
الدولة،  دوائر  غزت  ظاهرة  من  يوميًا  ي�شكون  املواطنني  اآالف 
ومنها دوائر االحوال املدنية على وجه اخل�شو�ص هذه االيام، 
اأو  مدنية  اأحوال  وثيقة  اأية  عن  ال�شدور(  )�شحة  طلب  وهي 
باآالف  يوميا  جتري  معامالت  من  ذلك  ما�شابه  اأو  زواج  عقد 
بهذه  اأخرى  ودوائر  املدنية  االحوال  دوائر  اأرهقتهم  املراجعني 
الطلبات. و التي اأ�شبحت م�شكلة توؤرق اأي مواطن يروم اجناز اأية 
معاملة ولو ب�شيطة يف دوائر الدولة. ونحن ل�شنا �شد مبداأ )�شحة 
ال�شدور( ولكن لي�ص بالطريقة التي جتري فيها حاليا، فيمكن ان 
املخت�شة  اىل اجلهة  التاأييد مبا�رشة  املعنية طلب  تر�شل اجلهة 
عرب الربيد االلكرتوين املتوفر يف كل الدوائر احلكومية وياأتيها 
ان ي�شطر  تاأخري، ودون  اجلواب، وجتري معاملة املواطن دون 
هو للذهاب اىل حمافظات اأخرى اأو حتى دوائر يف بغداد الثبات 
واجلن�شية  املدنية  االحوال  بهوية  املتعلقة  م�شتم�شكاته  �شحة 
ورمبا حتى بطاقة ال�شكن ، اذ حّدد ق�شاة ومتخ�ش�شون طبيعة 
التي تعرت�شها،  امل�شاكل  اأهم  اإىل  ال�رشعية، م�شريين  الق�شامات 
بالتزوير"،  متخ�ش�شة  "ع�شابات  عن  الق�شاة  ك�شف  وفيما 
طالبوا مبراقبة عمل "كتاب العرائ�ص" الذي تكتنفه م�شاكل جمة 
التاأخري،  ت�شكو  املحاكم جميعها  اأروقة  الق�شايا يف  وتتزاحم   .
الق�شامات  الذي ينظم عمل  ال�شخ�شية  االأحوال  اأن قانون  ورغم 
تعاين  ال�رشعي  الق�شام  ق�شايا  اأن  اإال  وا�شح و�رشيح،  ال�رشعية 
اإىل  التاأخري  اأ�شباب  . وبينما يعزو الق�شاة  �شعوبة يف اجنازها 
االإجراءات الروتينية يف ا�شت�شدار �شحة ال�شدور، يطالبون بربط 
املحاكم باملوؤ�ش�شات االأخرى الكرتونيًا للتخل�ص من املعرقالت 

التي تعرت�ص �شري الق�شامات ال�رشعية.
ريا�ص  االأعظمية  ال�شخ�شية يف  االأحوال  قا�شي حمكمة  وقال   
علي عبد الوهاب اإن "القوانني التي تنظم عمل الق�شامات ال�رشعية 
وا�شحة و�رشيحة وال حتتاج اإىل اجتهاد اأو تعديل ولكن ما يعيق 
عمل الق�شامات ال�رشعية هو االإجراءات الروتينية"، مو�شحا اأن 
النفو�ص  دائرة  يف  اأحياء  م�شجلني  مازالوا  االأموات  من  "كثرياً 

وهذا ي�شبب تاأخري اإ�شدار الق�شام ال�رشعي".
وتابع عبد الوهاب "املحكمة تطالب الورثة بكتاب �شحة �شدور 
�شهادة الوفاة ولكن امل�شكلة ان دائرة الوالدات والوفيات تتاأخر 
يف ا�شدار هذا الكتاب وقد ت�شتغرق اكرث من �شهرين ف�شال عن 
اأن املتوفيني من املواليد الكبرية جدا وال ميلك ذويهم �شهادات 
وجود  عدم  حال  "يف  انه  اىل  الوهاب  عبد  ولفت  لهم".  وفاة 
الكبرية جدا تاأخذ املحكمة تعهدا خطيا  �شهادات وفاة للمواليد 
عن  الق�شاء  امام  امل�شوؤول  بانه  ال�رشعي  الق�شام  طالب  على 
اخليار  هذا  اىل  اللجوء   " بالقول  م�شتدركا  املعلومات"،  �شحة 
عبد  وا�شار  للقا�شي".  التقديرية  لل�شلطة  ويخ�شع  جداً  حمدود 
الوهاب اىل اأن "االإجراءات الروتينية ومنها تاأخر و�شول الربيد 
االأبرز يف تاأخر اجناز  ال�شبب  ال�شخ�شية يعد  من دوائر االحوال 
املعامالت اذ ال ت�شمح املحكمة مبنح كتب �شحة ال�شدور باليد 
واالإمكانية  الرغبة  لديها  "املحكمة  اأن  وذكر  التزوير".  لتاليف 
ال�شتخدام الو�شائل التكنولوجية يف ا�شتالم الكتب االدارية ولكن 
االأخرى".  الدوائر  املحكمة وبني  الكرتوين بني  ارتباط  يوجد  ال 

وياأمل عبد الوهاب اأن يكون لدى املحكمة ارتباط الكرتوين مع 
ت�رشع  لكي  والوالدات  الوفيات  ودائرة  املدنية  االأحوال  دائرة 
يف اجناز معامالت الق�شام ال�رشعي. ما يخ�ص عدم ذكر ا�شماء 
بع�ص الورثة من قبل طالب الق�شام ال�رشعي بني قا�شي االأحوال 
الورثة  اأحد  ي�شتثني  ال�رشعي  الق�شام  طالب  "اأحيانا  ال�شخ�شية 
عند طلبه ولكن املحكمة لن تكت�شف هذا املو�شوع اإال يف حال 
"تتخذ  الوهاب  عبد  واأ�شاف  ق�شائية"،  دعوى  املت�رشر  اإقامة 
ال�رشعي وحتيله  الق�شام  اإجراءات قانونية بحق طالب  املحكمة 
العقوبة  وتكون   .. كاذبة  االإدالء مبعلومات  بتهمة  التحقيق  اإىل 
"القا�شي يف  الوهاب  عبد  ولفت  اإحداهن".  اأو  والغرامة  احلب�ص 
كثري من االأحيان يعتمد على خربته يف بع�ص الق�شايا واأحيانا 
"بع�ص  ان  اىل  واأ�شار  ال�شحة".  من  لنتاأكد  اخلبري  بعد  نراجع 
حمل  وتزور  للمتوفى  �شكن  بطاقة  وجود  عدم  ت�شتغل  الورثة 
العملية  وهذه  البلدي  املجل�ص  من  تاأييد  بكتاب  وذلك  �شكناه 
يعتد  واإمنا تعترب وثيقة ال  تزويراً  والقانون ال يعترب هذا  �شهلة 

بها ر�شميًا ".
اىل ذلك عرف قا�شي اأول حمكمة االحوال ال�شخ�شية رعد �شربي 
املتويف  ورثة  بني  ق�شيمة  "ا�شدار  باأنه  ال�رشعي  الق�شام  ها�شم 
بطلب  والقانون  ال�رشع  يقرها  التي  االأنظمة  وح�شب  ال�رشعيني 
يقدم اإىل املحكمة وموثق من املجل�ص البلدي و خمتار املنطقة 

وب�شهود اثنني يوؤيدون �شكن املتوفى يف املنطقة التي تكون من 
اخت�شا�ص املحكمة التي قدم فيها الطلب وكذلك تقدمي �شورة 
من �شهادة الوفاة و�شورة القيد وهويات االحوال املدنية، ومن 
يقوم مبهمة الق�شام ال�رشعي اأما يكون حماميًا اأو خبرياً قانونيًا 
".  واأو�شح ها�شم اأن " اأهم امل�شكالت التي تعرت�ص عمل الق�شام 
ال�رشعي هو كتب �شحة ال�شدور وهي �شبب التاأخري اإذ اأن معاملة 
الق�شام ال�رشعي ب�شيطة". واأ�شار اإىل اإن "اخل�شية من التزوير يف 
الوقت احلايل هي ال�شبب الرئي�ص يف تاأخري طلب �شحة ال�شدور 
كما اإن الدوائر املعنية الت�شلم كتب �شحة ال�شدور اإال عن طريق 

معتمد الدائرة ".
"اإ�شدار  الوفاة  ب�شهادة  املعنية  اجلهات  على  القا�شي  ويقرتح 
عدة �شهادات وفاة للمتوفى اخت�شاراً للوقت وتالفيًا لالإجراءات 
العام  بداية  من  االأوىل  "االأ�شهر  اأن  ها�شم  واأكد  الروتينية". 
". وعن اأغرب احلاالت  222 حجج ق�شام �رشعي  احلايل �شهدت 
ايام تقدمت �شيدة بطلب  "قبل  اأنه  القا�شي  التي �شادفها روى 
ق�شام �رشعي وكتبت اأوالدها دون اأوالد زوجها لعدم علمها باأن 
اأنه مل  اأن زواجه ر�شمي اال  زوجها متزوج من امراأة ثانية رغم 
يوؤ�رش يف النفو�ص رغم اأن املحاكم تر�شل ن�شخة من عقد الزواج 
وجود  حال  "يف  انه  اىل  وا�شار  املدنية".  االحوال  دائرة  اىل 
دعوى  املت�رشر  ال�شخ�ص  يقيم  للورثة  ا�شماء  ذكر  عدم  حاالت 

الأنه  التحقيق  اىل  ال�رشعي  الق�شام  طالب  يحال  وهنا  ت�شحيح 
" اأغلب حاالت عدم ذكر  اأن  اإىل  اأدىل مبعلومات خاطئة". الفتًا 
اال�شماء التي حتدث تكون نتيجة اجلهل بالقانون . يقول املدر�ص 
خالد كرمي " اإن اآالف املواطنني يبقون يوميًا يف دوامة البحث 
الجناز  مالية  خ�شائر  لدفع  وي�شطرون  ال�شدور(  )�شحة  عن 
معاملة  اجناز  يتم  اأن  االأجدى  كان  اإنه  رغم  طلبات،  هكذا  مثل 
من  االدارية  اجراءاتها  عرب  الدولة  تتاأكد  وبعدها  املواطن، 
خالل طلب )�شحة ال�شدور( بنف�شها للتاأكد من اأن الطلب موافق 
للهويات اال�شلية اأم كان مزوراً، وهذا يتم عرب الربيد االلكرتوين 
الذي مل يقل�ص من الروتني وال من املتاعب اليومية التي تقوم 
بها الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية ومنها دوائر االحوال املدنية 
بهذا  تعمل  اأي�شا  فهي  اخل�شو�ص،  وجه  على  التقاعد  ودائرة 

املبداأ، وهي )�شحة ال�شدور( .
اآالف   " اأن  فا�شل  ونا�ص  احلاج  املتقاعد  يقول  جهته  من 
يتاأخر  الذي  ال�شدور(  )�شحة  طلب  اتعبهم  وقد  املتقاعدين 
بالربيد  الدائرة  نف�ص  اىل  يعود  كي  الأ�شهر  ورمبا  الأ�شابيع 
)املق�شوم(  قد طلب  املكلف  )املعتمد(  يكون  اأن  بعد  االلكرتوين، 
من �شاحب الطلب، واإال تاأخر ت�شليم هذا الطلب الأ�شابيع، وهو ما 

يلم�شه االآالف من املراجعني لطلب )�شحة ال�شدور(.
اأما نادية فا�شل وهي اأم لثالثة اأبناء وتعمل معلمة فتقول " اإن 
اآالف املدار�ص يف العراق تطلب �شحة ال�شدور لهويات االحوال 
املدنية عندما يريد املواطن ادخال ابنه اأو ابنته يف ال�شف االول 
وابتدعته  ال�شابق،  يف  موجوداً  يكن  مل  اجراء  وهو   ، االبتدائي 
التي  املدنية  االحوال  ودوائر  املدار�ص  وادارات  الرتبية  وزارة 
الدوائر،  هذه  كل  مراجعة  عناء  املواطن  تكلف  ال  اأن  يفرت�ص 
وكان االحرى بادارات هذه املدار�ص اأن تر�شل مثل هذه الطلبات 
يتم  ان  بدل  االلكرتوين،  الربيد  وعرب  العالقة  ذات  اجلهات  اىل 
ادخال اآالف املواطنني يف دوامة اتعابهم مبثل هذه املعامالت 
يف  تدخل  التي  الدوائر  وبقية  املدنية  االأحوال  دوائر  وعلى   ،
العبء  بها  تخفف  طريق  عن  تبحث  اأن  ال�شدور(  )�شحة  حرب 
عن املواطن العراقي الذي يواجه �شعوبات جمة وكبرية، بينما 
يقول املهند�ص اأحمد جبار " اإن طلب )�شحة ال�شدور( لي�ص هو 
املقيا�ص الذي يوؤكد �شحة ا�شدار اأي م�شتم�شك ر�شمي، واملواطن 
�شيتحمل تبعات اأي خطاأ يظهر اأو حالة تزوير، وهو الذي �شيكون 
عونًا لكم اذا ما �شهلتم له مهمته، يف ان تبعدوه عن متاعبكم قدر 
االمكاّن. فيا دوائر الدولة التي تعمل بهذا املبداأ )�شحة ال�شدور( 
عليكم اأن جتدوا و�شائل ع�رشية اأف�شل، بدل اإتعاب هذا املواطن، 
يف دوامة البحث بني ثنايا الدوائر، وبالتايل نكون قد خففنا عن 
االآالف من مواطنينا وعوائلنا عبء امل�شاعب، يف طلبات ادارية 
المربر لها، اأو لنقل اأن الطريقة التي يجري بها اإتعاب املواطنني، 
تخلو من الطابع االن�شاين، ويتعر�ص املواطن الإهانات ويتحمل 
اأعباء نقل وطريق و�شيارات ومتاعب، حتى ينجز معاملة ب�شيطة 
رمبا الحتتاج اال اىل ثوان، لو كان هناك حر�ص لدى الكثري من 
موظفي الدولة ممن يعنيهم هذا االمر اأو على �شاكلته، ولكن ما 
يراه املواطن وما يلم�شه من متاعب تكاد ت�شيب قلوب املتعبني 
باالعياء وال�شجر، للطريقة غري االن�شانية التي نبحث من خاللها 

عن اأية طريقة التعابه باإجراءات ما اأنزل اهلل بها من �شلطان !!.

الر�شمية  اجلريدة  �شدرت   2017/3/27 يوم 
مت  ا�شم  مائة  مت�شمنة  العراقية  الوقائع  جريدة 
�شمرية  وعائلته   منهم �شدام ح�شني  اموالهم  جتميد 
ال�شابندر و�شاجدة خري اهلل وعدي وق�شي ورنا ورغد 
وحال ومنهم �شبعاوي ابراهيم احل�شن وعائلته  امين 
ابراهيم  اي�شا برزان  وابراهيم ويا�رش ومنهم  وب�شار 
وحممد  وعمر  و�شجى  وثريا  خولة  وعائلته  احل�شن 
اخلالق وكمال  وا�شماء كثرية منهم همام عبد  ونور 
االحمد  يون�ص  وحممد  القادر  عبد  ودميان  م�شطفى 
ذياب  وحممود  الكبي�شي  ومنري  فرج  الدين  وجنم 
وحكمت  العوادي  وقائد  �شبعان  واديب  االحمد 
الدليمي  وخلف  ال�شاري  حارث  ومثنى  مزبان 
الدوري وطه يا�شني رم�شان  الدوري وجوهر  وعزت 
و�شيف  اخلفاجي  خ�رش  وحم�شن  اجلبوري  ومي�رش 
الدين امل�شهداين و �شمري النجم وزهري النقيب وعزيز 
�شالح النعمان وعبد الرحمن حممد م�شطفى ون�شال 
الراوي  الدين  و�شيف  الراوي  افتيح  واياد  الربيعي 
ال�شعدون وحممد زمام  الباقي  ال�شعدي وعبد  وعامر 
و�شلطان  الراوي  �شالح  مهدي  وحممد  ال�شعدون 
الكناين وعلي ح�شن املجيد )علي  ها�شم وعبد حميد 
ال�شابندر  �شمرية  من  ح�شني  �شدام  وعلي  كيمياوي( 
وهاين  �شالح  رجا  وحامد  التكريتي  رجا  وحامد 

م�شطفى  وجمال  ال�شتار  عبد  احمد  وابراهيم  طلفاح 
طلفاح  اللطيف  عبد  ورايف  احل�شن  �شعب  ومزاحم 
ووليد  الفي�شل  املجيد  عبد  و�شعد  ارزوقي  وروكان 
حامد توفيق ووطبان ابراهيم احل�شن وعامر العبيدي 
العبيدي  وانت�شار  العبيدي  ويحيى  العبيدي  وغازي 
عواد  وابراهيم  الكبي�شي  وعكلة  امني  حممد  وح�شام 
ورافع  عزيز  وطارق  عما�ص  مهدي  �شالح  وهدى 
ومكي  هادي  خ�رش  ومزبان  برهان  و�شاهر  طلفاح 
وخولة  الرزاق  عبد  ون�شوان  حمودات  م�شطفى 
التواب  وعبد  طاهر  وحممد  �شبعاوي  ويا�رش  برزان 
مال حوي�ص ور�شيد طعان وطه حميي الدين معروف 
وا�شيل طربة وعادل عبد اهلل ومازن �شالح وحممد 
امني ولطيف ان�شيف الدليمي وطاهر حبو�ص وعدنان 
ح�شن وحممد حمزة وما تقدم هو يف القرار )5( �شنة 
2017  اما القرار )4( ل�شنة 2017  فيتعلق بتجميد 
االجنبية  بالعمالت  للتو�شط  الدانية  �رشكة  اموال 
�شنكاو  الوهاب  عبد  وحممد  ر�شيد  ر�شول  واملا�ص 
 )3( رقم  التجميد  قرار  وكان  كاظم  فرهود  و�شربي 
االجنبية  بالعمالت  للتو�شط  كركر  بابا  �رشكة  على 
ال�شمد عبد  الدين ح�شن وجزمي يو�شف وعبد  و�شعد 
�رشكة  اموال  جتميد   )2( رقم  والقرار  �شعيد  املطلب 
ال�شلطان لل�رشافة وعبد ال�شهيد علي . علما ان الن�رش 
ال�شلطات  جميع  الزام  يت�شمن  الر�شمية  اجلريدة  يف 
والق�شائية  والت�رشيعية  التنفيذية  الدولة  الثالثة يف 

وان هذه القرارات ملزمة بالتنفيذ من جميع ال�شلطات 
الر�شمية وغري الر�شمية الن ما يعول عليه يف التنفيذ 
هو ما ين�رش يف اجلريدة الر�شمية طبقا الحكام قانون 
الن�رش يف اجلريدة الر�شمية رقم )78( ل�شنة )1977( 
ان  علما  الد�شتور  من   )129( املادة  الحكام  وطبقا 
هذه القرارات اخلا�شة باحلجز �شدرت طبقا الحكام 
و)16(   )15( باملواد  االموال  غ�شل  مكافحة  قانون 
لالرهابيني  االموال  جتميد  جلنة  ت�شكيل  قرر  الذي 
االموال  لتجميد  الوزراء  ملجل�ص  العامة  االمانة  يف 
العقوبات  جلنة  حددتهم  الذين  اال�شخا�ص  وحتديد 
التابعة لالمم املتحدة وقرارات جمل�ص االمن الدويل 
البنك املركزي  الوطني من  ال�شعيد  والت�شنيف على 
نائب  من  لرئا�شتها  اللجنة  هذه  وت�شم  العراقي 
حمافظ البنك املركزي وممثلي خم�ص وزارات وهيئة 
النزاهة جهازي املخابرات ومكافحة االراهب كذلك 
جتميد  نظام  من   )9( املادة  الحكام  طبقا  �شدرت 
والذي   2016 ل�شنة   )5( رقم  االرهابيني  اموال 
املالية  املوؤ�ش�شات  على  القرار  اعمام  اللجنة  خول 
املعنية  اجلهات  وجميع  واملهن  االعمال  وا�شحاب 
يف  ن�رشها  مت  التي  القرارات  هذه  ان  علما  االخرى 
الوجبة  هي   2017/3/27 ليوم  الر�شمية  اجلريدة 
االوىل التي مت جتميد اموالها وال ميكن االعتماد على 
اية وثيقة او كتاب لتجميد اموال ما مل يتم ن�رشه يف 

اجلريدة الر�شمية.

وموؤرخ  اأديب  االآلو�شي،  الدين  �شهاب  بن  اهلل  عبد  ابن  �شكري  حممود 
املتم�شكني  من  وهو  العراق  يف  ال�شنة  اأهل  علماء  اأحد  وهو  عراقي، 
مبنهج ال�شلف ال�شالح ومن اأحد ال�شخ�شيات البارزة يف العامل العربي 
واالإ�شالمي، وكان حبه لطلب العلم بداأ منذ �شغره، واأخذ اإجازات العلم 
الثناء  اأبو  الدين  �شهاب  اأحفاد  من  وهو  بغداد.  علماء  من  الكثري  من 
االآلو�شي الكبري، من ذرية االإمام مو�شى املربقع بن االإمام حممد اجلواد 

الها�شمي القر�شي. 
وكانت له جمال�ص يف م�شاجد بغداد للوعظ واالإر�شاد. خ�شو�شًا جامع 
االإمام االأعظم الواقع يف االأعظمية، حيث ا�شتمر اإمامًا وخطيبًا يف جامع 
اأبو حنيفة ملدة اأربعني عامًا، وكان ال�شيخ حممود وابن عمِه ال�شيخ علي 
االلو�شي من رواد جمل�ص بيت ال�شيخلي. ولقد در�ص حممود االلو�شي يف 
تاأثر بفكره  العلماء، وممن  يديه نخبة من  مدار�ص بغداد وتخرج على 
وعلمه العالمة حممد بهجت االأثري، واالأ�شتاذ عبا�ص العزاوي، وال�شيخ 
بن ح�شني  علي  وال�شيخ  القزجلي،  وال�شيخ حممد  الكردي،  ر�شيد ح�شن 
الكوتي وال�شيخ االإمام اأجمد الزهاوي وغريهم من خرية علماء العراق، 
منهم  العربي  العامل  و�شعراء  اأدب��اء  من  جملة  يده  على  تخرج  وكذلك 
اأن�شتا�ص  االأب  العراقي  واللغوي  والكاتب  الر�شايف،  معروف  ال�شاعر 
حممود  العالمة  ولد  الر�شيد  العزيز  عبد  واالأدي��ب  وامل��وؤرخ  الكرملي، 
والده  1273ه�/1856م، وعرف عن  عام  بغداد  االآلو�شي يف  �شكري 
�شكري  حممود  ولكن  للت�شوف.  ميل  مع  والتفقه  االأدب  حب  واأعمامه 
االإ�شالحيني  ال�شلفية  لدعاة  اأقرب  جعلته  عالية  عقالنية  بنزعة  اأخذ 
الدين  يف ع�رشه مثل حممد ر�شيد ر�شا واالإمام حممد عبده، وجمال 
البدعة،  قامع  ال�شنة،  "نا�رش  باأنه  ر�شا  ر�شيد  و�شفه  وقد  القا�شمي. 
نربا�ص  االإ�شالمية،  املعارف  دائرة  املعقول،  ودراكة  املنقول  عالمة 
باإن�شاء  و�شاهم  والتاأليف،  التدري�ص  العربية". عا�ص حياته بني  االأمة 
اإمداد  "الزوراء". كذلك �شاهم يف  ا�شمها  اأول جريدة يف بغداد  وحترير 
و"املنار"  و"امل�رشق"  "املقتب�ص"  مثل  ملجالت  والبحوث  املقاالت 
و"جملة املجمع العلمي العربي". وا�شطدمت نزعته ال�شلفية العقالنية 
وحماوالته االإ�شالحية، وحماربة اخلرافات والبدع، وترويجه ملوؤلفات 
ابن تيمية، ا�شطدمت باحلزب ال�شويف امل�شيطر على الدولة العثمانية 
الوهاب  عبد  من  وجعل  له،  وكاد  ال�شيادي  الهدى  اأبو  فعاداه  اآنذاك. 
با�شا ياأمر بنفيه، فنفي بالفعل لكنه، يف طريق املنفى، مر باملو�شل، 
يف  در�ص  وقد  النفي،  اإلغاء  اأجل  من  وتو�شطوا  هناك  اأهلها  فا�شتبقاه 

املو�شل على يد العالمة ال�شيخ اإبراهيم م�شطفى املو�شلي.
وعندما احتل الربيطانيون العراق حاولوا اأن يحا�شنوه تقرًبا ملكانته 
ومكانة اأ�رشته عند النا�ص. فعر�شوا عليه من�شب االإفتاء العام، فرف�ص 
عليه  دل  "ما  موؤلفاته  اأهم  ومن  املن�شب.  على  املبداأ  مف�شال  وعف 
القراآن مما يع�شد الهيئة اجلديدة" وفيه حماولة للمطابقة بني القراآن 
�شحيح  اأن  لفكرة  تاأكيد  الكتاب  ويف  له،  املعا�رشة  الفلكية  والعلوم 

املنقول ال يعار�ص �رشيح املعقول.

»صحة الصدور« في أغلب المؤسسات.. تأخر كتبها يعرقل إنجاز المعامالت
بغداد ــ حامد شهاب

 طارق حرب

لتتفتح  الليل  يف  نبتاتها  ُتزرع  ال  الزهور  اأن  اأعرف   
يلزم  اأنه  اأعرف  التايل.  ال�صباح  يف  عطرها  وي�صوع 
االنتظار ب�صعة اأيام لرنى �صوارع بغداد وقد ازدانت 
متامًا بالزهور التي اأطلقت حملة زراعتها اأمينة بغداد 
املا�صي  اخلمي�س  ن�صرت  املحلية  ال�صحف  �صخ�صيًا. 
نبتات  تزرع  وهي  علو�س  ذكرى  ال�صيدة  �صورة 
الزهور يف مكان ما يف بغداد، مع خرب يقول اإن اأمانة 
اأكرث من مليوين زهرة  اأطلقت حملة لغر�س  العا�صمة 
الو�صطية،  واجلزرات  العامة  ال�صاحات  عموم  يف 
اأعياد  مع  وبالتزامن  الربيعي  املو�صم  ببدء  اإيذانًا 
نوروز واإنت�صارات القوات االأمنية يف جبهات القتال 
اإرهابيي داع�س يف املو�صل، بح�صب بيان دائرة  �صد 

االإعالم يف االأمانة.
وفرق  مدين  جمتمع  منظمات  فيها  ت�صارك  احلملة 
تطوعية، و"تاأتي يف اإطار م�صاعي اأمانة بغداد لزيادة 
االأ�صر  اأمام  منا�صبة  اأجواء  وخلق  اخل�صر  امل�صاحات 

البغدادية مع حلول ف�صل الربيع"، ي�صيف البيان.
هذا عمل رائع من دون اأدنى �صك، فما اأروع من تزيني 
نقول  وال  امللونة،  باالزهار  وال�صاحات  ال�صوارع 
بالتلّوث،  املُتخمة  بغداد  ببيئة  يتعلق  ل�صبب  العاطرة 
ُيذِهب باأية رائحة . لكّن هذا العمل الرائع ناق�س،  ما 
اأكوام  و�صط  �صي�صيع  الزهور  من  الهائل  العدد  فهذا 
من  واحد  مربع  مرت  منها  يخلو  ال  التي  النفايات 
اأظنني  ال  و�صاحاتها..  ودرابينها  العا�صمة  �صوارع 
ميكن  بغداد  يف  النفايات  اأكوام  اإن  قلت  اإن  مبالغًا 
الزهور  نبتات  عدد  على  يزيد  ما  اإىل  عددها  ي�صل  اأن 
املليونان  االأخرية.  حملتها  يف  االأمانة  زرعتها  التي 
العيون  به  ُت�صّر  لن  االأمانة  زرعتها  التي  الزهور  من 
كما ينبغي، فُجّلها �صي�صيع و�صط طوفان النفايات يف 
بغداد، و�صيتحّلل �صذاها يف الروائح العِطنة املنبعثة 
من هذه النفايات ومن جماري املاء االآ�صن وِبَركه التي 
والفقرية  القدمية  االأحياء  يف  وجودها  ينح�صر  ال 

املهملة وم�صتعمرات احلوا�صم.
اأن تكون واحدة  ُيفرت�س  التي  بغداد  اأمانة  اأن  اأعرف 
من اأغنى موؤ�ص�صات الدولة، ن�صبًة اإىل اأمالكها الطائلة 
ماليًا  اليّد  ق�صرية  الر�صوم،  من  املفرت�صة  ومواردها 
ولي�س يف و�صعها اال�صطالع بواجب التنظيف، لكّنها 
ما دامت قد جنحت يف جتنيد عدد غري قليل من عمالها 
وموظفيها ومن متطوعي منظمات املجتمع املدين يف 
حملة زرع الزهور، فلماذا ال تبادر اىل ال�صيء نف�صه من 

اآن اىل اآخر، فُتلطق حمالت للتنظيف؟

مبدعون
من العراق مائة اسم تم تجميد أموالهم بتحديد الجريدة الرسمية ورؤية قانونية

محمود شكري اآللوسي

زهور بغداد ..
 ال تراها األعين !

بقلم: عدنان حسين 

أقالم حرة

غياب  من  الب�رشة،  من  عراقيون  �شحافيون  ا�شتكى 
يف  دورهم  اأداء  من  متكنهم  التي  الالزمة  الت�شهيالت 
ال�شالم  ثقافة  ون�رش  والف�شاد"  "االإرهاب  مكافحة 
االإعالم  اأن  املحافظة  اإدارة  اعتربت  والتعاي�ص، يف حني 
على  الب�رشة  ح�شول  يف  اأ�شهم  كبرياً"  "دوراً  مار�ص 
مبنح  وتعهدت  البرتودوالر،  واردات  "ا�شتحقاقاتها" من 
العام  خالل  �شكنية  اأرا�شي  قطع  املحافظة  �شحافيي 
اإن  احل�شني  عبد  �شناء  االعالمية  وقالت  احلايل.   2014
"ال�شحافيني يعانون من حتديات اأمنية �شعبة خ�شو�شا 
يف املناطق التي تواجه اجلماعات االإرهابية، ف�شاًل عن 
بعملهم  القيام  يواجهونها  خالل  التي  اليومية  امل�شاكل 
"منح  اإىل  داعية  الالزمة"،  الت�شهيالت  غياب  نتيجة 
ال�شحايف احلرية يف العمل ال�شيما اأن االإعالم هو الالعب 
ثقافة  ون�رش  والطائفية،  االإرهاب  حماربة  يف  االأ�شا�ص 
قال  بدوره  الف�شاد".  وك�شف  االجتماعي  وال�شلم  االأمن 
ال�شحايف عبد االأمري الديرواي، اإن "ال�شحافة االلكرتونية 
اأخذت م�شاحة وا�شعة يف جمال االإعالم العاملي"، عاداً اأن 

"ال�شحافة العراقية واكبت ذلك التطور".

اإجناز  �شعوبة  من  العراقيون  وامل�شتوردون  التجار  ي�شكو 
معامالت ا�شترياد الب�شائع عرب املوانئ على الرغم من حت�شن 
التجار  من  عدد  ذلك  اأكد  كبري.   ب�شكل  فيها  االأمني  الو�شع 
ت�شهد  بداأت  العراقية  املوانئ  اأن  اإىل  م�شريين  وامل�شتوردين 
ا�شتقرارا اأمنيًا ملحوظا بعد تطهريها من ع�شابات التهريب 
يعانون  مازالوا  اإخراج  ووكالء  كم�شتوردين وجتار  اأنهم  اإال 
من تعرث اإجناز معامالتهم.  وقد عرب امل�شتورد �شبيح حيدر 
اأم  ا�شتيائه حيال تاأخر حتميل احلاويات وتفريغها يف  عن 
بالب�شائع  املحملة  احلاويات  اإىل  "بالن�شبة  بقوله:   ق�رش 
الرافعات  الأن  حتميلها  يتعذر  امليناء  و�شلت  اإذا  امل�شتوردة 
عاطلة عن العمل وتبقى اأكرث من 10 اأيام بعد ذلك تتم عملية 
الرغم  حتميلها ب�شعوبة. واملعوقات يف امليناء كثرية على 
من حت�شن الو�شع االأمني بعد تنفيذ اخلطة االأمنية، حيث كان 
 100 قدره  مبلغ  يدفع  امليناء  يدخل  الذي  ال�شاحنة  �شائق 
�شائق  اأي  فاإن  اليوم  اأما  عليه،  تفر�ص  كاأتاوة  دينار  األف 
 1500 مقابل  وقت  اأي  يف  امليناء  دخول  ي�شتطيع  �شاحنة 

دينار فقط". 

في البصرة "غياب التسهيالت" 

مستوردون يشكون صعوبة إنجاز 
معامالت االستيراد عبر الموانئ

المواطن و المسؤول
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