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ــوظــفـ اخملــتــصـ في مــحــاكم االحـوال بـتــوجــيه احـد ا
ـتـابـعـة حضـور الـطـرفـ لـلـمـشـاهـدة) واكد الـشـخـصـيـة 
(االلتزام بذلك). وتابع ان (دائرة التنفيذ العدلي هي اجلهة
الـتنـفـيـذيـة اخملـتـصـة  بتـنـفـيـذ قـرار الـقاضي وفـي حال لم
يــلـتــزم احــد االطــراف بــالــقـرار فــان دائــرة الــتــنــفـيــذ هي
سؤولـة وليس مجلس القضـاء) وشهدت الندوة مداخالت ا
ـوضوع واثيرت اسـئلة اجـاب عنهـا  اجلابري بكل بشأن ا
شفافية مؤكدا ان (القضاة ملزمون بتطبيق مضمون وروح
سـاواة واعطاء كل ذي حق ا يضـمن العـدالة وا القانـون 
ـــشـــاركــون فـي الــنـــدوة  بـــالـــطـــروحــات حـــقه) واشـــاد ا
ـثـمـرة  جدا وال وضـوعـات الـتي نـوقشت ووصـفـوهـا با وا
ادة  57 من قانـون االحوال الشـخصية سيـما ما يتـعلق با
ــشــاهــدة ومــعــاجلــة بــعض وكــذلـك مــنــاقــشــة مــوضــوع ا
االشكالـيات في محاكم االحوال الشخصية في الرصافة 
وتــواصـلت الـنــدوة عـلى مـدى ســاعـتـ مـتــواصـلـتـ وزع
خاللـهـا (فولـدرات) تـعـريـفيـة اصـدرتـهـا منـظـمـات اجملـتمع
ـدنـي وحـمـلت شــعـار (لـنــتـعــاون جـمـيــعـا من اجل اسـرة ا
متماسكة ومجتمع رص ومستقبل افضل الطفالنا االغلى
من الــروح). وفي خــتـــام الــنــدوة وجه احلـــضــور الــشــكــر
والـتقـديـر الى رئيس مـجـلس القـضاء االعـلى وفـائق زيدان
والى رئيس مـحـكمـة اسـتئـنـاف بغـداد الـرصافـة االحتـادية
ناقشة امور حياتية ذات عماد اجلابري التاحتهم الفرصة 

اهمية اجتماعية كبيرة. 
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دنـي والنـاشـط اقـامت مـجـموعـة من مـنـظمـات اجملـتـمع ا
اضي ندوة حول موضوع مشاهدة دنيـ يوم اخلميس ا ا
الـطفل وذلك في رئـاسة محـكمـة استـئناف بـغداد الـرصافة
االحتادية بـحضور رئيس احملكمة عماد اجلابري والقضاة
االوائل في محـاكم االحوال الشـخصـية في الـرصافة وفي
مـسـتـهل الـندوة اجلـابـري ان مـحـاكم االحـوال الشـخـصـية
ادة  57 مـن قانـون االحـوال الـشخـصـية مـلـزمـة بتـطـبـيق ا
ـــادة االولى مـــنــهـــا عـــلى ان االم هي احق والـــتي تـــنص ا
بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم
يــتـــضــرر احملـــضـــون من ذلك). واشـــار الى ان (مـــجــلس
الـقــضـاء االعـلى وجـه بـتـهــيـئــة امـاكن لــلـمـشــاهـدة في كل
مـحاكم االحـوال الـشخـصـية  في الـعـراق واكد ان مـجلس
ادة  57 من قـانـون الـقـضـاء االعـلى غـيـر مـعـني بـتـعـديـل ا
ــوضـوع من اخـتـصـاص االحـوال الـشــخـصـيـة وان هـذا ا
ـان الـعـراقي ولـيس مـجـلس اجلـهـة الـتـشـريـعيـة وهـي البـر

القضاء االعلى).
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واضـاف اجلــابـري ان (الـقـضـاء الــعـراقي يـراعي بـحـرص
ــوضـوع الــتــمــاسك االســري وفي حــالــة حـدوث ومــهــتم 
شاهـدة اذا كانت ايام الـفرقـة يترك لـلطرفـ حتديـد وقت ا
الـعطل والـدوام الـرسـمي عـلى ان يتـفق الـطـرفـان على ذلك
وبـ رئـيس مـحكـمـة استـئـنـاف بغـداد الـرصافـة االحتـادية
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قال الـبيت األبـيض في مذكـرة نـشرت أمس إن الـرئيس دونـالد تـرامب أمر بـالضـربة
ـاضي ردا عـلى الـتي قـتـلت الـقـائـد الـعـسـكـري اإليـرانـي قـاسم سـلـيـمـاني الـشـهـر ا
اضي وذلك بـرغم تـأكـيدات سـابـقـة لإلدارة بأن الـضـربـة التي هـجـمـات وقعت فـي ا

نفذت بطائرة مسيرة كانت بسبب تهديد وشيك.
وأرســـــلت اإلدارة إلـى الـــــكـــــوجنـــــرس
ــوجب الـقــانــون تـبــريــرا غـيــر سـري
لــلــضـربــة الــتي وقــعت في الــثــاني من
يــنــايــر كـــانــون الــثــاني والـــتي قــتــلت
ســلــيـمــاني فـي مـطــار بــغــداد. وأثـارت
الـــضـــربــــة ومـــا تالهــــا من رد إيـــراني
مـخاوف من نشـوب صراع أوسع. وقال
الــتـقــريـر الــذي أرسل إلى الـكــوجنـرس
وجه الــرئـيس بــهـذا الــتـحــرك ردا عـلى
سـلـسـلـة مــتـصـاعـدة من الـهـجـمـات في
الــشــهــور الــســـابــقــة من جــانب إيــران
ومـيليشيات تدعـمها إيران على القوات
ـصالح األمـريكيـة في منـطقـة الشرق وا
األوسط. ونــــشــــرت جلــــنــــة الــــشـــؤون
ـذكـرة اخلـارجـيـة في مـجـلس الـنـواب ا
بــعـد يــوم من إقــرار مــجـلس الــشــيـوخ
تشريعا حاز على دعم نادر من احلزب
ـقـراطي يـقـيـد قـدرة اجلـمـهــوري والـد
الــرئــيس عـــلى شن حــرب عــلى إيــران.
وقـال الــتـقـريـر إن غــرض الـهـجـوم كـان
حـمـايـة الـعـسـكـريـ األمـريـكـيـ وردع
يـليشـيات التي إيـران وإضعاف قـدرة ا
تـدعمها إيران عـلى شن هجمات وإنهاء
الـتـصـعـيـد االسـتـراتـيـجي اإليـراني في

الهجمات.
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وذكـر أيضا أن الدستور يعطي الرئيس
احلق في إصـدار أمـر باسـتـخدام الـقوة
حلـمـايـة البالد مـن هجـوم أو تـهـديد أو
هــجـــوم وشـــيك. وأضــاف أنـه اعــتـــمــد
أيـضـا عـلى قـانـون تـفـويض اسـتـخـدام
الـقوة العسـكرية الذي أقـره الكوجنرس
فـي عــام  2002حلـــرب الـــعـــراق. وقـــال
ـقـراطي إليـوت إجنل رئـيس جلـنة الـد
جلس النواب إن الـعالقات اخلارجية 
ـذكـرة تـناقـض تأكـيـد تـرامب الـسابق ا
بـأن الــضـربـة مــنـعت هــجـومـا وشــيـكـا

ـزيد ـشرعـ يـحـتاجـون ا مـضـيفـا أن ا
من اإلجــابـات. وأضـاف إجنـل في بـيـان
نـريـد أجـوبة وشـهـادة لـذلك أتـطلع إلى
شـهادة وزير اخلـارجيـة (مايك) بومـبيو
أمـام اللجنة في جلـسة مفتوحة يوم 28
من فـبـرايـر بخـصـوص الـسيـاسـة جتاه
ــا في ذلك الــضــربـة إيــران والــعـراق 
الـتي اســتـهـدفت ســلـيـمــاني وسـلـطـات
احلــرب. وأكــد مــســاعـــد بــالــلــجــنــة أن
ثول أمامها في 28 بومبيو وافق على ا
من فـبـرايـر. ولم يـرد الـبـيت األبـيض أو
وزارة اخلـارجية عـلى طلبـات للتـعقيب.
كـان بـومـبـيو قـد رفض طـلـبـ سـابـق
ـنــاقـشــة الـســيـاســة اخلـاصـة لـلــجـنــة 
بــإيــران في جـــلــســة مــفـــتــوحــة. وقــال
مــســؤول كـــبــيـــر بــاإلدارة األمــريـــكــيــة
ـتـحـدة تـوصلت اجلـمـعـة إن الـواليات ا
إلى اتــفــاق خلــفض أعــمــال الـعــنف مع
ـــا قـــد يـــؤدي إلى حـــركـــة طـــالـــبــــان 
انـــســـحـــاب الـــقـــوات األمـــريـــكـــيـــة من
ـــتــمـــردين إلى أفــغـــانــســـتـــان ودعــا ا
االلـتزام بـاالتفاق. و إبـرام االتفاق في
مـفاوضات مطولة في العاصمة القطرية
الـدوحــة وأعـقب اإلعالن اجــتـمـاع وزيـر
اخلــارجــيــة األمــريـكـي مــايك بــومــبــيـو
ووزيـر الـدفـاع مـارك إسـبـر مع الـرئـيس
ؤتمر يوم األفـغاني أشرف غني خـالل ا
اجلــمـعــة. وإذا صـمــد االتــفـاق فــإنه قـد
ـهــد الـطـريـق التـفـاق بــحـلـول نــهـايـة
الــشـــهـــر بـــشـــأن انـــســـحـــاب الـــقــوات
األمـريـكـيــة من أفـغـانـسـتـان وهـو هـدف
ــا ســـعى إلــيه الــرئـــيس األمــريــكي طــا
دونـالد ترامب الذي تعهد بإنهاء حروب
ال تـنـتهـي فيـمـا يـسعى إلعـادة انـتـخابه
لـوالية ثانية في نوفـمبر تشرين الثاني.
ـسـؤول الكـبـيـر للـصـحـفـي في وقـال ا
مـيونيخ كـانت أعمال الـعنف السبب في

دني في الندوة ثلو منظمات اجملتمع ا
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وهل يـنـفـع ان نـتـذكـر حـبــنـا  في هـذا الـيــوم فـقط. ومـا بـال األيــام الـسـابـقـة
والالحــقـة . الــسـنـة 365 يــومـاً! فـهل يــعـقل اكــتب لكٍ في يــوم احلب وتـكـون
هـديتـي في هذا الـعـيد فـقط !  وانتٍ الـتي جعـلـتيـني اعـرف معـنى احلب مـنذ

اول لقاء بيننا قبل 33 عاما. 
هل تـذكرين اول لـقاء بـيننـا . بالـتاكـيد تـتذكـرين وحتى كالمي حتـفظـينه على
يالد في مـجمع الصاحليـة  الذي شهد ميالد ظـهر قلب. جلسـنا في مطعم ا

حبنا. 
ــطـعم شـكـد حـلـو مـازلت اتـذكـر لــون فـسـتـانك ولـون حـقــيـبـتك  وقـلتٍ هـذا ا

ومرتب. الزم كل سنة جني نحتفل بي 
سأخبر احملتفل بالعيد 

بـان رسـالـتـي الـتي كـتـبـتـهـا  لكٍ عـام 91 مـازلتٍ مـحــتـفـظـة بـهـا في حـقـيـبـتك
ة واكـتشفتهـا مصادفة قبل عـام عندما  كنت ابـحث عن بعض األوراق القد
زقـة قلـيال  ووضعـتي علـيها فـوجدتـها مـركونـة في أقصى احلـقيـبة. كـانت 
ـعالـم وكلـمات الـغزل شـريطـاً شـفافـاً حتى تـبـقى حروف الـرسالـة واضـحة ا

باقية  لألبد
سأخبرهم 

انٍك لم  تـخبري اهلكٍ بـاي مشكلة حـدثت بيننـا كل هذه  السنـ حفاظآ على
اسرار بيتك .ولم تذهبي في يوم من األيام زعالنة الى بيت والدك وحتى وان
حدثت مشكلة تذهب مبتسمة لكي ال يعرفوا اذا كان هناك شي حدث بيننا

سأخبر االصدقاء 
عـندما وقعت في األسر عام 91 في الـسليمانية بـعد حترير الكويت  واختفت
اخـبــاري عـنـكم !  تـوقـع اجلـمـيع  اني اســتـشـهـدت! اال انتٍ كــنتٍ واثـقـة من
جنـاتي  !! أمي أخبرتني بـذلك قبل موتها بـأيام  من عودتي "  زوجتك چانت
تـگلي عمة لـتبچ والله عـلي يرجع سالم "  وعنـدما عدت من األسر وأنتم ال
رحـوم فيصل  هب تـعرفون ومـجتمـع في يـوم رمضاني في بـيت شقـيقي ا
اجلـميع الستـقبالي وبقـيت أنتٍ في اخر الطـابور النه تعـرف في النـهاية  أنا
لكٍ وحـدك. كانت نظرات عيـونك  الزرقاءاجلميـلة  حتكي  كل شي عن غيابي

 سأخبرهم 
بـان  طفلتنا االولى الـتي جاءت الى الدنيا سـميتيها حـنان وقلتٍ " حتى تطلع
مـثـلك حنـيـنـة حتب اَهـلهـا وكل الـنـاس ولَم تخـيب الـظـنـون حنـان  فـأصـبحت

مثاالً يقتدى بها ب صديقاتها بكرمها   ونقاوة قلبها
سأخبرهم 

بـأنك جتمعـ بعض الـدنانيـر منـذ سن  وفِـي نهايـة كل  سنـة ترسلـيها ألي
عـائلة عراقية فقيرة احلال  . وانكٍ في كل شهر رمضان تختم القرأن على

روح والديك . 
سأخبرهم 

بـان  ابني عبد الله الذي يبلغ 26 سـنة وحس وحسن ذوا األعوام لـ20 و18
رغم انـهم يعـيشـون في أوربـا لكـنهم مـلتـزمون بـصالتـهم وصيـامهم  وحـبهم
لـلرسـول محمـد ص وألل البـيت االطهـار  رغم مغريـات العـيش هنـا والفضل

لتربيتك الرائعة 
سأخبر احملتفل بعيد احلب 

ان غـايتك وأمنياتك في هذه الدنيا هو ان نـكون سعداء   ونفرح لفرح الناس
ونحزن  حلزنهم وال نكن أناني  في هذه احلياة التي تسع للجميع

لم 
تـغـركٍ أوربـا وال بـحـارهـا وخـضــارهـا وحـدائـقـهـا   ولَم تـتـمـردي مـثل بـعض
الـنساء عنـدما علمـوا ان قوان السـويد لصـاحلهم ضد الرجل.  لـكنكٍ بقيتٍ

حتمل نفس األخالق  
سأخبرهم 

انكٍ كل شي فـي  هذه الـدنـيـا . وان نـظـرات جـمـيع نـسـاء الـعـالم  ال تـساوي
نظرة  من عينيك الالئي تشبهان لون البحر 

في عيد احلب 
يجب أن نعرف 

معنى احلب 
قبل أن نحتفل به

آهـة  سـحـبت مـعـهـا آهـات  ثم عال الـصـوت في داخـلي  سـاخـطـاً  العـناَ
الـزمن الذي اوصل ثفر العراق  البصرة الـفيحاء  الى حالها اليوم .. كيف
ـدينـة شـاهدنـا صـورهـا الفـتـوغرافـيـة  وافالماً سـيـنـمائـيـة وثقت شـوارعـها
وابـنـيـتـهـا  كـفـيـلم " الـبـصـرة سـاعـة " 11 ومـكـتـبـة كـبـيـرة تـضم صـحـفـهـا
وانئ  ومـجالتهـا العـديدة ووثـائقـيات ثـبتـتهـا  شركـة نفط اجلـنوب ودائـرة ا
عروف عبر االزمنة  بعدما كانت تـتحول الى مدينة فاقدة  لعطرها الـشذي ا
مـرتع اجلـمـال والـسـكـيـنــة .. وبـاألمس  حـ عـرضت الـفـضـائـيـة الـعـراقـيـة
مـسـلـسل ( الـبـديل )وهـو مـسـلـسل عـراقي   تـصـويـر بـعض مـشـاهـده في
نصرم  الحظتُ كم هي شوارع البصرة الـبصرة اواسط تسعينات القرن ا
عادلة  وحول جـميلة  نـظيفة  حتـمل سمات احلداثـة  ترى ما الذي قـلب ا
ـدينة الوديعة  اجلمـيلة  مطمح الزائـرين   الى مجرد ذكرى مدينة .. اين ا
عـشارهـا  شـناشـيـلهـا  مـسارحـهـا  سيـنـماتـهـا  تلـفـزيونـهـا  صحـفـها 
مـتنزهاتـها .. خشّـابتها  طـورها الغـنائي  سمكـها "الصّـبور"   حالوة نهر

خوز وسوق الهنود .. و ..?
ـؤلم  ان تتحول البصرة  مدينة االحالم   إلى مدينة طاردة للجمال  من ا
ديـنة  ازدحام اكـتظاظ عـشوائي  اتـربة  مجـسرات عـلى حساب جـمالـية ا
خـانق  مـقتـربـات الـساحـات تـخـلو من الـتـنـظيم  .. بـاخـتـصار  ان الـبـصرة
فـقدت مـيـزاتهـا وارثـها واسـواقـها الـشـهيـرة وبـساتـيـنهـا وتـمورهـا  فـللـمدن
وجـوه أيضـاً وشرايـ تقـطع وذكريـات تبـتر وتـشوه  لـكن اخمللص لـتاريخ
مـديـنته عـلـيه احملـافـظة عـلى روح مـحـيـطه  والسـعي لـبـقـاء اجلمـال الـعـفوي
والفطري للمكان  السيما ان  للبصرة   مالمح  وذكريات وآماالً ولكنها ال
تـبوح مـثلـما يـبـوح البـشر كـونهـا تـمثل امـتدادا ألعـمار سـاكـنيـها الـطيـب "
الـبصاروة" عبر اجيال  وهي مساحة غير مـحدودة لطموحاتهم وتطلعاتهم..
ـعــارفي حـ اعـود   ان هــنـاك مـدنـا وعـنــد اي زيـارة الى الـبــصـرة  اقـول 

دن االخرى .. وهكذا هي البصرة ! تدخلها  فتنسى ا
اعـرفُ ان البـصـرة  حتـمل في داخلـهـا اهلـهـا وطيـبـتـهم وتاريـخـهم  مثـلـما
ـدن يــبـدأ عـنـدمـا يـفـكّـر يـحـمل اهـلـهــا مـديـنـتـهم في قــلـوبـهم  وان  تـاريخ ا
اإلنـسان في مستقـبلها ألنه حيـنها فقط يبـدأ بالعمل وعنـدما يعمل اإلنسان
من أجل مـدينته فإن العالم كـلّه يعمل معه.. فمرحى لـليد التي حتمل خارطة
عـروفة لبصرتـنا  مدينـة اخلليل بن احمـد الفراهيدي واضع اعـادة احلياة ا
علم العروض واجلاحظ  صاحب كتاب احليوان والسياب  شاعرنا الكبير.
ان مـسلـسل ( البـديل ) آخر الـشهـود على الـبصـرة الفـيحـاء  ميـناء الـعراق
الـوحيـد   يوم كانت مـدينـة ح تـمشي في أزقتـها وتـعبر
شـوارعـها وحتـدث سـاكنـيـهـا  فإن مـاضـيهـا الـشامخ
يـسـرد لك بـثقـة تـاريـخهـا اجملـيـد   فمـديـنـة بال تاريخ
هي مـدينة بال روح والبصرة هي الروح  وهي أجمل

قصيدة شعر في ديوان العراق..

فم مفتوح .. فم مغلق
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قدادي في احملاضرة كاظم ا

تـعطيل توقيع االتفاق في سبتمبر. اآلن
لـدينا اتفاق للحد من العنف. وفي حالة
قـيـام طــالـبـان بـتــنـفـيـذ مــا الـتـزمت به
فـسـنـمـضي قـدمـا في االتـفـاق. وأضـاف
أن االتـفـاق ومــدته سـبـعـة أيـام لم يـبـدأ

بعد لكنه سيبدأ قريبا. 
q¹uÞ o¹dÞ

ولم يـرد تعـليق من حـكومـة غني أو من
طــالـبــان. وال يـزال هــنـاك طــريق طـويل
لـلـوصـول إلى تـسـويـة سـلـمـيـة وإنـهـاء
ـسـتـمر الـوجـود العـسـكـري األمـريكي ا
مـنـذ مـا يـقرب من  20 عـامـا والـذي بدأ
بـعـد فتـرة وجـيـزة من هجـمـات احلادي
عـشـر من سـبـتـمـبـر أيـلـول الـتي نـفـذها

ـسـؤولـون تـنــظـيم الـقـاعــدة. وأوضح ا
األمـريـكيـون أن عـدد الـقوات األمـريـكـية
الـبـالغ قـوامـها  13 ألـفـا سـيـتم خـفضه

إلـى حوالي  8600 هـذا الـعـام سـواء 
االتــفــاق عـــلى االنــســحــاب أم ال. وقــال
الـــســـفـــيـــر األمـــريـــكـي الـــســـابق لـــدى
أفـغـانـسـتـان رونـالـد نـيـومـان إن اتـفاق
خـفض العنف خـطوة جيـدة على طريق

طويل. 
وبـعد االتفاق على االنـسحاب األمريكي
ســتـــبـــدأ مــفـــاوضـــات حــول تـــســـويــة
سـيــاسـيــة بـ طــالـبــان ووفـد أفــغـاني
. وسـتـكـون يـضم مـسـؤولـ حـكـومـيـ
إحـــدى الــقـــضـــايـــا األولى وقف إطالق

الـنار في عموم البالد. وسيكون احلوار
بــ األفـــغـــان صـــعـــبـــا ومـــطــوال عـــلى
األرجح. ورفــــضـت طــــالــــبــــان احلــــوار
مـباشرة مع احلكومـة إذ ترى أنها دمية
. ولم يـتم حتـديـد في أيــدي األمـريـكـيــ
أسـماء وفد كابول للتفاوض بعد وهناك
خالفــات عـلى تـشــكـيــله. ويـبــقى أيـضـا
رؤيـة ما إذا كـانت قيـادة طالـبان تـبسط
سـيـطرتـهـا الـكامـلـة عـلى كل مـقاتـلـيـها.
ـسـؤول األمـريـكي الـكـبـيـر أن وأوضح ا
االنـســحــاب األمـريــكي سـيــعــتـمــد عـلى
تـنــفــيــذ طــالـبــان اللــتــزامـاتــهــا إلنــهـاء
عـالقـــاتـــهـــا الــــوثـــيـــقـــة مـع الـــقـــاعـــدة

تطرفة األخرى. واجلماعات ا

ــسـؤول ســيـكــون الـتـزامــنـا من وقـال ا
حــيث خـفض الــقـوات حــسب الـظـروف
وعـلى مـراحل مـرتبط بـشـدة بـتنـفـيذهم
لاللـتزامات التي قطعوها على أنفسهم.
ـســؤول أشــار إلى أن اتــفـاق بــيــد أن ا
خـــفض الـــعــنـف يــشـــمل كـــامل الـــبالد
ويـنطـبق أيضا عـلى القـوات األفغـانية.
وسـيتـابع اجليش األمـريكي مـستـويات
الـعنف لتحديد التـزام طالبان. ويجتمع
تحدة وطالبان في مـفاوضو الواليات ا
الــدوحـة مــنـذ  2018 حــتى مع احــتـدام
قاتل دني وا ـعارك ومقتل مئات ا ا
ــتــمـردون في الــوقت الــذي وسع فــيه ا

سيطرتهم على األراضي.

×W∫ وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو (إلى اليسار) يصافح الرئيس األفغاني أشرف غني في ميونيخ UB

ـتــلـقـ وفق تــوجـيه اخلـطــاب االعالمي الى ا
نـظريـات اعالمية جـعلت من االخبـار والبرامج
مـادة شـيـقـة و مـدرسـة  يـنـهل مـنـهـا صـحـفـيو
ـقــدادي  مــفــهـوم الــعــالم اجــمع. ويــلـخـص  ا
ـهـنيـة..  بـاإلخالص للـعـمل الصـحـفي وعدم ا
تــوظــيف االخــبــار والــصــور والــفــيــديــوهــات
لـقـضايـا ال عالقـة لـها بـالـرسالـة االعالمـية .ان
ــضــلــلـة وجــود االجــنــدات و نــشـر االخــبــار ا
وتـسريـبها وفـبركتـها  .. ساهـمت في أضعاف
تـلقي بـوسـائل االعالم  في وقت  تؤدي ثـقـة ا
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي دورا اتــصـالـيـا

لتزم. هني ا مريبا اليخدم قضايا االعالم ا
ـاذج من احداث تـاريخـية وقـد قدم احملـاضر 
ـهـنـة مـثل مـقـتل مـهـمـة تــرتـبط  بـاخالقـيـات ا
األمــيـرة ديـانـا فـي بـاريس سـنـة  1997 وعـدم
نـــشـــر الــــصـــور عـــلى صـــفــــحـــات الـــصـــحف
ـــشــاعـــر الــشــعب الــبـــريــطـــانــيــة احـــتــرامــا 
الـبريـطاني.. بعـد ان تمت معـاجلة نشـر اخلبر
ثـير  بشـكل ملتـزم وبحرفـية مهـنية ـفجع وا ا
ـقـدادي ان (االصـرار عـلى نـشر عـالـيـة. وقـال ا
اخـبار ملفقة ومضلله تعرض السلم اجملتمعي
الى اخلــطــر. وجـرت بــعـد انــتــهـاء احملــاضـرة
نــقــاشــات مـــســتــفــيــضــة  من قــبل احلــضــور

ساهمت في اغناء احملاضرة).
ويـذكر ان (كـتب العـديد مـن البـحوث  الـعلـمية
فـي مـجـال االعالم اجلـديــد .. وله كـتـاب جـديـد
سـيـصدر بـعـد ايام بـعـنوان :  جـدل االتـصال/

استقراء الزمن احلقيقي).

االزمـــات). وعــلى مـــدى اكــثــر من ســـاعــة قــدم
ـــعــــروف خـــبـــرته في ـي واالعالمي ا االكـــاد
ــعــايــيـر تــدريس مــادة اخـالقــيــات االعالم  وا
ـتبـعة في  الـصحـافة الـدوليـة  التي ـهنـية ا ا
تـعتمد نظاما صارما في صياغة االخبار  وفي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــلــتــقى اإلذاعي والــتــلـفــزيــوني في احــتــفى ا
اإلحتــاد الــعـام لألدبــاء والــكـتــاب في الــعـراق
ـقـدادي الذي قـدم  محـاضرة بـالـدكتـور كاظم ا
بـعـنـوان: (مـعـايـير واخـالقيـات االعالم في ظل
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قـرار سـابق. وقـال عـضو جلـنـة الـتـربـيـة والـتـعـليم
ـان زيــدان بـرادوسـتي فـي تـصـريح الـعــالي بـالـبــر
امس انه (بـسبب عـدم تنـفيـذ نظـام العـبور في عدد
من جـامـعـات كـردستـان الـذي  اقـراره سـابـقا من
قـبل التعلـيم العالي فضال عن عـدم تخفيض اجور
ـعاهد االهلـية االمر الذي الـتعليم في اجلـامعات وا
ادى الى تــضــيف وزيــر الــتــعــلــيم خالل اجــتــمــاع
الـلـجــنـة)الفــتـا الى انه ( مــطـالـبــة رئـيس ديـوان
مـجــلس الـوزراء احلـضــور الى اجـتـمــاع االسـبـوع
ـقبل بهـدف توضـيح اسبـاب تاخـير تنـفيـذ القرار ا
اخلاص باجازة التعليم وتاخير حل مشكلة تسوية
خريجي جامعات الكتاب والقلم ونور واحلدباء). 
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دعـا رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني
ـعــنـيــة الى دعم تــنـفــيـذ قــانـون جـمــيع اجلـهــات ا
اإلصالح عــمــلــيـاً . وقــال الــبــارزاني خالل تــرؤسه
اجــتــمــاع مــجــلس وزراء االقـــلــيم امس بــحــضــور
ــالـيــة وهــيــئـة الــنــزاهـة رؤســاء ديــوان الــرقـابــة ا
واالدعـاء العام (نعمل على تـوحيد وتنظيم إيرادات
اإلقـليم ومـنـهـا واردات النـفط حـتى تكـون الـعمـلـية
ـوجب برنـامج عـمل التـشـكيـلة شـفافـة وواضـحة 
الـوزاريـة الـتــاسـعـة) مـشـددا عــلى (أهـمـيــة تـنـفـيـذ
قـانون اإلصالح رقم  2 لـلعـام  اجلاري والسـيما ان
ـواطنـ وكل عـمـلـيـة اإلصالح هي مـطـلب جـمـيع ا
األطــراف ولـــهـــذا نــطـــلب من األحـــزاب واجلـــهــات
الـسيـاسيـة  الـعمل بـصـورة عمـليـة في دعم تـنفـيذ
ـزايـدات الـسـيـاسـيـة) مـؤكدا الـقـانـون بـعـيـداً عن ا
(اســتـــمــرار عــمــلــيــة اإلصالح وســـتــشــمل جــمــيع
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وأوعــز الــبــارزاني الـى (الــوزراء بــإعــداد مــســودة
خالل  15 يـومــاً تـتــضـمن مــقـتــرحـات عن مــنـهـاج
وخــطـوات تــطــبـيق الــقـانــون لـيــتم بـلــورتـهــا قـبل
كن). وتقرر إدخـالها حيز التنفيذ في أسرع وقت 
في االجـتماع تشـكيل جلنة عـليا برئـاسة البارزاني
وعـضـويــة نـائب رئـيس مــجـلس الـوزراء والـوزراء
ـتابعـة آلية تـطبـيق القانـون في إالقليم اخملـتص 
كـمــا شــدد اجملــلس عــلى أهــمــيــة دور مــؤســسـات
اليـة و النزاهة واالدعاء الـعام في مراقبة الـرقابة ا
ـان ومــتــابـعــة تــطـبــيق هــذا الـقــانـون.وضــيف بــر
كــردسـتــان رئــيس ديــوان مــجــلس الــوزراء ووزيـر
الـتعليم الـعالي والبـحث العلمي بـسبب عدم تـنفيذ
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