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والــتــقى زيـدان والــوفــد الـقــضـائي
ـرافق له رئـيس مـجـلس الـشـورى ا

اإليراني علي الريجاني.
وأفـاد بـيان بـأن (الـلـقاء اسـتـعرض
عــمق الــعــــالقــة الــتــاريــخــيــة بــ
الـعــراق واجلــمـهــوريــة اإلسالمــيـة
وضرورة تطورها في كافة اجملاالت
الســــيـــمــــا في مــــا يــــخص اجملـــال

القضائي).
واضاف ان (رئيس مجـلس القضاء
االعــلى الـقــاضي فـائق زيــدان عـبـر
عن تقـديره لـلجمـهوريـة اإلسالمية
الفــتـــا إلى ان لـإليــرانـــيــ مـــكــانه
خاصـة في قلوب الـعراقيـ مؤكدا
حـرصـه عـلى تـطـويــر الـعالقـات مع
اجلـمـهوريـة اإلسالمـيـة السـيـما مع
سلطتها القـضائية من أجل العدالة

نشودة). ا
وقــال بـيــان ان (زيـدان الـتــقى عـلي

رضـا أوايـي خالل زيـارته لــطـهـران
و الــتـبـاحـث حـول سـبل تــطـبـيق

ـعـلومـات في الـسـلطـة الـقضـائـية ا
اإليرانية. 

وذكـر بــيـان ثـان ان (زيـدان والـوفـد
ــرافق له اســتــمع إلى الــقــضــائي ا
شــرح واف من قـــبل رئـــيس مـــركــز
ــعـــلـــومــات حـــمـــيــد اإلحـــصـــاء وا
شــــهـــريـــاري عن نـــظـــام الـــعـــدالـــة
ـعــلـومـات اإللـكــتـرونـيــة وتـقـنــيـة ا
واالتصاالت في الـسلطـة القضـائية
اإليـــرانــــيـــة). وأضــــاف أن (زيـــدان
ـرافق لـه في أروقة جتـول والـوفد ا
ـركــز واطـلـع عـلى طــبـيــعـة ســيـر ا
الــعــمل فـيـه وعـلى آخــر مــا تـوصل

علومات). ركز في تكنولوجيا ا ا
واكــد الــبــيــان ان (رئـــيس مــجــلس
الــقـضــاء االعـلى أبــدى الـرغــبـة في
الــــتـــعــــاون مع اجلــــانب االيــــراني
ـــركـــز لـالســـتـــفـــادة من خـــبـــرات ا

والعامل فيه).
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االحتــاديـة الــعـلــيـا). وأضـاف أن
ا يتفق (تلك القوان  سـنها 
ـقـراطـية وراعت مع مـبـاد الد
ايـضاً الـعدالـة الـتي تبـحث عنـها
الـشـريعـة االسالمـيـة السـمـحاء).
ـسودة احلـالـية وأشـار إلى أن (ا
عـروضـة امام لـقـانون احملـكـمـة ا
مــجـلس الــنـواب تــضـمن وصـول
رجــال الــدين إلـى الــقـضــاء حتت

مسمى فقهاء الدين). 
وأوضـح أن (الـــتـــفــــضـــيل الـــذي
ـسـودة احلـاليـة لـرجال مـنـحته ا
الدين عـلى بقـية اعـضاء احملـكمة
مـن شــأنه ان يــتم اســـتــغالله في
الـــغـــاء تـــلـك الـــقـــوانـــ بـــداعي
مــعــارضــتـهــا لــثــوابت االسالم).
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حذر خبـير في الشـأن الدستوري
ـنــظـومـة من ان تـهــديـدا يـطــال ا
الـتــشـريـعـيــة الـعـراقــيـة في حـال
وصول رجـال الـدين إلى احملكـمة
االحتـــاديــة الـــعــلــيـــا مــؤكــداً ان
ــهــمــة الــعــديــد مـن الــقــوانـــ ا
سـتـكـون معـرضـة لإللـغـاء بداعي
مـخــالــفــتـهــا ألحــكــام الـشــريــعـة

االسالمية. 
وقـال  مــحــمــد الـشــريف في رأي
قـانــوني تـلـقـته(الـزمـان) امس إن
ـهـمة في (الـعـديـد الـتـشـريـعـات ا
ـنـظــومـة الـقـانـونــيـة الـعـراقـيـة ا
ستصبح مهددة باإللغاء في حال
وصول رجـال الـدين إلى احملكـمة
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ــبـرمــة مع االتــفــاقـيــات الــنــافــذة ا
اجلـمــهــوريـة اإلسالمــيــة وتـطــويـر
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هي قـولة لشمس الدين التبريزي الـعارف بالله الصوفي الفارسي شيخ جالل
ـعنى بقوله في مـناجاته خلـالقه "يا رب اجعل الديـن الرومي أبدع فيـها هذا ا
قـلبي كفراشـة  سحبت خـيطاً من اجلـنة وجاءت إلى األرض" افـانظروا معي
أيــهـا الــسـادة الــقـراء األفــاضل أال جتـدون فــعل هـاته اإلشــارة الـلــطـيــفـة في
ن يراقب كل قلـوبكم ح تنقطعون عن مشـاكل احلياة باالتصال الداخلي 
شيء من عـليـاء مقـامات الـشعـور الداخـلي الذي يـنـبغي عـلى النـبيه ان يـنبه
الغـافل الـيه و هو انـنـا - كمـا يرى نـفس الـعارف-" كـنا نـظن انه يـراقبـنا من
اخلـارج في حـ انه يـراقـبـنـا من الـداخل" كـمـا ان الـرحـلـة - في نـظـره - ال
ينـبغي ان تشد الى اجلهات االربع بـقدر ما ينبغي ان تـشد نحو وجهة واحدة
هي بـاطن الـنفس االنـسـانـيـة و صـدق ح عـبـر عن ذلك قـائال "ال يـوجـد فرق

كبير ب الشرق والغرب واجلنوب والشمال. 
فمـهما كانـت وجهتك يجب أن جتـعل الرحلة الـتي تقوم بهـا رحلة في داخلك.
فإذا سـافرت في داخلك فسـيكون بوسـعك إجتياز الـعالم الشاسع وما وراءه.
لتـحقـيق ذلك االتصال بـ األرضي والعـلوي بداخـلك ينبـغي التـحلي بالـصبر
ـصاعب سـلبـاً بل يـعني أن تـكـون بعـيد الذي ال يـعـني في نظـره أن تـتحـمل ا

النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. 
ماذا يـعنى الصبر? أنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة أن تنظر إلى
اللـيل وترى الفـجر. أما نفـاد الصبـر فيعني أن تـكون قصـير النظـر وال تتمكن

من رؤية النتيجة. 
إن عشـاق الله ال يـنفـد صَّبـرهم مطـلقـاً ألنهم يـعرفون أنـه لكي يُصـبح الهالل
ـعـانـاة حتى تـظـهـر الـسـعادة من بدراً فـهـو يـحـتـاج إلى وقت. لقـد خـلق الـله ا

خالل نقيضها. 
ـا أنه ال يـوجد نـقـيض لـله فـإنه يظل فـاألشيـاء تـظـهر من خـالل أضدادهـا و
" يـسعى كل مـنا الى الرسـوخ الباطـني الذي ال يـعني غيـر ثبات الـنبات مخـفياً
اإلنسـاني في حقل احلـديقة اخلـضراء لـتتعـرض الى سقيـا ماء احملـبة لتـتفتح
الزهـرة اإلنسانيـة فترى بقلـبها جتلي الـقانون اإللهي بـداخلها كـما هو متجل
خارجـهـا و هو مـا يـسمـيه الـقوم فـتـحا إلـهيـا و لـيس هـو غيـر نضـج النـبات
ـاء احملــبــة لـذلـك يـعــبــر شـمس وزيــادة في وعي و شــعـور داخــلي يــتــحـقـق 
الـتبـريـزي عن ذلك في قواعـد الـعشق االربـع قـائال: "إن الـسعي وراء احلبّ
يغـيّرنا. فـما من أحد يـسعى وراء احلبّ إال ويـنضج أثنـاء رحلته. فـما إن تبدأ

رحلة البحث عن احلبّ حتى تبدأ تتغيّر من الداخل ومن اخلارج". 
وبـهذا يـعرف الـله حـيث ان من مـباد احلـكمـاء في حتـقيق الـنـضج الروحي
ــعــنى خــرق الــعــوائــد حــتى ال يــألـف عــادة و ال يــركن الى دأب و في هــذا ا
اللـطـيف يـقـعد شـمس الـدين الـتـبـريزي قـاعـدته الـثـميـنـة : ال حتـاول أن تـقاوم
التـغييرات التي تعترض سبيـلك. بل دَع احلياة تعيش فيك. وال تقلق إذا قلَبت

حياتك رأساً على عقب. 
كنك أن تعرف أن اجلانب الذي اعتدتَ عليه أفضل من اجلانب الذى فـكيف 
سـيـأتي? وحـ اشـار احلق الـى نـوح بـان ابـنه عـمل غــيـر صـالح فـان شـمس
الـدين الـتـبـريزي أُلـهـم الى ان إن الـله مُـنـهمـك في إكـمـال صُنـعك مـن اخلارج

ومن الداخل. إنه مُنهمك بك تماماً. 
فكُـل مؤمن مهاجر الى احلق هـو "عمل متواصل يـتحرك ببطء لكن بـثبات نحو
الـكمال. فكُل واحدٍ مِنا هو عبارة عن عمل فني غير مُكتمل
يـسـعى جـاهداً لإلكـتـمـال. إن الـله يـتـعامل مـع كل واحد
مِنـا على حِدة ألن الـبشرية لـوحة جمـيلة رسمـها خطاط
مـاهر تـتـسـاوى فـيهـا جـمـيع الـنقـاط من حـيث األهـمـية

إلكمال الصورة".
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نـاقـشت مـحافـظـة بـغداد بـالـتـعاون
مع مـــجـــلـــســهـــا حتـــديـــات مــواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي واثـــرهــا
الـسـلــبي عـلى اجملـتـمع ,فـيـمـا اكـد
احملــــــــافـظ فـالح اجلــــــــزائـــــــري ان
واقع ال االستـخدام اخلـاطئ لتـلك ا
داعـيـا يــقل خـطــورة عن االرهـاب  ,
احلــكــومــة ومـــؤســســات اجملــتــمع
وضـوع اهمـية دني الـى اعطـاء ا ا

ا له من تأثير على االفراد. كبرى 
وقــــال اجلـــزائــــري جملـــمــــوعـــة من
وسـائل االعالم من بـينـهـا (الـزمان)
امـس ان (احملــافــظــة تــتــعــاطى مع
اجلــوانب اخلــدمــيــة واالنــســانــيـة
ضمن حمـلة خدمـة بغداد شـرف لنا
بـــأهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة والســـيـــمــا ان
االســــتـــخــــدام اخلــــاطئ لــــوســـائل
الــتـواصل االجـتـمــاعي امـر خـطـيـر
ـعــنــيــة تــثـقــيف وعــلى اجلــهــات ا
اجملــــتـــــمع وخـــــلق وعـي بــــغـــــيــــة

استخدامها بالشكل الصحيح).
 واضــاف ان (انـــشــغـــال الــشـــبــاب
بـأمــور سـلـبــيـة قـد تــسـبب ضــعـفـا
داخل اجملتـمع الن مـواجهـة احلرب
الناعـمة امر مهم حتـتاج الى حلول
لـالرتـقــاء بــالـوضع واحلــفــاظ عـلى
الــسـلـم اجملـتــمـعي ووحــدة الـصف
كن ان واحلـد من اجلـوانب التـي 

جــوانب ايـجــابــيــة وسـلــبــيــة عـلى
اجملـــتـــمع فـي ضـــوء االســـتـــخــدام
الـصـحـيح واخلــاطئ لـلـتــطـبـيـقـات
كـونــهـا تــنـتــهج رسـائل تــدعـو الى
الـكراهـيـة والتـحريض عـلى الـعنف
والقتل وازدراء االخـر اخملتلف عنه
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 واشــــــارت الـى ان (الـــــــنــــــســـــــيج
االجتـماعي يجب ان يـكون مـتكامال
ضـمن اطـار الـوحدة الـوطـنـيـة كون
اجملـتــمع تــعــرض الى الــكــثــيـر من
االزمات والظـروف القاسـية وصلت
حلـد االقتـتال نـتـيجـة ما تـعرض له
الـبــلـد من هــجـمــات خـارجــيـة ادت
حلـدوث تـفـكك اسـري ومـجـتـمعي),
مـؤكــدة ان (الــوســائل االتــصــالــيـة
اسـهـمت بـحـد مـا بـتـرسـيخ رسـائل
الـعــدو وفــكـرة اخلــصم بــ ابــنـاء
اجملـتـمع الـواحد  ,فـذلك علـى جمع
ــنـظـمـات والـنــخب مـحـاربـة  هـذا ا
اجلــانب الـذي لم يــتـرسخ بــالـعـمق
كون الـنسـيج العـراقي هو مـتكاتف
ومــحب وجتــمــعه عــنــاصــر الــقـوة
ــشـــتــركـــة هي االرض والـــتــاريخ ا
واحلـــضـــارة والــــدين وغـــيـــرهـــا),
ولــفــتت الى انـه (ال حـلــول امــامــنـا
ســوى بـتــوافــر هــكــذا وعي وطــني
ـــكن ان يــعـــيــد لـــلــعـــراق مــجــده

مرت  كـردستـان بالـكثـير من االزمـات وعاشت الـويالت وحقـبا حـملـت الكـثير
ـصائب التي حـلت بارضـها وابنـاءها فـدمرت قراهـا واشعل الـنيران في من ا
دافع والطـائرات كانت لهـما حصة كـبيرة في نشر اجزاء كـثيرة منـها بل ان ا
الــرعب وحـصــد االنــفس الـزكــيـة من اطــفــال ونـســاء وشـيــوخ وشـبــاب بـدون
استـثـنـاء  وبـدأ العـنف مع انـطالقـة الـثورة الـكـرديـة في بـداية الـسـتـيـنات من
القـرون السـابقة واالسـاس الذي انـطلـقت منهـا الثـورة هي للـمطالـبة بـاحلقوق
شـروعة وتثـبيت حق الـكرد في الدسـتور والتـعامل مـعها بـاعتبـارها القـومية ا
الثـانـية في الـعراق  واسـتمـر نضـال هذا الـشـعب بقـيادة االب الـروحي للـكرد
خــالـد الــذكـر مــصـطــفى الـبــارزاني الــذي وضع االسس واقـام قــواعـد ســيـر
سـلح بـعـدمـا لم تـسـتـجب احلـكـومات الـنـضـال الـسـلـمي بـدأً ثم بـدأ نـضالـه ا
تـعاقبة في العـراق للمطالب الـشعبيـة التي ساندتهـا اطراف سياسيـة محلية ا
ودولــيــة  ولـكـن احلــال اســتـمــر الـى عـام  1970حــيث االتــفــاق االولي عــلى
مبـاديء ضمهـا مشـروع بناء الـسالم بوثيـقة سـميت ببـنود اتفـاقية ( (11اذار
ولكن كـانت هنـالك محـاوالت لنـقض االتفـاقيـة من اجلهـة االخرى فـعاد الـقتال
مـجـددا وكـلـفت الـبالد الـكـثـيـر . ان شـعب كـردسـتـان عـانـوا الـكـثـيـر وحـيـنـما
انبـلجت االنتـفاضـة الشعـبية البـناءها فـقد خـطت قيادتـها الـسياسـية برنـامجا
ان كردستان ثم تشكيل حكومة مؤتلفة من قدمة انتخابات بر شعـبيا فكانت ا
كافـة القوى الـكردستانـية وشرعت بـالبنـاء واالعمار رغم حصـار بغداد عـليها
مــنــذ عــام  1991وبــعــد عــام  2003جــاءت االحــداث لــتــحـــدث انــطالقــة في
العالقـات مع احلـكـومـة االحتـادية وبـدأت مـحـافـظات االقـلـيم بـعـملـيـات الـبـناء
واالعمـار بـعـد استـتـبـاب االمن بل ان كردسـتـان اضـحت قبـلـة لـلجـمـيع وبـعد
احداث عام 2006 وتنـامي الطائفية اصبحت محـافظات االقليم مالذا للجميع
فتـخطى سقف النازح كل التـوقعات ولكن ابناء كردستـان استقبلوا اجلميع
ـعـاناة عـلى ايـدي اجلالوزة . ثم بـرحـابة صـدر النـهم سـبق ان عـاشـوا هـذه ا
اعـقب ذلك تـشـكـيل الـوزارة والـيـوم بـدأت اعـمـال الـكـابـيـنـة الـتـاسـعـة لـرئـاسة
الـوزراء وهي تضم اغـلب االطراف الـسـياسـية وبـدأ مـجلس الـوزراء اجتـماعه
ـقـصـريـن واعادة االول مـؤكـدا عـلى جتـاوز الـروتـ ومـحـاسبـة الـفـاسـدين وا
واطن الى جانب الـنظر في جملة من االمور التي من شأنها رفع احليف عن ا
مــطـالـبـة الـوزراء اجلـدد بـتـقـد مـشـاريـع وزاراتـهم لـتـقـد افـضل اخلـدمـات

للمواطن. ا
الي الذي فـرض على االقـليم مـنذ عام 200 ن الـظروف السـابقـة واحلصـار ا
كــان له اثــره الــواضح عــلى حــجـم اخلــدمـات ورغـم ذلك فــان قــيــادة الــســيـد
عاناة واليوم نيـجيرفان البارزاني وحكمته وعمـله الدؤوب قد قلص من حجم ا
واذ يتـبـوأ الـسـيـد مسـرور الـبـارزاني رئـاسـة مـجلـس الوزراء فـاالمـال مـعـلـقة
ان كـردستـان اثنـاء اداء اليـم الـقانـونية بكـابيـنته وقـد اكد في كـلمـته في بـر
بـأن خـطـة احلـكــومـة اجلـديـدة تـشـتـمل عـلى نـقـاط جـوهـريـة من أجل حتـشـيـد
اجلهـود لـتـقـد افضل اخلـدمـات ومـعاجلـة الـبـطالـة والـتـوصل الى اتـفاق مع
ادة (140) ناطق اخملتلف عليها ضمن ا يزانية وا احلكـومة االحتادية حول ا
من الـدستور وضـرورة معـاجلة الـثغـرات من أجل عراق مـوحد وأقـليم ناهض

بهمة ابناءه .
شـاركـة اغـلب  ان قـيـادة مسـرور بـارزانـي لـلوزارة اجلـديـدة الـتي تـشـكـلـت 
القـوى الكـردستانـية سـتسهم في الـبنـاء ضمن برنـامج معد
ـؤسسـات ومحاربـة الفـساد ورفع سقف لـذلك لتطـوير ا
اخلـدمـات وجتــاوز اخلالفـات والــتـطــلع الى مـســتـقـبل
بـاهر لـشـعب كردسـتـان الذي ضـحى من اجل احلـرية

قراطية . والد

الــبــاب لـرجــال الــدين في اصـدار
احلكم بعدم الدستورية من خالل

االلتفاف على روح الدستور).
 الى ذلك أكــد الـشـريف أن وجـود
رجال الدين كأعـضاء في احملكمة
االحتـــــاديــــة مـن شــــأنـه حتــــويل
ــعـــروضــة جــمـــيع الـــنــزاعـــات ا
أمامها إلى خالفات بـجنبة دينية
يــتـم الــعــودة فــيــهــا إلى أحــكــام

الشريعة اإلسالمية.
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وقـــــال في رأي قــــــانـــــوني آخـــــر
تــلـقــته(الـزمــان) امس أن (وجـود
رجــــــال الـــــديـن في احملــــــكـــــمـــــة
االحتــاديـــة بــحـــسب الـــصــيـــغــة
ــعـروضـة أمـام مـجـلس الـنـواب ا
شروع قـانون احملكـمة من شأنه
اسلـمة اجملتـمع بنحـو تدريجي)

على حد تعبيره. 
وأضــاف أن (رجـال الــدين سـوف
يـــســتـــغـــلـــون أمـــريـن األول هــو
شروع الذي وجب ا إعطاؤهم 
يـنــاقـشه مـجــلس الـنــواب صـفـة
الـــعـــضـــويـــة في احملـــكـــمـــة مع
التـفضـيل على الـقضـاة من حيث
اشتراط مـوافقة ثالثـة أرباعهم -
رجــــال الــــدين - عــــلى األحــــكـــام
اخلـاصـة بــالـشـريـعــة اإلسالمـيـة

كشرط لصدورها). 
وأوضـح أن (األمـر الــثــانـي الـذي
ـادة سـيـتـم اسـتـغالله هـو نص ا
الـثانـيـة من الدسـتـور التي تـؤكد
أن اإلسالم هـــــــو ديـن الـــــــدولــــــة
الــــــرســـــمي ومــــــصـــــدر أســـــاس
للتشريع وبالـتالي سيتم تبويب
جـمـيع الـدعـاوى الـتـي سـتـعرض
أمـام احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا
عــلى أنـهـا ذات جـنــبـة إسالمـيـة
وهـذا يــشـكـل الـتــفـافــاً عـلى روح

الــدسـتــور الــذي يـضــمن حــقـوق
كونات). جميع ا

عــلى صــعـيــد آخــر وافـقت وزارة
ـــالـــيـــة مـــبـــدئـــيًــا عـــلـى عــودة ا
ـفصـول الى وزارة الـهاربـ وا
شمول بقرار العودة الداخلية ا
 فــيــمـــا حــدد جــهــاز مـــكــافــحــة
اإلرهـــاب مـــواعـــيـــد اســـتـــقـــبــال
ـفـسـوخـة عـقـودهم بـعـد سـقوط ا

وصل.  مدينة ا
وقال بيان تلقته(الزمان) امس ان
ــالــيــة وافــقت من حــيث (وزارة ا
ـــبــــدأ عـــلى عــــودة الـــهـــاربـــ ا
فـصولـ الى وزارة الداخـلية وا
ـشـمولـ بـقـرار العـودة) داعـيا ا
ـــفــــصـــولـــ الى الـــهــــاربـــ وا
(الــتـــســجـــيل عــبـــر االســتـــمــارة
اخملـــــصــــصـــــة في مـــــوقع وزارة
ــدة الــداخـــلـــيــة قـــبل انـــتــهـــاء ا

احملدده) . 
في غـــضـــون ذلك  نـــشــر جـــهــاز
واعيد مكافـحة اإلرهاب جـدوالً 
فسوخـة عقودهم بعد استقبـال ا
ــــوصل في ســــقــــوط مــــديــــنــــة ا

حزيران 2014.
وقـــال بــيــان لـــلــجـــهــاز امس انه
(إحلــاقــا بــالــبــيـانــات الــســابــقـة
الـــصــــادرة مـن رئـــاســــة جــــهـــاز
مـكـافحـة االرهـاب العـراقي تـدعو
ـــركـــزيـــة اخلـــاصــة الـــلـــجـــنـــة ا
ـراتب بــاســتــقـبــال الــضــبــاط وا
ــفـسـوخـة عـقـودهم بـعـد تـاريخ ا
10 حزيران 2014 منتسبينا من
ـــــراتب من ذوي الـــــضـــــبـــــاط وا
الشهـداء الدرجة االولى والـثانية
- االب االم االخـــــــــــــــــــت االخ -
هجرين قسـرا من محافظاتهم وا
ية واجلرحى الى مـراجعة اكـاد
جـهــاز مـكـافــحـة اإلرهــاب- قـاعـة

ــكن وبــيّن أن (تــلك الــقــوانــ 
احلديث عنها بنحو تفصيلي في
تـصريـحات اعالمـيـة الحقـة فهي
تـضـمن حـقـوقًـا لـلمـرأة الـعـراقـية
وللمـكونات وكذلك تـخلق توازناً
في اجملتـمع العراقي). واسـتطرد
أن (احلل االفــــضل هــــو ايــــقـــاف
ــشـروع الـذي يــعـتـزم مـنــاقـشـة ا
مـجـلس الـنواب الـتـصـويت عـليه
قريباً وسط صـمت رهيب وبعيداً

عن طرحه على الرأي العام).
 وشــدد عـلى أن (اي دعــوى تـقـام
امام احملكـمة االحتاديـة على تلك
الـقـوانــ بـحـجـة أنــهـا تـعـارض
الــدســتــور الـــذي يــنص عــلى أن
االسـالم دين الـــدولــــة ســـتــــفـــتح
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استـقبـل رئيس الـسلـطة الـقضـائية
في ايــران ابـراهـيم رئــيـسي رئـيس
مجلس الـقضاء االعـلى فائق زيدان
ـرافق في مــقـر الــسـلــطـة والـوفــد ا

القضائية بطهران. 
وأفـــاد بـــــيــان لــلـــمــجــلس تـــلــقــته
(الـــزمــان) امـس ان (زيــدان الـــتــقى
خالل زيارته اجلمهـورية االسالمية
االيرانية  رئيس السـلطة القضائية
في إيـران اية الـله ابراهـيم رئـيسي
في مــقـــر الــســـلــطـــة الــقـــضــائـــيــة

اإليرانية). 
وأضـــاف الـــبــيـــان ان (اجلـــانـــبــ
تباحـثا حول سـبل تعزيـز العالقات
القضائية بـ العراق واجلمهورية

اإلسالمية).
اضي وزار زيدان صبـاح الثالثاء ا
مـــركــز اإلحــصـــاء وتــكــنـــولــوجــيــا
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رئيس مجلس
القضاد االعلى فائق
زيدان خالل لقائه
رئيس مجلس
الشورى االيراني
علي الريجاني في
طهران

الــشــهــيــد الــلـواء فــاضـل جـمــيل
بـرواري لــلـمـدة من 20 حـتى 27
تــمـوز احلــالـي بـحــسـب اجلـدول
ــعــتــمـد عــلـى احلـروف ادنــاه وا
ـقابلة االبجديـة الغراض اجراء ا
الـشــخـصــيـة من جــانب الـلــجـنـة
بــغــيــة الــنــظــر في اعــادتــهم الى

اخلدمة).
وخـصص يـوم الـسبت 20 تـموز
ن تـــبــدأ اســمـــاؤهم بــاحلــروف
ج) واالحــد 21 تـــمــوز ث ت ب (أ
ز) واإلثـن ر ذ د خ لـلـحـروف (ح

ظ) لـــلـــحــروف (سشصضط
ق) ف غ والــثالثــاء لــلــحـروف (ع
ن) م ل واالربــعــاء لــلــحــروف (ك
فـيـمـا يـراجع من تـبـدأ اسـمـاؤهم
ي) فـي يـــــوم و بــــــاحلــــــروف (هـ
اخلـــمــيس 25 تـــمـــوز وخــصص
السبت 27 تموز  للمـتخلف عن

اجلدول احملدد.
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واوضح الـبـيان ان (هـذه الـدعوة
تـشـمل الــغـائـبــ والـهـاربـ من
مـنـتـسـبي اجلــهـاز لـلـمـرة االولى
فــــــــقط) داعــــــــيــــــــاً الـى (جــــــــلب
سـتمسـكات االصولـية اخلاصة ا
ـرة الـسابـقة ن لم يـجلـبـها في ا

مع أربع صور حديثة). 
واضاف انه (عطـفا على تنـويهنا
الـسابـق نوجه عـنـايتـكم بـأن يتم
الــتـــعــامل فـــقط مع صـــفــحـــتــنــا
ـوثقة في الـفيس بوك الرسـمية ا
- جــــهـــاز مــــكــــافـــحــــة االرهـــاب
الــــعـــراقي ICTS فـي تـــلـــقي اي
بـيـان او تـوجيـهـات او تـعلـيـمات
تـخص جـهـاز مـكـافـحـة االرهـاب
وبذلك يكون اجلهاز غير مسؤول
عن اي صفـحـة اخرى في الـفيس

بوك). فصول الى اخلدمة »ŸUL²ł∫ وزير الداخلية خالل ترؤسه اجتماعاً بشأن اعادة ا

ـــــواطن) ,واوضح تـــــؤثـــــر عـــــلى ا
اجلـزائـري انه (البـد من الـبـحث عن
احللـول للشـباب بـغية اخلالص من
الــعـنـوانـ والـسـيـاسـات الـدخـيـلـة
ــــتــــأصــــلـــة فـي اجملـــتــــمع غــــيـــر ا

العراقي).
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مـشـددا عـلى (احلـكـومـة ومـنـظـمـات
ـسـؤولـيـة ـدني حتـمـل ا اجملــتـمع ا
ـلقـاة علـى عاتـقهم لـبـناء اجملـتمع ا
واقع الن االستخدام اخلاطئ لتلك ا

ال يقل خطورة عن االرهاب).
يـة في جامعة بدورها قـالت االكاد
بغداد نزهت الدليمي لـ (الزمان) ان
(مــواقع الـتـواصل االجـتــمـاعي لـهـا
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لك من قوة). وحضارته وكل ما 
عنية بـ وطالبت الدليمي اجلهات ا
(توحيد اخلطاب الوطني والتعامل
بكل مـا تتـخذه الـدولة من اجراءات
بــوعـي وحــرص والـــتــزام وعـــدالــة
ـواطن وال ومساواة ازاء جـميع ا
فـــرق واحـــد عـــلى االخـــر اال بـــأداء
ا يـجمي البـلد من االعداء الواجب 

ويـــحــقـق الــعـــدالــة االجـــتــمـــاعــيــة
). وتـضــمـنـت الـورشـة لـلــمـواطــنـ
ي عبـد االمير التي تـرأسها االكـاد
الـفــيـصل مـنــاقـشــة اوراقـا بـحــثـيـة
لــلـمــتـخــصـصـ فـي مـجـال االعالم
والـــعــلــوم الــســيـــاســيــة لــلــخــروج
بــتـوصـيــات عـدة تـســهم بـاحلـد من
الـظــواهـر الــسـلــبـيــة واالسـتــخـدام

ــواقع الــتي بـدأت اخلــاطئ لــتــلك ا
تـؤثـر على الـوعي الـشـبابي وتـغـير
سـلـوكيـات الـفـرد فـضال عن احداث
تفكك اسري داخل العـائلة الواحدة
واقع وانـشغـال افرادهـا بـتصـفح ا
دون مراعـاة االخـرين ما يـشكل ذلك
امــرا خـطـيــرا عـلى تـربــيـة االطـفـال

وتنشءتهم بصورة صحيحة .

ا العالقات الثـنائية بـ الطرف 
.( يخدم مصلحة الدولت اجلارت
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