانية ايام من تاريخ تبليغه باالإنذار، وتكون م�ساريف 
االنذار وافية يف هذه احلالة على امل�ستاأجر.. وال ي�ستفيد 
ال�سنة  يف  واحدة  مرة  اإال  احلماية  هذه  من  امل�ستاأجر 
للموؤجر  التي تبداأ من االنذار االخري، يجوز  والواحدة 
الق�سط  امل�ستاأجر  يدفع  اإذا مل  التخلية  يطلب  ان  بعدها 
اأغلب  ا�ستحقاقه  تاريخ  من  يوما   15 خلل  امل�ستحق 
قبل  من  االإنذار  توجيه  �سرورة   17 املادة  يف  احلاالت 

الكاتب العدل.
2•املادة 19 يف حالة القيام يف هدم وبناء املاأجور 

1 - ي�سرتط لتطبيق الفقرتني 10،11 من املادة ال�سابعة 
ع�سرة من القانون، ان يوجه املالك انذارا اىل امل�ستاأجر 
البناء قبل مدة ال  مرفقة به �سورة م�سدقة من اجازة 
تقل عن 90 ت�سعني يوما من تاريخ طلب التخلية، وان 
ي�سرع بالهدم والبناء خلل مدة ال تزيد على 90 ت�سعني 

يوما من تاريخ التخلية الفعلية .
عقد ايجار االراضي الزراعية املغارسة 

ف�سخ العقد 
مادة 832

اإذا اخل املغار�س بالتزامه، كان لرب االر�س بعد االنذار 
له من �سرر،  املغار�س ما ح�سل  الف�سخ وت�سمني  طلب 
من  به  قام  عما  املثل  بدل  طلب  الف�سخ  عند  وللمغار�س 

اعمال املغار�سة.
6• عقد املقاولة 

مادة 869
املقاول  ان  العمل  �سري  اثناء  العمل  لرب  ظهر  – اإذا   1
يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، فله ان ينذره 
منا�سب  اجل  خلل  ال�سحيحة  الطريقة  اىل  يعدل  باأن 
املقاول  يرجع  ان  دون  االجل  انق�سى  فاإذا  له،  يحدده 
اما  يطلب  ان  العمل  لرب  جاز  ال�سحيحة  الطريقة  اىل 
على  اآخر  مقاول  اىل  بالعمل  يعهد  ان  واما  العقد،  ف�سخ 
نفقة املقاول االول متى كانت طبيعة العمل ت�سمح بذلك، 
ويجوز ف�سخ العقد يف احلال اذا كان ا�سلح ما يف طريقة 

التنفيذ من عيب م�ستحيًل.
مادة 873

1 – متى اأمت املقاول العمل وو�سعه حتت ت�سرف رب 
اأقرب  يف  معاينته  اىل  يبادر  ان  هذا  على  وجب  العمل، 
اقت�سى  اإذا  يت�سلمه  وان  املعتاد،  ح�سب  ممكن  وقت 
امتنع دون �سبب م�سروع  فاإذا  احلال يف مدة وجيزة.. 
عن املعاينة او الت�سلم رغم دعوته اىل ذلك باإنذار ر�سمي، 

اعترب ان العمل قد �سلم اإليه.
العيوب اخلفية عقد املقاولة 

 املادة 875
اإذا كانت العيوب خفية او كانت املخالفة غري  – اما   2
الت�سليم بل ك�سفها  ظاهرة ومل يلحظها رب العمل وقت 
بعد ذلك، وجب عليه ان يخرب املقاول بها مبجرد ك�سفها 

واإال اعترب انه قد قبل العمل.
املادة 887

اأما اإذا كان املقاول قد اعذر ان ي�سلم ال�سيء او كان هلك 

ال�سيء، او تعيينه قبل الت�سليم راجعاً اىل خطاأه، وجب 
ان يعو�س رب العمل عما يكون قد رده من مادة العمل.

7• انتهاء عقد الوكالة 
املادة 947

اإال بعد ح�سول  – وال يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل   2
العلم للطرف الثاين.

8• حالة رغبة امل�سرتي يف ال�سفعة 
مادة 1138

من  لكل  رغبته  يعلن  ان  بال�سفعة  االخذ  يريد  من  على 
البائع وامل�سرتي او دائرة الت�سجيل العقاري خلل 15 
يوماً من تاريخ انذاره بالبيع اإنذارًا ر�سمياً من البائع او 
امل�سرتي واإال �سقط حقه، ويجب ان يت�سمن هذا االنذار 
و�سروط  الثمن  وبياناً  وا�سحاً  بياناً  املبيع  العقار  بيان 
البيع وا�سم كل من البائع وحمل اقامته واإال كان االنذار 

باطًل.
قرار  يف  االحتادية  التمييز  حمكمة  اجتاه  اأوجب   •9

جمل�س قيادة الثورة املنحل رقم 1198 ل�سنة 1977
يف  البدلني  فرق  عن  التعوي�س  يف  املطالبة  دعوى  يف 
توجيه االإنذار من قبل الكاتب العدل اىل دائرة الت�سجيل 
العقاري لغر�س نقل ملكية العقار يف حالة النكول يجب 
اأن ترفق �سور من كتاب اال�ست�سهاد من دائرة الت�سجيل 
البائع  اىل  امل�سرتي  قبل  من  االإنذار  توجيه  يف  العقاري 

لغر�س نقل ملكية العقار. 
10 قانون بيع وايجار اأموال الدولة رقم 21 ل�سنة 2013

املادة 21
االق�ساط يف موعده  اأحد  ت�سديد  امل�ستاأجر عن  تاأخر  اإذا 
الفائدة  �سعر  يعادل  مبا  غرامة  املتاأخر  الق�سط  يحمل 
ح�سب  احلكومية  امل�سارف  ت�ستوفيها  التي  التاأخريية 
طبيعة ا�ستعمال العقار واإذا تكرر ذلك فللوزير املخت�س 
او رئي�س اجلهة غري املرتبطة بوزارة او من يخوله اي 
منهما، بعد انذار امل�ستاأجر، اإلغاء التق�سيط وا�ستيفاء ما 
تبقى من بدل االيجار والغرامة مبا يعادل �سعر الفائدة 
الديون  حت�سيل  قانون  وفق  واحدة  دفعة  امل�ستحقة 

احلكومية.
11• قانون االستثمار 

املادة 28 
 اوال – يف حالة خمالفة امل�ستثمر الأحكام هذا القانون 

فللهيئة اتخاذ االجراءات االآتية:
 ا – توجيه انذار اىل امل�ستثمر باإزالة املخالفة او البدء يف 

تنفيذ امل�سروع خلل املدة التي حتددها الهيئة .
 ب – عند عدم قيام امل�ستثمر باإزالة املخالفة خلل املدة 
املحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للم�ستثمر 
وبانتهائها  االنذار  تاريخ  من  يوما  ثلثني   )30( ملدة 
تفر�س غرامة تاأخريية تتنا�سب ومقدار مدة التفاوت 
الزمني على ان ال يزيد املجموع الرتاكمي عن )%10( 

ع�سرة من املائة من كلفة امل�سروع.

حاالت مهمة أوجب القانون توجيه اإلنذار فيها من قبل الكاتب 
العدل 
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يتو�صل  مل  التي  الأمرا�ض  من 
الطب لعالجها هو مر�ض التوحد، 
اأعرا�ض  الأطباء  ق�ّصم  وقد 
ومن  اأق�صام،  لعدة  به  الإ�صابة 
عنها  يتحدث  التي  الأعرا�ض  هذه 
الدكتور اإيهاب الإمام، اخت�صا�ض 
يعرف  ما  الأطفال،  طب 
باملهارات  املتعلقة  بالأعرا�ض 
اللغوية،  واملهارات  الجتماعية 
وت�صري  حوله  من  يكت�صفها  والتي 

بالتوحد،  ال�صغري  اإ�صابة  اإىل 
ومنها ما يلي:

التوا�صل  يفقد  املتوحد  الطفل   •
مبعنى  حوله،  من  مع  الب�صري 
يكلمه  حني  بب�صره  ي�صيح  قد  اأنه 
يتابع  ول  مواجهته  يف  �صخ�ض 
حركة  مثل  مثاًل  الأحداث  بب�صره 

طائر اأو كرة.
اللعب  اأو  وحيدًا  البقاء  يحب   •

وحده.

• ل ي�صتجيب حني نناديه با�صمه 
ال�صخ�صي.

حوله  من  م�صاعر  يقدر  ل   •
حني  ي�صحك  قد  اأنه  مبعنى 
والعك�ض،  يبكون  حوله  من  يرى 
م�صاعرهم  مع  يتفاعل  ل  فهو 

وانفعالتهم.
لنف�صه  اخلا�ض  عامله  ي�صكل   •
اخلارجي،  العامل  عن  لينف�صل 
وهذا ما تالحظه الأم دون غريها.

بالن�صبة للمهارات اللغوية تالحظ 
الأم على طفلها اأنه:

عن  متاأخرة  �صن  يف  يتكلم   •  
اأقرانه.

اأو يفقد على وجه الدقة  • ين�صى 
املا�صي  يف  ينطقها  كان  كلمات 

القريب.
�صعور  عن  التعبري  يريد  حني   •
اأو  �صوته  نربة  من  يغري  فهو  ما 

ي�صتخدم اإيقاعاً غريباً.

كيف تكتشفين أن طفلك مصاب 
بالتوحد؟

ال�صعر،  ت�صاقط  من  الأ�صخا�ض  من  الكثري  يعاين 
وغالبا ما يكون ناجتا عن اأ�صباب عدة، مثل وجود 
مر�ض  اأو  الزائد  اليومي  كالتوتر  �صحية  م�صكلة 
عن  ناجتا  اأو  وراثيا  يكون  اأن  وميكن  ال�صكري، 

تقدم العمر.
ت�صاقط  يحدث  ل  الأحيان،  بع�ض  يف  ذلك،  مع 
ال�صعر لوجود �صبب خارجي، ولكن ب�صبب التغذية 

غري ال�صليمة، وفق )�صبوتنيك بالعربي(.
يبدو  ل  الذي  ال�صعر  ت�صاقط  من  تعاين  كنت  اإذا 
ال�صبب هو  اآخر، فقد يكون  باأي �صبب  اأنه مرتبط 
الغذائية،  العنا�صر  نق�ض يف بع�ض  اأنك تعاين من 
وبالعتماد على العنا�صر الغذائية التي حتتاجها 
اأكرث، ميكن اأن ت�صاعد بع�ض الأطعمة يف حل هذه 

امل�صكلة.
ت�صاعدك  قد  التي  الغذائية  العنا�صر  على  تعرف 
كثافة  واأكرث  �صحة  اأكرث  �صعر  ا�صتعادة  على 

والأطعمة التي ميكنك العثور عليها فيها.

فيتامني أ
غالًبا ما نعتقد اأن فيتامني اأ مهم لتقوية النظر، لكن 
اأي�صا دورا يف �صحة �صعرن،  هذا الفيتامني يلعب 
بالإ�صافة اإىل كونه �صرورًيا مل�صاعدة �صعرنا على 
النمو، فاإن فيتامني اأ ي�صاهم يف اإنتاج الزهم، وهي 

مادة دهنية حتافظ على رطوبة فروة الراأ�ض.

فيتامني ب
ال�صعر، ولكن  لنمو  فيتامينات ب �صرورية  جميع 
ب�صكل  مهما  البيوتني  فيتامينات  اأحد  يكون  قد 
البيوتني على حمل  النا�ض، ي�صاعد  خا�ض لبع�ض 
وقد  اجل�صم،  اأنحاء  جميع  يف  الغذائية  العنا�صر 
ي�صاعد اأي�صا على نقل العنا�صر الغذائية اإىل فروة 

الراأ�ض.

فيتامني سي
م�صادة  خ�صائ�ض  على  الفيتامني  هذا  يحتوي 
اأن  ميكن  التي  الأ�صياء  اأحد  فاإن  لذا  لالأك�صدة، 
التلف  من  حمايته  هو  لل�صعر  �صي  فيتامني  يفعلها 
اإىل  بالإ�صافة  احلرة،  اجلذور  ت�صببه  الذي 
ل�صنع  لأج�صامنا  �صي  فيتامني  اإىل  نحتاج  ذلك، 

الكولجني، وهو بروتني هيكلي حيوي يف ال�صعر.

فيتامني د
فيتامني د �صروري ملناعتنا، وهو مهم اأي�صا عندما 
امل�صتويات  وترتبط  ال�صعر،  بنمو  الأمر  يتعلق 
ب�صكل  ال�صعر  بت�صاقط  د  فيتامني  من  املنخف�صة 
حالة  وهي  بالثعلبة،  خا�ض  ب�صكل  وترتبط  عام، 

مناعية ت�صبب ت�صاقط ال�صعر ب�صكل غري مكتمل.

)E( فيتامني هـ
على  هـ  فيتامني  يحتوي  �صي،  فيتامني  غرار  على 
ال�صعر،  تدعم منو  لالأك�صدة  مهمة م�صادة  �صفات 
ويرتبط تناول فيتامني هـ ارتباطا مبا�صرا بزيادة 

منو ال�صعر

الزنك
على غرار فيتامني د، مت ربط نق�ض الزنك بت�صاقط 
ن�صيج  منو  يف  دورا  املعدن  هذا  يلعب  اإذ  ال�صعر، 
من  الكثري  اأن  الغريب  ومن  واإ�صالحه،  ال�صعر 
من  لذلك  ال�صعر،  بت�صاقط  اأي�صا  يرتبط  الزنك 

الأف�صل عدم املبالغة يف تناول املكمالت.

احلديد
فقر  اأ�صكال  من  �صكل  باأنه  احلديد  نق�ض  ُيعرف 

اأعرا�ض فقر الدم هو ت�صاقط ال�صعر،  الدم، واأحد 
الدم احلمراء  دعم خاليا  دورا يف  ويلعب احلديد 
التي حتمل الأك�صجني، وعلى الرغم من اأن احلديد 
ميكن اأن ياأتي من م�صادر نباتية، اإل اأن اجل�صم قد 

ل ميت�صها.

الأطعمة التي ميكن اأن متنع ت�صاقط ال�صعر
الآن بعد التعرف على العنا�صر الغذائية الالزمة 
ملنع ت�صاقط ال�صعر، فمن املحتمل اأن تت�صاءل عن 
ح�صولك  من  للتاأكد  تناولها  ميكنك  التي  الأطعمة 

على ما يكفي من هذه العنا�صر الغذائية.
اإليك بع�ض الأطعمة الغنية بالفيتامينات واملعادن 
�صعرك  �صحة  على  احلفاظ  يف  ت�صاعد  قد  التي 

ومنوه:

البيض
والزنك  البيوتني  من  كل  على  البي�ض  يحتوي 
الالزمني لنمو �صعر �صحي، وهو غذاء كبري بحجم 
فالبي�ض غني بالربوتني وهو عامل  �صغري، كذلك 

مهم اأي�صا لنمو ال�صعر.

اخلضروات الورقية
ت�صمل هذه الفئة من اخل�صار: ال�صبانخ والكرنب 
ت�صاعد  اأن  ميكن  والقرنبيط،  وال�صلق  واجلرجري 
ال�صعر  ت�صاقط  منع  على  الورقية  اخل�صروات 
و�صكل من  د واحلديد  فيتامني  على  لأنها حتتوي 

فيتامني ب ي�صمى حم�ض الفوليك.

األسماك الزيتية )الدهنية(
اأن  "د"، وميكن  "ب" و  حتتوي على الفيتامينات 
والتونة  وال�صلمون  املاكريل  الأ�صماك مثل  ت�صاعد 
على منع ت�صاقط ال�صعر، وبالن�صبة لأولئك الذين 
ل يحبون طعم ال�صمك، فاإن مكمل زيت ال�صمك هو 

خيار اأكرث قبول.

بذور الشيا
على  وحتتوي  والألياف،  بالربوتني  غنية 
الأحما�ض الدهنية الأ�صا�صية التي ميكن اأن ت�صهم 

يف منو ال�صعر.

األفوكادو
حتتوي  هـ،  فيتامني  من  حمتواها  اإىل  بالإ�صافة 
الأ�صا�صية  الدهنية  الأحما�ض  على  الأفوكادو 
ال�صعر..  ت�صاقط  منع  على  ت�صاعد  اأن  ميكن  التي 

 %20 حوايل  على  واحدة  اأفوكادو  حبة  وحتتوي 
 ، هـ  لفيتامني  بها   املو�صى  اليومية  احل�صة  من 

وتوفر كال من حم�ض الفوليك وفيتامني �صي.

احملار
ي�صتهر املحار بكمية الزنك التي يحتويها، ويحتوي 
اأي�صا على الكثري من الربوتني، اإىل جانب احلديد 
وفيتامني ب 12، ونظرا لأن الكثري من الزنك ميكن 
فاإن  ال�صعر،  ت�صاقط  يف  م�صاكل  اأي�صا  ي�صبب  اأن 
الكاملة  الغذاء  م�صادر  من  الزنك  على  احل�صول 
الكمية  على  ح�صولك  ل�صمان  اآمنة  طريقة  يعد 

املنا�صبة من هذا املعدن.
اللوز

جتعل زبدة اللوز احل�صول على ما يكفي من اللوز 
يف نظامك الغذائي مهمة �صهلة، واللوز مفيد يف منع 
هـ  فيتامني  على  لحتوائه  ال�صعر  ت�صاقط  وعالج 

وفيتامني ب والزنك.

الفلفل األحمر
معظم  يفكر  �صي،  بفيتامني  الأمر  يتعلق  عندما 
النا�ض يف احلم�صيات، ومع ذلك فاإن جميع اأنواع 
الأحمر  والفلفل  �صي،  بفيتامني  جدا  غنية  الفلفل 
خا�صة يحتوي على ن�صبة عالية من هذا العن�صر 

الغذائي، كما اأنه يوفر فيتامني ب 6 وفيتامني اأ.

اجلمبري
عنا�صر  على  الروبيان  اأو  اجلمربي  يحتوي 
الكثري  اإىل  بالإ�صافة  ال�صعر،  منو  تعزز  غذائية 
والزنك  احلديد  على  ويحتوي  الربوتينات،  من 

وفيتامني د وفيتامني ب.

الفاصوليا
والألياف،  بالربوتني  ومليئة  مكلفة  غري 
ب  وفيتامينات  واحلديد  الزنك  تقدم  والفا�صوليا 
املتعددة، ونقعها م�صبقا يجعل تناولها اأ�صهل، لأن 

ذلك ميكن اأن يح�صن من قابليتها لله�صم.

اللحوم احلمراء
باحلديد  جدا  غنية  البقر  كلحم  احلمراء  اللحوم 
من  الواحدة  احل�صة  وحتتوي  والربوتني، 
من  غراما   23 من  اأكرث  على  ال�صلع  حلم  �صريحة 
جنبا  احلديد،  من  جرام   5/1 وحوايل  الربوتني 
من  والعديد  لل�صعر  ال�صحي  الزنك  مع  جنب  اإىل 

فيتامينات ب.

ما األطعمة التي تمنع تساقط الشعر؟

الأطفال  جلعل  جديدة  خطة  عن  باحثون  ك�صف 
طريقة  خالل  من  �صحًيا،  غذائًيا  نظاًما  يتبعون 

و�صفت بـ"اخلفية" اأثناء تقدمي الوجبات.
ب�صيطة  طريقة  على  "اخلفية"  اخلطة  وتعتمد 
جدا ل تت�صمن اإجبار الطفل على تناول اخل�صار، 
بل فقط زيادة كميات اخل�صار املقدمة يف الوجبة 

�صمن الأطباق، وفق )�صبوتنيك بالعربي(.
طريقة  العلماء  وجد  فقد  الدرا�صة،  وبح�صب 
من  املزيد  ياأكلون  الأطفال  جلعل  خفية 
اخل�صروات"، فقد نتج عن عملية تقدمي ح�ص�ض 
الأطفال  اأن  الوجبات  �صمن  اخل�صار  من  اأكرب 

اأكلوا ن�صبة 68% منها يف املتو�صط.

 67 �صملت  اأ�صابيع   4 ملدة  التجربة  وا�صتمرت 
�صنوات،  و5   3 بني  اأعمارهم  ترتاوح  طفاًل 
والذرة  الربوكلي  من  وجبات  لهم  قدمت  حيث 
البحث  فريق  قام  وقد  اختبارية،  كخ�صروات 
 120 اإىل   60 من  املقدمة  الكميات  مب�صاعفة 
غراما، ملعرفة كيف �صيغري ذلك �صلوك الأكل لدى 

الأطفال.
جامعة  من  ديكتا�ض،  هامن  التغذية،  عامل  وقال 
التي  "الزيادة  الأمريكية:  بن�صلفانيا  ولية 
 12 اأو  الوجبة  ثلث  حوايل  ت�صاوي  لحظناها 
باملائة من املدخول اليومي املو�صي به لالأطفال 
ال�صغار، وقد يكون ا�صتخدام هذه ال�صرتاتيجية 

الذين  واملعلمني  الرعاية  ومقدمي  لالآباء  مفيًدا 
الكمية  تناول  على  الأطفال  ت�صجيع  يحاولون 

املو�صى بها من اخل�صار طوال اليوم".
مماثلة  تاأثريات  لوحظت  الدرا�صة،  وبح�صب 
من  الب�صاطة  بهذه  لي�صت  لكنها  البالغني،  على 
من  املزيد  و�صع  مت  حيث  ال�صرتاتيجية،  حيث 

اخل�صار فوق كل وجبة.
والأطعمة  اخل�صروات  اأنواع  اأن  ويبدو 
وكمياتها التي يتم تقدميها مع احل�ص�ض 
الغذائية تلعب دورا مهما يف عملية اختيار 
الأطعمة، حيث يزداد ا�صتهالكنا للعنا�صر 

مبجرد زيادة كمية احل�صة املقدمة.

أفضل طريقة لجعل األطفال يتناولون 
المزيد من الخضراوات

اأن  ميكنه  الذي  واجهته  هو  الإن�صان  وجه  يعد 
يروي ق�صة اجل�صد باأكملها، فقد يبدو مرهقا جدا 
بينما  مكتئبا،  اأو  مري�صا  ال�صخ�ض  يكون  عندما 

يكون متوهجا يف الأوقات ال�صعيدة.
املهمة  الأ�صياء  بع�ض  هناك  ذلك  من  وانطالقا 
التي ميكن للوجه اأن يبوح بها عن �صحتك، وفق 

)�صبوتنيك بالعربي(.

والعينني الوجه  1. اصفرار 
يبدو  الريقان،  اأعرا�ض  من  حاد  عر�ض  هذا 
فر اللون ب�صبب تراكم الكثري  الوجه والعينان �صُ
من الف�صالت يف ج�صمك وتك�صر كريات احلمراء 

اأي�صا.
بالعديد  م�صحوبا  الريقان  يكون  اأن  وميكن 
مثل  الأخرى  اخلطرية  ال�صحية  امل�صاكل  من 
كريات  الكبد،  )التهاب  الفريو�صية  اللتهابات 
اأو  املرارة،  الكبد،  ا�صطرابات  البي�صاء(،  الدم 

البنكريا�ض، اأو تليف الكبد.

الوجه شعر  2. تساقط 
بقع  اأو حاجبيك، وكذلك  تفقد رمو�صك  اإذا كنت 
من �صعرك، ميكن اأن يكون ذلك موؤ�صرا على داء 
الذي  لديك  املناعة  نظام  عن  الناجم  الثعلبة، 
بقع  تظهر  وبالتايل  �صعرك،  ب�صيالت  ي�صتهدف 

ت�صاقط ال�صعر على وجهك.

3. انتفاخ العينني
�صائل  وجود  ب�صبب  عام  ب�صكل  ذلك  ويحدث 
منتفخا،  مظهرا  يعطي  عينيك  حتت  املنطقة  يف 
املكتمل،  غري  النوم  اأ�صبابه  تكون  اأن  وميكن 
الهرمونية،  التغريات  امللح،  تناول  يف  الإفراط 
ال�صن، حيث  املناخ احلار والرطب، والتقدم يف 
تقدم  مع  اجلفون  تدعم  التي  الع�صالت  ت�صعف 

العمر اأو كرد فعل حت�ص�صي.

غير  أماكن  في  الوجه  4. شعر 
مناسبة

كم هو مزعج اأن جتد �صعرا طائ�صا ينمو حيث ل 
تريده، لالأ�صف، ميكن روؤية هذا حول الذقن عند 
يف  ولكن  �صديدة  لي�صت  احلالة  وهذه  ال�صيدات، 
بع�ض احلالت ميكن اأن تكون اإ�صارة اأو عر�صا 
 )PCOS( الكي�صات  املتعدد  املبي�ض  ملتالزمة 

لدى الن�صاء.

ونازفة جافة  5. شفاه 
ب�صكل  منت�صرة  اجلافة  اأو  املت�صققة  ال�صفاه 
ي�صاعد  اأن  ميكن  ال�صتاء،  ف�صل  خالل  خا�ض 
على  امل�صكنات  اأو  الهند  جوز  زيت  اأو  الفازلني 
بع�ض  ذلك  يعك�ض  وقد  وترطيبها،  حمايتها 
احل�صا�صية  اأو  اجلفاف  مثل  ال�صحية  امل�صكالت 

اأو رد الفعل جتاه دواء، مثل املن�صطات.

6. الشامات
تكون  فقد  للقلق،  مدعاة  لي�صت  ال�صامات 
ومع  �صارة،  غري  عالمات  اأو  ولدة  وحمات 
ذلك اإذا وجدت �صيئا غري طبيعي يحدث معها 
اأو  احلجم  اأو  ال�صكل  اأو  باللون  يتعلق  فيما 
الإح�صا�ض، فاأنت بالتاأكيد بحاجة اإىل ا�صت�صارة 
الطبي، حيث ميكن اأن يكون ذلك عالمة كبرية 

على ال�صرطان.

7. البثور
تنتج البثور اأو القروح الباردة عن طريق فريو�ض 
والهرب�ض  الأول،  النوع  من  الب�صيط  الهرب�ض 
الفموي هو النوع الأكرث �صيوعا، وينت�صر من خالل 
اإنه مر�ض معد يبقى  اإذ  اللعاب اأو �صوائل اجل�صم، 
وين�صط  حياته،  طوال  الإن�صان  ج�صم  داخل  خامال 
الفريو�ض ويظهر اأعرا�صا مثل القروح عندما يكون 

ال�صخ�ض مكتئبا اأو مري�صا اأو متعبا.

اجلفون 8. تدلي 
الروؤية،  من  يحد  الذي  اجلفون،  تديل  يكون  قد 
موجودا منذ الولدة وعادة ما يكون غري �صار، 
اأو  دماغك  يف  م�صكلة  وجود  اإىل  ي�صري  قد  ولكنه 
اأع�صابك اأو حمجر العني، وا�صت�صر الطبيب اإذا 

اأو �صعوبة يف  الع�صالت  كان م�صحوبا ب�صعف 
البلع اأو �صداع �صديد اأو روؤية مزدوجة.

اجلفون على  9. نتوءات 
 )Xanthelasma( ال�صفراء  اللويحة 
وحول  على  تظهر  �صفراء  دهنية  زوائد  هي 

من  م�صنوعة  وهي  وال�صفلي،  العلوي  اجلفن 
وميكن  موؤملة  اأو  �صارة  ولي�صت  الكولي�صرتول 
اإزالتها عادة، وميكن اأن ت�صري يف بع�ض الأحيان 
اأي�صا اإىل اأمرا�ض القلب اأو خطر الإ�صابة بنوبة 

قلبية لدى ال�صخ�ض.
10. الكلف

عبارة عن بقع جلدية رمادية اللون على وجهك 
تكون منت�صرة اأو ناجتة عن تغري هرموين اأثناء 
احلمل اأو اأثناء ا�صتخدام بع�ض اأدوية حتديد 
نف�صها يف  تلقاء  من  تتال�صى  ما  الن�صل، وعادة 
ال�صيدة  تتوقف  اأو عندما  بعد احلمل  ما  فرتة 

عن تناول الأدوية يف هذه الظروف.

أعراض تظهر على وجهك تشير إلى أمراض خطيرة.. تعرف عليها

اأ�صا�صيا  جزءا  القهوة  تعد  كثريين  اإىل  بالن�صبة 
من الروتني اليومي، �صواء كان ذلك اأول �صيء يف 
ال�صباح اأو يف فرتة ما بعد الظهر.. لكن ميكن اأن 
غري  اإيجابي  تاأثري  اليومي  القهوة  لفنجان  يكون 
حول  حديثة  درا�صة  ك�صفت  ما  بح�صب  متوقع، 

امل�صروب املف�صل للماليني.
موقع  يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة،  اأظهرت  فقد 
�صرب  اأن  الإنرتنت،  على  غايت«  »ري�صريت�ض 
القهوة ميكن اأن يقلل من احتمالية فقدان ال�صمع 

لدى الرجال.
ووجد الباحثون اأن الرجال الذين ي�صربون فنجان 
عر�صة  اأقل  كانوا  يوميا  الأقل  على  واحدا  قهوة 
اأولئك  من  �صمعهم،  لفقدان  املئة  يف   15 بن�صبة 
فبا�صتخدام  امل�صروب..  هذا  ي�صربون  ل  الذين 
بيانات من حوايل 37000 �صخ�ض، ذكورا واإناثا، 
مفيدة  تكون  قد  القهوة  اأن  الدرا�صة  اأظهرت 
لاللتهابات  امل�صادة  خ�صائ�صها  ب�صبب  لل�صمع، 
وم�صادات الأك�صدة التي حتتوي عليها، بح�صب 

ما ذكرت �صحيفة »مرتو« الربيطانية.

للرجال... فائدة غير متوقعة لشرب 
القهوة يوميا!
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بيت البياع الثقافي ... بقعة ضوء في نفق مظلم

حوار علي غني

كالبياع  �شعبية  منطقة  اختيار  اأن  قلت  اإذا  اأبالغ  ال 
الغرابة  غاية  يف  اأمرا  يعد  ثقايف  بيت  لتاأ�شي�س 
ما  غالبا  �شعبية  مناطق  هكذا  الأن  والرومان�شية، 
بيوتا  ولي�س  النا�س  منها  يتب�شع  اأ�شواق  بها  تفتح 
ومنتديات ثقافية معنية بالفكر واخليال، لكن )احلاج 
املركب  �شهوة  امتطى  العامري(  اهلل  عبد  كمال 
ال�شعب، واختار طريق اجلمال واحلب، وعّده ربحا 
يف ح�شاباته ومن اأهم اأحالمه التي ظلت تراوده منذ 
وقت بعيد، ليجمع عام ٢٠٠٨ �شمل نخبة من ال�شباب 
وال�شيوخ يف ] بيت البياع الثقايف [ ، الذي حتول اىل 
ق�شر من الثقافة.. ا�شت�شاف فيه الكثري من االأ�شماء 
الرباقة والرباعم الغ�شة ... هذه االأمور واعتبارات 
البقعة  هذه  على  ال�شوء  ت�شليط  اىل  دفعتنا  اأخرى، 
ال�شيما  �شاخ�شا،  ثقافيا  رمزا  باتت  التي  االبداعية 
املنطقة  تلك  يف  م�شتقل  ثقايف  منتدى  اأول  يعد  اأنه 

ال�شعبية، فكان لنا معه هذا احلوار:

وهل  التأسيس،  بداية  كانت  كيف   *
او  ثقافية  بيوت  أو  منظمات  أسهمت 

أحزاب في منحكم الدعم اثناء ذلك؟
- حلم كان يراودنا منذ زمن طويل، اإال ان ظروف العراق 
 ، عدة  والأ�شباب  حتقيقه  دون  حالت   ، اآنذاك  املعروفة 
لكي  م�شراعيه  على  االبواب  فتح  النظام  �شقوط  لكن 
نحن  اجتمعنا  مباركة،  رم�شانية  ليلة  فذات  )نتنف�س(.. 
الأكرث  متتد  عالقة  تربطنا  الذين  اال�شدقاء  من  جمموعة 
من ثالثة عقود يف بيت احدنا، بداأنا بلقاءات ودية، حتولت 
وفق  على  منهجية(   ( جل�شات  اىل  جدا  ق�شرية  وبفرتة 
جداول ، اجتهدُت يف اعدادها، وبالكاد ا�شتجاب لها اجلميع 
، مع الزامهم باإلقاء حما�شرات ، وبنجاح مل يتوقعه اأكرثنا 
تفاوؤال ... ورغم هذا النمو ال�شريع واالزدهار املورق ، اإال 
ان البع�س ، ولظروفهم اخلا�شة ، مل يتمكنوا من موا�شلة 
اىل  االآخرون  ا�شطر   ، �شنوات  ب�شع  وبعد   ، امل�شرية 
ان  اإال  فما كان مني   ، نبيلني  االن�شحاب بعد �شرب وعناء 

احث اخلطى وحدي ، رغم كل �شيء، وعودة على اجلزء 
الثاين من �شوؤالك ، مل تدعمنا اأي منظمة اأو جهة �شيا�شية، 
على م�شتوى املوؤ�ش�شات او االفراد ، ونفخر باأن ) بيتنا ( 

يعد اأول جمل�س ثقايف م�شتقل اأ�ش�س يف مدينتنا احلبيبة.

*ملاذا اخترت الثقافة في منطقة شعبية 
كالبياع؟

لي�شت  وهي  املنطقة،  بطبيعة  عالقة  للثقافة  لي�س    -
اأن  اأرى  اين  العك�س  بل   ، اآخر  دون  مكان  على  حكرا 
الثقافة  بعامل  الت�شاقا  االكرث  هي  ال�شعبية  املناطق 
ت�شخ  نراها  ولهذا  االأغلب،  هم  فيها  القراء  ون�شبة 
واالأدباء  والعلماء  املفكرين  من  الع�شرات   - دائما    -
منطقتي  انها  عن  ف�شال  و...،  والريا�شيني  والفنانني 
اين  كما  باملبدعني،  كلها، وتعج  فيها حياتي  التي ع�شُت 
ولهذا  )مثقفا(،  كوين  اأدعي  ال  اين  رغم  بالثقافة،  معني 

كانت اأهدافنا منذ البدء )التوا�شل - التثقيف(.

*اذا كنتم ال تنتمون الى جهات سياسية 

انكم  يعني  مدني،  مجتمع  منظمات  أو 
مدى  أي  الى  الثقافة،  بتحييد  تؤمنون 

جنحتم في ذلك؟
العامل  ترى  )املوؤدجلة(  الثقافة  باأن  نوؤمن  نحن   ، نعم   -
احلياة  ا�شتيعاب  عن  قا�شرة  تبقى  اأي  واحدة،  بعني 
ميور  الذي  اليوم  عراق  خ�شو�شا  مو�شوعية،  بنظرة 
مبختلف االجتاهات والتيارات ، بعد ان رزح حقبا عديدة 
حتت �شطوة احلزب الواحد واحلكم اال�شتبدادي والنظام 
ال�شمويل .. اإن ا�شتمرارنا الأكرث من 1٢ عاما، يعني النجاح 
مازالت  والقافلة  اليه،  نطمح  ما  مب�شتوى  لي�س  ولكن 

�شائرة، رغم كل العوائق واملثبطات  .

في  انكم  معك،  حواري  من  *فهمت 
على  تركزون  احلساسة  املرحلة  هذه 
ما   ، اجلنسني(  )كال  الشباب  شريحة 
يتناولها  او  يطرحها  التي  املواضيع  نوع 
املنتدى في امسياته الثقافية، وهل كانت 

ترضي أذواق الشباب ما بعد التغيير؟
- ميكن تق�شيم رحلتنا على مرحلتني، االوىل: اقت�شرت 
ا�شتقطاب  والثانية   ، )االأع�شاء(  حما�شرات  على 
الثقافة،  م�شتقبل  يف  نفكر  والأننا  الباحثني..  من  عدد 
ان  نرى  ونحن  ال�شباب،  على  يركز  اأن  ملجل�شنا  البد 
بيدهم،  والغد   ، احلديثة  للتقنيات  تخ�شع  اجتاهاتهم 
على  تق�شروا  ال   {  " ع   " علي  االإمام  قول  نن�شى  وال 
اأبنائكم ، الأنهم ُخلقوا لزمان غري زمانكم { ، ومن حق 
�شريطة  املوا�شيع،  من  ي�شاء  ما  يختار  ان  املحا�شر 
من  عليها  يرتتب  وما   ، وال�شيا�شة  الدين  عن  تناأى  اأن 
ا�شكاالت واحتدامات وتقاطعات، ال تن�شجم مع غاياتنا 
الأننا   ، باحلبور  ون�شعر  التاأ�شي�س،  وراء  املن�شودة 
وانت�شينا  اجلن�شني،  كال  ومن  منهم،  عددا  ا�شتقطبنا 
الأول  التجربة  لتلك  خو�شهم  من  قطفناها  التي  بالثمار 

مرة، وعّدوا )بيتنا( مدر�شة!

معزول  غير  الثقافي(  البياع  )بيت   *
في  الثقافية  واملنتديات  البيوتات  عن 

التي  العالقة  واحملافظات، ما شكل  بغداد 
نشاطات  لديكم  وهل  معهم،  تربطكم 

مشتركة؟
من  اأكرث  االأخرى  الثقافية  باملجال�س  عالقتنا   -
)ح�شورا  وم�شاركات  م�شرتكة  ن�شاطات  ولنا  جيدة، 
منتديات  وباالأخ�س   مثمر  وتعاون  وحما�شرات( 
اآمال   - القري�شي   - باف  ال�شعر   - النجار   - )ال�شيد  
كا�شف الغطاء - امللتقى الثقايف العراقي - اجلواهرية 
والربيعي واملدى وغريهم(، وما يعرف عني اأين اأدون 
وحيها،  ومن  نف�شها  اجلل�شة  يف  م�شجوعة  مقطوعة 
واعجابهم،  احل�شور  اهتمام  عادة-   - ت�شتقطب 
لقب)ملك  علّي  اأطلق  املخ�شرمني  الرواد  اأحد  اأن  حتى 
التامة  اال�شتقاللية  يف  املبدئية  رغبتنا  ولكن  ال�شجع(، 
مل نن�شم اىل )رابطة املجال�س الثقافية البغدادية( رغم 

دعوتهم لنا ، واعتزازنا واحرتامنا لهم جميعا.

جوائز  على  ]بيتكم[  حصل  *هل 
املشاركات  في  تقديرية  وشهادات 

أم  العراق  داخل  كانت  سواء  اخلارجية 
خارجه؟

-  مت تكرمينا اأكرث من مرة ، ويف اأكرث من منتدى ، جراء 
ن�شاطاتنا واملحا�شرات التي اأقمناها، ونحن بدورنا كّرمنا 
كل ال�شخ�شيات التي ا�شت�شفناها الذين يربو عددهم اىل ما 
يقرب من مائتي �شخ�شية وبع�س املنتديات ازاء تعاونها 

معنا.

عامة  بصورة  العراقي  اإلنسان  ان  * هل 
الى  بحاجة   ، خاصة  بصورة  والشاب   ،
املوجود منها  ثقافية جديدة، أم  منتديات 

يكفي، وملاذا؟
- )الثقافة هي احلل( حتت هذا ال�شعار، الذي اأجده عالجا 
منطقة  كل  اأن  كلها… واأرى  اأقل  مل  اإن  م�شاكلنا،  الأغلب 
اجتماعية  اأخرى  وظائف  يوؤدي  ثقايف  منتدى  اىل  حتتاج 

واقت�شادية… الخ.

كورونا"؟ زمن "جائحة  في  *نشاطكم 
- توقف �شاأنه �شاأن كل املجال�س واملنتديات االأخرى، 
فيها  توقفت  التي  اجتياحها  بداية  يف  خ�شو�شا 
واأ�شبح  االأخرى،  احليوية  املرافق  يف  حتى  احلياة 
ال�شالمة  �شروط  من  واحدا  االجتماعي  التباعد 
عدنا  تدريجيا،  احلياة  عادت  حني  ولكن   ، ال�شحية 
اىل ن�شاطاتنا، وتوا�شلنا مع االآخرين ، عرب املن�شة 
االإلكرتونية ، وعودة �شارع املتنبي زاهيا من جديد 
اأتاحه لنا اأخريا" ،  "مبا  ، واملركز الثقايف البغدادي 
 ( بناء  االآن ب�شدد تو�شيع  املحاذير، ونحن  رغم كل 
بيتنا ( ثانية ، وما زلنا .... والبد من االإ�شارة اىل اأن 
)منتدى ال�شيد الثقايف( كان اأول من ا�شتاأنف ن�شاطه 
عرب  اجلمهور  مع  ومبا�شرة  مفتوحة  جل�شة  عرب 
حما�شرتي املوؤجلة و)احلاج كمال عبد اهلل العامري( 
العلمية  والكفاية  بالنزاهة  تت�شم  مثقفة،  �شخ�شية 
امل�شاكل وخربته  القوانني، وقدرته على حل  فهم  يف 
وانتهاجه  الوظيفي،  لعمله  ادارته  الطويلة يف ح�شن 
اىل  اإ�شافة  املجامالت،  عن  وعزوفه  العدالة،  ملبداأ 
عمله  زحمة  من  الرغم  على  وتنوعها،  مواهبه  تعدد 

وكرثة مهامه وحجم امل�شوؤولية املنوطة به.

اأنوار عبد الكاظم الربيعي

كنوع  خ�شرا(  )يا�شمينة  زوجتي  ا�شم  ا�شتعملت   «
�شاندتني  التي  للمراأة  باجلميل  االعرتاف  من 

و�شجعتني يف م�شواري ». 
اإنه  عربية،  كاتبة  ا�شم  لي�س  هذا  خ�شرا..  يا�شمينة 
ا�شم روائي جزائري �شهري، وا�شمه احلقيقي حممد 
مول�شهول، �شاحب العديد من الروايات التي اأثارت 
افالم  اىل  معظمها  وحتولت  اجلزائر  يف  كبريا  جدال 
عاملية..  لغة   3٠ من  اأكرث  اإىل  وترجمت  �شينمائية 
الرواية  فن  غري  اليعرف  كاتب  خ�شرا  يا�شمينة 
بك  يحلق  معه  احلديث  بالفرن�شية..  اأعماله  ويكتب 
اىل هموم واأحالم اأخرى، فالرجل الذي ترك اجلي�س 
وهرب من املوت خالل حرب االإرهاب يف اجلزائر ظل 

جنديا يحارب هذا االإرهاب بقلمه وفكره. 
ولد  الذي  مول�شهول  حممد  اجلزائري  الكاتب  هو 
عمر  يف  اجلزائرية..  ب�شار  بوالية   1955 �شنة 
الثورة  اأ�شبال  مبدر�شة  خ�شرا  التحق  التا�شعة 
تديرها  مدر�شة  وهي  اجلزائري  بالغرب  بتلم�شان 
وزارة  بها  تتكفل  والدرا�شة  الوطني  الدفاع  وزارة 
منها  وتخرج  ع�شكرية،  �شبه  فيها  واحلياة  الرتبية 

لاللتحاق   1974 �شنة  البكالوريا  على  متح�شال 
وبعد  االأ�شلحة..  ملختلف  الع�شكرية  باالأكادميية 
36 عاماً من اخلدمة يقرر يا�شمينة خ�شراء اعتزال 
الحقاً  وا�شتقر  للكتابة،  والتفرغ  الع�شكرية  احلياة 

مع اأ�شرته يف فرن�شا.
ن�شر حممد مول�شهول روايته »الكاتب« والتي اأف�شح 
الكلمات«  »دجال  وتليها  احلقيقية  هويته  عن  فيها 
كتاب يربر فيه م�شريته املهنية.. وتبلغ �شهرته حد 
حول  بلدا   ٢5 يف  كتبه  وتباع  ترتجم  حيث  العاملية 

العامل. 
خ�شرا  يا�شمينة  للكاتب  االدبي  امل�شار  متيز  وقد 
 3٠ من  باأكرث  اعماله  تقدر  حيث  االنتاج  بغزارة 
رواية، وحازت اأعماله االأدبية اىل العديد من جوائز. 
تهز  موا�شيع  اإىل  خ�شراء  يا�شمينة  اأفكار  تتطرق 
ينتقد  حيث  العربي،  العامل  عن  الغربيني  اأفكار 
ويتحدث  العنف،  وثقافة  الب�شرية  احلماقات 
ولكن  اجلزائر،  االأم  وطنه  و�شحر  جمال  عن 
اأي�شاً عن اجلنون الذي يكت�شح كل مكان بف�شل 
وخملفاً  بالدين  متذرعاً  ال�شمائر  وبيع  اخلوف 
وراءه حماماٍت من الدم. اآخر رواية له �شدرت 

العام املا�شي بعنوان »ملح جل املن�شيات«.

ياسمينة خضرا

د. جودت هو�شيار

 ( برود�شكي  جوزيف  ق�شاها  �شنوات  عدة  بعد 
وامل�شحة  واملنفى  املعتقل  يف   )1996-194٠
يف  الهجرة  دائرة  اىل  ا�شتدعاوؤه  مت  النف�شية، 
لهما  ثالث  ال  امامه خيارين  اأن  الإبالغه  لينينغراد 
برود�شكي  حاول  ال�شجن..  اأو  املغادرة  اما   :
باإ�شقاط  فوجئ  ولكنه   ، �شفره  وتاأخري  املماطلة 
اىل  ، وهذا يعني طرده  ال�شوفيتية عنه  اجلن�شية 

خارج االحتاد ال�شوفيتي فورا .
ر�شالة  برود�شكي  وجه  الفارقة  اللحظة  تلك  يف 
– ليونيد  – يف ذلك احلني  اىل الرئي�س ال�شوفيتي 
بريجينيف، يقول فيها :” اأ�شعر باملرارة ملغادرة 
بالدي، ولكن اعتقد اإنني �شاأعود، فال�شعراء دائماً 

يعودون �شواء ج�شديا اأو على الورق “.

ا�شتقر برود�شكي يف نيويورك، و�شريعاً ما اأ�شبح 
النجم الالمع يف �شماء االأدب االأمريكي.. فقد كان 
يكتب باللغتني الرو�شية واالجنليزية بنف�س القدر 

من اال�شالة والتفرد . 
فاز برود�شكي بجائزة نوبل يف االأدب لعام 19٨7 .

قبل  من  اليه  االعتبار  رد  مت   19٨6 العام  ويف 
املحكمة ال�شوفيتية العليا وا�شقاط كل التهم التي 
وجهت اداإليه زورا وبهتاناً ، واعتبار حماكمته يف 

العام 1964 غري قانونية لعدم توفر االأدلة. 
عاد برود�شكي – كما وعد – اىل القارئ الرو�شي، 
و�شدرت موؤلفاته الكاملة يف رو�شيا يف العام 199٢ 
ولد  التي  بطر�شبورغ،  �شانت  مدينة  كما منحته   .

وترعرع فيها، لقب املواطن الفخري 
الزمن،  طال  مهما  ب�شعرهم  يعودون  ال�شعراء 

ومهما عانوا من عذاب واأمل واأ�شى.

الشعراء يعودون مهما طال 
الزمن

خليل مزهر الغالبي 
ني”  تخ�شّ ال  “ممتلكاٌت  ال�شعرية  جمموعتها  يف 
تاأكيد  على  حممود”  “اآمنة  ال�شاعرة  راهنت 
ب�شمتها ال�شعرية مبثولها اللغوي واللغوي امل�شور 
من  �شاكلها  ومبا  ال�شعرية  بناءاتها  يف  والتعبريي 
ايجاز داليل واإمياء وت�شبيه، وباقي املرورات الفنية 
كروؤى   ، ال�شعرية  وجتربتها  ذهنيتها  يف  الراكزة 
وقد  و�شطوعه،  الن�س  ل�شروق  ومندفعة  �شانعة 
يف  حميمية  بل�شانيات  املجموعة  ن�شو�س  ات�شمت 
لغوي  بتواجد  وتدوينه  ال�شعري  للخطاب  تعالقها 
اكرث مالئمة واناقة يف الت�شكيل والتكوين ال�شعريني، 
وحلت الن�شو�س بتوايل وت�شاعد ت�شاوؤالت ال�شاعرة 
ميثل  ومبا  واالف�شاح  للمطالبة  النافذة  وبروحها 
تها من خالل اميائية لغتها االيحائية  ريرَ لفيو�شات �شرَ
غري  كتداخالت  الن�س  داخل  وجدت  التي  املوؤ�شرة 
مرئية يف اجلمل واالن�شاق واأخرى خارجه كاإمياءات 
الراق�شة �س9 )كنت  الدمعة  ا�شارية كما يف ن�س... 
عجزت...  وحني  مراآتك/  من  طيفها  مبحو  من�شغال 
بداأت بتق�شري وجهك/بينما كانت  املالمح متداخلة(.

الن�شو�س  بع�س  بناءات  يف  ال�شاعرة  نهجت  وقد   
انتقائه  يف  ومتنوع  خمت�شر  ايجازي  تقطيع  اىل 
احلرام  -االر�س  ن�س  يف  وكما  ال�شوري  التعبريي 
اأعزل...  جندي  رتبة:  بال  /وطن  )*وطن  �س1٢ 
 / يحلم  بها  التي  حبيبته   / موتاً  االعداء  ميطره 
خاطت لعودته ثوبني : ثوب للزفاف )رمبا(/ واآخر 

للخال�س(
فواجع  الآالم  هنا  لال�شارة  ال�شاعرة  حر�شت  وقد 
الودودة  اال�شياء  نكو�س  حيث  العراقي،  امل�شهد 
وتعرثها الدائم، واملعرب عنها من وجود ذلك اجلندي 
ل�شالحه  ت�شليبه  جراء  اعزل  وهو  االعزل،  العراقي 
املقابل،  العدو  �شرا�شة  ت�شليحه وتركه يجابه  ومنع 
موت  مواجهة  له  املواجهة  امل�شلحة  اال�شياء  وبقية 
يومي بوجوده هذا ، وهناك حبيبته املنتظرة له بني 
عر�شها وموته املوؤ�شر له باخلال�س.. ويعد هذا ال�شرد 
الرهابية  الفجيعة  حاالت  الأعلى  مثوال  ال�شعري 
املهدد  العراقي  املواطن  يعي�شها  التي  ال�شاغطة 
باملوت اليومي من جميع اجلهات ويف جميع االزمنة.

وحاولت ال�شاعرة “ اآمنة حممود “ كثريًا اأن تقارب و 

تالم�س امل�شهد �شعرياً، امل�شهد الباعث لقلقها املجانب 
لها واملنتزع منها بنزوعات هادئة يف الن�س و�شارخة 
ماخلف الن�س.. مبعنى تلك التداعيات احلزينة كردة 

ّولها.  فعل من ق�شاوة االأحداث وتغرَ
طازجة  بتعبريات  ال�شعرية  اجلمل  ات�شمت  وقد 
اإىل  اجلملة  حدود  من  اخلروج  منها  منوعة  مرنة 
فتوحا  اكرث  بنية  اىل  ال�شورة  لبعث  الن�س،  ف�شاء 
الن�س  يف  نراها  كما  باهر،  توهج  �شعريةوباأكرث 
 - اإليك  ال�شوء  –ج�شر  واملعنون  االخر  املقطعي 
علب  ا�شمك  يجرجر   / الن�شيان  خمابي  )من  �س14 
تبت�شم  �شفاها  مبكاي  حائط  على  ير�شم   / االلوان 
وفرا�شات / يخيط من قز الكتمان ثيابا لفرح موؤجل(، 
املفردات  �شيميال�شانية  وا�شتكانة  هدوء  وتت�شح 
لثيمة  مالئم  مبثول  ال�شعرية  اجلمل  يف  امل�شتعملة 
يف  كما  الن�شي  املقطعي  والن�شق  اجلملة  ومعنى 
قرا�شات،  �شفاه،  ير�شم  يجرجر،  ن�شيان،  )خمابي، 
وذلك الهدوء امل�شاحب ملا مينح القز من ثياب �شاترة 
حتمل  الكلمات  موؤجل(،هذه  لكنه  اخر   لفرح  مفرحة 
ال�شيميائيات  من  الكثري  واللفظي  الداليل  روحها  يف 

والعايل  ال�شوت  اخلفي�س  تعبريها  يف  ال�شفيفة 
التدليل.

ترتجم  وهي   – احلكاية  قرب  عند   – ن�س  ويف 
ال�شلوكيات والظواهر الكاذبة املحيطة باأ�شيائها الذي 

قولت ن�شها به...
 / ق�شائد  من  اأِفكنا  ما  القف   / الع�شا  الغدر  )اأيها 
وما ادعينا من جنون / وارق�س ايها الن�شل الرحيم 
على انغام االكاذيب / رق�س ري�س يف مهب الريح / 
ب�شرية/  يوما  امتلك  ما  الذي/  القلب  ايها  وا�شكت 
من انت كي تقول ال / او تتمنى زوال هذا الكابو�س 
بحقيقة  اآمنة  ك�شوفات  كان  فقد  �س49..  الثقيل( 
االن�شانة وال�شاعرة “اآمنة حممود“ ومبا اوتيت من 
وموؤن�س  القراءة  الذ  �شعري  لقبول  تعبريية  تقانة 

لتلقيه والرتحيب به.    
ال�شعرية  التجربة  ات�شام  نالحظ  هذه  قراءتنا  ومن 
الآمنة حممود - بالدقة والتالم�س اللغوي، فال ارغام 
واح�شار يف اال�شتغاالت ال�شعرية املعربة، فالق�شيدة 
الرتابة  عن  البعيد  للتفكري  وحذر  دقيق  جمال  لديها 
والقريب املجانب واملالئم خلا�شية الكتابة ال�شعرية 

الكامنة يف ن�شق العالقات التي تقيمها الق�شيدة ما بني 
املُنِطقْة  املدلوالت   ما بني  ثم  الدال واملدلول أوال، 
للّذات يف اّت�شالها بالعامل اخلارجّي اّلذي اأدركتُه من 
خالل خربتها بِه واّلتي كّونتها عرب الزمانّية املتذوتِة 
معا�س  و�شعوري  ح�شي  عامل  وعرب  فيها،  لل�شعر 

ملت�شق بال�شاعرة وجمانب لتوليدها ال�شعري.
الن�س واملاثل بوا�شح  ال�شاعرة يف  ونالحظ ح�شور 
خطابها ال�شعري املحقق مبلمات تفا�شيل الن�شو�س 
الرائية  الذاتية  روؤاها  لتجويز  ت�شويغها  بتمكني   ،

واملحاورة لالأ�شياء.
لذا نرى بقاء ال�شاعرة م�شكونة بهو�س ت�شاوؤالتها يف 
تق�شيها وتق�شدها املعنى وامل�شك به ليمنحها ال�شعر 
لدى  ابهتها  الق�شيدة  تخلع  فال  بالتطهري،  ال�شعور 
بتجليات  هاج�شة  “ لتبقى  حممود  “ اآمنة  ال�شاعرة 
اللذة واالأمل مع املراأة والعامل وذات االنثى، وهذا ما 
–�س17 )هذي  – ممتلكات ال تخ�شني  نراه يف ن�س 
اليد التي ال تكفُّ عن االرتعا�س / ظننـتها عاطـلة .. 
ي�شبـُه  كم   / كــان  ال�شاخب  القلب  هذا  كـّفت/  وما 
طفاًل �شِبعرَ تعباً ونام / هذي العني وتلك اخلطوة / 

كم   / انك�شارا  اأدراجها  عادت  كم   / �شـوقاً  غامت  كم 
حارت اأ�شئلٌة يف هذا الراأ�س املجنون / اأين ُتراُه يكون 
؟!/ اأبخري ّ؟! اأبحب ؟! /اأبرفقة ؟!...(، وهنا تتجلى 
“جون  االديب  املفكر  ا�شطالح  معنى  يف  وكما  اللغة 
كوهني” للغة ال�شعر وت�شميتها - اللغة العليا – حني 
تكون اللغة بني يديها يف الن�س اآلة ال�شتغوار يقارب 
كثريا ليم�س كثريًا اعماق الروح امللتاحة للبوج بكل 

هواج�شها وتطبيعها ن�شياً.
كما يف دوايل - بقاء- و- ارتعا�س اليد – فمعنى 
االرتعا�س  هذا  وكرثة  الإطالة  ي�شري  الذي  بقاء 
واوغلته  القلب  ذلك  على  ال�شاعرة  عطفته  الذي 
فيه  ومبا  النوم  حد  التعب  الطفل  بذلك  بت�شبيهه 
وهو  باملجنون  العا�شق  و�شفت  حتى  براءة  من 
من  الكثري  فقد  الذي  التائه  الهائم  العا�شق  مبثل 
ماأخوذة  ال�شاعرة  العقل.وتظل  وتياه  الذاكرة 
لالف�شاح  والتجّلي  واالنفتاح  العبور  بنزوع 
اخلانقة  املنع  خطوط  وخفايا  �شرائر  وك�شف 
مرورتها  باأنا�شيد  املطعم  احلياتي  لنف�شها 

ال�شعرية املتقدمة وامللوحة بقيمها اجلميلة.

ني” وخاصية البناء الشعري آلمنة محمود  ال تخصَّ
ٌ

مجموعة “ممتلكات
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من  ال�صوت  عينات  اأخذ  على  القدرة  تعد 
بامل�صتخدمني  اخلا�صة  الفيديو  مقاطع 
يف  القوة  نقاط  اأعظم  من  واحدة  الآخرين 
عرب  بالنت�صار  ي�صمح  فهو   ،TikTok
النظام الأ�صا�صي ويتيح للم�صتخدمني اكت�صاف 
مقاطع  م�صاهدة  خالل  من  جديد  حمتوى 

الفيديو بال�صوت نف�صه. 
YouTube هذه امليزة يف  وقريباً �صيو�صع 
 ،shorts خدمة  عرب   TikTok مناف�صه 
من  عينات  باأخذ  للم�صتخدمني  ي�صمح  مما 
على  حتميله  مت  حمتوى  اأي  من  الأ�صوات 

.  YouTube
امليزة  هذه  عن  ر�صمًيا   YouTube واأعلن 
جمتمعي،  دعم  من�صور  يف  املا�صي  ال�صهر 
لكنه اأعلن اأنه يجب اأن يكون متاًحا الآن لأول 
اإطالق  من  كجزء  اجلديدة  الأ�صواق  يف  مرة 
shorts يف اململكة املتحدة وكندا وعدد من 
الأرجنتني  ذلك  يف  )مبا  الالتينية  اأمريكا  دول 
وكولومبيا  واملك�صيك  وت�صيلي  والربازيل 
طرح  ذلك  بعد  و�صيتم  وفنزويال(..  وبريو 
يف   YouTube من  العينات  اأخذ  اأداة 
ذلك  يف  مبا  الأخرى  الق�صرية  الأفالم  اأ�صواق 
الوليات املتحدة يف الأ�صابيع املقبلة.. وميكن 

اأخذ  بالفعل  الق�صرية  الأفالم  مل�صتخدمي 
الأخرى  الق�صرية  الفيديو  مقاطع  من  عينات 
املرخ�صة(،  املو�صيقى  مكتبة  من  )وكذلك 
كبري  ب�صكل  �صيو�صع  التحديث  هذا  لكن 
ال�صوت الذي ميكنهم الو�صول اإليه ب�صهولة.. 

املحتوى  ملن�صئي  امليزة  هذه  و�صت�صمح 
ال�صماح  خالل  من  “بال�صتفادة  الطويل 
للمجتمع بالعثور على �صيء مثري لالهتمام يف 
الفيديو اخلا�ص بهم”، وفًقا ملا �صرح به تود 

. YouTube صريمان، قائد منتج�

shorts خدمة جديدة من يوتيوب 
 قررت �صركة )ابل( ال�صماح مل�صتخدميها بالختيار بني لمنافسة تيك توك

دون  من  اآيفون،  هواتف  على  املوجود  النظام  حتديث 
ال�صابق. وقررت  اإجبارهم على ذلك كما كان يحدث يف 
نظام  على  بالبقاء  للم�صتخدم  عائد  اخليار  اأن  ال�صركة 
 15 iOS 14 بدًل من الرتقية الإجبارية اإىل نظام iOS

لكنها �صرت�صل التحديثات الأمنية فقط.
يف  الطريقة  هذه  ابل  ت�صتخدم  اأن  املتوقع  ومن 
وذلك  اأي�صاً،  الأجهزة  جميع  مع  القادمة  التحديثات 
بدًل من جعل اجلهاز ل يح�صل على التحديثات متاماً، 
الهواتف  حتديث  يف  اأعوام  عدة  منذ  بداأت  ابل  وكانت 
النظام  يعمل  لذلك  فقط،  الأمنية  بالتحديثات  القدمية 
ال�صركة  ت�صمح  اأن  وميكن  م�صابهة.  بطريقة  اجلديد 
العام  يف   15  iOS نظام  على  بالبقاء  للم�صتخدمني 
احل�صول  عن   6s اآيفون  اأجهزة  تتوقف  حيث  القادم، 

على التحديثات القادمة.
ومل تعلن ال�صركة حتى الآن عن نظام م�صابه حلوا�صيب 
ماك اأو اآيباد، وذلك لأن البقاء على النظام القدمي يكون 
اأ�صعب عليهم، حيث تعمل هذه الأجهزة بطرق خمتلفة.

 14  iOS نظام  على  البقاء  البع�ص  يف�صل  وقد 
احلماية  لك�صر  دعمه  ب�صبب  اأو  اأف�صل  ب�صكل  لثباته 
باحل�صول  للم�صتخدمني  ي�صمح  الذي   Jailbreak
على مميزات لي�صت مدعومة من ابل، لكن ذلك يجعل 
ب�صكل  البيانات  و�صرقة  لالخرتاق  عر�صة  الهاتف 

كبري، ولذا تعمل اآبل دائماً على اإغالق الثغرات.

أبل تعطي مستخدميها خيار تحديث هواتفهم

ك�صف تطبيق )تويرت( عن اإعداد جديد 
يتيح التحدث اإىل املغردات وخماطبتهن 
موقع  اأول  وهو  التاأنيث،  ب�صيغة 
خيار  ُيدخل  الجتماعي  للتوا�صل 

املوؤنثة". العربية  "ال�صيغة 
ق�صم  رئي�صة  فواخريي،  ر�صا  وقالت 
الت�صالت يف �صركة )تويرت( يف ال�صرق 
اأطلقنا   " اإفريقيا:  و�صمال  الأو�صط 
بال�صيغة  العربية  للغة  جديدا  اإعدادا 
فيمكن  املوؤنثة  بالعربية  اأي  املوؤنثة، 
مكان  اأي  يف  امراأة  لأي  �صهولة  بكل 
)تويرت(  على  الدخول  ت�صجيل  بالعامل 
واخل�صو�صية  الإعدادات  عند  وتذهب 
العربية  وتختار  اللغات  حتّدث  ثم 
املوؤنثة للغة العر�ص"، وبعد تفعيل هذا 
والن�صو�ص  الكلمات  �صتظهر  الإعداد 

على املوقع بال�صيغة املوؤنثة".
يف  هدفنا  مفتوحة،  "كمن�صة  وتابعت 
العامة،  املحادثة  خدمة  هو  )تويرت( 
تعك�ص  اأن  يجب  الهدف  هذا  ولنحقق 

هذه  ت�صكل  التي  الأ�صوات  خدمتنا 
املحادثة ب�صكل اأف�صل".

واأو�صحت امل�صوؤولة اأن ال�صركة تعكف 
ب�صبل  تتعلق  اأخرى  م�صروعات  على 
خماطبة مغرديها، ولديها خطط لإ�صافة 
ال�صخ�صية  امللفات  لغة  على  �صمائر 
الكيفية  امل�صتخدمون  بينها  من  يختار 

التي يرغبون يف خماطبتهم بها.
على  التعليمات  كانت  اليوم،  وقبل 
تظهر  العربية  باللغة  التطبيق 
تغيري  ومع  "غّرد"ـ  كلمة  با�صتخدام 
املوؤنثة  ال�صيغة  الآن  تظهر  الإعدادات 

للفعل: "غّردي".
هذا  خالل  "من  فواخريي:  وقالت 
ت�صكيل  باإعادة  نقوم  اأن  نود  التحديث 
املراأة  بها  نخاطب  التي  الطريقة 
اللغات  من  العربية  واللغة  العربية، 
كل  ومثل  خدمتنا،  على  الرئي�صية 
�صنتطلع  نطلقها،  التي  التحديثات 
املغردين  تعليقات  على  للح�صول 

واإطالع  الإعدادات  حتديث  ونوا�صل 
م�صيفة:  امل�صتجدات"،  على  اجلميع 
اأن ال�صركة بداأت باللغة العربية ورمبا 

متتد املبادرة لت�صمل لغات اأخرى.

للخدمات  اأرامك�ص  �صركة  اأن  يذكر 
قد  دبي،  ومقرها  اللوج�صتية، 
اأ�صافت يف اأبريل/ ني�صان خيار لغة 

م�صابها على موقعها.

ألول مرة.. )تويتر( يطلق صيغة التأنيث 

الن�صيان ب�صكل  يعاين الكثري من الأ�صخا�ص من 
للتو  اأحياًنا تدخل غرفتك  اإنك  اإذ  مفرط وكبري، 
ت�صع  اأو  اأجله،  من  اأتيت  ما  تذكر  ميكنك  ول 
فنجان القهوة اخلا�صة بك يف مكان ما من املنزل 
مكان  اآخر  تن�صى  اأو  بال�صبط،  اأين  وتن�صى 
تركت فيه هاتفك، ولكن متى يعد الن�صيان بكرثة 
تنذر  التي  الفارقة  العالمات  وما  اأمرا طبيعيا؟ 

بوجود م�صكلة؟
وخبري  الأ�صرة  طبيب  نوردا،  �صكوت  قال 
فقدان  "يعد  جورج:  �صانت  يف  العقلية  ال�صحة 
الذاكرة اإىل حد ما اأمرا طبيعيا يف جمتمعنا، فمع 
التوتر،  م�صتويات  وارتفاع  امل�صوؤوليات  زيادة 

منيل اإىل اإهمال �صحتنا العقلية"
وح�صب نوردا ت�صمل العالمات التحذيرية التي 

يجب بعدها ا�صت�صارة طبيب:
اأعرا�ص  اأي  الذاكرة..  مل�صاكل  املفاجئ  الظهور 
قيء(..  غثيان،  ق�صعريرة،  )حمى،  للعدوى 

�صدمة يف الراأ�ص.
وهذا يوؤكد اأنه اإذا ن�صيت �صبب ذهابك اإىل املتجر 
على  يبعث  فهذا  املنزل،  اإىل  العودة  كيفية  اأو 

القلق.
التي  العوامل  اإىل  ميغال  جي�صيكا  وتطرقت 

ت�صبب م�صكلة الن�صيان بكرثة، ومنها:
التوتر املفرط

اإىل  �صيء  يف  التفكري  من  عقلك  ينتقل  عندما 
وح�صب  الرتكيز،  حقا  ال�صعب  من  يكون  اآخر، 
وتتذكره  ما  �صيًئا  تتعلم  "حتى  نوردا  الدكتور 
حًقا، عليك اأن تركز النتباه عليه"، ولكن العقل 

امل�صتت ميكن اأن يوؤثر على هذه العملية.
الكورتيزول  م�صتوى  ارتفاع  فيوؤدي 
بهرمون  )املعروف  مزمن  ب�صكل   Cortisol

على  البقاء  و�صع  يف  عقلك  دخول  اإىل  التوتر( 
قيد احلياة، وهو ما يحول دون متكن دماغك من 
تخزين معلومات جديدة، وبهذه احلالة، ين�صح 
نوردا بالبحث عن ن�صاط واحد ت�صتمتع به حقا 
وتفعله كل يوم لتخفيف التوتر، مثل التمرين اأو 

اخلروج اإىل الطبيعة اأو قراءة كتاب.

ل تنام مبا فيه الكفاية
اإن فوائد النوم تتجاوز اأكرث من جمرد م�صاعدتك 
واحليوية  والن�صاط  باليقظة  ال�صعور  على 
دورا  النوم  يلعب  الواقع  ويف  التايل،  اليوم  يف 
حتويل  وبالتحديد  الذاكرة،  تقوية  يف  رئي�صًيا 
طويلة  ذكريات  اإىل  املدى  ق�صرية  الذكريات 

املدى.
ويف درا�صة اأجريت عام 2014، كان لدى الن�صاء 
اأو  اأقل  اأو  �صاعات   5 ينمن  الالتي  �صًنا  الأكرب 
اأكرث من 9 �صاعات يف اليوم م�صتوى اإدراك اأ�صواأ 

مقارنة مبن يح�صلن على 7 �صاعات من النوم.
اأنت مكتئب

ويعاين امل�صابون بالكتئاب من تدهور الذاكرة 
على  ذلك  ويرجع  املعلومات،  تذكر  و�صعوبة 
امل�صاحب  الكورتيزول  زيادة  اإىل  الأرجح 

لالكتئاب.
وقال الدكتور نوردا: "رمبا يكون الكتئاب هو 
يتداخل مع �صعف  الذي  �صيوعا  الأكرث  ال�صيء 
اأي  يف  التفكري  من  تتمكن  ل  وعندما  الإدراك، 
�صيء اإىل جانب املعاناة من الكتئاب، ميكن اأن 

تتاأثر ذاكرتك".
ت�صمل  العقلية،  لل�صحة  الوطني  للمعهد  ووفقا 
الأعرا�ص الأخرى لالكتئاب ال�صعور باحلزن اأو 
القلق اأو "الفراغ" معظم الوقت، وقلة الطاقة اأو 

العجز،  اأو  بالياأ�ص  وال�صعور  بالتعب،  ال�صعور 
و�صعوبة النوم، وتغريات يف الوزن وال�صهية، 

اأو التفكري يف املوت اأو النتحار.
الإ�صابة بعدوى

ال�صحايا  التهاب  "اإن  نوردا:  الدكتور  قال 
امل�صالك  والتهابات  املزمن  املفا�صل  والتهاب 
يف  م�صاكل  ما  حد  اإىل  ت�صبب  ان  ميكن  البولية 
لديك  كانت  واإذا  الدماغ،  و�صبابية  الذاكرة 
اأو  احلمى  مثل  اأخرى،  مر�صّية  اأعرا�ص 
الق�صعريرة اأو الغثيان اأو القيء اأو احلرقة اأو 

كرثة التبول، فا�صت�صر طبيبا على الفور".
م�صاكل الغدة الدرقية

وتنتج  العنق،  قاعدة  يف  الدرقية  الغدة  تقع 
العمليات  من  كبري  عدد  يف  تتحكم  هرمونات 
التمثيل  عملية  ذلك  يف  مبا  اجل�صم،  يف  احليوية 
الدرقية  الغدة  وظيفة  تباطاأت  واإذا  الغذائي، 
"ق�صور الغدة الدرقية" فاإن ذلك يوؤثر  يف حالة 

اأي�ًصا على وظائف دماغك.
وميكن لق�صور الغدة الدرقية اأن يحدث ب�صبب 
اأو  الغدة،  تهاجم  التي  الذاتية  املناعة  اأمرا�ص 
تلف  اأو  الليثيوم(  )مثل  الأدوية  بع�ص  ب�صبب 

الغدة النخامية.
نق�ص يف املغذيات

اأنواع  من  نوع  اأي  "اإن  نوردا:  الدكتور  قال 
بي  فيتامني  اأو  احلديد  نق�ص  مثل  الدم،  فقر 
B12 12، قد ي�صبب �صبابية الدماغ )ت�صوي�ص 
وقد  الن�صيان،  وم�صكلة  وت�صتت(  التفكري 
اأن  تو�صلت درا�صة اأجريت على كبار ال�صن اإىل 
بي  الفيتامني  من  كافية  م�صتويات  لديهم  الذين 
الذاكرة  اختبارات  يف  اأف�صل  اأداوؤهم  كان   12

وغريها من الختبارات املعرفية".

بعيًدا عن الشيخوخة.. ما أسباب 
النسيان المتكرر لدى األشخاص؟

خبرية  فو�ص،  �صفيتالنا  الدكتورة  ك�صفت 
غنية  لي�صت  الكو�صا  اأن  عن  الأوكرانية،  التغذية 
بالفيتامينات واملعادن، ومع ذلك توؤثر اإيجابيا يف 
الأمعاء وتخف�ص من خطر ت�صلب ال�صرايني ومن 

تكّون ح�صى بكي�ص املرارة.
وتعد الكو�صا، من اخل�صروات التي مل تقدر قيمتها 
الغذائية، على الرغم من اأنها غنية بالكاروتينات 
 100 )حتتوي  زياك�صانثني  واأيزومري  واللوتني 
اليومية  اجل�صم  حاجة  من   ،%35.4 على  غرام 

منها(، وهذه املواد قادرة على الرتاكم يف اأن�صجة 
وفق  للروؤية"،  فعالة  حماية  وتوفري  العني 

)رو�صيا اليوم(.
حم�ص  على  الكو�صا  حتتوي  فو�ص"  واأ�صافت 
 17 بن�صبة  الفوليك  وحم�ص  ال�صكوربيك 
على  وحتتوي  التايل  على  باملئة   5  - و4  باملئة 
اإىل  بالإ�صافة  باملئة،   11 بن�صبة  البوتا�صيوم 

الألياف الغذائية".
خا�صة  ب�صورة  �صرورية  "الكو�صا  وتابعت: 

الغذائية  الألياف  لأن  احلركة،  قليلي  لالأ�صخا�ص 
من  وتزيد  الأمعاء  ميكروبيوم  يف  اإيجابيا  توؤثر 
البكترييا املفيدة وتكبح ن�صاط البكترييا ال�صارة، 
الغذائية  الألياف  تربط  هذا  اإىل  وبالإ�صافة 
الأمعاء  يف  القاعدية  والأحما�ص  الكولي�صرتول 
خطر  من  تقلل  بذلك  وهي  اجل�صم،  من  وتخرجها 
ت�صلب ال�صرايني وتكون احل�صى يف كي�ص املرارة، 
لذلك يجب اأن يحتوي النظام الغذائي اليومي على 

25-30 غراما من الألياف الغذائية".

الفوائد الصحية للكوسا

كبرية  فوائد  تواجد  عن  جديدة  درا�صة  ك�صفت 
يقدمها مزج حبات الزيتون مع التني، حيث يقدم 

هذا املزيج فوائد كبرية جدا.
ويكت�صب التني والزيتون يف العامل العربي ب�صكل 
كبرية  اأهمية  خا�ص،  ب�صكل  والإ�صالمي  عام 
مقرتنة بقد�صية ومكانة خا�صة ب�صبب ورودهما 
»التني«،  �صورة  يف  وحتديدا  الكرمي،  القراآن  يف 

وفق )�صبوتنيك بالعربي(.
واملثري للده�صة هو وجود عدة مقالت منت�صرة يف 
عدد من املجالت التي تتحدث عن وجود جمموعة 
من الفوائد الكبرية لتناول التني والزيتون معا، 
لكن بع�ص هذه املقالت ركزت على وجود عن�صر 
ب�صحة  يرتبط  املزيج  هذا  عن  ينتج  »�صحري« 

الدماغ ب�صكل مبا�صر.
املفيدة  الوجبات  راأ�ص  على  الو�صفة  هذه  وتعد 
ال�صهرية،  املتو�صط  الأبي�ص  البحر  حمية  يف 
من  والزيتون  التني  اختالف  من  الرغم  وعلى 
حيث املظهر )ال�صكل(، اإل اأنهما ي�صرتكان يف عدد 
اأقدم  من  يعتربان  حيث  اخل�صائ�ص،  من  مذهل 

الوجبات الطبيعية لالإن�صان.
التني  تناول  يكون  اأن  »ميكن  املقال:  يف  وجاء 
والعظام  القلب  ل�صحة  جدا  مفيدا  والزيتون 
التني  ي�صاعدك  اأن  وميكن  والب�صرة،  وال�صعر 
الكولي�صرتول  خف�ص  على  اأي�ًصا  والزيتون 
حتت  الدم  يف  ال�صكر  م�صتويات  على  واحلفاظ 
باأنواع  الإ�صابة  مينعان  اأنهما  حتى  ال�صيطرة، 

حمددة من ال�صرطان«.
من   )metalloids( »امليثالونيز«  وتعد 
هي  والالفلزات  الفلزات  مثل  الفلزات  اأ�صباه 
بخ�صائ�ص  وتتميز  الكيميائية،  ال�صال�صل  اإحدى 
وتتميز  والرتابط،  التاأين  ناحية  من  معينة 

اأ�صباه الفلزات بخ�صائ�ص متو�صطة بني الفلزات 
عن  امل�صوؤول  هو  و«امليثالونيز«  والالفلزات، 
ويفرز  �صبابه،  على  احلفاظ  يف  اجل�صم  ن�صارة 
الدماغ هذه املادة يف ج�صم الإن�صان بني �صن 15 
تدريجيا  بالتناق�ص  ن�صبها  تبداأ  ثم  عاًما،  اإىل 35 

بعد �صن الأربعني.
هذه  وجود  عن  الناجتة  الفوائد  من  عدد  اإليك 
املادة اأو من خالل العنا�صر املوجودة يف كل من 

التني والزيتون:
الطاقة و�صغط الدم

واحليوية  بالطاقة  اجل�صم  املزيج  هذا  ميد 
دائم، وت�صاهم  �صباب  اأنه يف  لو  التي جتعله كما 
وخا�صة  الكولي�صرتول  ن�صب  خف�ص  يف 
التمثيل  حت�صن  كما  ال�صار،  الكولي�صرتول 

الغذائي يف اجل�صم وتقوي القلب.
يعمل  الذي  البوتا�صيوم  على  التني  ويحتوي 
على خف�ص �صغط الدم ويحتوي على ن�صبة من 
بن�صب حمددة  تبقى  اأن  والتي يجب  ال�صوديوم 
الإ�صابة  اإىل  زيادتها  توؤدي  حيث  اجل�صم،  يف 

باأمرا�ص القلب.

اإنقا�ص الوزن
على  واحلفاظ  الوزن  اإنقا�ص  على  التني  ي�صاعد 
غني  لأنه  الإن�صان  جل�صد  ال�صحي  الوزن  ثبات 
بالألياف التي جتعل متناولها ي�صعر بال�صبع كما 

اأنه يح�صن عملية اله�صم.
ويحتوي التني على ن�صبة عالية من الألياف التي 
تنظم عمل الأمعاء وحتد من ا�صطرابات اله�صم، 
اجلهاز  داخل  الإم�صاك  حدوث  من  تقلل  وبالتايل 

اله�صمي.
املزيج  هذا  تناول  املراأة  الدرا�صة  ون�صحت 

من  يحد  اأن  املمكن  من  حيث  الياأ�ص،  �صن  بعد 
املزيج  يحتوي  كما  الثدي،  ب�صرطان  الإ�صابة 
تقليل  ت�صاعد على  التي  الأك�صدة  على م�صادات 
ويحتوي  اخلبيثة،  بالأمرا�ص  الإ�صابة  ن�صب 
لبناء  الالزمة  واملعادن  الكال�صيوم  على  التني 
الإ�صابة  من  حمايتها  وبالتايل  وتقويتها  العظام 

به�صا�صة العظام.

حت�صني النظر
ب�صبب  النظر  حت�صني  يف  املزيج  ي�صاهم  وقد 
احتوائه على »فيتامني اأ«، كما اأن وجود عن�صر 
الدم  كريات  بناء  يعزز  الزيتون  يف  احلديد 

الإ�صابة  من  العني  املزيج  هذا  ويقي  احلمراء، 
باأمرا�ص خمتلفة مثل املياه الزرقاء وغريها.

ب�صرة  حماية  والزيتون  التني  ملزيج  ميكن 
وحماية  البنف�صجية  فوق  الأ�صعة  من  الإن�صان 
املبكرة  وال�صيخوخة  ال�صرطان  من  اجللد 
لحتوائه على »فيتامني هـ« والأحما�ص الدهنية 

وم�صادات الأك�صدة.
وي�صاف لذلك اأنه من املمكن اأن يخف�ص ال�صعور 
»اأوليكثانال«،  مادة  على  احتوائه  ب�صبب  بالأمل 
ويعمل املزيج على تخفي�ص م�صتوى �صغط الدم 
املرتفع ويقي من اأمرا�ص القلب ب�صكل عام، وهي 

من الفوائد التي مينحها اأي�صا التني ب�صكل عام.

تعرف على الفوائد السحرية لمزج التين مع الزيتون

يعاين العديد من الأ�صخا�ص من احتقان العيون 
العني  بيا�ص  يظهر  عندما  يحدث  وهو  بالدم، 
ب�صبب حدوث تغريات يف  الأحمر، وذلك  باللون 
الأوعية الدموية التي تغذي الغ�صاء الذي يغطي 

اجلزء الأمامي من العني.
وهناك عدد من الأ�صباب لهذه احلالة، ت�صمل مبا 
يف ذلك التهاب امللتحمة والأ�صرار التي ميكن اأن 
ت�صببها اأ�صعة ال�صم�ص ومهيجات العني، وميكن 
اإىل  طويلة  لفرتات  عينيك  احمرار  ي�صري  اأن 
م�صاكل اأكرث خطورة، ولكن غالبا ما تكون ب�صبب 
م�صاكل ق�صرية املدى نتيجة البكاء اأو قلة النوم،

اأو  الدموي  العني  احتقان  من  الوقاية  وميكن 
املنزلية،  الرعاية  خالل  من  حدته  من  التخفيف 
تتفاقم  التي  اأو  حاد،  باأمل  امل�صابة  العني  ولكن 
طبية  عناية  اإىل  حتتاج  قد  لل�صوء  ا�صتجابة 

عاجلة.
وميكن عالج العيون املحتقنة بالدم يف كثري من 

الأحيان يف املنزل من خالل عدة طرق:
1. الكمادات باردة

العني  على  البارد  باملاء  كمادات  عمل  ميكنك 
جيدا،  الكمادة  ع�صر  �صرورة  مع  امل�صابة، 
اإذا و�صعتها على العني بعد نقعها يف املاء  لأنك 

مبا�صرة فقد ي�صعرك ذلك بالأمل اأكرث.
2. القطرة م�صادات اله�صتامني

اإذا كانت عيناك تعانيان من احل�صا�صية، فيجب 
عليك ا�صتخدام قطرات م�صادات الهي�صتامني.

3. ال�صطف باملاء
ميكنك �صطف عينيك باملاء كبديل لقطرات العني، 
ولأنه  وبارد،  نظيف  املاء  اأن  من  التاأكد  يجب 
غالبا ما ت�صبب مياه ال�صنبور مزيدا من التهيج 

فيجب عليك التاأكد من ا�صتخدام املياه املفلرتة.
4. الإكثار من الرم�ص

يف كثري من الأحيان ميكن اأن توؤدي الإلكرتونيات 
كالهاتف والتلفزيون اإىل تقليل الرم�ص، وميكن اأن 
الأحيان  من  كثري  يف  القليل  العني  رم�ص  ي�صبب 
اإجهاد العني ويوؤدي اإىل احمرارها، وهو ما ميكن 
اأن  حتاول  اأن  يجب  وبالتايل  عينيك،  يجفف  اأن 

ترم�ص كثريا لتقليل تلك الأعرا�ص.
5. النوم ب�صكل كاٍف

ميكن اأن تتحول العني اإىل اللون الأحمر حال مل 
تاأخذ ق�صطا كافيا من الراحة، لذلك يجب اأن تنام 

اأكرث لتقليل احمرار عينيك.
عد�صات  ترتدي  كنت  اإن  الطبيب  مراجعة   .6

ل�صقة
احمرار  الال�صقة  العد�صات  ت�صبب  ما  غالبا 
عد�صات  ترتدي  كنت  اإذا  لذلك  املزمن،  العني 
عليك  فيجب  امل�صكلة  هذه  ولحظت  ل�صقة 

التحدث اإىل طبيب العيون اخلا�ص بك.

إليك أهم النصائح للتخلص من 
تهيج احمرار العيون
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أول الغيث
 وقفة عند )ذكريات 
وخواطر( الطبيب 
حكمت الشعرباف

عادل العرداوي 

حكمت  الدكتور  ال�شهري  العراقي  الطبيب  كتاب  قراءة  من  انتهيت  ان  بعد 
على  اطلعت  قد  باأين  �شعرت  حديثاً،  ال�شادر  وخواطر(  )ذكريات  ال�شعرباف 

نافذة م�شرعة من تاريخ بلدنا املعا�شر، بعيون طبيب، وبقلم اأديب.
ان  قبل   -)1937 )مواليد/  ال�شعرباف  الدكتور  موؤلفه  -اأي  الكتاب  ف�شاحب 
يكون طبيباً م�شهورًا يف جمال طب القلب، فهو �شليل عائلة عراقية كرمية، كان 
فهو  والوطنية،  االجتماعية  والعالقات  الثقافة  جمال  يف  وا�شح  اهتمام  لديها 
ابن ال�شخ�شية الوطنية املجاهد  )احلاج ح�شني ال�شعرباف( �شاحب املجل�س 
مبدينة  املن�شرم  الع�شرين  القرن  بدايات  يف  قائماً  كان  الذي  العريق  االدبي 
انتقل بعد عام / 1954 اىل  النا�شرية، والذي  )ال�شطرة( مبحافظة ذي قار / 
العا�شمة بغداد، لي�شتقر يف الكرادة ال�شرقية / خارج، ولي�شبح اليوم واحدًا 
من اقدم واعرق ال�شالونات واملجال�س االدبية الثقافية البغدادية الذي ما زال 

متوا�شاًل يف عطائه الثقايف الرث.
نظر  وجهة  من  ال�شعرباف،  حكمت  الدكتور  ي�شلط  )الوثيقة(  الكتاب  هذا  يف 
تاريخ  من  جدًا  مهمة  زمنية  حقبة  على  ال�شوء  متمر�س،  اديب  وبقلم  طبيب، 
العراق احلديث، يكون للطب العراقي ح�شة اال�شد فيها، الن موؤلف الكتاب هو 
انه عاي�س كلية الطب / جامعة بغداد منذ عام 1954،  باال�شل طبيب، يكفيه 
وهي اقدم كلية طبية عراقية، و�شهادتها كانت اىل ماقبل �شنوات من ال�شهادات 
اإذ تخرج ال�شعرباف فيها عام 1960،  املحرتمة من بني كليات الطب العاملية، 
ومقررًا ومعاونا، وبعدها ا�شبح عميدًا  اإليها مدر�شاً  قليلة عادًا  وبعد �شنوات 
لها بعد احداث عام 2003، وبقي فيها كذلك الأكرث من )5( �شنوات متوا�شلة من 
ا�شتدت  ان  بعد  غادرها م�شطرًا،  الر�شينة،  والطبية  العلمية  وامل�شرية  العمل 
القتل  يف  متوا�شلة  لتهديدات  وتعر�شه  بغداد  يف  االمني  الو�شع  تدهور  وطاأة 
الطبية  عيادته  ويغلق  التقاعد،  على  نف�شه  يحيل  الن  دفعه  مما  والت�شفية، 
ال�شهرية يف احلارثية، ويغادر بيته وبلده م�شطرًا مهاجرًا يف بالد الغربة منذ 
قلبه واحا�شي�شه  �شنوات م�شت، غادرها واالأمل واحل�شرة تعت�شر  اكرث ع�شر 
واآماله، وبهذا فقد خ�شرنا عاملاً جلياًل  يف جمال  تخ�ش�شه )طب القلب( لن�شيفها 

اىل خ�شاراتنا وخيباتنا املرتادفة مع االأ�شى واالأ�شف!
الدكتور  العربية،  باللغة  املخت�س  مقدمته  كاتب  ي�شفه  )الوثيقة(  الكتاب  هذا 
على  العراق،  هذا  حياة  من  حلقب  يوؤرخ  جاد  عمل  باأنه  اجلنابي،  طارق 

ال�شعيدين ال�شخ�شي والوطني .
من  فيه  ما  بارتياح  �شيلم�س  ال�شعرباف،  كتاب  قارئ  ان  اجلنابي:  وي�شيف 
البالغة،  واحلكمة  وال�شعري،  القراآين  وال�شاهد  االنيق،  بالتعليق  الروح،  خفة 
والنكتة البارعة، مما يرد عفو اخلاطر انه كمن يكت�شف العلة، وي�شف الدواء 
من  العمل  هذا  �شاحب  هذا  األي�س  رغيدة،  حياة  �شيحيا  باأنه  العليل  ويطمئن 
)ال�شعرباف(  البغدادية  املجال�س  اقدم  �شداة  من  هو  األي�س  االأ�شاة؟  االطباء 
واحلناء  النخل  ار�س  واىل  زماناً،  تزيد  او  عقود  �شتة  اىل  جذره  ي�شرب  الذي 
االقدار  به  ترمي  ثم  التقاعد..  بعد  االثري  يغادر جمل�شه  اأال  يحلم  مكاناً، وكان 
بعيدًا بعيدًا عن الوطن، وهذا العمل )الكتاب( بع�س وفائه لالأر�س الطيبة التي 

اأجنبته.. ان هذا العمل وطن يف رجل.
�شارع   / بغداد  يف  الع�شرية  املكتبة  عن  ال�شادر  وخواطر(  )ذكريات  وكتاب 
املتو�شط،  املتنبي - 2021، وتوزعت ف�شوله بني )400( �شفحة من احلجم 
اأجده ميثل وثيقة عراقية متوازنة مكتوبة بنف�س واقعي ومتجرد متاما، حلقبة 
واال�شتاذ  ال�شهري،  العراقي  الطبيب  ال�شعرباف  حكمت  عا�شها  ح�شا�شة  زمنية 

االكادميي املتمكن باأ�شلوب بالغي موؤثر، ال غنى عن قراءته واالطالع عليه.

حكايات بغدادية
َمن هي أشهر مطاعم بغداد في القرن العشرين؟

جمال ر�شيد 

طبقات  هناك  العامل  جمتمعات  كل  يف  اإن 
تختلف يف مدخوالتها عن االخرى، وكذلك 
فهناك  مطاعمها،  ويف  طعامها  يف  تختلف 
بالرقي،  اأقّل  مطاعم  وهناك  راقية  مطاعم 
حالها  وبغداد  ال�شعبية،  املطاعم  وهناك 
حال بقية مدن العامل فيها هذه املطاعم، اإاّل 
ان بغداد ا�شتهرت مبطاعمها ال�شعبية اأكرث 
تقت�شر  كانت  والتي  الراقية  مطاعمها  من 

على قّلة من النا�س، ومن هذه املطاعم:
املطعم  هذا  الكرخ:  �شباب  مطعم    -1
كان مكانه يف مكان مركز �شدام للفنون يف 
جانب الكرخ، وهو احد املطاعم امل�شهورة 
بحدود  ي�شتوعب  وكان  بغداد،  كرخ  يف 
100 �شخ�س، وفيه جناح للعوائل، وكان 
والقوزي  والدجاج  واملرق  التمن  يقدم 
مع  التمن  �شحن  وكان  والكبة،  والكباب 
هذا  وكان  فل�شا،   90 بــ  واخلبز  املرق 
االأعرا�س  والئم  الإقامة  منا�شباً  املطعم 

واملنا�شبات.
بداية  املطعم يف  ال�شم�س: هذا  2-  مطعم 
�شينما  من  بالقرب  ال�شعدون  �شارع 
الوجبات  ال�شندباد، وكان ميتاز بتو�شيل 

لطالبيها بوا�شطة الدراجات الهوائية.
الباب  يف  ويقع  تاجران:  مطعم    -3
ال�شرقي بالقرب من �شاحة التحرير، وهو 
اول مطعم  جماور جلامع االورفلي، وهو 
يف العراق قّدم اأكلة ) الك�س ( ال�شاورمة، 
وهو  املعروفة،  االخرى  لالأكالت  ا�شافًة 
الواقع  تاجران  علي  ابو  مطعم  من  فرع 
�شارع  جهة  من  املتنبي  �شارع  راأ�س  يف 
الك�س 90  الر�شيد، وكان �شعر ن�شف نفر 

فل�شاً، و�شعر النفر 120 فل�شا.
�شاحة  يف  ويقع  �شي�س:  علي  مطعم    -4

اول  وهو  ال�شعدون،  �شارع  على  الن�شر 
امل�شوي،  الدجاج  بتقدمي  اإخت�س  مطعم 
وكان �شعر الدجاجة ال�شفري 350 فل�شا، 
اىل  ثم  فل�س،   400 لت�شبح  ت�شاعدت  ثم 

600 فل�س منت�شف ال�شتينات .
هو  املطعم  هذا  ال�شراي:  كبة  مطعم   -  5
�شغري جدًا، ويقع يف مدخل �شوق ال�شراي 
من جهة �شراي احلكومة، وكان يقدم كبة 
اجلري�س الكروية ال�شكل وبحجمها الكبري، 
املطعم  هذا  يف  طعامهم  يتناولون  والذين 
احلكومة  �شراي  موظفي  من  غالبيتهم 

وبع�س اأ�شحاب املحالت .
6 - مطعم حمادة : ويقع يف راأ�س زقاق من 
اأزقة �شوب الكرخ متفرع من �شارع ج�شر 
رواده  وان  �شغري  حمل  وهو  ال�شهداء، 
مكان،  من  مت�شعاً  جتد  ال  حيث  كثريون، 
والغريب فيه ان طعامه لذيذ جدًا، ويقدم 
ويقدم  احلر،  بالدهن  الباقالء  ت�شريب 
املخلمًة �شباحاً وكل االأكالت، اإاّل ان االكل 

كان وقوفاً او اجللو�س على الر�شيف.
يقع  املطعم  هذا   : حقي  ابو  مطعم   -  7
الطابق  ويف  ال�شفافري،  �شوق  اأزقة  بني 
يقع  القدمية  البنايات  احدى  من  االول 
الطبيعي  امللتقى  وهو  حقي،  ابو  مطعم 
الأهل الذوق من )البغاّدة( الذين يتميزون 
واإذا كنت تتجول  الطعام،  بذوق رفيع يف 
اأن  بد  ال  فاإنك  جاورها،  وما  املنطقة  يف 
العنرب  والتمن  احلر  الدهن  رائحة  ت�شّم 
التي  فهي  حقي،  ابو  مطعم  من  املنبعثة 
ومبالب�شه  حقي  ابو  احلاج  اىل  �شرت�شدك 
لف  وقد  الدمريي  من  املكونة  البغدادية 
 ( راأ�شه  يف  ويعتمر  بالب�شتطمال،  و�شطه 
ومطعمه  به،  ا�شتهر  الذي   ) العرقچني 
تب�شي  تقدمي  يف  م�شهورًا  كان  هذا  العتيد 
الباذجنان والبامية والقوزي على التمن، 

 ( و  اي�شاً،  بها  ا�شتهر  التي  االكلة  وهي 
العنرب، وغريها  لتمن   ) الذهبية  احلكاكه 

من االكالت .
٨-  مطعم عمو اليا�س: كان �شارع الر�شيد 
يتميز بكرثة املطاعم، وكان ا�شهرها مطعم 
علي  �شلطان  �شيد  منطقة  يف  اليا�س  عمو 
بجوار املقهى الربازيلية الذي كان يتميز 
بتقدمي الدجاج امل�شوي مع انواع الطبيخ 
املطعم  هذا  البغدادي، وكانت اخلدمة يف 
الطبقة  ملتقى  وكان  بالتميز،  لها  م�شهودًا 
االأجانب  وال�شياح  بغداد  يف  الراقية 

وغريهم .
منطقة  يف  ويقع   : اجلمهورية  مطعم    -9
ويقدم  الر�شيد،  �شارع  مدخل  عند  امليدان 
بالزبائن  يعّج  وكان  االأكالت،  جميع 
ا�شتداد  وعند  اجلمع  اأيام  وخا�شًة 

االأيام  الهرج، ويف عادي  احلركة يف �شوق 
للمواطنني والتجار واأ�شحاب املحالت .

اأبو  مطعم  بداأ   : يونان  اأبو  مطعم   -  10
كوال  كوكا  �شركة  من  جماين  بك�شك  يونان 
يف منطقة العلوية على اليمني للذاهب من 
يقدم  وكان  امل�شبح،  اىل  كهرمانه  �شاحة 
وذلك  كوال،  الكوكا  مع  ال�شندويت�شات 
عام 1965، وا�شتمر على هذا احلال حتى 
عام 1970، ثم اإ�شرتى االأر�س التي كانت 
وكان  حمالت،  فيها  وبنى  الك�شك  خلف 
املطعم  وطّور  فيها،  االأ�شد  ح�شة  ملطعمه 
لفة  �شعر  وكان  بنوعيها،  ال�شاورمة  اىل 

الهربكر 50 فل�شاً .
11 - مطعم قدوري: ا�شتهر مطعم قدوري 
من  املكون  ال�شباحي  الفطور  بتقدمي 
ت�شريب الباقالء بالدهن احلر مع البي�س، 

الن  العبا�شية  االأكلة  هذه  وانت�شرت 
اخلليفة املاأمون العبا�شي كان مولعاً بها، 
وا�شتهرت وا�شبحت متواجدة يف دم�شق 

وبريوت وعمان ودبي.
12-  مطعم نزار: ويقع يف الباب ال�شرقي 
املوؤدي  ال�شعدون  �شارع  من  االول  الفرع 
بطابقني،  وكان  نوا�س،  ابي  �شارع  اىل 
واإقامة  االكالت  انواع  جميع  ويقدم 
كانت  ال�شبعينات  ويف  لالأعرا�س،  الوالئم 

اعالناته متالأ تلفزيون بغداد .
ابن  ا�شتهر   : �شمينه  ابن  مطعم    -13
�شمينه باأكالته، وعلى اخل�شو�س القوزي 
على التمن وت�شريب اللحم، وخا�شًة حلم 
وخا�شًة  ال�شوق  يف  التجار  وكان  الزند، 
و�شارع  دانيال  وخان  ال�شورجه  منطقة 
وكان  منه،  غداءهم  يتناولون  البنك، 

يو�شل الطعام اىل حمالت التجار .
جماورًا  ويقع   : �شمري  ابو  مطعم    -14
�شارع  يف  متفرعها  من  اخليام  ل�شينما 
الفالفل والتي مل  بتقدمي  الر�شيد، وا�شتهر 
تكن م�شهورة كما هو احلال اليوم، وكانت 
والتبولة  احلم�س  مع  �شمري  ابو  فالفل 
والطر�شي اأ�شهى االأكالت واأرخ�شها ) 40 

فل�شاً ( للوجبة .
بناية  �شمن  ويقع  عا�شور:  -مطعم   15
بداية  هدمت  والتي  ميامي  �شينما 
الباب  كراج  اليوم  ومكانها  ال�شبعينات 
بتقدمي  املطعم  هذا  اخت�س  ال�شرقي، 
البي�س امل�شلوق والعنبه الهندية احلارة، 
امام  العنبة  )جوزة(  بو�شع  يقوم  وكان 
عني الزبون بعد تقطيعها وو�شع �شرائحها 
و�شرائح  بي�شتني  مع  دبل  �شمونة  يف 

الطماطة وقنينة البيب�شي كوال الباردة .
املطعم  هذا  ويقع   : حمودي  مطعم   -  16
يف �شاحة الن�شر، وب�شكل �شفري يف حديقة 
وكان  ثابتة،  كبرية  عربة  مع  ال�شاحة 
والتكة  الكباب  من  امل�شويات  انواع  يقدم 
وكان  واحللولو،  والچالوي  واملعالك 
من  م�شتفيدين  العوائل  من  الكثري  يوؤمه 

احلدائق ومن �شاحة وقوف ال�شيارات.
حديث  بغداد  مطاعم  عن  احلديث  اإن   
بهذا  اكتفينا  لذا  وطويل،  وطويل  طويل 
املطعمني  نن�شى  ال  ولكن  منها،  القدر 
طوبان  ابن  الباچه  باأكل  ال�شهريين 
جانب  يف  واحلاتي  الكرخ  جانب  يف 
�شارع  مطاعم  نن�شى  ال  كذلك  الر�شافة، 
بال�شمك  اخت�شت  التي  نوا�س  ابي 
قرب  جميلة  مطعم  كذلك  امل�شكوف، 
�شاحة الر�شايف، وكان متخ�ش�شا بتقدمي 
الوالئم اخلا�شة باالأعرا�س، ومنها وليمة 

اأخي املرحوم زهري ر�شيد عام 1967.

اأجمل احلدائق يف بغداد، كانت حتتوي على   تعد من 
نافورات كبرية وجميلة ثم اأ�شبح املوقع تابعا لقيادة 
يف  ع�شكري  م�شت�شفى  ت�شييد  مت  بعدها  اجلوية  القوة 

املوقع نف�شه .
كان  املا�شي  القرن  من  ال�شبعينات  يف  انه  ويروى:  
للقادم  رجوان  �شوق  �شارع  نهاية  بارك  االوبرا  ا�شمها 
يف  واملنتهي  االملانية  وال�شفارة  امل�شبح  �شاحة  من 
نافع  بن  عقبة  �شاحة  من  القادم  وال�شارع  ال�شاحة 
مقابل  �شابقاً  الثورة  جريدة  مكاتب  فيه  توجد  والذي 

املتو�شطة ال�شرقية واملنتهي ب�شاحة االوبرا بارك ) ثم 
مت تغيري ا�شمها اإىل متنزه الوحدة(.

ومقابل احلديقة كان فندق ا�شوان اول فندق يف بغداد 
الن�شال  �شارع  بداية  وال�شاحة  بولنغ  �شالة  لديه 
يف  �شكمن  فندق  بني  الت�شعينات  ويف  العلوية،  و�شارع 
احلديقة،  البارك  وخلف  اجلوية  القوة  مقابل  الزاوية 
تابعة  واحلديقة  بغداد،  مناطق  اأجمل  من  وكانت 
عبد  املرحوم  للزعيم  و�شبق  العا�شمة،  الأمانة  ر�شمياً 

الكرمي قا�شم ان فتحها بداية �شتينات القرن املا�شي.

 حديقة األوبرا بارك مقابل 
حم�شن ح�شنيالمسرح الوطني عام ١٩٦٣ 

التي  والتواريخ  االرقام  م�شادفات  من 
 7-7 اليوم  ان  وجدت  انني  بها  اهتم 
الكبار  اثنني من فنانينا  هو ذكرى ميالد 
-رحمهما اهلل- وهما خليل الرفاعي )ابو 
فار�س( وحجي را�شي )�شليم الب�شري(.

)اأبو  ون�شميه  الرفاعي،  خليل  املمثل 
يف  اخرى  مفاجاأة  وهذه  ولد  فار�س( 
-7( وبالتحيد   ،)7-7-7 يوم  االرقام 
االول  ت�شرين   9 يوم  وتويف   )1927-7

2006، وكان عمره )79 عاما(.
اما حجي را�شي وا�شمه احلقيقي )�شليم 
ب�شنة  الرفاعي  قبل  ولد  فقد  الب�شري( 
وتويف   1926-7-7 يوم  يف  اي  واحدة، 
 71( عمره  وكان   ،  1997 ايار   ٨ يوم 

�شنة(.
يف  ا�شرتكا  را�شي  وحجي  الرفاعي 
م�شل�شل �شهري هو م�شل�شل )حتت مو�س 

احلالق( 1969.
خليل الرفاعي 

من اعمال خليل الرفاعي ٨5 م�شرحية و 
٨50 م�شل�شاًل اإذاعياً وتلفزيونيا و6 افالم 

ا�شافة اىل برامج اذاعية وتلفزيونية.
يف  ممثل  اأف�شل  جائزة  على  ح�شل 

جممل  عن   2001 �شنة  قرطاج  مهرجان 
�شهادة   12 نحو  وعلى   ، الفنية  اأعماله 
التلفزيون  يف  اأعمال  عن  تقديرية 

وامل�شرح.
حجي را�شي

من اعماله الفنية 4 افالمو 3 م�شرحيات 
و 4 م�شل�شالت تلفزيونية، منها امل�شل�شل 

ف�شال  احلالق(،  مو�س  )حتت  ال�شهري 
عن متثيليتني تلفزيونيتني.

كان كل منهما، الرفاعي والب�شري، 
يف  العراقيني  الفنانني  ابرز  من 
املا�شي   القرن  من  الثاين  الن�شف 
كل  وجوه  على  الب�شمة  ر�شما  فقد 

م�شاهدي التلفزيون وامل�شرح.

الرفاعي وحجي راضي ولغة األرقام

ولد نزار �شليم عام 1925 يف اأنقرة يف – 15 – اآذار 
الأبوين عراقيني وترعرع يف اأ�شرة فنية يت�شدرها 
املواهب،  متعدد  كان  الذي  �شليم  احلاج  والده 
فوالده  ونزيهة،  وجواد  و�شعاد  ر�شاد  واأخوته 
للمقام  وحمب  للقراآن  وقارئ  وم�شور  ر�شام 
والغناء .. وكان ع�شوا يف جلنة اختيار املقرئني 

واملغنني يف االإذاعة العراقية عند تاأ�شي�شها .
ما  وهو  للر�شم  مدر�شا  كان  �شعاد  االأخوة  واكرب 
ر�شامي  اأوائل  من  وكان  الثانوية  يف  تلميذا  زال 
الكاريكاتري، واظب على ن�شر ر�شوماته يف جريدة 
)�شعاد(،  باإ�شم  خطية  جملة  له  وكانت  حبزبوز، 
با�شمها.  خمطوطة  جملة  لنزيهة  كانت  وكذلك 
�شديقه  اإىل  جواد  ر�شائل  هي  فمجلته  جواد  اأما 
الرابع  ) كنت يف  نزار  خلدون احل�شري، ويقول 
االبتدائي حينما حرت بت�شمية جملتي اخلطية .. 
فعقد اجلميع اجتماعا طارئا مطوال اقرتحوا فيه 
ت�شمية  ففازت  قرعة  اأجريت  ثم  الت�شميات،  �شتى 

)ال�شبا( .
يف  منت  يديه  )على  فيه  كبريا  �شعاد  تاأثري  وكان 
روح الهزل وال�شخرية وحب املرح ودورة الن�شر 

والتاأليف(.
ومن والده ومن اأخيه جواد تعلم حب املو�شيقى، 
يف  االأقا�شي�س..  ع�شق  وعمته  والدته  ومن 
بداأ  املا�شي  القرن  من  االأربعينات  منت�شف 
اأ�شدقاء  على  فتعرف  كتاباته  بع�س  بن�شر 
مقاهي  لقاءاتهم  احتوت  والفن  االأدب  ميار�شون 
واملقهى   ، كالربازيلية  اآنذاك،  االأدبية  بغداد 

ال�شوي�شري وم�شاربها املختلفة، وكونوا )جماعة 
واق  واق   ( مقهى  وافتتحوا  ال�شائع(،  الوقت 
و�شمن  ويكتبون،  ويتناق�شون  فيه  يقراأون   )
نزار  اأ�شدر  ال�شائع  الوقت  جماعة  من�شورات 
تافهة  اأ�شياء   ( االأوىل  الق�ش�شية  �شليم جمموعته 
(، ثم اأ�شدر جمموعة ) في�س ( وجمموعة ) رغم 
املقتول (، وكتابا  اللون   ( كل �شيء ( وم�شرحية 
ال�شبي   ( ، وترجم م�شرحية  ال�شيني  امل�شرح  يف 
احلامل ( ليوجني اونيل، وكذلك ) بحرية الزيتون 
العملني  وكال  ال�شعوب  تراث  من  ق�ش�س  وهي   )

مل يطبعا بعد .
احلقوق  كلية  يف   1952 عام  �شليم  نزار  تخرج 
ودر�س يف معهد الفنون اجلميلة ثالث �شنوات ومل 
للعمل يف وزارة  التحق  فيه، حيث  يكمل درا�شته 

اخلارجية وذهب اإىل دم�شق.
اأقام اأول معار�شه ال�شخ�شية يف بون عام 1955 
يف  الثاين  ال�شخ�شي  معر�شه  اأقام   195٨ وعام   ،
اأقامه  فلقد  الثالث  ال�شخ�شي  اأما معر�شه  بغداد. 
ال�شلك  �شمن  فيها  يعمل  كان  حيث  اخلرطوم،  يف 
الدبلوما�شي، واأقام املعر�س ال�شخ�شي الرابع يف 

�شتوكهومل .
تعلم ال�شينية على يد ) �شو ( يف ال�شني وقد ترجم 
عنها م�شرحيات �شينية، اأقام معر�شا �شامال عام 

. 1979
تويف اثر نوبة قلبية يف 13 – 5 – 19٨3 ودفن اإىل 

جوار اأخيه اخلالد جواد �شليم .

بع�س من اإجنازات الراحل نزار �شليم 
اأ�شياء   « الق�ش�شية  جمموعته  �شدور   -  1950

تافهة«.
»في�س«  الق�ش�شية  جمموعته  �شدور   -  1951

دم�شق.
1953  - �شدور م�شرحيته )اللون املقتول(.

يف  االول  ال�شخ�شي  معر�شه  اأقام   -   1955
»بون«.

1956  - معر�شه ال�شخ�شي الثاين يف بغداد.
195٨  - معر�شه ال�شخ�شي الثالث يف اخلرطوم 

حيث يعمل هناك يف ال�شلك اخلارجي.
1967  - معر�شه ال�شخ�شي الرابع يف �شتوكهومل 

.
- در�س يف ال�شني على يد اال�شتاذ »�شو«، وترجم 

هناك اأعماال م�شرحية«�شينية«.
1971  - �شدرت جمموعته الق�ش�شية )رغم كل 
وزارة  اىل  وانتقاله  بغداد  اىل  عودته  بعد  �شيء( 

االعالم.
1973  - عني كاأول مدير عام للفنون اجلميلة.

1976 -1979  : تفرغ اىل العمل الفني.
واالإعالم  الثقافة  وزارة  كرمته   -  1979
اأقيمت  كما  الأعماله  �شامال  معر�شا  له  واأقامت 
اأم�شية �شعرية على حدائق جمعية الت�شكيليني 

العراقيني األقى فيها ق�شائد من ا�شعاره.
الفنية  االأعمال  من  الكثري  اأجنز   -  19٨0
املرتجمة  وامل�شرحيات  والق�ش�س  والكتب 

وجماميع م�شورة عن فن الكاريكاتري .

نزار سليم .. تشكيلي رائد سليل عائلة 
رباح اآل جعفرفنية عريقة

يقول  ح�شني،  طه  العربي،  االأدب  عميد  كان   
بدعابته: اإذا دخل عبا�س حممود العقاد وتوفيق 
ال  حتى  جهنم  اإىل  �شاأذهب  فاإين  اجلنة،  احلكيم 

نختلف هناك نحن الثالثة!
احلنفي  جالل  ال�شيخ  اأ�شابت  مرة،  واأذكر 
حّمى �شديدة، وذهبت اأعوده يف جامع اخللفاء، 
مهموماً،  حزيناً  عادته،  غري  على  ووجدته 
حظي  �شوؤم  »من  البغدادي:  باملثل  وا�شتقبلني 

جتيني النائبات اأرداف«!. 
بلهجته  فقال  النائبات؟  هذه  نوع  عن  و�شاألته 
من  ال�شاعة  هذه  قام يف  لو  اأحدنا  اإن  ال�شاخرة: 
احلائط  على  عجيناً  وو�شع  ال�شيف،  قيلولة 

لراآه يتحول اإىل رغيف خبز من �شدة احلر!.
واأعرف كثريين كانوا ال يقيلون ظهرية ال�شيف، 
وال يهوون اإىل قرارة النوم، وال يداعب عيونهم 
كان  �شالح  مدين  الفيل�شوف  واأ�شتاذنا  الو�شن.. 
طوياًل  ومي�شي  ال�شيف،  اأيام  كثريًا  مي�شي 

م�شرعاً. 
اإنه يجد يف هذا احلّر متعته من  وكان يقول يل: 
هذه احلياة.. وراأيته يقف حتت ال�شم�س الالهبة 

يف �شيف متوز �شاعات كاملة فيبت�شم!.
ويف  بالفعل..  حدث  ما  هذا  لكن  نعم..  غريبة!. 
قيلولة �شيف تلفح الوجوه، وكانت الدنيا ف�شاًل 
من اجلحيم .. كنت اأ�شبط موعدي مع �شديقنا 
فاأجده  ال�شاوي،  املجيد  عبد  املمتع  الكاتب 
جرنال  مثل  يوكالبتو�س،  �شجرة  حتت  ي�شتظل 

يعلمنا االن�شباط يف احرتام املواعيد. 

ويف كل مرة كان ال�شاوي يروي يل حكاية طريفة 
ا�شتكى  الوايل  اإن  تقول:  بغداد  والة  اأحد  عن 
اإنه ي�شوي  له:  فقالوا  اإىل م�شت�شاريه من احلّر، 

وا النخل!. التمر!. قال: اإذن، ق�شّ
 15 ت�شل  ال�شم�س  حرارة  درجة  كانت  واإذا 
فكم  العلماء..  يقول  كما  مئوية  درجة  مليون 

درجة ت�شل يف جهنم؟!. طبعاً اهلل اأعلم.
متوز  بحّر  فرحتنا  كانت  بعيدة  �شنوات  ومن 
الكوانني..  بربد  فرحتنا  من  مرة  مليون  اأعظم 
يف  ن�شبح  حتى  ال�شيف  قدوم  ن�شتعجل  كّنا 
املجرى  مع  ن�شبح  االأجراف،  وعلى  ال�شطاآن 

جميع  نتقن  ونحن  املاء،  وحتت  التيار  و�شد 
فنون ال�شباحة!.

اللّهاب  اآب  مع  موعد  على  متوز،  يف  نحن  وها 
اآب..  اهلل  »رحم  يقول:  ال�شعبي  واملثل  واأيلول 
قتلنا اأيلول يف حّره«، وال�شاعر ابن املعتز يتندر 

�شاخرًا:
اأحرقنـا اأيلـول فـي نـاره      

فـرحمــُة اهلل علــى اآِب
وال من ن�شيمات غ�ّشة باردة تنفذ خل�شة اإىل 
اأعماق احلنايا، اأو ر�شفة ماء نبّل بها الريق 
بك  اأعوذ  اإيّن  اللهم  النمري!.  العذب  ذلك  من 

حر الصيف في بغداد .. نعمة أم نقمة؟
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أبراج األسبوع 
توقعات برج الحمل

اأ�شعب �شيء بالن�شبة لك اليوم هو التعامل مع من حولك. رمبا تكت�شف 
قريبا اأن من حولك يت�شفون بالعناد. ال تعترب ابتعادك عن النا�س خ�شارة 
مع  التحدث  اإىل  بحاجة  كنت  اإذا  موؤقتة.  مرحلة  هي  بل  ف�شال  اأو  كبرية 

البع�س، ات�شل ب�شديقك اأو باحلبيب.

توقعات برج الثور 
حتتار اليوم بني خيارين اإما اأن ت�شتمر يف عالقتك مع احلبيب اأو تنهيها يف 
احلال. الذكريات املا�شية توؤملك االآن على الرغم من مرور اأعوام عديدة 
عليها. تتجدد ال�شكوك واملخاوف ب�شبب هذه الذكريات. حاول اأن تتجنب 

التفكري فيها.

 توقعات برج الجوزاء 
ال ترتك امللل ي�شيطر عليك، فهذا من �شاأنه اأن يوؤثر يف عطائك ويعيق تقدمك 
يف املرحلة املقبلة. عليك اأن متنح ال�شريك وقتاً اأطول، فذلك ي�شاعد على 
تطوير العالقة بينكما وي�شعها يف اإطارها ال�شحيح. احر�س على �شحتك 

ما دمت ال تقوم باأي ن�شاط يعود عليك بالفائدة.

توقعات برج السرطان 
حتب الطبيعة جدا وتع�شق الزهور واملناظر اخل�شراء، ولكن قد يف�شل 
خمتلف  يف  اخلرباء  بع�س  من  واال�شتفادة  بالدرا�شة  االهتمام  البع�س 
ح�شلتها  التي  االأفكار  تطبق  اأن  حتاول  االآخر،  اجلانب  على  املجاالت. 

خالل الفرتة املا�شية. هذا االأمر �شيكون �شيقا وممتعا جدا.

توقعات برج   االسد
اجتماعك وبع�س االأ�شخا�س اليوم قد يكون �شببا يف ف�شل م�شاريعك امل�شتقبلية. 
اأم  واحل�شرة؟  بالندم  ت�شعر  حتى  �شتنتظر  اأم  هوؤالء  عن  باالبتعاد  �شتقوم  هل 
اأنهم ين�شحونك  هل �شتختار اأن حتقق اأحد اأهدافك وم�شاريعك على الرغم من 

بالعك�س؟ يجب اأن تكون يقظا اليوم بقدر االإمكان.

توقعات برج العذراء
يت�شرفون  اأنهم  تالحظ  فقد  اليوم،  بهم  تلتقي  الذين  االأ�شخا�س  من  تنده�س  ال 
عدم  وب�شبب  لهوؤالء  فهم  �شوء  ذلك  يكون  اأن  املتوقع  من  للذات.  وحب  باأنانية 
م�شاركتك لالآخرين يف ن�شاطاتهم. تعامل مع من حولك بحكمة وحاول اأن تتعلم 

منهم �شيئا جديدا.

توقعات برج الميزان 
وقتا  تق�شي  والعملي.  املادي  امل�شتوى  على  �شواء  اال�شتقالل  يف  دائما  تفكر 
طويال يف التفكري يف و�شعك املادي وكيف ميكنك حت�شينه؟ هل اأنت حري�س عند 
اإنفاق املال؟ هل ت�شتطيع �شبط نف�شك وو�شع ميزانية معينة خالل ال�شهر؟ هذه 

االأ�شئلة مهمة جدا ويجب اأن جتد اإجابات لها.

توقعات برج العقرب 
يف  نف�شك  جتد  قد  التحديات،  ملواجهة  ومتينة  باردة  باأع�شاب  تتمتع  اأن  يجب 
الدفاتر  نب�س  لك.  عدّو  اأو  خ�شم  اأو  مناف�س  ب�شبب  حمرج،  موقف  اأو  ورطة 
القدمية يعيد االأمل واجلراح، حاول اأن تبقى بعيدًا عنها فهي لن تنفعك ب�شيء. 

بداأت حت�شد ثمار احلمية التي اتبعتها لتتخل�س من ال�شمنة املفرطة.

توقعات برج القوس 
غري  اإخفاقات  بعد  االأف�شل  نحو  االأمور  �شري  و�شيغري  حليفك  �شيكون  النجاح 
قرارات  اإىل  تلجاأ  لذا  املتقلب،  املزاج  فيها  يتحكم  بال�شريك  العالقة  متوقعة. 
ع�شوائية. تنت�شر على م�شاعبك ال�شحية بالتفاوؤل واالأمل، وتعي�س اأجمل يوم 

يف حياتك.

توقعات برج الجدي 
فتفقد  االأمور  عليك  الزمالء، وقد تختلط  بع�س  التفاهم مع  �شوء  ي�شود جو من 
قدرتك على الرتكيز لرتتكب خطاأ وا�شحاً يجّر عليك �شل�شلة من املواقف املربكة. 
اأبواباً  عليك  تفتح  طلباته  تلبية  اأن  وخ�شو�شاً  ال�شريك،  لرغبات  ت�شت�شلم  ال 
العمل،  يف  كبرية  ل�شغوط  تتعّر�س  حني  ب�شهولة.  اإقفالها  من  تتمكن  لن  عديدة 

حاول اأن تنال فرتة من الراحة لت�شتعيد ن�شاطك وتنطلق جمددًا بفاعلية اأكرب.

توقعات برج الدلو 
تعرب  اأن  حاول  ل�شاحلك.  ت�شري  العاطفية  االأمور  اأن  اإىل  ت�شري  النجوم   
للحبيب عن �شعورك وحبك له. على الرغم من ذلك، ال تكن مبالغا حتى ال 

يكون اأنانيا يف التعامل معك ويتجاهل رغباتك واحتياجاتك.

توقعات برج الحوت 
على  حتافظ  كيف  تعرف  واأن  الفرتة  هذه  خالل  حذرا  تكون  اأن  عليك 
�شمعتك املهنية. ال تياأ�س بل ابذل املزيد من اجلهد الإجناح العالقة بينك 
وبني احلبيب. اختلط اأكرث بزمالء العمل فهذا �شيكون مفيدا لك والأدائك 
يف امل�شتقبل. اأنت غارق يف احلب وال ت�شتطيع اأن تقاوم احلبيب ولكنك ال 

تبوح بذلك.

من  مربع  كل  داخل   9 اىل   1 من  االأرقام  وزع 
املربعات الت�شعة ال�شغرية، ثم اأكمل توزيع باقي 

يف  واالأفقية  الراأ�شية  الت�شعة  االأعمدة  يف  االأرقام 
املربع الكبري وال ت�شتخدم الرقم اإال مرة واحدة.

سودوكو

مقادير �شاورما الدجاج:
�شرائح  مقطعة  دجاج  �شدور  كيلو   1/٢

�شغرية
1/٢ 1 ملعقة كبرية خل

1/٢ ملعقة �شغرية بودرة ثوم
1/٢ ملعقة �شغرية حبهان مطحون

1/٢ ملعقة �شغرية فلفل اأ�شود
1/٢ ملعقة توابل �شاورما

1 ثمرة ب�شلة مقطعة �شرائح
1 ثمرة طماطم مقطعة �شرائح

٢ ثمرة فلفل األوان مقطع �شرائح
1 حزمة بقدون�س

1/٤ كوب زيت ذرة

طريقة حت�شري �شاورما الدجاج:
�شرائح  �شعي  احلجم،  متو�شط  وعاء  يف   -1
وامللح  االأ�شود  الفلفل  اإليها  وا�شيفي  الدجاج 

واحلبهان واخلل وبودرة الثوم والتوابل.
٢- �شعي املزيج يف الثالجة ملدة �شاعتني.

الزيت  ٣- يف مقالة متو�شطة احلجم، �شعي 
اإليه  ا�شيفي  ثم  قليال  ي�شخن  حتى  واتركيه 
�شرائح الدجاج املتبلة وا�شيفي اإليها �شرائح 

الب�شل والطماطم والفلفل امللون.
٤- اخف�شي درجة احلرارة وقلبي املزيج من 

حني الآخر حتى ين�شج.
انتهيت  قد  تكوين  الب�شيطة  الطريقة  بهذه   -٥

من عمل �شاورما الدجاج.

أسهل طريقة لعمل شاورما 
الدجاج في المنزل

قرية  يف  م�شايل  الغفار  عبد  حممد  الدكتور  ولد 
مبحافظة  البارود،  اإيتاي  مبركز  التم�شاح"،  "ظهر 

البحرية، يف دلتا م�شر عام 19٤٤.
مبحافظة  طنطا  مبدينة  لالإقامة  اأ�شرته،  مع  وانتقل 

الغربية.
التحق م�شايل بكلية الطب بجامعة القاهرة، وتخرج 
الباطنية  االأمرا�س  يف  متخ�ش�شا   ،1967 عام  منها 

)الطب العام( واحلميات واالأطفال.
وعمل يف بداية حياته يف الريف، متنقال بني الوحدات 
عيادته  وافتتح  ال�شحة،  لوزارة  التابعة  ال�شحية 

اخلا�شة مبدينة طنطا عام 197٥.
اأكرث  كر�س الطبيب حياته لعالج الفقراء، على مدى 

من ن�شف قرن .
ق�شة  اإىل  موؤخرا  م�شرية  اإعالم  و�شائل  انتبهت 
الطبيب م�شايل، لينال حظا من ال�شهرة خالل �شنوات 

عمره االأخرية، ويحوز لقب "طبيب الغالبة".
حياته  م�شايل  تكري�س  �شبب  حول  الروايات  تعددت 
تنفيذا  جاء  ذلك  اأن  اأبرزها  ومن  الفقراء،  لعالج 
اإن ما دفعه  لو�شية والده، بينما قالت رواية اأخرى 
عن  اأ�شرته  عجز  ب�شب  يديه،  بني  طفل  وفاة  لذلك 

�شراء الدواء.
مقابل  زهيدا  اأجرا  يتقا�شى  عقود  طيلة  م�شايل  ظل 
وزاد  م�شرية،  جنيهات  خم�شة  وهو  زبائنه،  عالج 
قليال من  اأكرث  اأي  اإىل ع�شرة جنيهات،  لي�شل  اأخريا 

ن�شف دوالر، بينما يتقا�شى غريه مئات اجلنيهات.
يرف�س  الفقراء  طبيب  كان  كثرية  حاالت  يف  لكن 
اخلا�س  جيبه  من  يدفع  بل  اأجر،  اأي  يتقا�شى  اأن 

للمر�شى ل�شراء الدواء.
طنطا  مدينة  يف   ٢0٢0 يوليو   ٢8 �شباح  يف  ُتويف 

مبحافظة الغربية.
مواقع  على  كثريون  احتفى  رحيله،  نباأ  وعقب 

التوا�شل االجتماعي، خا�شة يف م�شر، بالرجل الذي 
للنزاهة واالإيثار، يف الوقت  اأنه رمز  اإليه على  ُينظر 
ال�شحة  جمال  يف  والعاملون  االأطباء  يكافح  الذي 

حول العامل وباء كورونا.
عيادته  وكانت  للغاية،  ب�شيطة  حياة  م�شايل  عا�س 

متوا�شعة ومل ميتلك �شيارة اأو هاتفا حمموال.
رف�س الرجل عرو�شا كثرية بامل�شاعدات من منظمات 
حاال،  اأح�شن  عيادة  اإىل  لالنتقال  واأثرياء،  خريية 
نادرة،  مرات  يف  امل�شاعدات،  تلك  بع�س  قبل  وحني 
الإجراء  طبية  اأجهزة  وا�شرتى  للفقراء  بها  تربع 

التحاليل االأولية ال�شرورية ملر�شاه.
الدنيا  تلك  اإىل  "اأتيت  فل�شفته يف احلياة، حتدث  عن 
لق�شاء مهمة معينة، بعثني اهلل من اأجلها، مل ي�شغلن 
مالب�س اأو �شكل، مل اأفكر يوًما يف ركوب �شيارة فارهة، 
كل ما اأريده هو اأن اأق�شي مهمتي التي بعثني اهلل من 

اأجلها بنجاح، وهي عالج الفقراء والرحمة بهم".
احلياة"  يف  "فل�شفته  اأن  اإىل  الغالبة" اأ�شار  "طبيب 
الوحدات  يف  والعمل  الكتب  قراءة  من  كّونها 
"كان زمان النا�س فقرية  ال�شحية بالقرى والكفور: 
اأوي واأنا ع�شت و�شط االأرياف، وكنت اأحياًنا باآالقي 
اإىل  مر�شى ميوتوا ب�شبب عدم قدرتهم على الذهاب 
طبيب اأو �شراء اأدوية، وتعلمت اأن باإمكاين اأن اأرحم 

هوؤالء.. ربنا �شخرين ليهم".
احتياجاته،  لتلبية  كايف  العيادة  اإيراد  اأن  واأكد 
م�شيفاً : "الرزق القليل فيه بركة واأنا يكفيني القليل، 
�شحيح ك�شفي 10 جنيهات، لكن اأنا بيجيلي يومًيا ما 

ال يقل عن ٢00 اإىل ٣00 حالة".
وقال :"مل يكن يل اأي متطلبات اأو احتياجات، 
اأملك  وال  وامل�شرب،  املاأكل  من  قليل  غري 
�شيارة، واأق�شي يومي كاماًل يف العمل منذ 9 

�شباًحا حتى 9 م�شاء يف عيادة طنطا".

قصة وعبرة
محمد مشالي

ميكن  االأ�شد  زئري   -
م�شافة  على  من  �شماعه 

8 كيلومرتات.
تدفن  ال  -النعامة 
هرباً  الرمال  يف  راأ�شها 
عن  بحثاً  بل  اخلطر  من 

املاء.
يوازي  ال�شم�س  -حجم 
مقارنة  مرة   ٣٣0٣٣0

بحجم االأر�س.
الوحيدان  -الع�شوان 
يف ج�شم االإن�شان اللذان 
النمو  عن  يتوقفان  ال 
طوال احلياة هما االأنف 

واالأذنان.
 ٣٥ نحو  على  االإن�شان  معدة  -حتتوى 

مليون غدة ه�شمية.
"هي  االإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  -اأقوى 

الل�شان."
اأقوى عندما تكون  -�شعور الوحدة يكون 

حماطاً باالأ�شخا�س غري املُنا�شبني لك.
-جمرد اقناع نف�شك انك متتلك ذاكرة قوية 

�شيجعلها ت�شبح قوية مع الوقت فعاًل.
احلزن  ي�شتيقظ  حزن،  على  ننام  -حني 

قبلنا... ثم يوقظنا.!
-حمادثة ملدة قليلة قبل النوم مع �شخ�س 
يهمك اأمره، ت�شاعدك على النوم بطماأنينة.!

م�شاكلهم  اإر�شال  ؛  يحبون  الب�شر  -اكرث 
التحدث  من  بداًل  ن�شّية  ر�شائل  �شكل  على 

بها وجهاً لوجه.!

هل تعلم

العني نافذة للروح هذه العبارة بالتاأكيد �شمعنا عنها من قبل 
الكثري  معرفة  ميكنك  فاأنت  متاماً  �شحيحة  اأنها  الواقع  ويف 
على  عينية   خالل  من  امامك  الذي  ال�شخ�س  �شخ�شية  عن 
زاوية  العني،  زاوية  من  �شخ�شيتك  اكت�شفي  املثال  �شبيل 
العني تك�شف عن  �شخ�شيتك ب�شهولة.. مبجرد حتديد زاوية 
العني و�شكلها �شوف تتمكن من اكت�شاف املزيد من ال�شفات 
جمرد  لي�شت  العبارة  هذه  فاإن  وبذلك،  عنك.  ال�شخ�شية 

عبارة تقلدية بل فعلية .
باأنه  القزحية  علم  على  متت  التي  االأبحاث  اأظهرت  فقد 
ميكنك مالحظة بع�س ال�شفات بدقة عند النظر اإىل العيون.. 
اأن تكون متفاجئاً عندما تعلم ماذا تك�شفه عينيك عن  يجب 
التي  ال�شويد  يف  اأوربريو  جامعة  علماء  وقدم  �شخ�شيتك 
لديه  �شيء  كل  باأن  تو�شلت  والتي  مو�شوعا  �شملت٤٢8 
عالقة بالوراثة يوؤثر يف �شكل العني لديه نف�س حجم التاأثري 

علي ال�شمات ال�شخ�شية مثل الثقة والتوقعات .
زاوية العني اخلارجية تتجه نحو اجلانب االأفقي من العني :
اإذا كنت متتلكني هذه العني وترين اأن زاوية العني تتجه نحو 
�شخ�شية  لديك  فاأنت  اأمامك  مو�شح  هو  كما  االأفقي  اجلانب 
 . بالنف�س  والثقة  ال�شخ�شية  بقوة  تتمتع  لغاية  مميزة 
ما  اأق�شي  بذل  وحماولة  الطموح  من  باملزيد  تتميز  اأنك  كما 
لديك لتحقيق طموحك اخلا�س ولظهور ب�شكل اأف�شل لتغري 
التي  وامل�شاكل  التحديات  تهزمك  ال  حتى  حولك  من  العامل 
تواجهيها وهذا ما يجعلك حتقيقني النجاح يف حياتك. ولكن 
هذه ال�شخ�شية تفتقر ملهارة االإت�شال مع االآخرين وهذا ما 

يجعلهم ال يتمكنون من فهمها ب�شكل جيد .
 زاوية العني اخلارجية التي تتجه نحو االأعلى :

هذه ال�شخ�شية لديها ثاقبة النظر مبعنى اأنها تتمتع بب�شرية 
عنها  ينتج  االأمور.  بني  التميز  من  تتمكن  جتعلها  جيدة 
االأمور والتخطيط الأوقاتك اخلا�شة واأهدافك  ح�شن تنظيم 
اأي�شاً.. ال تقبلي الهزمية اأبدًا، دائماً ما حتاويل اخلروج من 
كل  والنجاحات.  املكا�شب  وحتقيق  اخل�شائر  باأقل  املعارك 
اإليه هو التقرب من االآخرين واإ�شطالعهم على  ما حتتاجي 
بداًل  اإىل عمل جماعي  للتن�شيق معهم ويتحول عملك  اأفكارك 
ما  دائماً  بها  تتمتعي  التي  الروح  هذه  الفردي.  العمل  من 

جتعلك تبذل اأف�شل ما لديك حتى تتميزي عن ممن حولك .
زاوية العني اخلارجية التي تتجه نحو االأ�شفل :

الأنها  ال�شابقة  ال�شخ�شيات  عن  ال�شخ�شية  هذه  تختلف 
من  االأمور  على  حتكم  جدًا.  وعاطفية  ح�شا�شة  �شخ�شية 
فهي  ذلك،  من  بالرغم  واملنطق.  العقل  حتكم  وال  قلبها 
نف�س  ويف  بالعمل  االأمر  يتعلق  عندما  جدًا  جادة  �شخ�شية 
يتقربون  االآخرين  يجعل  ما  وهذا  ودافئة  حنونة  الوقت 
منك لل�شعور بالراحة واالأمان معك عند احلديث عن حياتهم 

�شخ�شية طبية حتب  العاطفي..  الدعم  لهم  تقدمني  فاأنت 
قبل  من  االأذى  لها  قدموا  ان  �شبق  لو  حتى  حولها  من 
عند  ترتدد  وال  امل�شاعدة  تقدم  ومتعاونة  مت�شاحمة  فهي 
احلاجة اإليها.. ولكن هذه ال�شخ�شية ب�شبب �شهولة تكوين 
العالقات االجتماعية مع االخرين قد يوؤدي اإىل وقوعها يف 

امل�شاكل املختلفة وحتتاج اإىل توخي احلذر .
�شخ�شيتك من �شكل عيونك؟

باأن  الوا�شعة  العيون  اأ�شحاب  يتميز  الوا�شعة:  العيون 
بالدفء  تتمتعي  الأنك  ما،  نوعاً  طفولية  �شخ�شية  لديهم 

واحلنان و�شخ�شية حتظى باحرتام االآخرين.
العيون  اأ�شحاب  االأ�شخا�س  مييل  ال�شغرية:  العيون 
االأمور  يف  الرتكيز  وزيادة  ذكاًء  اأكرث  باأنهم  ال�شغرية 

املرتبطة بك حتى اأنهم منعزلون .
اأ�شحاب  االأ�شخا�س  يتميز  اأن  ميكن  امل�شتديرة:  العيون 
للتفكري  دائماً  وا�شعا  خياال  لديهم  باأن  امل�شتديرة  العيون 

املبدعة واالبتعاد عن امللل والروتني يف احلياة .
 العيون اللوزية : من املعروف اأن هوؤالء االأ�شخا�س دائماً 
نف�س  ويف  ت�شرف..  باأي  القيام  عند  احلذر  يتوخون  ما 

الوقت يحاول حتقيق حياة اإيجابية ومتوازنة .
بني  امل�شافة  كانت  اإذا   : وا�شعة  العينني  بني  امل�شافة   
ال�شخ�س  هذا  فاإن  واحدة  عني  طول  ت�شاوي  العينني 
وميتمتع  به  اخلا�شة  القرارات  اإتخاذ  عند  مت�شرع 
ب�شخ�شية مرنة ميكن تغري راأيها مبجرد االإقتناع بالطرف 

االأخر .
ال�شعور  اإىل  ت�شري  العميقة  العيون  العميقة:  العيون   
التحديدات  مواجهة  على  القدرة  وعدم  والياأ�س  باحلزن 
هذه  تظهر   . احلياة  يف  التفائل  من  املزيد  اإىل  وبحاجة 

العيون حزينة للغاية .
العيون  من  النوع  هذا  حتديد  ميكنك   : البارز  العيون   
ب�شهولة الأن العيون ت�شبح بارزة ووا�شحة اأمامك . والتي 
ترمز اإىل باأنك �شخ�س ح�شا�س ومثري للقلق اأما فيما يتعلق 
بالعالقات االإجتماعية فاأنت �شخ�شية ودودة واجتماعية 

 زاوية العني املائلة: االأ�شخا�س الذين لديهم عيون مائلة 
اإىل االأ�شفل، عادة ما يكونوا مت�شائمني ومنقادين ولكن عند 
�شداقات  تكوين  ال�شهل  من  فاإنه  االإيجابي  للجانب  النظر 

معهم .
العيون  اأ�شحاب   زاوية العني مرتفعة: مييل االأ�شخا�س 
من  باملزيد  تتمتع  طموحة،  �شخ�شيات  اأنهم  اإىل  املرتفعة 

احلكمة والتفاوؤل .
يتمتعوا  باأنهم  االأ�شخا�س  هوؤالء  مييل  املقنعة:  العيون 
البهجة والتفاوؤل ولكن يف كثري من االأحيان يجدوا  بروح 

�شعوبة يف الدفاع عن اأنف�شهم .

اختبارات شخصية
اكتشفي شخصيتك من زاوية عينك !
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المحامية إيمان عباس العباسي

عند  الأخ�ص  ويف  �شائعة،  العراق  يف  الف�شلية  تعد 
وجود  رغم  الريفية،  واملجتمعات  العراقية  الع�شائر 
الكثري من املنظمات الن�شوية ذات الدعم الذاتي لتدافع 
عن حق املراأة.. بع�ص الع�شائر اعرتفت بحقوق املراأة 
على  واأ�شر  اعرتف  منها  الآخر  البع�ص  للأ�شف  لكن 
البقاء على نف�ص التقاليد القدمية املجحفة بحق املراأة، 
ع�شائري  نزاع  نتيجة  وتكون  تقع �شحية  هذا  كل  ومع 
بني  ال�شجار  ويبداأ  بينهما،  ما  خلف  اأو  قتل  فيه  يكون 
من  الدم   وهدر  القتل  النزاع  ذلك  يتخلل  وقد  الطرفني 
الطرفني اإىل ان ينتهي باأخذ مراأة من احدى الع�شريتني 
لإيقاف  املعادية  الع�شرية  تلك  من  جربا  وتزويجها 
الدم اأو اخللف، وتكون هذه البنت �شحية هذا النزاع 
وتكون معاملتهم �شيئة جدا وقا�شية لها �شواء من قبل 
اإىل  الأحيان  ذلك يف بع�ص  يوؤدي  اأو عائلته، مما  الزوج 
اإىل  الأحيان  بع�ص  يف  فت�شطر  اأهلها  زيارة  من  منعها 
الهروب اأو النتحار للتخل�ص من تلك املعاملة ال�شيئة، 
ح�شب  بالب�شر  الجتار  من  نوعا  ال�شيء  هذا  يعد  حيث 
عليها  ينهي  اأي  للنهوة،  بالن�شبة  وكذلك  البع�ص،  راأي 

ابن عمها باأن ل تتزوج �شخ�شا غريه.
“الف�شلية” يعود لتقدير الق�شاء، اإذا  "عقاب زواج  اإن 
الزواج من عدمه، ويعتمد  الإكراه يف  متّكن من حتديد 
املخت�ص  القا�شي  اأمام  الإكراه  و�شوح  مدى  على  ذلك 
يبادر  ومل  ذلك،  يثبت  مل  اإذا  اأما  حينها.  القران  بعقد 
ة عن الإكراه، فل  اأحد الطرفني لإبلغ اجلهات املخت�شّ
ميكن اإيقاع العقوبة، ول جترمي �شاحبها، وهذا غالباً ما 
يحدث يف معظم زيجات “الف�شلية”".. وبح�شب املادة 
)9( من قانون الأحوال ال�شخ�شية )188( ل�شنة 1959، 
تتم »معاقبة من ُيكره �شخ�شاً، ذكرًا كان اأم اأنثى، على 
باحلب�ص  الزواج،  من  منعه  اأو  ر�شاه،  دون  الزواج 
كان  اإذا  بالغرامة،  اأو  �شنوات،  ثلث  عن  تزيد  ل  ملدة 
اإذا  اأما  الأوىل،  الدرجة  اأقارب  من  املعار�ص  اأو  املُكره 
فتكون  الأوىل  الدرجة  غري  من  املُكره  اأو  املعار�ص  كان 
العقوبة ال�شجن ملدة ل تزيد عن ع�شر �شنوات، اأو ل تقل 

عن ثلث �شنوات، باعتبار عقد الزواج وقع بالإكراه«.

فصلية المرأة 
عشائريا

محامو بابل ينتخبون هيئتهم الجديدة والمحامي إحسان الهيكلي يفوز برئاستها 

المحامي علي حسين حميدي يفوز برئاسة انتداب كربالء ونقابة 
المحامين تشرف على العملية اإلنتخابية 

جانب من مشاركة نقيب المحامين العراقيين في اليوم التضامني مع نقابة )محامي  بيروت(

املحامي _خا�ص
الإحتادية  بابل  ا�شتئناف  حمكمة  يف  جرت 
انتخابات رئي�ص واأع�شاء هيئة الإنتداب، و�شط 

م�شاركة وا�شعة من املحامني. 
وح�شر للإ�شراف على العملية الإنتخابية، نقيب 
ال�شعدي،  �شياء  الأ�شتاذ  العراقيني،  املحامني 
ووكيل النقابة الأ�شتاذ رزاق العبيدي، واأمني �شر 
النقابة الأ�شتاذ حيدر املر�شدي، وعدد من ال�شادة 

قا�شم  حممد  )الأ�شتاذ  وهم  املجل�ص،  اأع�شاء 
احل�شيناوي، والأ�شتاذة �شارة املوىل، والأ�شتاذة 
�شهد الدليمي، والأ�شتاذ و�شام اأبو طبيخ(، ف�شًل 

عن م�شاركة جمموعة من موظفي النقابة.
وقبيل بدء الإنتخابات، حتدث ال�شيد النقيب عن 
اأدوار هيئات الإنتداب واأهمية متتعهم بال�شرعية 
املبنية على اأ�شا�ص الإختيار ال�شحيح عن طريق 

الإنتخابات ال�شفافة والعادلة. 

ودعا ال�شعدي اىل اأن يكون اختيار املر�شحني وفق 
املحامني  م�شلحة  يحقق  ومبا  املهنية  الأ�ش�ص 

واملهنة. 
خلدمة  م�شروع  هي  الإنتخابات  اأن  موؤكدًا: 

الزملء، ويجب علينا اإجناحه. 
التا�شعة  ال�شاعة  يف  الإنتخابات  وبداأت  هذا 
والن�شف �شباحاً واأغلقت ال�شناديق عند ال�شاعة 
اللجنة  من  بقرار  متديدها  بعد  ظهرًا،  الثالثة 

العد  عملية  بعدها  بداأت  حيث  امل�شرفة،  النقابية 
والفرز باإ�شراف ال�شادة اأع�شاء املجل�ص وموظفي 
جميع  وبح�شور  �شفاف  باأ�شلوب  النقابة، 

املحامني. 
واأفرزت نتائج الإنتخابات الآتي: 

للهيئة  رئي�شا  الهيكلي  اإح�شان  املحامي  فوز   -
بواقع ٧9٢ �شوتاً . 

اأما الأع�شاء الذين ح�شلوا على اأعلى الأ�شوات 

فهم كل من: 
- نبيل عبد الأمري الكناين ) 5٠٣ �شوتاً ( .

- ح�شني اجلنابي ) ٤٣8 �شوتاً ( .
- اركان عبد الكاظم ) ٣8٤ �شوتاً ( .

- رحيم العتابي ) ٣٤9 �شوتاً ( .
- احمد علي رو�شان ) ٣٤8 �شوتاً ( .

ال�شاد�ص  املركز  على  احلا�شل  املر�شح  وا�شتبدل 
احلم  املحامية  باملر�شحة  البا�شا  ح�شني  علي 

قا�شم حبيب احلا�شلة على اأعلى اأ�شوات الن�شاء 
النقابة  جمل�ص  لقرار  وا�شتنادًا  املر�شحات، 
اإذا مل حتقق  ال�شاد�ص  املقعد  با�شتبدال  القا�شي 

اإحدى املحاميات الن�شاب املوؤهل اإىل الفوز. 
النقابة  جمل�ص  واأع�شاء  النقيب  ال�شيد  وبارك 
يحالفهم  مل  الذين  اإ�شراك  اإىل  داعني  للفائزين، 
احلظ بالفوز يف العمل النقابي عن طريق اللجان، 

كونهم تر�شحوا ليقدموا اخلدمة لزملئهم.

املحامي _خا�ص
الإحتادية  كربلء  ا�شتئناف  حمكمة  يف  جرت 
الإنتداب،  هيئة  واأع�شاء  رئي�ص  انتخابات 

ومب�شاركة وا�شعة من املحامني.
الإنتخابية،  العملية  على  للإ�شراف  وح�شر 
�شياء  الأ�شتاذ  العراقيني،  املحامني  نقيب 
رزاق  الأ�شتاذ  النقابة  ووكيل  ال�شعدي، 
حيدر  الأ�شتاذ  النقابة  �شر  واأمني  العبيدي 
املر�شدي، وعدد من ال�شادة اأع�شاء املجل�ص، 
وهم كل من )الأ�شتاذ حممد قا�شم احل�شيناوي 

�شهد  والأ�شتاذة  املوىل،  �شارة  والأ�شتاذة 
ف�شًل   ، اأبو طبيخ(  و�شام  والأ�شتاذ  الدليمي، 

عن م�شاركة عدد من موظفي النقابة.
النقيب  ال�شيد  الإنتخابات، حتدث  بدء  وقبيل 
عن اآلية الإختيار ال�شحيح للمر�شحني، �شارحاً 

طريقة الإقرتاع، والأ�ش�ص املهنية للإختيار. 
 واأكد ال�شعدي على �شرورة اأن يكون الإختيار 
بعيدًا عن التكتلت اأو الإعتبارات غري املهنية. 
وفق  املر�شحني  اختيار  يكون  اأن  اىل  داعياً 
الأ�ش�ص املهنية ومبا يحقق م�شلحة املحامني 

وخدمة غرفتهم. 
درجة  ي�شكلون  ل  الفائزين  اأن  على:  م�شددًا 
جتاه  مب�شوؤولية  مكلفون  هم  بل  الإمتياز،  من 
يجب  الهيئة  اأن  م�شيفاً:  ومهنتم.  زملئهم 
امل�شالح  تغليب  مع  اجلماعة،  بروح  تدار  اأن 

العامة على القناعات ال�شخ�شية . 
التا�شعة  ال�شاعة  يف  الإنتخابات  وبداأت  هذا 
عند  ال�شناديق  واأغلقت  �شباحاً  والن�شف 
جرت  حيث  ظهرًا،  والن�شف  الثانية  ال�شاعة 
ال�شادة  باإ�شراف  والفرز  العد  عملية  بعدها 

باأ�شلوب  النقابة،  وموظفي  املجل�ص  اأع�شاء 
�شفاف وبح�شور جميع املحامني. 
واأفرزت نتائج الإنتخابات الآتي: 

رئي�شا  حميدي  ح�شني  علي  املحامي  فوز   -
للهيئة ) ٣9٢ �شوتاً ( .

اأعلى  على  ح�شلوا  الذين  الأع�شاء  اأما 
الأ�شوات، فهم كل من : 

- مال جبار الغزي ) ٤51 �شوتاً ( .
- املحامي ثائر هادي ع�شكر )  ٤٢8 �شوتاً ( . 

- املحامي حممد الأمني ) ٤1٧ �شوتاً (  . 

- املحامي حيدر اح�شان هيچل ) ٤15 �شوتاً  
 . )

- املحامي مثنى جواد املياحي ) ٣٣٢ �شوتاً 
 . )

- املحامية اإكرام حممد ) ٣18 �شوتاً (  . 
جمل�ص  واأع�شاء  النقيب  ال�شيد  وبارك 
اإ�شراك  اإىل  داعني  للفائزين،  النقابة 
يف  بالفوز  احلظ  يحالفهم  مل  الذين 
العمل النقابي عن طريق اللجان، كونهم 

تر�شحوا ليقدموا اخلدمة لزملئهم.


