
م��ن اه��م الركائ��ز اال�سا�سية لبن��اء نظ��ام ي�ؤمن بحق 
االف��راد يف التعب��ر وامل�سارك��ة ان��ه يرتب��ط مبفاهيم 
منه��ا )حري��ة التعب��ر عن ال��راأي ، التجم��ع ، التظاهر 
ال�سلمي( فال يخفى على اأحد ما للعناوين الثالثة التي 
حملها م�رشوع القان�ن من اأهمية كربى خ�س��سًا يف 
البل��دان ذات االنظم��ة الدميقراطية او الت��ي تن�سد بناء 
نظ��ام دميقراط��ي ر�سني ، حيث تعد ه��ذه املفاهيم او 
احلق�ق من الركائ��ز اال�سا�سية لبناء نظام ي�ؤمن بحق 

االف��راد يف التعب��ر وامل�سارك��ة .. وراأت كتلة امل�اطن 
ان حري��ة التعب��ر والتعبر ع��ن الراأي حري��ة مكف�لة 
كفلها الد�ست�ر على ان تك�ن وفق �س�ابط معينة تنظم 
ه��ذه احلري��ة ك��ي ال تتح���ل احلري��ة اىل "ع�س�ائية". 
وق��ال النائب عن الكتلة ، �سلي��م �س�قي، ل�"اجل�رنال" 
اإن "اجلمي��ع م��ع حري��ة التعبر ع��ن ال��راأي والتظاهر 
ا�س���س  م��ن  ه��ي  املمار�س��ات  ه��ذه  الن  والتجمه��ر 
الدميقراطي��ة وال ميك��ن التغاف��ل عنها ولك��ن يجب ان 
تق�م وفق �س�ابط الن اي عمل من دون �س�ابط يدخل 
�سم��ن الع�س�ائي��ة ".واأ�س��اف �س�ق��ي، اإن "  اخل��الف 

امل�ج���د يف جمل�س الن�اب ح���ل امرين االول منهما: 
ه��ل يكف��ي االإ�سعار بغر���س التجمهر؟ وال��راأي الثاين: 
يتطل��ب م�افقة م�سبق��ة، فال��راأي االول يكفي اال�سعار 
الن ق�سي��ة امل�افقات تدخل فيها م��اآرب �سيا�سية يف 
حني اأن الراي االخر يق�ل يجب ان تك�ن هناك م�افقة 
م�سبق��ة واله��دف منه��ا ت�ف��ر احلماي��ة للمتظاهرين 
اوال وثاني��ا وحتدي��د املكان والزم��ان واالهداف التي 
ين��ادي به��ا املتظاه��رون ال�سيم��ا وان او�س��اع البلد 
ا�ستثنائي��ة". وه��ذا م��ا اكدت��ه امل�اثي��ق واملعاهدات 
الدولي��ة كاالع��الن العاملي حلق���ق االن�س��ان والعهد 

ال��دويل للحق�ق املدنية وال�سيا�سية، ولدينا يف العراق 
تاأ�سي��ل د�ست�ري لهذه احلق�ق ورد يف الد�ست�ر الدائم 
ل�سن��ة 2005 وه� تكّف��ل الدولة مبا ال يخ��ل بالنظام 
العام واالآداب وحري��ة التعبر عن الراأي بكل ال��سائل 
املق��روءة وامل�سم�ع��ة واملرئي��ة وحري��ة االجتم��اع 
والتظاه��ر ال�سلم��ي على ان تنظ��م وفق��ا للقان�ن. يف 
ح��ني راأى ائتالف دولة القان���ن اأن هناك انفالتًا يف 
م�اقع الت�ا�سل االجتماعي وال بد من ان يك�ن تقنني 
يف ه��ذه احلرية . واأ�سارت ع�س��� يف االئتالف النائب 
،عالي��ة ن�سي��ف، ل�"اجل�رن��ال" اإن الربمل��ان العراقي 

اأج��ل الت�س�ي��ت عل��ى قان���ن حرية التعب��ر يف وقت 
خروج التظاهرات يف العديد من املدن العراقية كي ال 
تفهم حرية التعبر على انها انفالت، وذلك الن قان�ن 
ّع به��دف ر�سم اآلي��ة ل�سمان حرية  حري��ة التعبر ���رشرُ
التعب��ر عن ال��راأي ب��كل ال��سائل وحري����ة االجتماع 
والتظاه��ر ال�سلمي وحق املعرفة مب��ا ال يخل بالنظام 
الع��ام او االداب العام��ة وحتدي��د اجله��ات امل�س�ؤول��ة 
ع��ن تنظيمه��ا ومعاقب��ة املخالف��ني. واأ�ساف��ت، ان " 
امل���رشع تق�س��د يف جع��ل القان���ن وفق��ا ملح��ددات 
معين��ة ت�س��ان بها احلري��ات العام��ة ومين��ع انتهاك 

االع��راف والق�ان��ني والتقاليد واخل�س��سي��ة الفردية 
لال�سخا���س والديانات ومن هذا املنطلق قام امل�رشع 
العراق��ي بتنظيم احلق�ق ال���اردة يف ن�س املادة 38 
بقان�ن ي�سمن ايجاد ق�اع��د قان�نية ت�سمن ممار�سة 
ه��ذه احلق���ق ب�س��كل �سلمي وقان���ين". وا�س��ارت اىل 
اأن "القان���ن ال��ذي �سيت��م ت�رشيعه هنا قان���ن كافل 
و�سام��ن ملمار�سة هذه احلق�ق اواًل، ومبا ال يتعار�س 
مع املحددات التي ن�ست عليها املادة 38 ثانيًا وهي 
النظام العام واالداب العامة وان يتم ممار�سة كل ذلك 

ب�س�رة �سلمية".

تجاوزات جديدة على قوت المواطنين.. توزيع وجبة من الطحين الرديء والعوائل تستخدمه علفًا للحيوانات 
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ذي ق��ار - خا���س: حذرت اللجن��ة االقت�سادي��ة واملالية يف جمل���س حمافظة ذي قار 
م��ن التالعب باحلنطة املجه��زة ملطاحن املحافظة وا�ستبداله��ا بن�عيات رديئة داعية 
امل�اطن��ني اىل التبلي��غ عن اي �سبهات يف هذا املجال . وق��ال رئي�س اللجنة ر�سيد ال�رشاي 
للج�رن��ال ، ان البع���س قد يحاول تبديل احلنطة املجهزة م��ن ال�سايل�ات اإىل املطاحن وهي 
حنط��ة حملي��ة درج��ة اأوىل باأخرى اأقل ت�سنيفا منه��ا . واكد ان جمل���س املحافظة وجه اجلهات 
الرقابية و�رشكة ت�سنيع احلب�ب يف ذي قار بت�سديد الرقابة ومتابعة حركة ال�ساحنات من ال�سايل� 
اىل املطاح��ن ومطابقته��ا بت�سجيل كامرات املراقبة . كما دعا ال�رشاي من لديه معل�مات عن حاالت 
تبديل حنطة او حماولة التالعب بها اىل ابالغ اجلهات الرقابية يف وزارة التجارة اأو اللجنة االقت�سادية 
يف املجل���س التخ��اذ ما يلزم . وي�ستكي امل�اطن العراق��ي من �س�ء مادة الطحني املجهزة له ،  فاملنتج الذي 
مت ت�زيعه �سمن مفردات البطاقة التم�ينية على اأهايل النا�رشية ال�سهر اجلاري كان رديئا جدا لدرجة اأن اأغلب 

االأ�رش عزفت عن تناوله ، والق�سم االخر ا�ستخدمه علفا للحي�انات. 

ح��ذرت جلنة االم��ن والدف��اع الربملاني��ة العراقية م��ن م�رشوع  
�سع���دي امرك��ي لتجنيد 34 األف جندي بزع��م مقاتلة االرهاب 
يف كل م��ن الع��راق و�س�ري��ا  وعدته  ين��درج يف اطار خمططات 
مريب��ة لك���ن هذه الق�ة م��ن مك�ن مع��ني يف املنطقة "يف اطار 
مق��ررات امل�ؤمت��ر االمرك��ي اال�سالم��ي العربي وال��ذي اقيم يف 

الريا�س.
مراقب�ن اكدوا ان "الر�سالة االأمركية كانت ع�سكرية وت�سامنية 
بامتي��از م��ع امل���رشوع الطائف��ي ال�سع���دي و�سكل��ت ا�ستجاب��ة 
�رشيع��ة ملعاجل��ة وم�اجه��ة �سل�سل��ة م��ن املخ��اوف واله�اج�س 

االأمنية احلدودية.
 وا�ساروا اىل ان االإدارة االأمركية اي�سًا وعلى هام�س »الرتتيبات 
االأمني��ة« االأخ��رة التي تخ��دم ا�سرتاتيجية وا�سنط��ن يف العراق 
و�س�ريا ا�ستجابت مل�رشوع قدمي  ي�ستند اإىل »ت�سليح قبائل �سنية 
« ب�س���رة ت�سه��م يف العزل اجلغ��رايف للح��دود العراقية االردنية 

وال�س�رية حتت م�سمى ال�ساتر الدمي�غرايف االأمني
ويب��دو ان خط��ة جدي��دة يف ه��ذا ال�سي��اق �سيت��م تد�سينه��ا ومن 
املت�ق��ع ان ي�فر ترامب نف�سه الغطاء يف ظل خطابه الذي حتدث 
في��ه ع��ن ت�سكيل ق���ة اأمنية وع�سكري��ة م�سرتكة تت���ىل مطاردة 

االإرهابيني واملت�سددين.
وحتدث��ت معل�مات �سابقة ع��ن ا�رشار امركي باع��ادة اأمن�ذج 
ال�سح���ات يف اطار حماربة داع�س والعمل على حل ق�ات احل�سد 

الع�سائري يف املناطق املحررة وخا�سة حمافطة االنبار 
واع��رتف البيت االأبي�س يف وقت �سابق  باأَنّ كثراً من التفا�سيل 
ح���ل كيفية عمل الق�ة اجلديدة م��ا زالت غر حم�س�مة، حيث اإَنّ 
دول املنطق��ة حتمل �سغائن تاريخي��ة عميقة جتاه بع�سها، كما 
ها ال تتفق ح�ل بع�س الق�سايا الرئي�سية، مبا يف ذلك م�ستقبل  اأَنّ

الق�سيتني العراقية وال�س�رية.

ويف ه��ذا ال�س��دد ق��ال ع�س� جلنة االم��ن والدف��اع يف الربملان 
ا�سكن��در وت���ت  ل� اجل�رن��ال ان” امل�ساركة يف النات��� ال�سع�دي 
االمرك��ي تع��ّد خيانة عظمى للع��راق و�سعبه، وال ميك��ن القب�ل 
الداع��م االول  ال�سع�دي��ة ه��ي  النات��� باعتب��ار  مبق��ررات ه��ذا 

لالإرهاب".
وا�س��اف ان"اله��دف م��ن عقد النات��� وا�سح وطائف��ي وال ميكن 
امل�ساركة فيه لك�نه يراد منه اراقة الدماء يف املنطقة على ا�س�س 
مذهبي��ة وعرقي��ة". وا�س��ار اىل ان "العراق يرف���س رف�سا قاطع 
تدخ��ل اي ق���ة اجنبي��ة او خليجية على ار�س��ه بحجج االرهاب، 

ال�سيما وان تنظيم داع�س باتت نهايته قريبة".
يف حني ا�ستنكر املحلل اال�سرتاتيجي ،واثق الها�سمي، يف حديث 
ل�"اجل�رن��ال" ه��ذه اخلط���ة وو�سفها بغ��ر امل�فق��ة، م�ؤكدا ان 
حر���س نين���ى اذا كان���ا يع��ّدون انف�سهم عراقيني فه��م جزء من 
الدول��ة العراقية فمن غر املمك��ن التعامل مع حر�س دولة اخرى 
خارج ال�سياقات الد�ست�رية والقان�نية ومن ثم تعد هذه اخلط�ة 
خرق��ا كب��را لل�سي��ادة العراقية والب��د من تقدمي م��ن يخط� هذه 

اخلط�ة اىل املحاكم العراقية". 
واأ�س��اف، اأن "هذا دليل على تف��كك امل�سهد العراقي ب�سبب وج�د 
والءات اىل دول اخ��رى عل��ى ح�س��اب ال���الء لل�ط��ن لي���س فقط 
حلر���س نين���ى وامنا هن��اك اطراف اخ��رى". وا�س��ار اىل "ان ما 
يحدث عملية �سيطرة دول خارجية على امل�سهد العراقي منذ عام 
2004 وهذه اخلط�ة احدى نتاجاتها وهي لي�ست بامل�ستغربة". 
واأك��د ان هن��اك والءات خارجية والنظ��ر اىل امل�سالح اخلارجية 
قب��ل م�سلحة البل��د ، وا�ستدرك قائ��ال: اإن" هن��اك حالة من عدم 
االلت��زام مبب��ادئ االم��ن ال�طن��ي العراق��ي وامل�سلح��ة ال�طنية 
طرح  العراقية".وان فك��رة ت�سكيل "حلف النات��� العربي" كانت ترُ
ناق�س على مدار ال�سن�ات املا�سية، ولكن حتى االآن مل ت�ؤيدها  وترُ

احلك�مة االأمركية ب�سكٍل �رشيح. 
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االجتماعي��ة  وال�س���ؤون  العم��ل  وزارة  طالب��ت 
ب��سع حزمة �س�اب��ط ت�ساهم فيها ال�زارة للحد 

من ت�رشب العمالة االجنبية اىل �س�ق العمل.
وق��ال وكي��ل ال���زارة ،عب��د الكرمي عب��د اهلل، يف 
بيان اإن "هناك حاج��ة فعلية ب�رشورة التعاون 
مع اجله��ات املعنية ومنها مديري��ة االقامة يف 
وزارة الداخلي��ة وخا�س��ة بعد بيانه��ا عن دع�ة 
العراقيني اىل ت�سحيح ال��س��ع القان�ين للعمال 
االجان��ب الذي��ن يعمل���ن يف املح��ال التجارية 

وغره��ا من امل�ساري��ع ال�سناعية".  وبني وكيل 
ال���زارة" اهمي��ة القيام بحمل��ة ت�ع�ية تثقيفية 
جتاه ت���رشب العمالة االجنبي��ة ت��سح املخاطر 
االجتماعي��ة املرتتب��ة ع��ن تدف��ق االف العم��ال 
االجان��ب م��ا جعل �س���ق العم��ل يفتق��ر لالأيدي 
العراقي��ة ب�سبب انخفا�س االجر املمن�ح للعامل 

االجنبي".
وت�سه��د ال�ساح��ة العراقية وج�داً كب��را للعمالة 
اال�سي�ية وخا�سة البنغالية  والتي تعمل باج�ر 
تعد اق��ل بكثر مم��ا تتقا�ساه العمال��ة العراقية 

التي بات يت�سع فيها نطاق البطالة.

ك�س��ف االحتاد ال�طن��ي الكرد�ستاين عن خارطة 
الطري��ق الت��ي انبثق��ت من��ه بثم��اين نق��اط مت 
قب��ل جمي��ع  م��ن  عليه��ا  والت�سدي��ق  االتف��اق 
قي��ادات احل��زب وان اغل��ب االراء م��ن االحزاب 
الكرد�ستاني��ة االخرى تعاملت معه��ا بايجابية 
با�ستثن��اء م�قف احل��زب الدميقراطي من نقطة 

واحدة.
وق��ال داودي "  ان خارطة الطريق التي انبثقت 
من��ه بثم��اين نق��اط مت االتف��اق عليه��ا، لك��ن 
يعرقله��ا م�ق��ف احلزب الدميقراط��ي من ق�سية 

رئا�سة االقليم .

وا�س��اف داودي "عل��ى الرغم م��ن حتفظ احلزب 
الدميقراط��ي عل��ى النقط��ة الت��ي تخ���س ق�سية 
رئا�س��ة االقلي��م وااللي��ة الت��ي طرحه��ا االحتاد 
ال�طن��ي الكرد�ست��اين �سمن النق��اط يف خارطة 
جاري��ة  ت��زال  ال  املباحث��ات  ان  اال  الطري��ق 
لل��س���ل اىل تق��ارب يف وجه��ات النظ��ر مب��ا 

ي�سمن م�سلحة �سعبنا اواًل".
وبني الداودي " ان اراء حركة التغير واالحزاب 
اال�سالمي��ة الكرد�ستانية حي��ال خارطة الطريق 
كان��ت ايجابي��ة ن�سبي��ا" وان اغل��ب الت�جه��ات 
ال�سيا�سي��ة الكرد�ستانية ت�س��ر اىل احل�ار البناء 
م��ن اجل حل جميع اخلالف��ات وال��س�ل اىل ما 

ير�سي جميع االطراف".

نف��ت  اللجنة االمني��ة يف جمل�س حمافظة بغ��داد، وج�د غزوة 
اإرهابي��ة بالتزامن مع �سهر رم�سان، الفتة النظر اىل ان تنظيم 

داع�س جلاأ اىل احلرب االعالمية بعد ف�سله ع�سكريا.
وق��ال ع�س� اللجنة االمنية يف حمافظ��ة بغداد ، �سعد املطلبي 
ل�)اجل�رن��ال( "وردت معل�م��ات ا�ستخباراتي��ة ت�ؤك��د وج���د 
حت��ركات لداع���س يف منطق��ة الفل�ج��ة والعدواني��ة املتاخمة 
للعا�سمة ومت ر�سد تلك التحركات من قبل االجهزة االمنية".

 وا�ساف ان " تنظيم داع�س رمى بكل ما ميلك ملحاولة اخرتاق 
الدفاع��ات االمنية لكن الق�ات االمنية و�سعت خططًا لل�سيطرة 

عليها وال ميكن ان ي�سن هجمات اخرى كال�سابق ".
وا�سار اىل ان" تنظيم داع�س االرهابي جلاأ اىل احلرب االإعالمية 

بع��د هزميت��ه يف �ساح��ات القتال عل��ي يد الق���ات االمنية يف 
حمافظة نين�ى ".

وكان��ت قيادات يف احل�سد ال�سعبي ح��ذرت من ا�ستغالل الق�ى 
"االرهابية" �سهر رم�سان ل�سن هجمات انتقاما ملا حلق بهم 

من الف�سل على يد الق�ات االمنية يف معارك امل�اجهة". 
فف��ي دي��ايل، ومركزها مدين��ة بعق�بة على بع��د 60 كم �رشق 
العا�سمة بغداد، تكررت يف االأ�سابيع القليلة املا�سية هجمات 
ل�"خالي��ا نائم��ة"، خ�س��س��ا يف �سم��ال �رشق��ي املحافظ��ة، 
انطالق��ا م��ن مناط��ق زراعي��ة �سا�سع��ة، ي�سعب عل��ى الق�ات 

العراقية مراقبتها على الدوام.
ووف��ق نقي��ب يف اجلي���س العراقي �سم��ال �رشقي دي��اىل، فاإن 
"مناط��ق �سمال ���رشق بعق�بة وا�سعة، وت�س��م ع�رشات القرى 
وم�ساحات زراعية �سا�سع��ة، وال ميكن لق�ات اجلي�س وال�رشطة 

ال�سيطرة املطلقة على حتركات اخلاليا النائمة فيها".
واأو�س��ح اأن "تنظيم داع�س االإرهابي خ���رش معركته املبا�رشة 
�س��د اجلي���س يف املحافظة، واعتم��د �رشيعا عل��ى اإ�سرتاتيجية 
التخف��ي والعم��ل �رشا الإرب��اك ال��سع االأمني، وه��ذا ما ح�سل 
يف بع�س املناطق، حيث هاجم عنا�رش التنظيم م�اقع للح�سد 

ال�سعبي واأخرى للح�سد الع�سائري والق�ات االأمنية".
وق��ال حبيب ال�سمري، وه� �سابط برتبة نقيب يف ال�رشطة، اإن 
"ت�ساع��د وترة هجمات عنا�رش داع���س خالل االأيام القليلة 
املا�سي��ة دفع القي��ادة الع�سكرية اإىل تنفيذ عملي��ات ع�سكرية 
وا�سع��ة يف مناط��ق �سمال �رشق��ي ديايل، للق�س��اء على خاليا 
داع���س وامل�ساندي��ن له��م، لك��ن هناك م�سكل��ة ت�اج��ه الق�ات 
االأمني��ة تتعل��ق بقل��ة تع��اون املدني��ني يف االإب��الغ ع��ن هذه 

العنا�رش".

ق��ال ع�س��� جمل���س حمافظة نين���ى دل��دار ح�سن ان  
غي��اب حماف��ظ  نين���ى ن�ف��ل العاك���ب ع��ن جل�سة 
اال�ستج�اب ال�سابقة اتاح كل االحتماالت يف م��س�ع 
اقالته، ف�سال عن االجراءات االدارية اخلا�سة مبجل�س 
املحافظ��ة ي�س�بها الكث��ر من الغم����س وال�سفقات 

اخلفية.
وا�ساف ح�سن يف ت�رشيح خا�س للج�رنال ان هناك 
ت�رشيبات من داخل جمل�س املحافظة بعر�س دفعات  
مالي��ة  عل��ى بع���س االع�س��اء يف املحافظ��ة لغل��ق 
وترتي��ب امللف��ات امل��راد التحقيق فيه��ا واال�ستح�اذ 

على من�سب املحافظ . 
جل�س��ة  �ستك���ن  املقب��ل  "الثالث��اء  ان  اىل  وا�س��ار 
اال�ستج�اب للمحافظ  وحت��ى االن ال ت�جد معل�مات 

ح���ل طبيعة امللفات التي �سيت��م التحقيق فيها وهذا 
خمال��ف للقان�ن والذي يحت��م ان تك�ن هناك ملفات 
معروف��ة ل��دى اع�س��اء جمل���س املحافظ��ة لغر���س 
التحقي��ق فيها ولع��ل الهدر املايل واالم��ن �سيك�نان 

على راأ�س قائمة اال�ستج�اب يف املحافظة. 
 وب��ني ح�س��ن ان اال�ستج���اب ي�س��ر وف��ق الت�سفيات 
دد  والت�س�يات ال�سيا�سية  ،م�سرا اىل ان اال�ستج�اب حرُ
للتقارب من جهة �سيا�سية ت�سغط على اع�ساء جمل�س 
نين���ى وهي احلزب الدميقراط��ي الكرد�ستاين ، مبينا 
ان  هن��اك ت�رشيبات  بزيارات  لرئي�س االقليم م�سع�د 
ب��ارزاين م��ن ال�سخ���س املر�س��ح ملجل���س املحافظ��ة 
وا�ستغ��الل ب��ارزاين  وج���د بع���س اع�س��اء جمل���س 
نين�ى  يف االقلي��م يف ممار�سة �سغ�طه لغلق ملفات 
معين��ة يف اال�ستج�اب  وال��ذي ال يتعلق بامل�اطن بل 

بالت�سفيات ال�سيا�سية و�رشاع املنا�سب. 

تبدأ بتسليح وتمويل العشائر السنية وتجنيد 34 ألف عنصر ..

قلق عراقي من الدوافع الطائفية لمشروع "الساتر الديموغرافي األمني" األميركي السعودي!!  

»غزوات« رمضان.. أكاذيب تروجها جهات سياسية داعمة لداعش هدفها ترويع الناس

مجلس نينوى يفضح خيوطها.. الكرد يصفون حساباتهم معنا وطبخة "جاهزة" لإلطاحة بالمحافظ

العمل تقّر بأن البنغال »ابتلعوا« سوق التشغيل 
من العراقيين لرخص أجورهم

الطالبانيون: تمسك بارزاني بالرئاسة يعرقل 
حل األزمة الكردية 

بغداد ـ ثائر جبار

بغداد ـ سهير الربيعي 

بغداد - خاص

كركوك- فراس الحمداني

بغداد -  فادية حكمت 

بغداد- سهير سلمان
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

اتحاد الكرة 
يضع الجنرال على راداره

يثير جدال كبيرًا.. مشروع قانون حرية التعبير يواجه عاصفة من االنتقادات ونواب يدافعون عنه: ال نريد انفالتًا 
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