
Sawt Al-Muthanna newsSawt Al-Muthanna news

العدد   62  التاريخ 2014/4/9

صوت 
المثنى www.almuthannacouncil.com   صحيفة شهرية عامة تصدر عن المكتب اإلعالمي لمجلس محافظة المثنى االستراحة10

العدد   64  حزيران 2014

صوت 
www.almuthannacouncil.com3   صحيفة شهرية عامة تصدر عن المكتب اإلعالمي لمجلس محافظة المثنىالمثنى لقاءات مع اعضاء المجلس

■ كم عدد المستفيدات في المحافظة لحد نهاية عام 2013 ؟
- 17.093 منه�ا 1290 ت�م ايقافها لعدم اصدارهم 
بطاق�ة ذكية ومنه�ن تزوجن والذي�ن يتوقف راتبها 
اذا تزوج�ت او توظفت او س�افرت خ�ارج القطر او 

يف حالة الوفاة .
■  ماهي الية شمول المستفيدات ؟ 

- حاليا بدأ التسجيل من شهر مايس املايض لغاية 24 
/1 وتوقف التسجيل ملدة شهر ويشمل فئات االرامل 
– املطلق�ات املهج�ورات الالئ�ي لديه�م ق�رار حكم 
واملعوق�ات ) العوق الكيل ( وزوجة الس�جني املفقود 
وف�ق مقتبس حك�م ال يقل عن خمس س�نوات حيث 
تراجع من بقي لدى زوجها سجن اكثر من 5 سنوات 
وممن لديها تأييد من حقوق االنسان لديها اثبات انها 
مهجرة وموجودة يف املحافظة ويش�مل فئات االبوين 
كما تش�مل الفئة األخرى الوالد متويف واالم متزوجة ، 
االرامل – واملطلقات وزوجات السجناء اعانتهم 100 

الف وللطفل 25 وباقي الفئات 50 الف .
■ من هي الجه��ة المخولة بتطبيق ضوابط القبول لالس��تفادة من 

هذه االعانة ؟
- نح�ن الجهة املخولة وفق القانون باس�تالم طلبات 

االستفادة وفق الضوابط التي تصدر من بغداد . 
■  دائرة المراة مؤسسة مرتبطة برئاسة الوزراء كيف يتم تعاطي 
المؤسس��ات م��ع مرجعيتكم في ح��ال حدوث مش��اكل او معوقات 

إدارية في تطبيق هذا القانون الذي شكلت المؤسسة بموجبه ؟ 
- كانت دائرتنا ع�ى مكتب رئيس الوزراء ويف الوقت 
الح�ارض أصبح�ت دائرتن�ا تابع�ة ل�وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعية وبنفس االلية والضوابط عدى 
ان تم إضافة فئات جديدة املعوقات والتي لديها عجز 

كيل . 
■ هناك ش��كاوى لدى المس��تفيدات في عدم تخصيص االعانة او 
تاخرها بمعنى هناك مش��اكل حقيقية لدى المستفيدين كيف يتم 
التعامل مع هذه المشاكل خاصة فيما يتعلق مع البطاقة الذكية ؟

- لي�س لدين�ا مش�اكل حقيقي�ة يف الوق�ت الحارض 
ووضعن�ا قاع�دة بيان�ات ل�كل االرامل واملش�موالت 
باالس�تفادة وبموجب�ه يتم ش�مول االع�داد الجديدة 

س�نويا حيث ان هناك نس�بة كبرية تزداد سنويا من 
املطلقات الشباب ونحن نتعامل مع املطلقات الكبرية 
يف الس�ن وتفضل عى الصغريات ك�ون العدد القليل 

وك�ون املحافظة فقرية علما ان الجهات العليا خاصة 
الس�يدة ناهدة حميد لفت�ة حيث دعمت املحافظة من 
خالل زيادة عدد املستفيدات البناء املحافظة وإعطاء 

املثنى خصوصية لذلك  ويف الوقت الحارض تم شمول 
الجمي�ع عدا الذي�ن تم تس�جيلهم يف نهاي�ة ترشين 

الثاني 2011 . 

■  اح��دى المواطن��ات ل��م تس��تلم راتبه��ا من��ذ عامي��ن بس��بب 
بيروقراطي��ة العمل بين المركز والمحافظ��ة والبطاقة الذكية من 

المسؤول عن حق هذه المواطنة ؟ 

- يمكن الي مواطن مراجعتنا وسوف نقوم بالواجب 
ولن يضيع حق الي مواطن اال ان هناك مش�اكل لدى 
بعض املستفيدات يمكن تالفيها بني دائرتنا والبطاقة 

الذكية او املراجع . 
■  هل لديكم خطط او إمكانية لقبول مستفيدات في هذا العام؟ 
- لم يح�دد رقم معني وانما التس�جيل مفتوح لغاية 

14 / 1 وتوقف ملدة شهر كما اسلفت . 
■  لماذا اليتمتش��غبيل النساء كالمطلقات واالرامل في مؤسسات 
أخرى من خاللكم او إيجاد قروض تش��غيلية للمستفيدات اليجاد 

مشاريع ذات جدوى افضل ؟ 
- حاولت مع مديرية الرتبية لغرض تشغيلها كعمال 
خدم�ة يف الرتبي�ة ولم يحصل اما بالنس�بة للقروض 
حوايل 120 مستفيد كمرشوع  واملوضوع يف املرصف 

الزراعي . 
■  اثن��اء مراجعتن��ا لدائرتكم وجدنا نمطا ممي��زا في التعامل مع 
المراجعين سيما وان معظمهم من النساء وهذا سجل لكم كدائرة 
مميزة لكن مكان الدائرة ضيق وال يس��ع لهكذا اعداد الم تخصص 

الحكومة المحلية بناية لدائرتكم ؟ 
- تم تخصيص قطعة ارض للدائرة يف مركز املحافظة 

وستنفذ ضمن الخطة االستثمارية للمحافظة . 
■  ه��ل لديك��م إحصائي��ة بع��دد المس��تفيدات وحس��ب  الفئات 

المشمولة ؟ 
- نع�م لدين�ا إحصائية بعدد املس�تفيدات وحس�ب 
املش�موالت ولدينا جدول لغاية كانون الثاني 2013 

حيث ان القبول مازال مستمرا 
االرام�ل ) 8475 ( املطلق�ات )1972 ( املعوق�ات ) 
1120 ( الفئات االخرى)520( املجموع ) 13049 (.

■ يب��دوا ان كادرك��م قلي��ل لم ال يت��م زيادة م��الك دائرتكم على 
إمكانية زيادة عدد المستفيدات مستقبال ؟ 

- كادرن�ا قليل وت�م مفاتحة الجه�ات العليا لغرض 
تخصي�ص عناوي�ن وظيفي�ة جديدة لس�د النقص 

الحاصل يف دائرتنا .

صممت رشكة »غوغ�ل« األمريكية العمالقة لتكنولوجيا االنرتنت 
سيارة ال تحتاج اىل عجلة قيادة وال لدواسات وال لسائق.وأعلنت 
»غوغل« يف منشور عى مدونة عى االنرتنت أنه سيجري تصنيع 
مئة نم�وذج من الس�يارة اإللكرتوني�ة ذات املقعدي�ن، وإجراء 

تج�ارب عليها ملعرف�ة مدى س�المتها بداية من ه�ذا الصيف. 
وتبق�ى الس�يارات اإللكرتونية محتفظة ب�أدوات تحكم يدوية. 
وكتب�ت الرشكة التي تتخذ من وادي الس�يليكون يف كاليفورنيا 
مق�را لها أنه يجري تجريب الطراز الذي يس�ري بال س�ائق عى 

اإلطالق »يف كاليفورنيا خالل العامني املقبلني«.وس�وف تتمكن 
أجهزة االستش�عار يف س�يارات غوغل من رصد األشياء من عى 
بعد يزيد عى مئتي مرت ، حسبما أفادت الرشكة. وستصل أقىص 
رسعة للجيل األول من هذه السيارات إىل 40 كيلومرتا يف الساعة.

انطلق ص�اروخ من طراز “أطلس 5” 
من قاعدة سالح الجو األمريكي يف كيب 
كنافريال بوالي�ة فلوريدا يوم الخميس 
وع�ى متنه قم�ر صناع�ي رسي تابع 
للمكت�ب الوطني لالس�تطالع يف مهمة 

رسية.
وبع�د خم�س دقائ�ق ع�ى انط�الق 
الصاروخ عند الس�اعة الواحدة وتسع 
دقائق بالتوقي�ت العاملي أغلقت رشكة 
“يونايت�د لون�ش االين�س” املصنع�ة 
للص�اروخ -وهي م�رشوع رشاكة بني 
رشكتي “لوكهيد مارتن وبوينغ”- بثها 
املب�ارش يف حجب معد س�لفا للتغطية 

اإلعالمية أمر به الجيش األمريكي.
وبينما يحيط ستار من الرسية باملهمة 
يتكش�ف عى نطاق واس�ع مس�تقبل 
الرشكة املصنعة للصاروخ “أطلس5”، 
حيث أقامت رشكة منافسة هي سبيس 

إكسبلوريش�ن تكنولوجي�ز “س�بيس 
إكس” دعوى قضائية الشهر املايض يف 
محاولة إلنه�اء الحق الحرصي لرشكة 
“يونايت�د لون�ش االين�س” يف تقدي�م 

خدمات اإلطالق للجيش األمريكي.
الدع�وى  يف  “سبيس�اكس”  وس�ألت 
القضائية عما إذا كان استخدام املحرك 
الرويس الصنع آردي 180 يف الصاروخ 
انته�ك العقوب�ات االقتصادي�ة الت�ي 
فرضته�ا الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
ملعاقبة روسيا عى ضمها لشبه جزيرة 

القرم األوكرانية.
وكان ق�اض اتحادي أمريكي قد أصدر 
حظ�را مؤقتا عى مبيع�ات املحركات، 
لكن�ه رف�ع الحظ�ر بع�د أي�ام قليلة 
بعدما قال مس�ؤولو وزارت�ي الخزانة 

والخارجية إن العقوبات لم تنتهك.

فحص مهندس�و تعدين األرض تحت ش�ارع بعدما عاد زوج�ان إىل قرصهما املكون من ثالث�ة طوابق ليجدا أن حفرة 
اتساعها 20 مرتا قد ابتلعت الرشفة األمامية.

وتهدد الحفرة التي يبلغ عمقها عرشة أمتار، بابتالع ما تبقى من القرص املطل عى شاطئ البحر.
وأجلت الرشطة الس�كان يف منطقة س�وانيس هيدز )200 كم شمال س�دني( بعدما تم اكتشاف حفرة أخرى يف حديقة 

مجاورة.
وبني�ت املنازل يف هذا الش�ارع فوق منجم فحم مهجور منذ خمس�ينات القرن املايض، وتخىش الرشطة من أن تس�قط 

املنازل عى سقف املنجم املنهار.

أعلن�ت منظمة التع�اون االقتصادي والتنمي�ة التي تضم 
34 دول�ة، ان مع�دل الس�منة يواص�ل االرتف�اع يف أكثر 
الدول تقدماً، وان األزمة االقتصادية التي ظهرت يف اآلونة 
األخرية كانت أش�د رضراً عى دول معينة ومجموعات من 
األشخاص مثل النس�اء والفقراء.وقالت املنظمة يف تقرير 
إن املعدالت تزيد بما يصل اىل ثالثة يف املائة سنوياً يف دول 
مثل أس�رتاليا وفرنس�ا واملكسيك وس�ويرسا، لكنها كانت 

مس�تقرة اىل حد م�ا يف دول أخرى مث�ل الواليات املتحدة 
وكن�دا وكوري�ا وإيطاليا.وأظه�رت مراجع�ة للبيان�ات 
املتاح�ة ان الركود العاملي، الذي ح�دث عام 2008، أجرب 
عائ�الت كثرية يف الدول األكث�ر ترضراً عى خفض اإلنفاق 
عى الغ�ذاء، خاصة األغذية ذات الفائ�دة الصحية األكرب، 
والت�ي غالباً ما تكون أغى أيضاً مثل الفواكه والخرضوات 
واإلقبال عى األغذية األرخص وذات الفائدة الصحية األقل.

أوقف رجل جنوب أفريقي الجمعة بتهمة احتجاز زوجته 
وأطفاله الخمسة وتعذيبهم عى مدى سنوات طويلة.

فلم يغ�ادر أبناء املوق�وف، الذين تراوح�ت أعمارهم بني 
س�نتني و16 س�نة، املن�زل العائ�يل الواق�ع يف ضاحي�ة 

جوهانسربغ طوال هذه الفرتة.
ويحرقه�م  بالكهرب�اء،  أوالده  »يع�ذب«  الرج�ل  وكان 

بمس�دس اللحام، وكان يس�تعبد زوجته جنس�ياً. وقالت 
إح�دى جارات للعائلة »لم نكن ع�ى علم بأننا نعيش منذ 
س�نوات بجوار وحش«. وأكدت الرشطة الجنوب أفريقية 
أنها أوقفت رجال يف السادس�ة والثالثني من دون أن تديل 

بمزيد من التفاصيل قبل محاكمته.

حصل معلم بريطاني عى تعويض مقداره 23 ألف جنيه إس�رتليني لتعثره بالوحل يف مدرس�ته وإصابته بجروح جراء 
ذل�ك. فقد اّدعى املعلم، الذي لم يتم الكش�ف عن هويته، أن�ه أُصيب بتمّزق يف أربطة قدمه وكاحله جراء انزالقه بالوحل 
يف ممر املدرس�ة. ورفضت بلدية مقاطعة ساس�كس الغربية، التي تدير املدرس�ة، يف البداية منح تعوض للمعلم، فقام 
األخ�ري بتحويل قضيت�ه اىل املحكمة، التي قضت بمنحه 23 ألف جنيه إس�رتليني تعويضاً من أم�وال دافعي الرضائب 

الربيطانيني. 

■  صندوق اإلس��كان مؤسسة تمويلية متى أسست 
وما هي هيكليتها ؟

2005 وتتك�ون م�ن  - تاسس�ت ع�ام 
مق�ر وفروع واتصال الف�رع باملقر وهي 
مؤسس�ة يديرها مدير عام والفرع عبارة 
ع�ن وح�دات منه�ا حس�ابية ، قانونية ، 
إداري�ة وتس�ليف وتدقي�ق واس�س بعد 
التغي�ري ب�راس م�ال 300 ملي�ار دينار 
ومنح�ت ق�روض اس�كانية للعدي�د من 

املواطنني. 
■  ماهي مصادر التمويل للمؤسس��ة وما هو القانون 

الذي تعمل بموجبه على تسليف المواطنين ؟
- تموي�ل الصن�دوق من موازن�ة الدولة 
العامة والقانون الذي بموجبه يتم تسليف 
املواطن�ني قان�ون رقم 32 لس�نة 2011 
بديال من القان�ون 11 عام 2005 والذي 
يتضمن احتساب فوائد عى املتسلف بينما 

القانون النافذ بدون فوائد .
■   ك��م عدد المواطنين المس��تفيدين من صندوق 

اإلسكان لحد نهاية العام 2013 ؟
- 525 معاملة منجزة 

■   المبالغ التي تسلف هل تختلف من مواطن الى اخر 
وماهي ضوابط التسليف والمدة الزمنية للتسديد ؟

- املبل�غ ثابت وهو 30 مليون وتحدد عى 
نصف راتب الكفيل وملدة 15 س�نة حيث 
يصار اىل تقس�يم راتب الكفيل عى اثنني 
بحيث ان يكون الحد األدنى لنصف راتب 
الكفي�ل ال يقل عن 171 ال�ف دينار . اما 
ضوابط التس�ليف يرشط تق�دم صاحب 
الطل�ب م�ن قبل صاحب الش�أن نفس�ه 
للح�د م�ن ظاه�رة املعقبني يت�م تجهيز 

كتب حج�ز للمعامل�ة وتجهي�ز املعاملة 
للكش�ف عى القطعة وبعد الكش�ف يتم 
عمل صحة صدور ملستمس�كات املعاملة 
وتبصي�م الكفيل وتدق�ق املعاملة وتجهز 
اىل بغ�داد لتدقيقه�ا مرة أخ�رى لتجهيز 
ص�ك الدفع�ة األوىل ويتم تس�ليم الصك 
واس�تالم الصك�وك للمقرتض�ني من قبل 

الفرع يف املحافظة .
■  كم بلغ راس مال الصندوق عند بداية عملكم ؟

- حوايل 100 ملي�ار بعد نفاذ قانون 32 
لسنة 2011 وتم تسليفها بالكامل .

■  تجربة اإلسكان التعاوني تجربة رائدة في القضاء 
عل��ى ازم��ة الس��كن ما ه��ي المعوق��ات الت��ي تواجه 
عملك��م من خ��الل األداء اإلداري او من خالل التعامل 

مع المواطن ؟
- ليس�ت هن�اك معوق�ات إداري�ة فعلية 
لوج�ود دع�م من مع�ايل وزير اإلس�كان 
والسيد مدير عام الصندوق ولكنه يحتاج 
الفرع اىل تعزيز كوادره اإلدارية تناس�با 

مع كثرة املواطن .
■  طبيعة األرباح التي تس��توفى من المس��تلف هل 
تع��ود الى الصن��دوق ام للجهة الممول��ة ام الى جهة 

أخرى وكم هي نسبة األرباح ؟ 
- الغيت األرباح حسب القانون 32 لسنة 

. 2011
■   م��ا ه��ي ضماناتك��م القانوني��ة على المس��تفيد 
وم��ا هي الية االس��تيفاء عند امتن��اع المقترض عن 

التسديد ؟ 
- حج�ز قطعة املال�ك لصال�ح صندوق 
15 س�نة لح�ني س�داد  اإلس�كان مل�دة 
الق�رض مع حجز رات�ب الكفيل رغم ان 
هذا لم يحدث كم�ا ان هناك غرامات عند 
التاخري عن التسديد حيث يغرم املقرتض 
عن�د مرور اكثر من ش�هر %5 من قيمة 

القسط الشهري وحسب مبلغ القسط .
■  ماه��ي عالق��ة الصن��دوق مع مؤسس��ة اإلس��كان 

التعاوني ؟ 
ليس�ت هن�اك عالق�ة م�ع صن�دوق   -
اإلسكان التعاوني ودائرتنا تابعة اىل مقر 
صندوق اإلسكان العراقي يف بغداد احدى 

تشكيالت وزارة االعمار واإلسكان . 
■  ه��ل هناك عالقة إدارية م��ع الحكومة التنفيذية 

في المحافظة ؟
- ليس هن�اك أي ارتب�اط اداري او دعم 
م�ايل م�ن حكوم�ة املحافظة وق�د تمت 
مخاطبة املحافظة لتخصيص قطع ارض 
او بناية لفرع الصندوق يف املحافظة ولم 

يأتي أي رد .
■  ه��ل للصندوق إمكانية تس��ليف جهات حكومية 

مثال ؟
- لدى الصندوق إمكانية تسليف رشكات 
االس�تثمار واملقاوالت النش�ائ مجمعات 
س�كنية يف املحافظة وفق ضوابط تختلف 
ع�ن ضواب�ط تس�ليف املواطن�ني منه�ا 
حص�ول املقرتض عى إجازة اس�تثمارية 
إج�ازة تأس�يس إضاف�ة للكف�اءة املالية 
وكتاب ضمانات مرصف حكومي وبراءة 
ذم�ة م�ن الرضيب�ة ودراس�ة الج�دوى 
يت�م  ال�ذي  األرض  وس�ند  االقتصادي�ة 
عليه االس�تثمار إضاف�ة ملخطط املرشوع 
مص�ادق عليه من مكت�ب هنديس معتمد 
مع استحصال موافقة البلدية والتخطيط 
العمراني فاملخططات املعمارية االنشائية 
والكهربائي�ة والصحي�ة وامليكانيكية تتم 
املصادق�ة عليها م�ن قبل الهي�أة العامة 

لالسكان احدى تشكيالت وزارتنا .
■  كي��ف تتم متابع��ة المقترضين في حالة اخاللهم 
بش��روط القرض وهل لديكم كوادر فنية متخصصة 

لهذا الغرض ؟
- هن�اك ضوابط يتم إعط�اء الدفعة بعد 
انج�از العم�ل يف مراح�ل مح�ددة وهي 
ضامنة ام�ا فيما يخ�ص الضمانات فقد 
اجبت عنها س�لفا عند اإلجابة من س�ؤال 

اخر .

■ أجرى الحوار : نجم الجابري ■

دائرة رعاية المرأة واحدة من الدوائر التي انش���أتها الدولة العراقية بعد عام 2003 لتخفيف الفقر والفاقة عن المواطنين وخصوصية هذه الدائرة كونها ترعى 
النس���اء وتنظم صيغة االس���تفادة لكل الفئات من ارامل ومطلقات ومعوقات وفئات أخرى نظمها قانون ولكون المحافظة واحدة من افقر محافظات العراق حس���ب 
وزارة التخطي���ط العراقي���ة له���ذا اولت الحكومة اهتماما بها من خالل هكذا مؤسس���ات وفي هذا الحوار مع مدي���رة دائرة رعاية المرأة وداد راجي تاج الدين لتجيب 
عن تس���اؤالتنا العديدة وعن هموم المراة الس���ماوية من خالل اس���تفادة االف النس���اء من هذا البرنامج وتاج الدين بكلوريوس علم نفس وتدير هذه الدائرة بتميز 

كما يشهد مراجعها بذلك من خالل حسن أداء الدائرة وحصولها على نسبة اكثر من المستفيدات رغم قلة كادرها الذي ال يتناسب مع المهمات المناطة بها . 

يعد قطاع اإلسكان في العراق من القطاعات المتخلفة على مر تاريخ العراق ولم توضع سياسة واضحة للحد من هذا النقص المهم سوى 
محاوالت لم تؤثر على نسبة تخلف  هذا القطاع لكن بعد عام 2003 وضعت خطط  وانشئت مؤسسات لهذا الغرض لعل منها صندوق 
اإلس���كان التابع الى وزارة االعمار واإلس���كان و فتحت فروع لهذا الصندوق في عموم المحافظات العراقية ومنها المثنى ,في هذا اللقاء مع 
صفاء محمد حس���ين مدير الفرع في المحافظة لمعرفة نش���اطات هذا الصندوق وعدد المس���تفيدين من قروض الصندوق إضافة لمعرفة 

ضوابط التسليف .

■ تم تسليف مئات المقترضين من خالل صندوق اإلسكان
■ ليس لدينا مقر وفاتحنا المحافظة للحصول على قطعة 

ارض او تخصيص بناية لدائرة الصندوق

مدير صندوق اإلسكان في المثنى: لدينا االمكانية لتسليف المستثمرين النشاء مجمعات  سكنية وفق ظوابط خاصة 

مديرة دائرة رعاية المراة : وضعنا قاعدة بيانات لكل االرامل والمشموالت باالستفادة 
وسيتم شمول اعداد جديدة

سيارة بال مقود وال سائق

صاروخ أميركي في مهمة سرية إلى الفضاء

حفرة تبتلع قصرًا

األزمة االقتصادية تزيد السمنة

احتجز زوجته وأوالده وعذبهم لسنوات

تعويض لمعلم تعثر بالوحل

افقيا:
1 - عاصمتها تركيا - عملة اماراتية

2 - رتبة عسكرية - احد شعراء النقائض
3 - سقي - رتبة عسكرية

4 - علم مؤنث - راية
5 - 100عام - جائزة عاملية

6 - حمام - للتأفف - جدها يف راس
7 - متشابهان - رتبة عسكرية

8 - يتبعه نهار - وجع - متشابهة
9 - مدينة اردنية - مقبل

10 - سورة قرآنية - متشابهان
11 - مدينة تركية - جدها يف فرنك - شك

12 - من اسماء الله الحسنى - آلة موسيقية

عموديا:
1 - احدى القارات - عملة قطرية

2 - بني اثنني - يف الصحراء
3 - عاصمة البانيا - ضمري املتكلم
4 - رتبة عسكرية - جدها يف الليله

5 - عرشة باالنجليزية - للنهي
6 - عاصمة بولندا - مدينة قربصية

7 - متشابهان - احد الوالدين - مدينة اردنية
8 - رتبة عسكرية

9 - ردع مبعثرة - ثغر - للتعريف
10 - مزرعة مبعثرة - احد الوالدين - دق

11 - صوت الحمام - عاصمتها بوخارست
12 - رتبة عسكرية - شاعر عبايس كبري قتله شعره
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كلمات متقاطعة

لكل إنس�ان رسمة وجه خاصة به فهناك الوجه املستدير 
واملرب�ع والبيض�اوي واملثل�ث، وبالتأكي�د لكل انس�ان 
ش�خصيته املس�تقلة الت�ي يعرب م�ن خاللها عن نقس�ه 
وذات�ه، و لك�ن هل فكرت مرة أي نوع من الش�خصيات 

أنتّ؟
ه�ل أنت تمي�ل إىل تحليل األمور، أم أنك من األش�خاص 
العمليني، أو ربما تثق بحدس�ك وال تلقي باالً للواقع عند 
تقييمك لألمور؟ ترى ما عالقة كل هذا بتفاصيل وجهك؟!

ثالثة خطوط أفقية
قف أمام املرآة و قس�م وجهك إىل ثالثة أقس�ام أفقية من 
منبت الشعر إىل الحاجب هذا القسم األول، و من الحاجب 
إىل أس�فل األنف فهو القسم الثاني، ومن أسفل األنف إىل 

أسفل الذقن هو القسم الثالث.
عندما تقسم الوجه بهذه الطريقة انظر إىل املنطقة األكثر 
اتس�اًعا أو بروًزا لديك، والحظ املنطقة األضيق واألقرص 
لدي�ك، ع�ادة تتس�اوى هذه املناط�ق الث�الث إال منطقة 
واح�دة ه�ي التي تك�ون أكثر ط�والً و هي الت�ي تحدد 

طبيعة شخصيتك.
الشخصية التحليلية

إن كن�ت من أصحاب القس�م األول، أي أن املس�افة بني 
منب�ت الش�عر و حاجب�ك هي األك�رب، فأنت انس�ان ذو 
ش�خصية تحليلية، أنت انس�ان تجيد الفحص وال�تأمل 
والتقيي�م و البحث، وتحت�اج أن تأخذ وقت�ك يف التفكري 
بتأن�ي التخاذ القرار، ق�د تكون ممن يعان�ون من فرط 

التفكري وهذا ما يجعلك يف بعض األحيان حائراً ومرتدداً .
الشخصية العملية

إن كن�ت من أصحاب القس�م الثاني، أي أن املس�افة ما 
بني الحاجب وأس�فل األنف هي األكرب لدي�ك فهذا يعني 
أنك ش�خص عميل وتح�ب الصفقات الرابح�ة، لذا تتخذ 
قراراتك عى أس�اس ما سيحتاجه من وقت و جهد ومال، 
لس�ت شحيحاً ولكنك عميل وال يوجد للعاطفة مكان كبري 

لديك
الشخصية الحدسية

إن كن�ت من أصحاب القس�م الثالث، أي أن املس�افة بني 
أس�فل األنف وأس�فل الذقن هي األكثر بروًزا لديك فهذا 
يعن�ي أنه لديك القدرة عى تخمني األش�ياء ألن حدس�ك 
قوي، وحاس�تك السادسة قوية مما يجعلك تترصف قبل 
أن تمع�ن التفكري يف تبعيات قرارك فأنت تثق بحدس�ك، 
لذا ال تجعل حدس�ك يس�يطر عليك فقد تتعجل يف اتخاذ 

بعض القرارت، لهذا ثق يف حدسك ولكن ال تتعجل.
املنطقة الصغرية

إن كانت أي من هذه األقس�ام التي ذكرناها هي األصغر 
لدي�ك هذا يعن�ي أن النمط املذكور فيه�ا هو األقل لديك، 
لذا ال تح�اول اس�تخدامه لصعوبة اتخاذك الق�رار بناًء 
عليه ألنه س�يكون األضعف لديك، وهذه ليس�ت مش�كلة 
بل بالعكس، ألنه من الجميل أن تفهم نفس�ك جيداً حتى 

يفهمك اآلخرين بيرس

اعرف شخصيتك من تفاصيل وجهك

يشعر الحمل خالل توقعات 2014 
بتغ�ريات كب�رية عاطفيا تغري كب�ري بمنتصف 
هذه الس�نة و بنهاية الس�نة يدخل الكثري من 

عزاب برج الحمل قفص الزواج.
يواج�ه كذلك مواليد الحم�ل صعوبات بالعمل 
خصوصا باالش�هر االوىل يعتم�د الحمل خالل 
هذه الس�نة عى دع�م مقربني من�ه يحبونه و 
يخش�ون من وقوعه و يس�تفيد من هذا الدعم 

عى املستوى الشخيص و العائيل واملهني

هذه الس�نة مثالية ج�دا ملواليد 
الث�ور الذي�ن ي�ودون االس�تقرار بحي�اة 
زوجية و ارسية هادئة س�نة الزواج لعزاب 
الث�ور كما ق�د تكون فرص�ة للتخلص من 
العالقات الغري مجدية لبعض مواليد الثور 
و ف�رص كث�رية بمجاالت العم�ل و املال و 
يجب ع�ى مواليد الثور التفك�ري جيدا قبل 
الدخول بمرشوع جديد و الكثري من مواليد 
الثور سوف يس�تقلون بعملهم رغم بعض 
الصعاب تس�تلزم هذه التغريات الكثري من 

الطاقة و الدقة و النشاط 

بداية العق�رب لس�نة 2014 اضطرابات 
عى مستوى الحب و العاطفة قد يستمر لبضعة اشهر 
ثم تزي�د االزمة بمنتصف الس�نة عندما يدخل الش�ك 
ليفاق�م االختالف�ات املوج�ودة و لهذا ينصح�ك الفلك 
التفك�ري جي�دا قبل ال�كالم . يعيش العق�رب يف نهاية 
2014 باس�تقرار عاطف�ي كبري. عى مس�توى العمل 
يحس�ن العقرب االختيار يف ببداية الس�نة ثم يس�تقر 
وضعهم املهني كثريا يف ش�هر يويلو و يعرف ازدهارا 

كبريا يف الشهور االخرية من السنة 

تطور ايجابي يف الحي�اة العاطفية لكثري 
م�ن مواليد برج الجوزاء و هذا بفضل اختياراتهم باول 
شهور س�نة 2014 يجب عى مواليد الجوزاء االعرتاف 
بكثري م�ن اخطائه يف الفرتات املاضي�ة و عدم االخطاء 
م�ن جديد بحق الرشي�ك . تنتهي الكثري م�ن العالقات 
الفاشلة بني مواليد الجوزاء و االبراج االخرى بمنتصف 
هذه الس�نة يش�عر مولود الجوزاء انه قادر عى تحمل 

مسؤوليات اكثر و بفعاليات اكرب فيحصد
نتاج عمله بالثالثة ش�هور االوىل من الس�نة و يصل يف 

منتصف السنة اىل وضعية مالية مرضية.

عاطفيا قد تنتهي عالقات قائمة 
بشهر فرباير بسبب سوء تفاهم اذا تفاديت 
عزيزي القوس ه�ذه الحادثة تعيش هدوء 
جميل بحيات�ك العاطفية اىل منتصف هذه 
الس�نة .يحت�اج مولود الق�وس اىل نصائح 
صدي�ق مق�رب التخ�اذ ق�رارات هام�ة ال 
ترتدد باالستعانة بمن تثق بارائهم. ينشغل 
مول�ود الق�وس باعم�ال و امتحان�ات و 

دراسات ببداية السنة

رشيك�ه  اعج�اب  الرسط�ان  يث�ري 
باس�تمرار خالل الش�هور االوىل من سنة 2014 
و يتجن�ب الكث�ري م�ن املش�اكل الصغ�رية معه 
حساس�ة الرسطان تزداد تجاه الرشيك بش�هور 
ابريل و مايو و بطبعه ال يرىض بسهولة فيشعر 
ان رشيكه ال يقدر كثريا مجهوداته . يقل اعجاب 
مواليد الرسطان ببعض االش�خاص من محيطه 
ببداية 2014 و يش�ككون باف�كاره واقرتاحاته 
بمج�االت كث�رية ق�د يغ�ري الكث�ري م�ن مواليد 

الرسطان عملهم بمنتصف عام2014.

الفل�ك عزي�زي الج�دي  ينصح�ك 
ب�ان تك�ون عاطف�ي و رومانيس م�ع رشيكك 
بالشهور االوىل من السنة لتفادي خالفات كثرية 
ق�د يتهمك بها الرشيك بمنتصف الس�نة بكونك 
ج�اف و ق�ايس القلب . هذه الس�نة هي س�نة 
االلتزام�ات و قرارات االرتباط م�ن عدمه لديك 
خ�ذ وقتك بالتفكري جي�دا. اذا كنت تفكر باكثر 
من ش�خص بنف�س الوقت ستكش�ف اوراقك . 
عمليا يبدا الجدي س�نته بف�رص للعمل خارج 

بلدك و اسفار يف االفق

تمنح توقعات س�نة 2014 االس�د رغبة يف 
الشعور بالحرية يف الشهور االوىل من العام بشهر ابريل قلق 

عى الرشيك او الحبيب و السعي اىل حمايته من كل شئ .
يوني�و اجم�ل ش�هور س�نة 2014 ملواليد برج االس�د عى 

الصعيد العاطفي.
س�نة 2014 جميلة جدا لكل مواليد برج االس�د و خصوصا 
الع�زاب الذي�ن قد يعرفون الح�ب و االرتب�اط خاللها. عى 
مس�توى العم�ل يرغب االس�د م�ن بداية الس�نة يف الظهور 
باحس�ن صورة و يتوق�ف يف ذلك بالربع الثاني من الس�نة 
ليعرف نجاحات متعددة و يس�تمتع بها قد يغري الكثري من 
مواليد االس�د مجاالت عملهم اىل االفض�ل ماديا و اجتماعيا 

و مهنيا.

يرى الدلو لدي رشيكه االمور الحس�نة فقط و 
يتغاطى ع�ن عيوبه دائما هذا ما س�يظهر جليا لدى مولود 
الدلو بالش�هور االوىل لدي توقعات س�نة 2014 ثم تستقر 
االمور بمنتصف الس�نة بني الدلو و الرشيك و ينش�غل عنه 
قلي�ال بامور العمل. عى مس�توى العمل يش�عر الدلو بثقة 
كبرية بنفسه ببداية السنة و يساعد اشخاص بامور كثرية . 
بني مايو و يونيو يش�هد الدلو تغريات ايجابية بالعمل تعده 
بالتط�ور مع نهاي�ة 2014 يجد الدلو افكار نريه تس�اعده 

بتثبيت خطاه بالعمل و تحسني سمعته مهنيا.

ه�ي س�نة الق�رارات الصعب�ة و 
الكبرية ملواليد برج العذراء. بشهر مايو يواجه 
مول�ود العذراء مش�كلة عاطفي�ة تتطلب منه 
الحسم و التفكري الجيد و يوفق يف حلها انشاء 
الل�ه. و طعن�ات بالظه�ر عى مدار الس�نة و 
ينصح�ه الفلك بان يكون يقظا. ينافس مولود 
الع�ذراء بمج�ال العمل عدد م�ن املقربني منه 
و تزيد املنافس�ة بني يوليو و اغس�طس .لكن 
املؤرشات الفلكية تبرش العذراء بس�نة ناجحة 
ع�ى مس�توى العم�ل و ف�رص كب�رية امامه 

بنوفمرب و ديسمرب 

بداية عاطفية جميلة ملواليد الحوت مع بداية 
2014 يش�عر الح�وت انه محط اهتم�ام و برغبة رشيكه 
بالتق�رب من�ه اكثر بالش�هور االوىل . اس�ئلة الحب تكثر 
يف بداي�ة فرباير و يجب عى الحوت ان يس�تعد لها . تزيد 
ش�عبية العزاب بمنتصف الس�نة و املرتبطون يحس�ون 
باضطراب يف عالقاتهم لكنها موجة عابرة . عى مس�توى 
العمل بعض مواليد الحوت يعرفون تطور رسمي بحدود 

شهر فرباير 2014 و ابريل

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج

استقرار عاطفي يبدا يف بداية 2014 و 
يتواصل معه طوال الشهور االوىل من السنة ينصح 
الفل�ك بعدم خلق مش�اكل م�ع الرشي�ك و تفادي 

الخالفات معه 2014 .
مع بداية ش�هر يويليو و حتى نهاية الس�نة يعرف 
الحب استقرار كبريا لدى امليزان وخصوصا العزاب. 
ع�ى مس�توى العم�ل هي س�نة املس�ؤوليات التى 
تض�اف عى عاتق امليزان و لكن�ه يتحملها بجدارة 
رغم مش�اكل صغرية تصادفه يكتش�ف البعض ان 

افراد من محيطهم العميل يقفون ضدهم رسا 

مديرة دائرة رعاية المرأة وداد راجي تاج الدين


