
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

s  ‚ËbM  ¡UA½≈ ÊUÝ—«b²ð uO uÞË œ«bGÐ

Êb*« —ULŽù jHM «  «œ—«Ë

النوري.  ويـعد اجلامع الـذي يحمل
اسمـه من نور الـدين الـزنكي مـوحد
دة وأمر وصل  سوريا الذي حكم ا
بـــبـــنــائـه عــام 1172 كـــان قـــد دمــر
وأعـيـد إعـمـاره في الـعام 1942 في
إطــار مـــشــروع جتـــديــد وحـــافــظت
ــنــارة احلــدبــاء لــلــمــســجــد عــلى ا
علم دة تسعة قرون وهي ا هيكلها 
ـبنـى االصلي الـوحـيـد الـباقـي من ا
ــزيـنـة ـنـارة ا لــلـمــسـجـد. وكــانت ا
بـاشـكـال هنـدسـيـة من الـطـوب رمزا
للموصل. وقد طـبعت صورتها على
ورقــة نــقــديــة من فــئــة عــشـرة آالف
ديـنـار. وسـعى داعش قـبل انـدحاره
في  2017إلـى أن يــجــعـــلــهــا رمــزا
حلكمه بعد رفع رايته السوداء على
نارة الـتي يبـلغ ارتفـاعها 45 قمـة ا
مــــتــــرا.وبـــعــــد ثـالث ســـنــــوات من
وصل أعلن العراق سيطرته على ا
ـدينة في استـعادة السـيطـرة على ا
تـمـوز عام 2017 بـعـد نـحـو تـسـعة
عارك الدامية قبل إعالن أشهر من ا

النصر النهائي في كانون األول.
 وكان الـعراق قـد توصل إلى اتـفاق

ــاضي مـع اإلمــارات في نـــيــســـان ا
عـلى إعـادة إعـمـار اجلـامع  ومـنارة

ة وبنـاء أخرى جديدة ئذنة الـقد ا
مع تــوســيـع في مــرافق مـــلــحــقــات
اجلـــامع من خالل بـــنـــاء مـــنـــشــآت

جديدة). 
من جــهــته اوضح مــحـافـظ نـيــنـوى
نارة نوفل العاكوب أن (بـناء هذه ا
الـتـاريخـيـة وجـامع الـنوري الـكـبـير
شـاركة فـرق هنـدسية من سيـكون 
احلكـومة احملـليـة وبعض الـشركات
األجـنـبــيـة والـعـربـيـة) ,مـشـيـرا الى

(بدا عملية البناء). 
q Uý —U œ

ثلة الـيونسكو في العراق ولفتت 
لويز هاكستاوزن الى إن (العراقي
وجــمــيع الــعـــالم شــاهــدوا الــدمــار
ثل الشامل جلـامع النـوري و كان 
في احلــقـيـقــة حلـظــة رعب  والـيـوم
نــحن نــضع حــجـر األســاس ونــبـدأ

لموس). ادي ا رحلة من البناء ا
ـــــوصل  واســـــتـــــبـــــشـــــر اهـــــالي ا
احملبـطـون من الدمـار  الكـبيـر الذي
ديـنتـهم واماكـنها الـتأريـخية حل 
ـبـادرة خــيـرا حـ وجــدوا بـدايــة ا
للشروع بأحياء رمز مدينتهم جامع
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احلدبـاء حـيث اكدت وزيـرة الـثقـافة
اإلمـاراتيـة نورة الـكعـبي حـينـها أن
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ان تـعـدد الـرؤى والــنـظـريـات اخملـتـلـفـة في مـسـألـة دور الـدين والـسـيـاسـة
والـدولـة في صـنـاعـة النـظـام الـسـيـاسي واالجـتمـاعي واالقـتـصـادي يـحتم
عــلـيــنـا الـبــحث عن (جـوهــر) الـدين والــسـيــاسـة الــلـذان يـحــقـقــان الـعـدل
ـساواة في كـيان يـجسـد القـيم االخالقيـة والدينـية والـسيـاسيـة وتأم وا
ذهبية الـهدايا والسعادة وتطهـير النفس من االدران العرقية والـطائفية وا
ـتـخلـفـة والتي عـانـينـا اثـارها بـعد احـتالل االمـيركـي الثـاني لـلعـراق عام ا
2003 وهذا اليتحقق اال في ضوء نظرية انسانية رسالتها الرئيسية بناء
قراطي الذي ينقل فـيه االنسان من استعباد دني التعددي الـد اجملـتمع ا
ـارسـة الـسـلـطـة الــبـعض لـلـبـعض االخــر الى صـاحب رسـالـة وحق فـي 
نـاصب اخملتـلفة في كـافة الـسلطـات التي حتقق وتـقريـر مصيـره وتولي ا
ـواطن العراقي في ضـوء جتربة  14عام االصـالة له بـالذات. لقـد اصبح ا
اضية في العملية السياسية مدركاً لكافة تفاصيل االعتبارات السياسية ا
والـدين وعـالقـتـهـا بـجـدل الـفـصل والـربط بـ الـسـيـاسـة والـدين والـدولـة
ـدنية احلديثة وامـتالك القدرة على التـمييز بيـنها فجاءت مطـالبته الدولة ا
الـتي تكون اخلطط فيها قائـمة على احترام حرية التـعبير والدين والضمير
سـلم والـعربي ـسلم وغـيـر ا ـرأة ا ـسـاواة في احلقـوق بـ الرجل وا وا
ؤمـن والكـافرين انطالقاً من ؤمن وب ا ؤمن وغيـر ا وغـير العـربي وا
قــــوله تـــعــــالى (ولــــو شـــاء ربـك جلـــعـل الـــنــــاس امـــة واحــــدة واليـــزالـــون
)(هود-)  (118وجـعـلنـاكم شعـوبـاً وقبـائل لتـعـارفوا ان اكـرمكم مـختـلفـ

عند الله اتقاكم)(احلجرات-13).
ـنـطـلق ارى انه..  لـيس من حق اي حـزب او فـئـة او حـركـة ان ومـن هـذا ا
سـاعـدة غـيره الن ـفـرده او  تـقـرر شـكل الـنظـام الـسـيـاسي وحكـومـته 
ن تـشاء. ان امـر تـعـي اسـاس هـذا احلق هـو االمـة التـي تفـوض امـرهـا 
احلـكـومـة حق من حـقـوق الـبشـريـة الـدنـيـويـة التـي نصـت علـيـهـا الـقـوان
الـســمـاويـة والـوضـعـيـة بـغض الــنـضـر عن دين الـنـاس.. الن اي دين هـمه
ساواة ومقاومة الظلم واجلور لكي تصل االمة الى درجه حتـقيق العدل وا
من الـوعي لـبنـاء الـنظـام الـسيـاسي الـعادل الـقـادر علـى قيـادة االمـة مهـما
كانت اديانها وقومياتها انطالقاً من قوله تعالى (لو شاء ربك جلعل الناس

امةواحدة واليزالون مختلف اال من رحم ربك ولذلك خلقهم).
ـواطن ان عـمــلـيـة الـتـطـور الـتي تـقـودهـا عــقالنـيـة دين حـقـوق االنـسـان وا
ـنسجمة مع حقوق جميع االديـان التوحيديه والوثنيه هـذه العقلية الدينية ا
وضوع مـاهية ـنفـتحة عـلى العـالم الذي نعـيش فيه جـعلـتنا مـعاصريـن  ا
تـكيف ـعقـول ا االنـسان ونـقـلته من الـدين اال معـقول الى الـفـكر الـديني ا
مع مـستجدات االحداث والـقرارات التاريخـية اخملتلفـة التي نسخت منطق
الـتـاريـخ الـتـقـلـيـدي االقـصـائي الـذي يـدعـوا الى ابـقـاء االديـان دون تـطـور
واصالح مـن جهـة وفـسـاد العـقـيـدة والـشرائع من جـهـة اخـرى حـتى بعث
ـيالدي وامن به الــله مـحـمـد (ص) بـالـديـن احلـقـيـقي في الـقــرن الـسـابع ا
الـعـرب وعمـلـوا باحـكـامه منـذ ذلك الـتاريخ. ان اصـرار الـعقالنـيه احلـديثه
ذهبـيه واذى همـجية الـعقوبـات االرهابية عـلى تفادي مـخاطر الـطائفـيه وا
واسـبقية النقل على العقل ثم العـودة الى اجلمود والتحجر الفكري يدلل
ناسب الذي يبعد الناس من اخلوف والدين وقف ا بـوضوح على حتديد ا
ا هـو كـائن بـشـري بـغض الـنـظر عن الـقـبـلي ويـجـعل االصـاله لالنـسـان 
ـا كـان ســائـداً في احلـضـارات عــقـائـده وافـكــاره وجـنـسه ولــونه خالف 
الـسـابـقـة والـتـاريخ والـدين االقـصـائي وهـذا اليـتـحـقق االمن خالل الـدين
ا جاء من الـعقالني الذي لم يـأتي خلدمة طـبقة معـينة من رجـال الدين وا
اجل خـلق حـالة من االنـسجـام االجـتمـاعي والثـقافـي والسـياسي والـديني
انـطالقًا من التناسق الـشامل في شبكـة العالقات االجتمـاعية التي ذكرها
(ص) فـي حــجــة الــوداع (كــلــكم الدم وادم من تــراب لـــيس لــعــربي عــلى
اعـجمي فضل اال بالتقوى)  فامـة محمد (ص) هي امة كل من مشى بقلب
سـلـيم سـاعة مع مـحـمـد وساعـة مع عـيسـى واخرى مع بـوذا وسـاعة مع
ــا كــان شــريــفـاً جــيــفــارا واخــرى مع بــقـال طــيب او فـالح شـريـف فـطــا
ـعـبد فـالـشـرف والطـيـبـة نبـوة. ان الـله اليـقبل اال من اتـاه بـقـلب سلـيم ال 
سـليم او كـنـيسـة سلـيمـة او حليـة سلـيمـة  وهذا اليـكون اال بـالفـصل ب
الـدين والسـياسـة والربط بيـنهـما وقـد اكد (ص) هذه الـرؤيا بـقوله لـوجهاء
ـا جـئتـكم به لـطـلب امـوالكم وال قـريش (مـا ادري مـاتقـولـون? مـاجـئتـكم 
لك عـليـكم ولكن الـله بـعثـني اليـكم رسوالً وانـزل علي الـشرف فـيـكم وال ا
.. الخ) هـذه الـرؤيا تـؤكد ان الـنبي كـتـاباً واقـراني ان اكون بـشـيراً ونـذيراً
(ص) كـان يـؤكـد على عـدم ربط الـسـياسـة بـالـدين رغم انه كـان رجل دولة
لك والسياسة والسلطة الن عمله رسالي لم يتجاوز ولم يـكن له شأن في ا
حـدود البالغ اجملـرد من كل سلطـهة وسلـطان حـيث وصفه القـرأن الكر
سيـطر وما علـيه (ص) اال البالغ. النه كان يعلم بـاحلفيظ والبالـوكيل والبا
ان الـدين عـندمـا يـتحـول الى سـيـاسة وسـلـطة وسـلـطان يـسـود االستـبداد
الـسياسي وتـعم انواع واساليب الـعذابي والقـتل. وهذا مانعـانيه اليوم من
تــداعـيـات تـســيس الـدين ومـحــاوالت ربط الـسـيــاسـة بـالـديـن حـيث يـسـود
االسـتبـداد السيـاسي وتتزايـد اسالـيب التعـذيب والقتل
ـقاله شيء في نـظـرية الـتـعايش وامـل ان حتقق هـذه ا
الــســلـمـي انـطالقــاً من قــول الــرسـول مــحــمـد (ص)
مـخـاطــبـاً الـنـاس (انـتم اعـلم بـشـؤون دنـيـاكم) والـله

ولي التوفيق  
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عـرض رئـيس مـجـلس الـوزراء عـادل
ـهـدي عـلى اجلـانب الـيـابـاني عـبـد ا
إنـــشــاء صـــنــدوق اعـــمــار مـــشــتــرك
لـتـمـويل مـشاريـع اإلعمـار عن طـريق
ــصــدر كـــمــيــات الـــنــفط الــعـــراقي ا

لليابان.
ــهــدي قــوله ونــقل بــيــان عن عــبــد ا
ـسـتـشـار اخلاص خالل اسـتـقـبـاله ا
لـرئـيس الـوزراء الـيـابـاني كـيـنـتـارو
ـرافق قـوله إن سـونـواورا والــوفـد ا
ــتـازا (الــيـابــان ســتـكــون شـريــكـا 
لـــلــعــراق وقــد اجنــزت الـــكــثــيــر من
ـشـاريع الـعـمـرانـيـة واخلـدميـة في ا
ـصالح الـعراق ولـديـنـا الكـثـيـر من ا
سـتـقـبـليـة الـطـمـوحة), ـشـاريع ا وا
مــؤكــدا ان (الــعــراق بـدأ يــســتــعــيـد
اســتــقـراره وعــافــيــته ويــلـعب دوره
احملـــوري وان دول الــعـــالم تـــتــوجه
الـيـنا لـشـعـورهـا بتـحـقق االسـتـقرار
وتـــــــــعــــــــزيــــــــز األمـن واحلــــــــيــــــــاة

قراطية). الد
ـهدي (مـبـادرة للـشـراكة وقـدم عبـد ا
والـتــعـاون االقـتـصــادي والـعـمـراني
ب احلكومـت العـراقية واليـابانية
تــتـضــمن الــدعـوة إلنــشـاء صــنـدوق
مشترك لـتمويل مـشاريع اإلعمار عن
صدر طريق كميات الـنفط العراقي ا
ــوّل الـصــنـدوق من لــلـيــابـان كــمـا 
اجلانب اليابـاني تشجيعـا للشركات
ــعــروفـة الــعــامــلـة في الــيــابــانـيــة ا
العراق وسـتقـدم احلكومـة حزمة من
شاريع بطـريقة تـضمن جناح عمل ا
الــشـــركـــات الــيـــابـــانــيـــة وتـــســريع

جهودها وانسيابية عملها).
بـادرة ستـعزز واشار الى ان (هـذه ا
الــعالقــة بـ الــبـلــدين بــشـكل اكــبـر
وتـسـرّع من جـهـود اإلعـمـار وإنـشـاء

االرهاب ورغـبـتـها
اجلادة في توسيعِ
آفــــاقِ الــــتــــعـــاون
جـالي والسـيـمـا 
الـتـنــمـيـةِ وتـأهـيل
الكــات وتــدريـب ا
العـراقيـة وتطـوير
خــــــبــــــراتـــــهـم في
اجملـــاالت كـــافـــة),
مـؤكـدا (اســتـعـداد
اليابان للـمساهمة
في اعـــادة اعـــمــار
تـضررة نـاطق ا ا

من االرهاب). 
وفي ســـيـــاق اخــر
دعـــــــــــا صـــــــــــالـح
استثمار اخلبرات
والــــــــكــــــــفــــــــاءات
الـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة
سـتويـات عالـية
يجـب إستـثـمـارها
بــشــكل عــمــلي في
عــــمــــلـــيــــة اعـــادة
االعــمـــار وتــأهــيل
البنى التحتية في
الــــــبـالد . وتــــــابع
الـبـيان ان (صـالح
الــــــتـــــقـى نــــــقــــــيب
ـــــــهــــــــنـــــــدســـــــ ا

الـعـراقـيــ ازهـار حـسـ ووفـدا من
أعــضــاء الــنـــــــقــابــة وبــحث مــعــهم
هندسـ والتي تعد تطوير قـدرات ا
ـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة من أولـــويـــات ا
لــتـحـويــلـهــا الى واقع عـمــلي يـثـري
حــاجــة الـــعــراق في جــوانب عــدة ال
ـناطق سـيـمـا عمـلـيـة إعـادة اعـمـار ا

احملررة).
وشـدد صــالح عـلى (أهـمــيـة تـطـويـر

عرفة حتى سـقط اجلميع في اختبار التاريخ ومُن يكتب الـتاريخ ليمدنا با
نـحكم حكـماً مطـلقاً عـلى فترة زمـنية مـحددة عاش فـيها أشـخاص بعـينهم
عـاصـروا أحـداثـاً عـصـيـبـة أثـرت في األجـيـال الـسـابـقـة  ,والزال تـأثـيـرهـا
ـستـقـبل ?. ومن اإلنصـاف أن نـحلل مـؤثـراً على اجلـيل اجلـديـد وأجيـال ا
الـتاريخ مـرة أخرى وأن نـستـوعب كل تفـاصيله ونـقارن بـ هذه الـفترات
الـزمنية اخملـتلفة وأحوال الـسابق في عـصور لم تكن قد ظـهرت بعد هذه
الـتكـنولـوجـيا الـتي تصـور التـاريخ صوتـاً وصورة عـاليـة الوضـوح وذاكرة
ـعـلومـات عن األحـداث الـتي نـعيـشـها إلـكـتـرونيـة جـبـارة تخـزن مـليـارات ا
والـتي عاشها أبائنا وأجدادنا األولون قبل مـئات السني والتي تفتقر إلى
وثـوق به سابـقاً بل كـانت تعتـمد عـلى السـماع والـنقل من أفواه الـتوثـيق ا
وذاكـرة اآلخـرين ,كـمــا فـهـمـوا أو سـمـعـوا من اإلبـاء واألجـداد. ورغم ذلك
جنـد صـعوبـة في كـتـابة الـتـاريخ واإلحداث الـسـابـقة بـدقـة ومصـداقـية في
تـلئ باخلـدع البـصريـة والتـزوير عـالي الدقـة  والبـيانـات واألخبار عـالم 
قصودة الـتي تنتشر عبر منـصات التواصل االجتماعي والتي ـفبركة ا ا
نـقول بطـريقة بـدائية ونـصدقه فلم جـعلتـنا نـثق أكثر في الـتاريخ القـد ا
تـعـد لديـنـا ثقـة بعـد وجـود هذه الـتـكنـولـوجيـا التـي أصبـحت تـستـخدم في
الـتجـسس أكثر مـنها في كـتابة الـتاريخ احلـقيقي وتـسجيل
أحـداثه. حـقـاً لقـد أصـبح األمر أكـثـر تعـقـيداً من ذي
قـبل  ,لـذلك مـا يطـرحه البـعض مجـرد أراء تعـبر عن
أطـروحــات كـاتـبـهـا ولـيـست كــتـابـاً مـقـدسـاً من الـله

أنزله وهو حافظه من التأويل أو التزوير .
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وضع رئـيس ديـوان الـوقف الـسـني
عـبـد الـلطـيف هـمـيم حـجـر األساس
لــبـدء الـعــمل في إعـادة بــنـاء جـامع
الــنــوري ومــنـارة احلــدبــاء االثــريـة

وصل.  دينة ا
ــنـــاســبــة ان وقــال هـــمــيم  خـالل ا
(إعــادة بـنـاء هــذا الـصــرح الـتـراثي
ه من بــعــد تـــدمــيــر االرهــاب مـــعــا
االرهـاب يــعـود بـدوره إلى مــنـظـمـة
ـتــحــدة لـلــتـربــيــة والـعــلـوم األ ا
والثقافة اليـونسكو ودولة اإلمارات
بلغ  50مليون دوالر التي تبرعت 
عـلم التاريخي من أجل إعادة هذا ا
احلــضـاري لــنـيــنـوى) ,واضـاف ان
ــنـــارة واجلــامع (عــمـــلــيـــة بــنـــاء ا
ستكـون على شكل أحدث مع تـغيير
بـــســيط) ,مـــشـــيــرا الى ان (مـــنــارة
احلدباء كانت مـائلة وآيلـة للسقوط
بسبب عمرها التاريخي الذي يعود

.( ئات السن
بــــــدوره قـــــال مـــــديـــــر الـــــوقـف في
احملـــافـــظـــة أبــو بـــكـــر كـــنـــعــان إن
شروع يتضمن اإلبقاء على بقايا وصل(ا UÝ« d−Š”∫ رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم يضع حجر االساس العادة بناء جامع النورب في ا

ـشـاريع االقـتـصـاديـة وتـوفـر فرص ا
عــمل لـلــعـراقـيــ الى جـانـب تـنـويع
ثــروة الــعــراق الـــوطــنــيــة وتـــقــلــيل
االعتماد عـلى النفط كمـا توفر فرصا
مـقابـلـة حلضـور الـيابـان في الـسوق

نطقة). م العراقية وا
ن جهته  ,ابدى سونـواورا (اهتمامه
شـروع وذكر انه كان حاضراً بهذا ا
ــهــدي خالل عــنــدمـــا عــرضه عــبــد ا
زيارته الى اليـابان عنـدما كان وزيرا
وانه يـجد هـذه الـرؤية مـثـيرة لـلنـفط
لالهــتــمـام .وجــرى االتــفــاق عـلى ان
يــتـــقــدم اجلـــانب الــعـــراقي بـــبــيــان
اخلـطـوط الرئـيـسـيـة للـمـشـروع عـبر
الــســـفـــارة الــيـــابـــانــيـــة في بـــغــداد
ا لـتـدرسـهـا الـسـلـطـات الـيـابـانـيـة 
يـــســـهم بـــتـــرســـيخ الـــتـــعـــاون بــ
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الى ذلك اكد رئيس اجلمـهورية برهم
صالـح حرص الـعـراق على االنـفـتاح
الــــكـــامـل مع دول الــــعـــالـم وتـــبـــادل

شتركة. صالح ا ا
وقــــال بـــــيــــان رئـــــاسي ان (صـــــالح
اســتــقــبل ســونـواورا وبــحــثــا بــنـاء
عالقـات شـراكة بـ الـبـلـدين خـاصة
في مجاالت االستثـمار واعادة اعمار
الـبـنى الــتـحـتـيـة وتـوفـيـر اخلـدمـات
االســاســـيـــة والـــنـــهـــوض بــالـــواقع

العمراني والصناعي).
واشــاد صــالح (بـالــعالقـات الــبـنـاءة
ب الـبلـدين الـتي تمـتد الى نـحو80
عـــامــا ومــاشـــــــــــهــدته مـن طــفــرات
نـوعـيـة  كـان لـهـا االثر االيـجـابي في
تــنــمــيــة  وتــطــويــر آفــاق الــتــعــاون

شترك).  ا
بدوره جدد سـونواورا (حرص بالده
عــــلى دعم الــــعـــراق في حــــربهِ ضـــد

اجلمهورية عن اجلنسية البريطانية
استكملت).

مـوضــحـا ان (تـنــازله يـاتي إلــتـزامـاً
ــا جــاء في الــدســتــور ضــمن مــنه 
ادة رقم  18الفـقرة الـرابعـة والتي ا
تــــنـص عــــلـى عــــدم جـــــواز تــــمـــــتع
األشخاص بـجنسيـة أخرى مكـتسبة
في حـال  انـتـخـابـهم أو تـكـلـيـفـهم

هام سيادية في العراق).
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الـــكــفــاءات الــهـــــنـــدســيــة من خالل
ـدارس تـطــويـر مـنـاهج الــكـلـيـات وا
ـــهــــنــــــــيـــة وتــــعـــزيـــز الــــتـــدريب ا

والتأهيل).
من جــهـته أسـتــعـرض الـوفــد آلـيـات
ـكاتب االسـتـشـارية عـمل النـقـابـة وا
الـتابـعـة لـها والـعـقـبات الـتي تـعوق
ســـيـــر عـــمــــلـــهـــا مـــؤكـــدا اعـــتـــزاز
هنـدس العـراقي بـجهود صالح ا

في دعم الطاقات والكفاءات العراقية
في مختلف اجملاالت.

ـــتــــحـــدث بــــاسم رئــــاســـة وأعـــلـن ا
اجلمـهوريـة لقـمان الفـيلي عـن تخلي
صالح بصورة قانونية عن اجلنسية
ا كتسبة البريطانية إلتزاما منه  ا

جاء في الدستور
.وأكـــــد الــــــفـــــيــــــلي أن (اإلجـــــراءات
الــقــانـــونــيــة بـــشــأن تـــنــازل رئــيس

بلغ بالدها ستـمول أعمـال البنـاء 
قدره  50,4مليون دوالر.

ــركــز اإلعالمي جملـــلس الــقــضــاء ا
قــوله أن (زيــدان والــدنــدح نــاقــشـا
الـتعـاون الـقضـائي والـقانـوني ب
البـلـدين ودور القـضاء في مـكافـحة

اإلرهاب).
شتركة وعقدت الـلجنة الـقضائيـة ا

بــــ بـــغـــداد وإقـــلـــيم كـــردســـتـــان
نـاقشة اجتـماعـها األول في بغـداد 
تـعـلـقة بـاحملـاكم والـية ـشـكالت ا ا

تذليل العقبات امامها. 
واوضـح الــــبـــيــــان ان (الــــلـــجــــنـــة
ـشـكالت ــشـتـركــة نـاقـشت ابــرز ا ا
ــتــعــلــقــة بــعــمل احملــاكم  والــيــة ا
تـــنـــفـــيــذ الـــقـــرارات في مـــخـــتــلف
احملافظات سواء التابعة للمركز أو

لإلقليم). 
اضية دة ا واصدر اجمللس خالل ا
أمـرا قـضائـيـا بتـشـكيل جلـنـة تضم
كـل من رئــــيس هــــيــــئــــة اإلشــــراف
الـــــقــــضـــــائـي ورؤســــاء مـــــحـــــاكم
االسـتـئـنـاف في محـافـظـات نـيـنوى
وكــــــــركــــــــوك ودهــــــــوك  واربــــــــيل
والسليمانية مـهمتها التنسيق في
تنفيذ اإلحكام الصادرة من مختلف
احملاكم وإيجاد احللـول إلشكاليات
إصـدار مذكـرات الـقبض وتـنـفيـذها
ـتـهـمـ ونـقل الـدعـاوى وتـســلـيم ا
ـتـعـلـقة واإلشـكـالـيـات الـقـضائـيـة ا

بعمل احملاكم. 
وفي سياق متصل ,أصدرت محكمة
جـنـايــات الـكــرخ حـكـمــ بـاإلعـدام
ــؤبـــد بــحق مــدانـــ مــتــهــمــ وا
بـاالنـتـمـاء لـلـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـيـة
احـــدهـــمـــا ضــبـط بـــحــوزتـه حــزام
ناسف  وآخر اشترك بـعمليات ضد

االرهـاب فــيــمــا اصـدرت جــنــايـات
الـكـرخ حـكـماً بـاإلعـدام شـنـقـاً حتى
ــوت بـــحق مـــدان النـــتــمـــائه إلى ا
التـنظـيمـات اإلرهابـية فـي محـافظة

نينوى. 
ونقل بيان تـلقته (الزمان) امس عن
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الـقــوات األمــنـيــة.وذكــر الـبــيـان أن
(الهيئـة األولى في محكـمة جنايات
الكرخ أصدرت حكماً باإلعدام شنقاً
وت بحق مدان النتمائه إلى حتى ا
الـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـيـة في نـيـنوى
وضــــبط بــــحــــوزته حــــزام نــــاسف
وأسـلــحـة ومــعـدات لــتـفــجـيــر كـان
يـنــوي اسـتـخـدامـهـا لـزعـزعـة األمن

واالستقرار في البالد).
وأضاف أن (احملكمة أصدرت حكماً
ــؤبــد بـحق مــدان آخـر بــالــسـجن ا
النـتــمـائه لــلـتــنـظــيـمـات ذاتــهـا في
محافظـة ديالى واشتراكه بـعمليات
إرهابية ضد الـقوات األمنية) ,الفتا
الى ان (احملكـمـة أصدرت أحـكامـها
ـادة ـدانــ وفـقـاً ألحــكـام ا بــحق ا
الـرابــعــة اوال من قـانــون مــكـافــحـة

اإلرهاب). 
ركزية واعلنت احملـكمة اجلـنائيـة ا
في رئـــاســــة اســـتـــئــــنـــاف بـــغـــداد
الرصـافة عن اصـدار حكم بـالسجن
ـتـاجرة ـدان با ـدة عـشر سـنـوات 
ـادة الكـرسـتـال اخملدرة. واوضح
الــبـيـان ان (احملـكـمــة قـضت حـكـمـا
ـدان بـعـد بـالـسـجن عـشـر سـنـوات 
ــتــاجــرة اعــتـــرافه بــالــتــعـــاطي وا
بـاخملـدرات (مـادة الـكـرسـتال) الـقي
القبض عـليه اثنـاء وجوده في احد

طاعم في منطقة الكرادة). ا

بغداد  –الزمان 
بحث رئيس مجلس القضاء االعلى
فــائق زيـدان مع الـســفـيـر الـسـوري
لـدى بـغـداد صطـام جـدعـان الـدندح
تــفــعــيل الــتــعــاون الــقـضــائـي بـ
الــبــلــدين ودوره فـي في مــكــافــحــة
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واشــار الى ان (احلــكم صـدر وفــقـاً
ــادة 30 اوالً من قــانــون ألحـــكــام ا
ـؤثـرات الـعــقـلـيـة رقم اخملــدرات وا

50 لسنة 2017).
ـفـتش العـام لوزارة بدوره  ,أعلن ا
العدل كر الـغزّي عن صدور ثالثة
أحـــكـــام جــــديـــدة بـــســــجن مـــديـــر
الـتــســجــيل الـعــقــاري الـســابق في
مــحـافــظـة كــربالء.وقـال الــغـزي في
تــصـريـح امس  أن (مـحــكـمــة جـنح
كــربالء أصــدرت حـــضــوريــاً ثالثــة
ـديرية ـدير الـسابق  أحكـام بحق ا
التـسجـيل العـقاري ح.خ.م إلرتـكابه
مـخـالـفـات تـتـعـلق بـضـبط أضـابـير
عــقـاريـة  الــتالعب بـهــا واحـتـفظ
ـــدان آنــــفــــاً في قــــاصـــة فـــيــــهــــا ا
ـديـريـة). مـشـيـرا الى ان (األحـكام ا
الـثـالثـة تـضـمـنت الـسـجن الـشـديـد
مــدة ســبع ســنــوات والـســجن ست
ســنــوات واحلــبـس الــبــســيط مــدة
أربـعـة أشـهر) ,واضـاف انه (سـيتم
ادة تنفيذ االحكـام بالتعاقب وفق ا
143 من قانون العـقوبات العراقي
ــدان إذ ســـبق أن  احلــكـم عــلى ا
بــقـضـايـا عـدة فـي أوقـات سـابـقـة),
وتـــــابع الــــــغـــــزي ان (الـــــقـــــرارات
الـقـضـائـيـة تـضـمـنت أيـضـاً إعـطاء
ـراجـعـة احملاكم احلق لـلـمـديـريـة 

دنية للمطالبة بالتعويض).  ا »U³I²Ý‰∫ رئيس مجلس القضاء االعلى فائق زيدان خالل استقباله السفير السوري في بغداد


