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خــاصـاً من الــنـفـاق لــلـدفــاع عن حـريـة
الـصـحـافـة بـينـمـا يـتمّ حـظـر األصوات
الئــمــة واالفــتــراء عــلى اإلعالم غــيــر ا
الــبــديل. وفي كــانــون األول/ديـســمــبـر
خـــلـــصت مـــؤســـســـة تــنـــظـــيم اإلعالم
الـــبـــريــطـــاني أوفـــكـــوم إلى أنّ  آر تي
خــرقت قـواعــد احلـيـاد في الــعـديـد من
ّ بـثّــهـا بــعـد تـســمـيم الــبـرامج الــتي 
جـــاســـوس روسي ســـابق في مـــديـــنــة
ســـالـــزبــوري الـــبـــريــطـــانـــيــة في آذار

اضي.  ا
ويـقـول منـظّمـو مؤتـمـر لنـدن إنّه يرمي
إلى زيـادة النـقاش والـتعـاون الدولـي
ا في ذلك بـشأن قضية حرية اإلعالم 

ضلّلة. بشأن األخبار ا
وسـتحضـر احملاميـة الدوليـة في مجال
حـقـوق اإلنسـان آمـال كلـوني بـصفـتـها
مــبــعـوثــة بـريــطــانـيــة خــاصـة حلــريـة
اإلعـالم وســتــتــرأس االجــتــمــاع األول
لـفريق خبـراء مستـقلّ للنـظر في كـيفية
تـعـزيـز الـتشـريـعـات الـوطنـيـة حلـمـاية
. ولم يــتمّ حـتى اآلن نـشـر الــصـحـفـيـ
قـــائــمــة نـــهــائـــيــة بـــالــضــيـــوف لــكنّ
ــسـؤولـ قــالـوا إنّ الـدول الــوحـيـدة ا
ـؤتـمـر هي الـتـي لم تـتم دعـوتـهـا إلى ا
كـوريــا الـشـمـالـيـة وسـوريـا وفـنـزويال.
فــيـمـايـسـتـضـيـف الـبـيت األبـيض هـذا
ـــنــــصّــــات وســـائل األســــبـــوع قــــمّــــة 
الــــتــــواصـل االجــــتــــمــــاعي يــــرجّح أن
يـستـغلّـها الـرئيس دونـالد تـرامب لشنّ

هــجـوم جــديـد عـلـى شـركـات اإلنــتـرنت
الــكـبــرى في سـيــلـيــكـون فــالي الـتي لم
يــتـلقّ بــعـضــهـا وال ســيّـمــا فـيــسـبـوك
نـاسبة. وقدّم وتـويتر دعـوة حلضور ا
الـبيـت االبيض تـفاصـيل قلـيلـة عن هذا
ـقـرّر اخلـميس مع قـادة الـعالم الـلـقاء ا
ناقشة الفرص والتحديات في الـرقمي 
بـيـئـة اإلنـتـرنت اليـوم. وتـتـزامن الـقـمة

نــيــسـان  2003 ولـم يـطــلق سـراحه اال
بــعـد نــحــو عـشــر سـنــوات حــيث تـمت
ـوجهـة الـيه ويـقـيم بـراءته مـن الـتهـم ا

حاليا في االردن.
وأعــلـنت بـريـطــانـيـا امس أنّــهـا مـنـعت
ـؤسّسـت االعالميـت الروسـيت آر ا
تي وســبــوتــنــيك من حــضــور مــؤتــمـر
ي حول حرية اإلعالم يعقد في لندن عا
االربـعاء  وذلك بـسبب دورهـما الـفعال
ــضــلّـلــة. ومن ــعــلــومــات ا في نــشــر ا
توقّع أن يشارك نحو  60وزيراً وألف ا
دني ـثّـلـ عن اجملـتمـع ا صـحـافي و
ـؤتـمـر الذي يـعـقد يـومي األربـعاء في ا
واخلـمـيس وتـشارك كـنـدا في تنـظـيمه.
وقـالت متـحدثـة باسم وزارة اخلـارجية
الـبـريـطـانـية »لـم نعـط تراخـيص ل +آر
تـي+ أو +سـبـوتــنـيك+ بـســبب دورهـمـا
ـضلّـلة.« ـعـلومـات ا الـنـشط في نـشر ا
كن فيه وأضافت »فـي الوقت الذي ال 
ـشـاركـة هـناك تـلـبـيـة جـمـيع طـلـبـات ا
صـحـافـيـون من مـخـتـلف أنـحـاء الـعالم
ـا في ذلك من ـؤتـمــر  ســيـحـضــرون ا
روســيـا. وكـان الــسـفـارة الــروسـيـة في
ـتعـلق بآر تي لـنـدن استـنكـرت القـرار ا
مـعـتـبـرة إيّـاه تمـيـيـزاً مـبـاشـرًا بدوافع
سـياسية ومـؤكّدة أنّهـا تقدّمت بـشكوى
إلـى وزارة اخلـارجيـة. وفـي بـيـان صدر
ّ إبالغــهــا اجلـــمــعــة قــالت آر تي إنّـه 
بـأنّـه ال يـوجـد مـكـان لـصـحـافـيـيـهـا في
ـؤتـمـر. وأضـافت يـتـطـلّب األمـر نـوعاً ا
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ـنـصات مع تـصـعـيـد تـرامب اتّهـامـاته 
االنـتـرنت الـكـبـرى بـالـتـحـيّـز مـدّعـياً أنّ
ـنصـات يـقمـعون ـسـؤول عن هـذه ا ا
األصـــوات احملـــافــظـــة عـــلى الـــرّغم من
ــتـابـعـيـه عـلى وسـائل الــعـدد الـكــبـيـر 
الـتـواصل االجـتـمـاعي. وأكّـد فـيـسـبوك
اإلثــنـ أنّه لم يـتـلـقّ دعـوة لـلـحـضـور
فـيـمـا امـتـنع تـويـتـر عن الـتـعـليـق لكنّ

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

شــارك الـدكــتـور مــحـمــد مـهــدي صـالح
وزيـــر الـــتــــجـــارة االســـبق مـــوفـــدا من
اجلـامعة االردنيـة في القمة الـصناعية
الـثـانيـةالـدوليـة الـثانـيـة التي افـتـتحت
أعـمالـها اول امس في مـدينة يـختـنبرك
الــــروســــيــــة. وذلك بــــدعــــوة من وزارة
الـتجارة والـصناعة الـروسية . وحتدث
ـيـر بـوت  في الـرئـيس الـروسي فالد
الــقـمــة عن أهـمــيـة الــتـقــدم الـصــنـاعي
وتـــاثــيــر ذلك عـــلى أهــداف الــتـــنــمــيــة
تحدة ـستدامة التي اعتمدتها اال ا ا

لتحقيقها عام 2030. 
Í—«“Ë ¡UI

كـما حتـدث كل من نائـب رئيس الوزراء
الــروسي ووزيـر الــتـجــارة والـصــنـاعـة
الــروسي ووزيــر الــطــاقــة والــصــنــاعـة
ـنظـمـة الـصنـاعـية اإلمـاراتي ورئـيس ا
الـدولـيـة. والتـقى صـالح وزير الـتـجارة
والــصـنـاعــة الـروسي ديـنـس مـنـتـروف
عـلـى هـامش أعـمـال الـقـمـة الـتي شـارك
سؤل الروس فـيها اكثر من الف من ا
ـشــاركـة ومن احلــكـومــ ومن الــدول ا
ـــتـــحـــدة. ويـــعــد خـــبـــراء  ومن اال ا
صـالح مبتـدع البطـاقة التـموينـية التي
اعـتـمـدهـا الـعـراق بـعـد فـرض احلـصار
االقــتــصــادي الـدولي عــلــيه اثــر دخـول
الـــقـــوات الـــعـــراقــيـــة الـــكـــويت في اب
 .1990 وكـان احـد الـذين  اعـتـقـالـهم
طار بعد سـقوط النظام في في سـجن ا
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بـحثـت رئاسـة مـجـلس النـواب مع رؤسـاء الـكـتل النـيـابـية تـعـديالت قـانون انـتـخـابات
رآة احلقيقية لفلسفة النظام السياسي. مجالس احملافظات بإعتباره ا

وقـال مكـتب نـائب رئيس اجملـلس حسن
الـكعـبي في بيان امس إن (هـيئـة رئاسة
اجملـلس عــقـدت اجــتـمــاعـا مـوســعـا مع
نـاقشة الـتعديل رؤسـاء الكتل الـنيابـية 
ـنتـظمة االول لـقانـون احملافـظات غـير ا
بـاقـلـيم واالقـضـية رقم  12لـسـنة 2018
واكـد  الـكـعـبي  (اهـمـيـة الـقـانـون كـونه
ــرآة احلــقــيــقــيــة لــفــلــســفــة الــنــظــام ا
الـسياسي وتبوء ابـناء احملافظة شؤون
ادارة مـــحــافـــظــاتــهم ونـــقل تــطـــلــعــات
رحلة الـتطبيق على ـدن  واحـتياجات ا

ارض الواقع). 
Êu½U  ¡«u²Š≈

مـشـددا عـلى (ضـرورة احـتـواء الـقـانون
بـنــوداً تـضــمن تـرشـح شـخــوص أكـفـاء
ـقومـات الـنـجاح ويـديـنون يـتـمتـعـون 
ـثلون بـالوالء لـلعـراق ومحـافظـاتهم و
ابــنـــاء مــدنــهم ويــحــقــقــون مــطــالــبــهم
اخلــاصـة بــتــامـ اخلــدمــات وحتــقـيق
ـنـاطـقـهم كـمـا يـجب تـنـمـيـة حـقـيـقـيــة 
تــشــريع قــانــون رصــ وواضح وغــيـر
مـبـهـم وال يـحـتـاج الى تــعـديل بـ مـدة
واخـرى لـوجــود ثـغـرات ضـمن بـنـوده).
ودعت عـضو اللجنـة القانونيـة النيابية
بـهــار مــحــمــود جلـنــة تــعــديل الــنــظـام
ـان الى وضع سـقف الـداخــلي في الـبــر
زمـــنـي لـــلـــمــــرشـــحـــ الـــفــــائـــزين في
االنـتـخابـات لـتاديـة الـيـم الـدسـتوري

واال يـسـقط حقـهم كـنـواب منـتـخـب من
الـشــعب.وقـالت مـحــمـود في بـيـان امس
انه (بـالـنـسـبـة لـعـدم وضع سـقف زمـني
لـتـدية الـيم الـدستوريـة للنواب  ,فـهو
يـعـد نـقصـا في قـانـون اجملـلس ونـظامه
الـداخلي ويجب على هـذه الدورة وجلنة
تـعـديل الــنـظـام الـداخــلي مـعـاجلـة هـذه
الـثـغـرة الـتي يـسـتـفـيـد منـهـا بـعض من
ـرشــحـ الــفــائـزين والــذين لم يـؤدوا ا
). وكشف النائب عن كتلة احلكمة الـيم
ــعـــارضــة حـــسن فـــدعم عن كـــوالــيس ا
جـلسـة الـتصـويت على اسـتـمرار الـعمل
بـالـوكالـة. وقـال فـدعم في تـصريح امس
ان (مـا حـدث في جلـسـة التـصـويت على
ــوازنــة كـارثــة مـواقف تـعــديل قــانـون ا
مــتــشــنــجــة ومــزايـدات ) ,الفــتــا الى ان
(اغـلب الـكـتل صـوتت لـصـالح الـتـمـديد)
ـوجب الـنـظـام الـداخـلي وأضـاف انه (
جملـلس الـنــواب فـأن اعـتـراض يـقـدم من
 50نـائبـاً يعـاد التـصويت عـلى القـانون
ونـحن جمعـنا تواقيع  130نـائبا إلعادة
الـتـصـويت لــكن رئـيس مـجـلس الـنـواب

رفض ذلك). 
في غـضون ذلك أكـد رئيس تـيار احلـكمة
الـوطني عمار احلكيم ان معارضة تياره
لـيست للدولـة بل للحكـومة.وقال احلكيم
في تــصــريح امس (نــحن جــزء أسـاسي
من الــنــظــام الــســـيــاسي والــدولــة ومن

ّ استبعاده تـقارير اعالمية ذكـرت أنّه 
 . أيضاً
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ــدعـوين ـقــابل تـردّد أنّ مـن بـ ا فـي ا
مؤسّس شركة بروجكت فيريتاس وهي
مـجـمـوعـة نـاشطـة تـدّعي أنـهـا تـخـترق
ـزاعم شـركـات الـتـكـنـولـوجـيـا لـتثـبت ا
بــتـحــيّــزهـا وفق بــريـد إلــكــتـروني من
اجملـمـوعـة. وذكـرت صـحـيـفـة واشـنطن

بـوست أنّ مـجمـوعـات نشـطـة أخرى 
تـقـيـيـد الـوصـول إلـيـهـا عـبـر اإلنـتـرنت
كــــانت أيــــضــــاً مــــدرجــــة في قــــائــــمـــة
الــضـيـوف. ومن بــ هـذه اجملـمـوعـات
ـقـاطع فيـديو بـرايـدجر يـو الـتي تروّج 
تـــبــرز الــعـــنف اإلسالمـي وتــيــرنـــيــنغ
بــــويــــنـت يـــو أس إيـه الــــتي تــــزعم أنّ
صـالح اجلـامـعـيـات األمـيـركـيـة تـقـدّم ا
الـيـسـاريـة عـلى مـا عـداهـا. ويـأتـي هذا
الـــلــقــاء وسط مــوجـــة من االنــتــقــادات
لـشركات التـكنولوجيـا الكبرى ليس من
تـرامب وحـلفـائه فـحسب بل أيـضاً من
نـقّاد آخـرين يزعمـون أنّ هذه الـشركات
ـا ينبغي وسط الـعمالقة كـبرت أكثر 
مــكـافـحـة هــذه الـوسـائط االجـتــمـاعـيـة
ــنـــتــشـــر عــلى خلـــطــاب الـــكــراهــيـــة ا
مــــنـــــصــــاتـــــهــــا. ورفــــضـت شــــركــــات
التكنولوجيا الكبرى بشدّة أيّ ادّعاءات
بـتحيّزهـا سياسياً بـحجّة أنّ أي حتيّز
من جـانـبـها ذلك سـيـنـعكس سـلـبـاً على

أعمالها. محمد مهدي صالح

فـضال على إعادة تأهيل بنايات العيادات
وتــزويـدهــا بــأجـهــزة الــتـبــريــد وتـوفــيـر
الـطاقة الـكهربـائية بـشكل متـواصل أثناء
الـدوام الـرسمـي كون هـدف الـدائرة األول
تــــقـــد جــــمـــيـع اخلـــدمــــات الـــطــــبـــيـــة
.( والـتشـخيـصـية والـعالجـية لـلـمواطـن
من جـهة اخرى اتلفت دائـرة صحة بغداد
ـواد الــرصـافـة اكــثـر من  1400طـن من ا
الـغذائـيـة الـصلـبـة والـسائـلـة وذلك لـعدم
صالحـيــتـهـا لالســتـهالك الــبـشـري خالل
الـنــصف االول من الــعـام اجلــاري. ونـقل
بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير شعبة
الـرقابة الـصحـية في الـدائرة عـلي حبيب
عـلي  إن (الدائـرة قـامت بحـمالت منـفردة
ومــشــتــركــة بــالــتـعــاون مـع جـهــاز األمن
ـــعـــروضـــة في الـــوطـــنـي عـــلى احملـــال ا
األسـواق احملــلـيــة ومـخــازن اجلـمــلـة في
جــــانب الــــرصـــافــــة أســـفــــرت عن إتالف
ـواد الــصـلـبـة  926179كـيـلــوغـرام من ا
ـواد السـائلـة) الفتا و 546802لـترا من ا
الى ان (شـعبة الـرقابة قـامت بإجراء  91
ـدة ذاتها حـملة صـحيـة مشتـركة  خالل ا
بـاإلضافة الى قيـام الفرق بزيارة 43553
مـــحال و 192مــعـــامال) مــؤكـــدا ان (عــدد
الـبطـاقـات الصـحيـة الـتي  منـحـها الى
ــدة نــفــســهــا (9543 الــعـــامــلــ خالل ا
وتـابع ان (هـذه احلـمالت تـأتي بـالـتزامن
مع خــــطـــة الـــدائــــرة في احلـــفــــاظ عـــلى
ـواد األســواق من األغــذيــة الــفــاســدة وا
الـتــالــفـة واتــخـاذ إجــراءات رادعــة بـحق
اخملـــالــفـــ لــضـــمــان عـــدم تــكـــرار هــذه

اخملالفات).

الـعـام اجلـاري) مـشــيـرا الى ان (الـلـجـنـة
ـــاضي 1300 ســـجـــلت خـالل الـــشــهـــر ا
مـراجعا من الذين يـريدون احلصول على
إجـازات السـوق أو يـرغبـون بـتجـديـدها)
ـسائـية تـعمل حسب مـبينـا ان (اللـجان ا
قــانـــون الـــدائــرة رقم  89لـــســـنــة 1986
ـعدل ويـبـدأ عـملـهـا بـعد انـتـهـاء الدوام ا
ا يتيح الرسمي للمؤسسات احلكومية 
فـــرصــــة لـــلـــمــــوظـــفــــ أو غـــيــــرهم من
األشـخاص الذين لديهم التزامات صباحا
ـراجعتها وبالتالي احلصول على إجازة
راجـعـة أثنـاء الدوام الـسوق دون عـنـاء ا
ـا يــسـهم في تــقـلـيل زخم الـصـبــاحي و
ــراجـــعــ أيـــضــاً). وعـــقــد اجلــمـــيــلي ا
دراء األقـسام والشعب اجـتماعاً مـوسعاً 
ـناقـشة واقع الـعمل والـتوجيه ـستقـلة  ا
بـضـرورة تـوفـر األدويـة وتـأهـيل بـنـايـات
الـــعــــيـــادات وجـــمــــيع اخلـــدمــــات الـــتي
. وأكــد اجلـمــيـلي ـراجــعـ يــحـتــاجـهــا ا
خالل االجـتــمــاع الـذي حــضـره مــعـاوني
ـالـيـة ـديـر الـعــام لـلـشـؤون اإلداريــة وا ا
والقانونية عباس صعب حسن وللشؤون
الـفنـية خالـد رزاق حسن ومـدراء األقسام
ـستـقـلـة في الـدائـرة (ضرورة والـشـعب ا
مـتــابـعــة الـعــمل في الـعــيـادات واإلطالع
ــوجـودة فــيـهـا من عـلى أهم الــنـواقص ا

خالل زيارات الفرق التفتيشية). 
 U¹UMÐ qO¼Qð

مــشــددا عــلى (أهــمــيـة أعــطــاء مــوضـوع
األدويـة األولوية في العمل وتوفير جميع
ــزمــنـــة والــعــامــة في أدويـــة األمــراض ا
ـفـقودة مـنـها الـعـيادات من خالل شـراء ا
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وزعت دائـرة العـيادات الـطـبيـة الشـعبـية
ـزمـنة دفـعـة جديـدة من أدويـة األمراض ا
بـــ الــنــازحــ في بـــغــداد وهي حــصــة
شـــهــري حــزيــران وتـــمــوز لــعــام .2019
وقـال مدير عـام الدائرة حـازم عبد الرزاق
اجلـمـيلـي في بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
أن (قـسم الـصـيـدلـة واخملـازن في الـدائرة
قــام بــتــســلــيم اخملــولــ فـي مــخــيــمـات
الـنـازحــ في قـطــاعي الـتــاجي و بـغـداد
اجلــــديـــدة دفــــعـــة جــــديــــدة من أالدويـــة
ـصـابـ لـتـوزيـعـهـا بــ الـنـازحـ من ا
بـــتـــلك االمـــراض  ولـــشـــهـــري حـــزيـــران

وتموز). 
W¹Ëœ√ l¹“uð

وأضـاف أن (توزيع األدوية بـ النازح
يـتم بـشـكل شــهـري وحـسب قـوائم مـعـدة
ـزمــنـة ــصـابــ بـاألمــراض ا بــأســمـاء ا
وكـمية الـعالج التي يـحتاجـها كل مريض
ـرض وحـسب حــالـته الــصـحـيــة ونـوع ا
ــصـاب بـه سـواء ارتـفــاع ضـغط ـزمن ا ا
الـدم أو الــســكـري و الــربـو وغــيــرهـا من
ـصـلـحة األمـراض وحـسب ما تـقـتـضيه ا
الـعامة). وبالشأن ذاته اعلنت الدائرة عن
وصــول عـدد مــراجـعي الــلـجـنــة الـطــبـيـة
ــسـائــيـة لــفـحص الــسـيــاقـة فـي بـغـداد ا
اجلـديــدة خالل الــنـصف األول من الــعـام
اجلــــاري  إلى  8250مـــراجــــعــــا. ونــــقل
الـــبـــيـــان عن اجلـــمــيـــلـي قــولـه ان (عــدد
سائية لفحص مـراجعي اللجنة الطبـية ا
الـسـيــاقـة في بـغــداد اجلـديـدة وصل إلى
 8250مــراجـعــا خالل الــنـصف األول من
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ورد في مضام االحاديث الشريفة :

" لوال شيوخ رُكّع 
وأطفال رُضّع 

وبهائمُ رُتع 
لَصُبَّ عليكم البالء صَبّاً "

وهـنا يـظـهـر أنَّ الـطـفـولـة الـبـريـئة هـي احدى صـمّـامـات األمـان لـلـمـجـتـمـعات
البشرية كلها .

ولـو لم يكن للطفولـة االّ هذا البُعد البـالغ االهمية لكفـاها ذلك سبباً في وجوب
تطلبـات احلفاظ على سالمتها من كل العـناية الفائقـة بها  والرعاية الكـاملة 

سوء ...
-2-

ويقول الشاعر :
ويارب مِنْ أَجْلِ الطفولةِ وَحْدَها 

أَفِضْ بِركاتِ السلم شرقاً ومغَرْبا 
والـشـاعـر هــنـا يـبـتــهل الى الـله سـبــحـانه ويـسـأله أنْ يــعم الـسالم في شـرق
االرض وغـربهـا خشـيةَ ان تـتعـرض الطـفولـة البـريئة ألهـوال احلرب وويـالتها

ومصائبها ومخاضاتها الصعبة .
-3-

وكـثُرت في األونة االخيـرة أخبار االطفـال العراقيـ الذين يلقـون من التعامل
الشرس معهم ما يصل حد سلخ اجللود ..!!

رّوعة ال يصح أنْ نسكتَ عنهـا ألنّ فيها عدواناً واضحاً على وهـذه اجلرائم ا
شـريحة ال تملك القدرة على الدفاع عن نفسها  في ح أنَّها البُدَّ أنْ حتظى

باحلصانة والصيانة 
عادلة راساً على عقب ..!! وهكذا تنقلب ا
-4-

ويـلوح شبح " زوجة االب " التي ال تعرف الـرحمة وال الشفقـة مُتأهِبَةً لاليقاع
بأبـناء زوجها من غيرها أو بعضهم تنفيـساً عن عُقد نفسية  وانتقاماً منهم

ومن أمهم (الضرّة) التي نافسَتْها على أبيهم ..!!
-5-

ـزاج اجلـنسي" انّ األطـفـال هـنـا هم كـبش الـفـداء واالّ فـايُّ دَخْلِ لـهم في " ا
ألبيهم  وتعداده لزوجاته ?

-6-
انّ الـشبق اجلـنسي لآلبـاء يدفع االطـفالُ ضـريبَتَه  مـقهـورين مظـلوم  في

واحدةٍ من أبشع ألوان الظلم االجتماعي والعنف اجلسدي .
ومن عـمـليـات الـتـعـذيب والـعـنف الـرهـيبـة  مـاتـعـرّض له طـفل في الـثـالـثة من

عمره حيث تعاون على تعذيبِهِ زوجةُ أبيه وأوالدها الثالثة ..!!
ـفـارقَـة ينـدى لـهـا اجلبـ تَـكْـشفُ عن مدى احلـقـد والـقسـوة عـنـد تلك وانـها 

ة .. (اجلوقة) الظا
-7-

وقـد وصلت (الـشرطة) أخـيراً الى الـطفل اجملـني علـيه  وابتـدأت باالجراءات
القانونية ولكنْ بعد أنْ سُلِخَ جِلْدُ الطفلِ البر ..!!

-8-
والسؤال اآلن :

أين دور األب في احلفاظ على سالمة ابنه ?
وهل تُـقْــدِمُ زوجـةُ االب وابــنـاؤهـا عــلى مـا أقــدمـوا عــلـيه من تــعـذيب الــطـفل

البريء لو كانوا يتوقعون ردود الفعل الغاضبة حقيقةً من قبل األب ?
ـائع لألب واالنـحـيــاز الى زوجـته الـثـانـيـة هـو الـذي شـجع عـلى ـوقف ا ان ا

ة النكراء . ارتكاب هذه اجلر
-9-

انـنا بـحاجـة الى اشاعـة مفـاهيم الـتعامـل السلـيم اخلالي
ــطــالـبــة بــتــفــعـيل من الــعـنف والــظــلم األســري قَــبْلَ ا

االجراءات القانونية .
َ االجتماعي صلـح وانـها مهمةُ العلـماءِ والوعّاظِ وا

والكُتّاب وكلّ أصحاب القدرة على التأثير .

مــجــلس الــنــواب ومــشــاركــون بــشــكل
اســـــاسي فـي كل مـــــرافـق الــــتـــــأثـــــيــــر
االجـتمـاعي والسـياسي) مـشـيرا الى ان
(مـعـارضـتــنـا لـيـست مــعـارضـة لـلـدولـة
ـــا لــلـــحــكـــومــة الـــتي أمـــدهــا اربع وا
حيث تأتي وتذهب لكن العراق سـنوات 
بـاق والـدولة بـاقـيـة ونحن جـزء مـنـها).
تحدث بأسم احلكمة نوفل بدوره  قال ا
أبــو رغـيـف ان تـفــاعل الــرأي الــعـام مع
ـعــارضـة الــسـيـاســيـة) يــؤكـد دورهـا (ا
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وكــتب ابـــو رغــيف فـي صــفــحـــته عــلى
تـويــتـر ان (االهــتـمــام الـنــوعي من قـبل
الـنـخب الـوطـنـيـة وتـفـاعل الـرأي الـعـام
داخـــلـــيـــا وخــارجـــيـــاً  مع مـــوضـــوعــة
ؤثر ـعارضة الـسياسـية يؤكـد الدور ا ا
ــشـروع ويــفــتح الــبـاب واســعـاً لـهــذا ا
لـتــجـديـد الــدمـاء وتـطــويـر األداء الـعـام
ـــعـــتـــادة في ومـــغـــادرة االزدواجـــيـــة ا

ـواقف واألدوار). الى ذلـك اعلـن رئيس ا
االدارة االنـتـخـابـيـة احـمـد رحـيم بـشارة
ـــســتـــقـــلــة ـــفــوضـــيـــة الـــعــلـــيـــا ا أن ا
لالنـتـخـابــات مـددت عـمـلـيــة الـتـسـجـيل
والـتـحـديث الـبـايـومـتـري لـلـنـازحـ في
مـخيـمـات النـزوح.وقـال بشـارة في بـيان
ــفـــوضـــيــة مـــددت عـــمــلـــيــة امـس ان (ا
الـتــســجــيل والــتــحـديث الــبــايــومــتـري
لـلـنازحـ لـيكـون اخـر موعـد يـوم االحد
ـــقــبل) واضـــاف ان (ذلك جــاء بـــهــدف ا

اتـاحة الـفرصـة لـلنـاخبـ من النـازح
حتـديث بـيانـاتـهم بـايومـتـريـا والتـهـيؤ
ـقــبـلـة), لالسـتـحــقـاقـات االنــتـخـابــيـة ا
لك الـبطـاقة ن ال  ـكن  وتـابع انه (ال 
ــــشـــاركــــة في الــــبـــايــــومــــتــــريـــة مـن ا
ـفــوضــيـة االنـتــخــابــات والسـيــمــا ان ا
وفــرت الـعــديــد من الـفــرق اجلــوالـة في
مـخــيـمـات الــنـزوح وحتـديــدا في اقـلـيم
كـردسـتـان بـهـدف حتـقـيق اكـثر عـدد من

 .( التحديث للنازح

 ∫W Kł

رئاسة مجلس
النواب في جلسة
ان األخيرة البر
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عـرضت إحدى الفضـائيات برنـامجا سـياسيا مـدته ساعة وفي وقت الذروة
ـاني والرئاسي".. ورغم أن القوى السياسية وبـعنوان "اجلدل ب النظام البر
مـشغولة بتقاسم الدرجات اخلاصة وجدل احملاصصة وال وجود جلدل بهذا
الـشـكل إالّ إن أرادت الـقـنـاة إثـارة جـدل كـهـذا?! ضـيف الـبـرنـامج ثالثـة من
الـنـواب السـابـقـ الـذي خسـروا اإلنـتـخـابات األخـيـرة وأحـدهم خـسـر حتى
قـبلـها.. إنـصب احلديث فـي معـظمه عـلى كيـل اإلتهـامات لـلعـمـليـة السـياسـية
والــنــظـــام الــســيــاسي وحتــدثــوا بــإســـهــاب عن الــفــســاد وســوء اخلــدمــات
واإلختالفات السياسية ومن يتابع هذا البرنامج سيصاب باليأس واإلحباط
ويـتوقع مستقبال سـوادويا للعراق بل ولن يـتوقع من طبقة سـياسية كهذه أن
تـرسم أمال لـلـمـســتـقـبل. أحـد الـضـيـوف قــاضٍ وعـضـو مـجـلس حـكم ووزيـر
ـان والثـالث كـبقـية اخلـاسـرين الذين سـابق واآلخر نـائب وكـان مقـرراً لـلبـر
يــذمـون الــعـمـلــيـة الــسـيـاســيـة لــيل نـهــار فـأوردوا من األخـطــاء الـدســتـوريـة
ـمارسـات السـيـاسيـة وكأنـهم يـقولـون أن العـمـليـة السـيـاسيـة في تراجع وا
بـيـنـما كـانت قـبل سـنـوات أفـضل.. والـواقع يـثـبت أن الـعـكس هـو الـصـحيح.
يـتحـدث نـواب آخرون عن الـنـظام الـسـياسي ومـفـاهيـمه بـصورة مـغـايرة عن
واقـعه وبـآراء شخـصـيـة تـنم عن عـقيـدة سـيـاسـيـة وتفـكـيـر مـحـدودين كذلك
اني.. فهـو بإعـتقاده الـنائب الذي يـعتـقد أن الـنظام الـرئاسي أفـضل من البـر
اني مئات?! ال ندري أن أن في الـنظام الرئـاسي فاسداً واحاًد بيـنما في البـر
كـان هذا الـنـائب يـعلـم أن النـظـام الرئـاسي يـعـطي لـلرئـيس نـفس صالحـيات
ــان وإنــتــخــابــات ووزراء ومــحــافــظــ ومــجــالس رئــيـس وزراء وهــنــاك بــر
ـاني وهـذا مـحـافـظـات ودرجـات خـاصـة وكـلـهـا بـنـفس سـيـاق الـنـظـام الـبـر
اإلعـتقاد إالّ إذا كان النـائب يعي ان النظـام الرئاسي دكتاتـوري ويتمناه?! إن
ـغالطـات التي تخـالف الدستـور ناجـمة من عدم مـعرفة الـنواب والسـياس ا
ـفـاهـيم عـلـوم الـسـيـاسـة فـبـعـضـهم حـتى ال يـفـرق بـ الـسـلـطـة اإلحتـادية
واحملـليـة وال يـعرف واجـبـات السـلـطات الـثالث وهـمه كيـفـية احلـصـول على
مـغنم سـواء كان مـنصـبه تنـفيـذياً أو تـشريـعيـاً وبذلك تـبدأ الـتفـسيـرات التي
ـسـؤول إعتـمـد عـلى ثـقـافة تـروج من خالل وسـائل إعالم في حـ أن هـذا ا
غا أو توجهات نصب عـلى ا ليه عليه عـقله الباطن ا سـماعية جزء منـها 
رئـيس حزب بنفس الـتفكـير. معـظم السياسـي أميـ سياسـيا ومنهم من ال
ي وهؤالء ليـسوا مـستعـدين للـتعلم يـعرف أبجـدياتهـا وعلـومها بـشكل إكـاد
صـادر والـتـجارب الـدولـية بـل منـهم من يـعـتقـد وبـعد ان ـطالـعـة وقـراءة ا وا
ن كـان أعــلى مـنـه شـهـادة وصل مـوقــعه اجلـديــد أنه أكــثـر عـلــمـيــة حـتـى 
فاهيم السياسة فترض إدخال هؤالء األمي دورات للتعريف  وعـلمية. من ا
والـنـظـام الـسـيـاسي الـعراقـي والدسـتـور ومن واجب اإلعالم ,نـشـر الـثـقـافة
والـفـكـر بــأصـولـهــا الـعـمـلــيـة والـثــقـافـيـة ال أن تــنـشـغل
الـقنوات بضجيج ساسـة منهم من تعمد تـشويه العملية
الـسيـاسـيـة وآخر أمي ال يـعـرف أبجـديـات السـيـاسة.
أمـيـة الـسـياسـة أخـطـر من أمـيـة الـقـراءة والـكـتـابة بل

سنرى جهالء يحكمون السياسة.
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وصف عـمـدة مـديـنة اسـطـنـبول الـتـركـيـبة اجلـديـد اكـرم امام
اوغلـو العاصـمة بـغداد بـانهـا مديـنة جـميـلة مـثل اسطـنبول
وتمـنى لـهـا الـتـطور واالزدهـار. وكـان اوغـلـو قـد التـقى امس
الصـحفـي الـعراقيـ زيد احلـلي وطه جزاع الـلذين يـقومان
بزيـارة شخصية الى اسطنبـول في مطعم علي بابا الشعبي
ـسـجـد الـسـلـيـمـانـيـة التـاريـخي الـذي يـضم ضـريح اجملـاور 
السـلطان سليـمان القانـوني وزوجته. ورحب اوغلو بـالزميل
بــقـوله (بـغـداد جـمـيـلـة مـثل اسـطــنـبـول مـتـمـنـيـا لـهـا الـتـطـور
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واالزهار) ودعـاهـما اللـتـقـاط صورة تـذكـارية بـ حـشد من
االعـالمــيـــ ووكــاالت االنـــبـــاء احملــلـــيــة وهـي تــوثـق زيــارته
وتصـريحـاته ورؤيـته لـلمـديـنة. وعـمـدة اسطـنبـول اجلـديد من
مواليد 1970   تولى مـنصبه بعد فوزه في االنتخابات احمللية
ـثال عن حـزب الـشـعب اجلـمـهـوري الـتـركـيـة لـعـام 2019  
ـرة االولى والـثـانـيـة بـعـد اعـادة االنـتـخـابات حـيث فـاز في ا
احملـلـية لـلـمديـنـة التي يـزيـد عدد سـكـانهـا عن خـمسـة عـشر
ملـيون نسمـة وهو عدد يـجعلهـا تتخطى  131 دولـة من حيث

عدد السكان. 


