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ـواطن صـفـاء واثق عـبــد الـلـطـيف دعـوته الـقـضـائـيـة قـدم ا
لـتبـديل الـلقب وجـعـله (احلسـيـني ) بدالً من ( الـسـامرائي )
ديريـة خالل خمسة عشر فـمن لديه إعتراض مراجـعة هذه ا
ديـرية يـومـاً من تاريخ الـنـشر وبـعـكسه سـوف تـنظـر هـذه ا
ادة (٢٢) مـن قانـون الـبـطـاقة بـطلـبه إسـتـنـاداً الى احـكـام ا
ـعـدل عـلى ان يكـون الـنـشر الـوطـتيـة رقم (٣) لـسـنة ٢٠١٦ ا

بإسم مدير عام اجلنسية احملترم ..
مع التقدير . 
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درسـية فـقـدت مني الـوثيـقـة ا
ـعـرفـة الـصـادرة من ثـانـويـة ا
ـعـنـونـة الى كـلـيـة لـلـبـنـات وا
دجـلـة اجلـامـعـة بـأسم ( مـفـاز
ن كــامل عـبـد الــله) الـرجـاء 
يــعــثــر عـــلــيــهــا تــســلــيــمــهــا

صدرها . 
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ـرقـمـــــــة ـصـرف الرافـدين / اضـافـة لـــــوظـيـفـته الـدعـــوى ا ـديـر العـام  ـدعي ا اقام ا
ـدعى عـلـيـهمـا بـالـتـكافل (٦٤٠ / ب / ٢٠١٨ ) لـدى هـذه احملـكـمة يـطـالـبك فـيـها (إلـزام ا
ـدعـي به الـبـالغ ــبـلغ ا ـدعي اضــافـة لـوظــيـفـته ا والــتـضـامن بــتـأديـتــهـمـا الـى دائـرة ا
(١٤٫١٠٧٫٨٧٥) ديـنـار اربـعــة عـشـر مـلــيـون ومـائـة وســبـعـة الف وثــمـنـمـائــة وخـمـسـة
وسبـعـون دينـار الـفائـدة بـنسـبة ٢١ %  اعتـبـارا من ٢٠١٧/١٠/٣١ولغـايـة السـداد الـتام
وجملهولية محل اقامتك حـسب شرح القائم بالتبليغ وتـأييد اجمللس البلدي إنتقالك الى
رافـعــــة يـــــوم ـوعـد ا جهـة مـجـهولـة قـرر تـبلـيـغك بـصحـيـفـت مـحـلـيتـ يـومـيتـ 
(٢٠١٨/٤/٥) الــسـاعــة الـتـاســعـة وفي حــالـة عـدم حــضـورك او من يــنـوب عـنك قــانـونـاً

رافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون .  ستجري ا
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بينة واد ا ا كنتم متهـم وفق ا ؤشرة إزائـهم  درجة اسـمائهم ادناه والساكـن في العناوين ا تهمـ الغائب ا الى ا
ـؤشرة إزاء إزاء اسم كل مـنـكم من قـانـون الـعقـوبـات الـعسـكـريـة وقانـون الـعـقـوبات رقم ١١١ لـسـنـة ١٩٦٩ في الـقضـايـا ا
ـا ان مـحل إقـامـتـكم مـجـهـول لـذا اقـتـضى تـبـلـيغـكـم في الـصـحف احملـلـيـة عـلى أن حتـضـروا امـام احملـكـمة اسـمـائـكم و
الـعسكـرية في االنـبار خالل مـدة ثالثون يومـاً من تاريخ نـشر هـذا االعالن في الصـحف وعند عـدم حضـوركم سوف جتري
حل اختـفائكم ان محاكـمتكم غـيابيـاً وإعطاء احلق لـلموظـف العـموميـ بإلقـاء القبض عـليكم وإلـزام كل شخص يعـلم 
يخبر اجلهات العسكرية بذلك إستناداً للمادة (٨١) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٧ .
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ــتـــلئ الــهـــواء بــرائـــحــة األحـــذيــة
اجلـديـدة داخل مـقـر شـركـة "كـورتـني
بـووت" بـيـنـمـا يـنـهـمك فـريق من 16
عـامال من احلــرفـيـ بــتـأنٍ في صـنع
أحـذيـة طـويـلـة تـسـتـخـدم في رحالت

السفاري.
يـــســـتـــغـــرق صـــنع كل زوج من تـــلك
األحـذيـة أسبـوعـ من الـبـدايـة حتى
ـكن الــقـول إن شـركـة الـنــهـايـة وال 
"كورتني بووت" تتسرع في إنتاجها
ألن عـــمل الــشـــركــة - الــتي تـــعــتــبــر
واحدة من أبرز األسماء التجارية في
مـــجــال صــنــاعـــة األحــذيــة يــدويــا -
يـقـتـصر عـلى صـنع  18زوجـاً يـومـياً

فقط من تلك األحذية.
وتــــشـــكـل "كـــورتــــني بــــووت" الـــتي
ـــديــــنـــة تـــأســــست في عـــام  1991
بـوالواي وهي ثاني أكـبـر مـديـنة في
ــبــابـوي قــصــة جنــاح لـصــنــاعـة ز
فــريــدة من نــوعـهــا في بــلــد يــعـانى

اقـتـصـاده بشـكل كـبـيـر مـنـذ أكـثر من
 20سـنة. وتـسـتـخـدم الشـركـة جـلودا
يزة وفريـدة مثل جلود الـتماسيح
والـثـيران وأفـراس الـنـهـر والـنـعام
وهي حــيـوانـات تــأتي جـمـيــعـهـا من
ـوافـقة مـصـادر مـستـدامـة وتـخـضع 
ــيــة من "مــعـــاهــدة الـــتــجـــارة الــعـــا
ألصـنــاف احلـيــوان والـنـبــات الـبـري
ــهــدد بـاإلنــقــراض". ويــظل الــطـلب ا
كـبـيـراً جــداً عـلى هـذه األحـذيـة حـول
الـــعـــالم. واشـــتــرك الـــزوجـــان جــون
ورايس غــيل في إدارة الـشــركـة مــعـا
لنـحو  21 عامـا حتى وفـاة جون في
 .2012 ومنـذ ذلك احلـ تـتـولى غيل

إدارة الشركة بنفسها.
بــدأ جــون في صــنــاعــة األحــذيــة في
تـحدة في عام  1953عندما مـلكـة ا ا
كــان في اخلـامــسـة عــشـر من عــمـره
حـــــيث عـــــمل مـع شــــركـــــة "كالركس"
الشهيرة لألحذية. ومن هناك انطلق
إلى جنوب أفـريقـيا قبل االنـتقال إلى

بـابوي. وبـالعـودة إلى بدء شـركة ز
"كــورتــني بــووت" تــقــول غــيل إنــهـا
وجــون اتـــبـــعـــا طــريـــقـــة مــبـــتـــكــرة
لـلــتـسـويق لــعـمـلـهم وتــضـيف "مـنـذ
الـبـدايـات األولـى صـنـعـنـا حـذاء من
نـــوع خـــاص لـــكل مـــتــنـــزه ســـفــاري
ـــبــابـــوي وجــنــوب مـــعــروف في ز
أفـريـقـيــا مـجـانـاً وأوصـلـنـا أغـلـبـهـا

بأنفسنا".
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"ينتعل مشغلو تلك السفاري األحذية
الـتي نــصـنـعــهـا وهم في األدغـال مع
زبـائـنـهم الـقـادمـ من بـلـدان أخرى
نتجنا ويسمع وبذلك فهم يروجون 
الــزوار عـن شــركــتــنـــا من خالل نــقل

علومة من شخص آلخر". ا
"وبعدها يبحث الزائرون عن فروعنا
ــبــابـــوي وجــنــوب أفـــريــقــيــا فـي ز
لـيشـتـروا ألنـفسـهم أحـذيـة "كـورتني"
لـــيـــأخــذوهـــا مـــعــهم إلـى بالدهم في
نــهـايـة الــعـطــلـة ثم يــزكـونــهـا كـذلك

ألصـدقائـهم الـذين سـيطـلـبـونهـا عـبر
اإلنترنت ألنفسهم من بلدانهم".

ـبـابوي كـما أصـبح أكـبـر مزارعي ز
الــتــجـاريــ وخــاصــة من أصــحـاب
البشرة البيـضاء من أكثر زبائن تلك
األحــذيـة. وتـقــول غـيـل "لـديـنــا ثالثـة
; وهم الـصــيـادون زبــائن أسـاســيــ

زارعون والسياح". وا
ت الـشــركـة بـشـكل كــبـيـر حـتى في
فترة الـكساد االقـتصادي والـسياسي
ــــبـــابــــوي في عـــام الــــذي ضـــرب ز
 ?2000عنـدمـا خسـرت الـشركـة أغلب
. وذلك ألن غـالـبـية زبـائـنـها احملـلـيـ
زارع الـبيض غادروا الـبالد كما ا
انخـفض معـدل زيـارة السـياح بـشكل
حاد. ولتتمكن الشركة من االستمرار
ركـــزت غــيـل عــلى الـــصـــادرات الــتي
ـــــئــــــة إلى  85في زادت من  50فـي ا

بيعات. ئة حالياً من إجمالي ا ا
وتقول غيل "منذ الـبداية أردنا دائماً
أن جنـعـل أحـذيـتــنـا مـتــاحـة في هـذا

السوق اجلـديد حول الـعالم بحسب
اســتــراتــيــجــيـتــنــا الــســابــقــة لــكن
ـبابـوي تـراجـعت كـثيـرا مـنـذ عام ز
 2000وأصـبح اقـتـصـادهـا في وضع
صعب ومـازالت تعـاني حتى الـيوم

وت". فإما نصدّر إلى اخلارج أو 
ومع زيــــــادة الــــــطـــــــلب مـن بــــــعض
ــيـة عـلى الــعالمـات الـتــجـاريــة الـعـا
ـا في ذلك شركات بضائع الـشركة 
بـــيع األســـلــحــة مـــثل شـــركــة جــون
ريغـبي وويسـلي ريتـشاردس تـقول
ـئـة من مـبـيـعـاتـهـا غيل إن  70 في ا
بـاتـت تـنـفــذ عـبــر اإلنـتـرنت وأن 20
ـئــة من هـذه الـنـســبـة تـتم عـبـر في ا
مـوقع شركـة "كـورتـني" اخلـاص على

اإلنترنت.
كل زوج من األحـذية تـبـيعه الـشـركة
والـذي تـتــراوح قـيـمـته بـ  145إلى
 492دوالراً أمــريـكــيــاً يُـصــنع وفــقـا
لــلــطــلب داخـل الــورشــة الــصــغــيـرة
للـشركـة ولن تزيـد الشـركة إنـتاجـها

أكــثــر من  30زوجــا من األحــذيــة في
الــــيـــوم لــــكي حتــــافظ عــــلى جـــودة
مــنـتــجـاتــهــا. وتـعــلق غـيـل عـلى ذلك
قـائـلـة "أنا أتـبع هـذه االسـتـراتـيـجـية
بالـتأكـيـد". وتضـيف "أود أن أقول إن
هـنـاك عـدة عــوامل وراء جنـاحـنـا في
الــتــصـديــر لـكـن أهـمــهــا هـو تــقـد
احلذاء األفضل واألكـثر راحةً والذي
كنة يتحـمل أطول فترة اسـتعمـال 
وكل تــركــيــزنــا يــنــصب عــلى تــقـد
نـتج اجلـيـد". وحول صـنع األحـذية ا
عـلى أسـاس الـطـلب فـقط تـقول غـيل
"نحن مصنـعون ولسنـا جتار جتزئة
ـكــنـنـا أن جنـمــد رأس مـالـنـا في ال 
بـضـاعـة مـخـزنـة وخـاصـة أن هـذا ال
يـنـجح مـع كل أنـواع األحـذيـة أو كل

أنواع اجللود أو كل األلوان".
أمـــا فــوجنـــاي تــاريــرا وهـــو مــديــر
احملـافظ االستـثـمـارية في الـصـندوق
االسـتـثـمــاري "رودراريـوس كـابـيـتـال
مـاجنـمـيـنت" الـذي يـتـخـذ من جـنوب

أفـريقـيـا مقـراً له فـيقـول إن الـقضـية
األســاسـيــة الـتي عــلى أي شــركـة في
ـبـابوي أن تـأخـذهـا في االعـتـبار ز
هي أنـهـا دولـة حــبـيـسـة حتـيط بـهـا

اليابسة من كل اجلهات.
qO uð WO−Oð«d²Ý«

ويــضـــيف "أغــلب الـــتــحــديــات الــتي
ـبـابـوي ـصـدرون من ز يـواجـهـهـا ا
تــتــمــحــور حــول حــقــيــقــة أن الــبالد
يحدها البر من كل أطرافها فإذا كان
الــزبـــون في بـــلـــد بـــعــيـــد فـــتـــكــون

استراتيجيات التوصيل مقيّدة".
عـامالت واألوراق ويـقـول تـايـرا إن ا
ـطـلـوبة إلنـهـاء إجـراءات الـتـصـدير ا
ستكون أكثر تعقيدا وبالتالي سوف
تــسـتــغـرق وقــتـا أطــول. لـكن تــاريـرا
ـ لـوجـود شــبـكـة اإلنـتـرنت الـتي
"غــيّــرت قــواعـد الــلــعـبــة" بــالـنــســبـة

بابوي. للمصدرين في بالد مثل ز
ويــقــول "من األســهل اآلن بـالــنــســبـة
للـمصـنعـ أن ينـتجـوا بضـائع وفقاً

لـلــطـلب بـدالً مـن تـكـديس الــبـضـائع
الـتي قد يـهـددها احـتـمال عـدم الـبيع
عــلى مـدى ثالثــة أو سـتــة أو تـســعـة
أشهر. وهـذا يتـيح لهم أسواقـاً أكبر
وتوسـيع رقعـة تـوزيعـهم إلى أسواق
لم يـسـبق لــهم طـرقـهـا". وتـقـول غـيل
ؤكد أن سر جناحنا كمُصدّرين "من ا
هـو طـريـقـة تـعـامـلـنـا فـالـشـحن عـبر
احملـــيــطــات بــشــكل ســـلس يــتــطــلب
الــكـــثـــيـــر من الـــتـــواصل والـــصـــبــر

واالنتباه إلى التفاصيل".
ـبيـعـات احمللـيـة تتـصـاعد ورغم أن ا
مــرة أخـــرى بــبـطء مــنـــذ اســـتــقـــالــة
الرئـيس السـابق روبرت مـوغابي في
نـوفـمــبـر/ تـشـرين الــثـاني فـإن غـيل
تــرى أن األعــمـال لــيــست ســهــلـة في
ـبـابـوي وتــقـول "احلـيـاة صـعـبـة ز
جداً هنـا لكننـا اخترنـا أن نركز على
اجلـــانـب اإليـــجـــابي وأن نـــتـــجـــنب
ــشــاكـل ونــعــرف كــيف يــنــبــغي أن ا

نتصرف".
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