
وم��ن بني م��واد م���روع قان��ون "حري��ة التعبري عن 
ال��راأي والتظاه��ر والتجم��ع ال�صلم��ي" ال��ذي و�صف��ه 
ال�ص��ارع العراق��ي باملنته��ك حلقوقه��م، م��ادة ك�صفها 
النا�ص��ط العراقي حمي��د جحجيح اأثن��اء توجهه �صمن 
ع��دد م��ن النا�صطني للربمل��ان العراق��ي وال�صغط على 

النواب لعدم الت�صويت على امل�روع.
املادة هي:

يعاق��ب باحلب�س مدة ال تق��ل عن )6( �صتة اأ�صهر ال تقل 
وال تزي��د عن �صنة واح��دة، اأو بغرامة مالية ال تقل عن 
)10.000.000( ع���رة ماليني دين��ار، وال تزيد عن 
)25.000.000( ملي��ون دين��ار، كل من مل يقدم طلبًا 
حتريريًا اإىل الوحدة االإدارية حول تنظيم اجتماع عام 

اأو تظاهرة �صلمية وفقا الأحكام هذا القانون.
ويق��ول جحجيح، م��ن داخل جمل�س الن��واب مع اأربعة 
من زمالئ��ه النا�صطني، يف ت�ري��ح �صحفي ، االثنني 
24 متوز/يولي��و،:" للم��رة الثاني��ة تب��ادر منظم��ات 
ونا�صط��ون مدني��ون الإيق��اف متري��ر م���روع قانون 
حرية التعب��ري اأو التظاهر والتجمع ال�صلمي الذي اأدرج 
على جدول اأعمال جل�صة الربملان لهذا اليوم، الأن هذه 

امل�صودة كتبت بعهد رئي�س الوزراء ال�صابق".
واأ�صاف جحجيح اأن امل�ص��ودة كتبت بعقلية بولي�صية، 
الغر���س منها حتدي��د وتقييد ح��ق التعب��ري والتظاهر 

والتجمع ال�صلمي يف العراق.
وعمل��ت الكثري م��ن املنظم��ات املهتم��ة بتعديل مواد 
م���روع القانون ه��ذا، لعدم ا�صتجابته��ا الحتياجات 
اجلمه��ور وع��دم توافقه��ا م��ع النظ��ام الدميقراطي اأو 

املعيار الدويل، ح�صبما ذكر جحجيح.
النا�صط��ني يف  م��ع  اأن ح�ص��وره  اإىل  النا�ص��ط  ون��وه 
جمل���س النواب "لنقف حمتج��ني على حماوالت بع�س 
الكت��ل ال�صيا�صية وخ�صو�ص��ا التحالف الوطني لتمرير 
ه��ذه امل�ص��ودة، ونطال��ب بدف��ع ه��ذا القان��ون للدورة 

االنتخابية القادمة.
من ناحيته، اعت��رب ال�صحفي والنا�صط املدين العراقي، 
�صمخ��ي جرب، اأن حرية التعبري عن ال��راأي هي الركيزة 
االأ�صا�صي��ة يف العملي��ة الدميقراطية، كم��ا اأنها احلرية 
االأُم ل�صائ��ر احلري��ات الفكري��ة االأخ��رى، ومظاهره��ا 

تتع��دد فق��د تكون ق��واًل اأو كتابة اأو ع��ن طريق ت�صكيل 
واإن�ص��اء اجلمعي��ات اأو عق��د االجتماع��ات والتجمعات 

وغريها من املظاهر.
واأملح جرب اإىل معايري دولية الأي قانون حلرية التعبري 
تتمث��ل باالإع��الن العاملي حلق��وق االإن�ص��ان، واملعهد 
ال��دويل للحقوق املدني��ة وال�صيا�صي��ة امل�صادق عليها 
م��ن قبل الع��راق، كم��ا اأن القان��ون ي�صتن��د اإىل املادة 
38 م��ن الد�صت��ور العراقي التي اأعط��ت احلق يف حرية 

التعبري عن الراأي بكل الو�صائل. 
واأكم��ل، هن��اك الكث��ري م��ن املالحظ��ات الت��ي ثبتها 
النا�صط��ون والباحث��ون ب�ص��اأن بع���س م��واد م�روع 
قان��ون حري��ة التعبري، والت��ي ت�صكل انته��اكا حلقوق 
االإن�ص��ان وم�ص��ادرة حقه يف حري��ة التعبري عن الراأي 

باأ�صكاله كافة.
وك�صف جرب عن مالحظات وتعديالت اقرتحت للنواب، 

على بع���س املواد ومنها املادة التي ت�صري اإىل وجوب 
اأخ��ذ اإذن للتظاهر والتي طال��ب النا�صطون ومنظمات 
املجتم��ع امل��دين اأن تك��ون اإخطارا م�صبق��ا ولي�س اأخذ 

اإذن ال�صلطات، بل اإخبارها بزمان ومكان التظاهر.
ولف��ت ج��رب اإىل اأن م�روع القانون ه��ذا، ت�صمن على 
�صل�صل��ة طويلة من العقوبات والغرامات املالية، معرباً 
"ن�صتطيع القول اإن امل�روع خمالف جلميع املعايري 

الدولية يف هذا ال�صدد".
وت�صه��د املحافظات العراقية على الدوام، وعلى راأ�صها 
العا�صم��ة بغداد يف �صاح��ات احلري��ة والتحرير، ويف 
�ص��ارع املتنب��ي، تظاهرات ع��دة وعارمة من��ذ �صنوات 
ملختلف املجاالت ال�صيا�صي��ة واالقت�صادية واالأمنية، 
ولع��ل اأبرزه��ا التي جرت خ��الل ع��ام 2015، واأ�صفر 
عنه��ا ت�ريق وزاري ح�صم جزًء من الف�صاد امل�صت�ري 

يف البالد.

يقول واثق "تزوجت قبل االحتالل ب�صبعة اأعوام، وكنت اأعي�س يف 
غرف��ة داخل بيت والدي، وب��داأت معاناتي تكرب كلما كرب اأبنائي، 
وبع��د دخ��ول اجلي���س االأمريك��ي، بات حل��م احل�ص��ول على بيت 
للعي���س �صهل املنال، نتيج��ة انفالت االأو�صاع، وب��روز �صائعات 
تفي��د ب��اأن الدول��ة �صتتجاوز ع��ن املخالف��ات، و�صتق��وم بت�صوية 

اأو�صاع ال�صكان م�صتقباًل".
وي�صي��ف واث��ق "ذهبت اأبحث ع��ن فر�صة منا�صب��ة، فوجدت هذا 
البيت ال�صغري، وهو من بقايا اأحد معامل النظام ال�صابق، ودفعت 
في��ه ثالث��ة ماليني دينار ملن و�ص��ع يده عليه، وع�ص��ت فيه عدة 
اأعوام، حتى بداأت االأجهزة احلكومية بتهديدنا بالطرد بحجة اأننا 

ن�صكن يف اأمالك الدولة".
يت�ص��اءل واث��ق "اأين �صاأذه��ب اأن��ا وعائلتي؟ اأ�صع��ار املنازل يف 
الع��راق مرتفعة للغاية. واحلكوم��ة مل تلتفت اإىل ت�صوية اأو�صاعنا 

رغ��م الوعود الكاذب��ة". وبح�صب تقرير �صادر ع��ن منظمة تابعة 
ل��الأمم املتحدة يف عام 2009، فاإن الع��راق بحاجة اإىل اأكرث من 
1.5 ملي��ون وح��دة �صكنية جدي��دة لتغطية النق���س احلا�صل يف 
الوح��دات ال�صكني��ة، وطال��ب التقري��ر ب�رورة االإ���راع يف حل 
ه��ذه امل�صكل��ة ، كما اأعلنت منظم��ة االمم املتح��دة للم�صتوطنات 
الب�ري��ة، عن تبني احلكومة العراقي��ة م�صودة قانون بدعم دويل 
تعن��ى مبعاجلة وايجاد احللول يف املناطق الع�صوائية. واأكدت ان 
الت�ري��ع اجلديد يت�صم��ن عدة خطوات من بينه��ا اإعادة التاأهيل 

للم�صاكن و اإعادة التوطني باحلد االأدنى. 
وذك��رت االمم املتح��دة، يف بي��ان �صحف��ي ، اجلمع��ة املا�صية ، 
اإن "جمل���س الوزراء يف العراق �صادق عل��ى ت�ريع قانون جديد 
ملعاجل��ة حتديات ال�صكن الع�صوائي يف الع��راق وي�صهم يف اإيجاد 
ح��ل للمعاناة طويلة االأمد للنازح��ني القاطنني يف امل�صتوطنات 
دة القانون مت  الع�صوائي��ة لف��رتات طويل��ة"، الفت��ة اىل ان "م�ص��وَّ
اعداده��ا  من قب��ل برنامج االأمم املتح��دة للم�صتوطنات الب�رية 

)الهابيت��ات(، م��ن خ��الل الدع��م امل��ادي م��ن مكت��ب ال�ص��كان 
والالجئ��ني واملهاجري��ن يف اخلارجي��ة االمريكي��ة، بع��د اإجراء 
ل��ة ومكثفة ومناق�ص��اٍت م�صهبة  بح��وث قانونية وح�ري��ة مطوَّ

�صمن املوؤ�ص�صات املعنية".  
واأ�ص��اف البيان، ان "الت�ريع اجلدي��د �صوف يتمخ�س عن  تنفيذ 
عدد من احللول ذات �صياٍق حمدد، ي�صمل اإعادة التاأهيل للم�صاكن 
و اإع��ادة التوط��ني باحل��د االأدن��ى،  وكذل��ك اإع��ادة تعدي��ل قطع 
االأرا�ص��ي، وتطبي��ق التخطيط احل���ري املتكام��ل وحتويل تلك 
املناط��ق اإىل م�صتوطنات ر�صمية ف�صاًل عن احلد من ظهور املزيد 

من التجاوزات والع�صوائيات".
واأو�ص��ح البي��ان، ان��ه "يف مت��وز 2015، كان جمل���س ال��وزراء 
يف الع��راق ق��د �ص��ادق على  خارط��ة الطريق ملعاجل��ة حتديات 
امل�صتوطن��ات غ��ري الر�صمي��ة يف الع��راق، الت��ي قدمته��ا وزارة 
التخطي��ط بالتع��اون م��ع برنام��ج االأمم املتح��دة للم�صتوطنات 
الب�رية، حيث ان تلك الظاهرة باتت ت�صكل عبئًا ثقياًل من خالل 

تنامي اآثارها ال�صلبية على املدن العراقية على جميع امل�صتويات 
اإن  واالأمنية"،مبين��ًا  والعمراني��ة  واالقت�صادي��ة  االجتماعي��ة 
"خارط��ة الطري��ق ت�صكل��ت  وف��ق  اأربعة حم��اور اأ�صا�صية  وهي 

املحور الفني، واملايل، واملوؤ�ص�صاتي، والت�ريعي". 
واأ�ص��ار البي��ان، اىل ان��ه "عم��ل برنام��ج الهابيت��ات يف الع��راق 
جنب��ًا اإىل جن��ب م��ع وزارة التخطيط و وزارة االإعم��ار واالإ�صكان 
والبلديات واالأ�صغ��ال العامة اإ�صافًة اىل املحافظات على تر�صيم 
حدود مناطق امل�صتوطنات غري الر�صمية ُمت�صمنًة  املناطق التي 
حتت��وي على النازحني داخ��ل املراكز احل�ري��ة لتمكني تطبيق 

احللول احل�رية الفنية وفق الت�ريع اجلديد".
وُيَع��د الربنام��ج الوطن��ي الإع��ادة تاأهي��ل وتنظي��م امل�صتوطنات 
ن تكميلي للربنامج  الع�صوائي��ة ومناطق النازح��ني مبثابة مك��وَّ
احلكوم��ي الرئي�صي الإعادة االإعمار و �ص��وف ي�صاهم بالتاأكيد يف 
ت�صهيل تنفيذ االأجندة احل�رية اجلديدة وكذلك يف تطبيق اأهداف 

التنمية  امل�صتدامة �صمن ال�صياق احل�ري يف العراق.

العمل تطلق سراح 56 حدثًا موقوفًا الشهر الماضي

وصول أول شحنة من المواد الغذائیة اإلیرانیة إلی مدینة الموصل

بغداد � متابعة : اأعلنت وزارة العمل، االثنني، اطالق �راح 56 حدثا موقوفا ال�صهر 
املا�صي، م�صرية اإىل انها تقوم دورات تاأهيلية يف االق�صام اال�صالحية التبعة لها.
وقال املتحدث با�صم الوزارة، عمار منعم، يف بيان �صحفي ، انه "مت اطالق �راح 
)56( حدثا من االق�صام اال�صالحية التابعة لدائرة ا�صالح االحداث خالل حزيران 
2017"، مبينا ان "االحداث الذين اطلق �راحهم من االق�صام اال�صالحية توزعوا 
بني )26( حدثا موقوفا وخم�صة احداث تخلية وثمانية احداث باالفراج ال�رطي، 

و)17( حدثا بالعفو العام".
واأ�ص��اف، ان "الدائ��رة ر�صحت )12( حدث��ا �صمن برنامج الرعاي��ة الالحقة الذي 
ي�ص��ع احلدث حتت رعاية برام��ج ار�صادية خا�صة قبل وبعد اطالق ال�راح بثالثة 
ا�صه��ر"، م�ص��ريا اىل ان "الدائرة لديه��ا برامج �صحية بالتعاون م��ع دائرتي �صحة 
بغ��داد الك��رخ والر�صافة مت��ت من خاللها احال��ة ع�رة اح��داث اىل امل�صت�صفيات 
واملراك��ز ال�صحي��ة وت�صجي��ل )29( زي��ارة من قب��ل اطباء خمت�ص��ني يف خمتلف 
املج��االت الطبي��ة الجراء معاينات والوق��وف على حالة االح��داث ال�صحية اإذ مت 

اجراء )1135( معاينة طبية يف االق�صام اال�صالحية".
يف �صي��اق اآخ��ر، ا�ص��ار منع��م اىل ان "الدائرة نف��ذت خالل �صهر حزي��ران املا�صي 
برام��ج تاأهيلية مل�صتفيدي االق�صام اال�صالحية ت�صمنت دورات يف جمال احلدادة 
والنج��ارة واحلا�صبات واحلالقة واخلياطة واخلط والر�ص��م والتاأ�صي�صات ال�صحية، 
ف�ص��ال ع��ن التدبري املن��زيل �صارك به��ا )195( حدث��ا موزعني ب��ني )26( دورة 
تدريبية"، الفتا اىل ان "هذه الدورات تاأتي من اجل اك�صاب احلدث مهارات مهنية 

تعينه على العمل ومزاولة مهنة بعد اطالق �راحه".

بغ��داد � متابعة : اأعلن رئي�س الدائرة التع��اوين ملنتجى املواد الغذائية مهدي كرميي 
تفر�صي،عن و�صول اأول �صحنة من املواد الغذائية االإيرانية اإىل مدينة املو�صل .

وذك��رت و�صائل اعالمية اإنه،بعد الق�صاء على تنظيم داع�س االرهابي وحتقيق االأمن 
الن�صبي فى املو�صل بداأت عملية ت�صدير املواد الغذائية االإيرانية اإىل املدينة العراقية 

وو�صلت اأول �صحنة منها اإىل البلدة القدمية باملو�صل."
واأ�ص��اف اأن 'ال���ركات االإيراني��ة تلبى حاجات الع��راق للمواد الغذائي��ة بن�صبة 15 

باملائة وبقيمة ت�صديرية تبلغ 900 مليون دوالر �صنويا'.
وتاب��ع اأنه " توجد بع�س العراقيل التى ت�صعه��ا االأو�صاع االأمنية غري امل�صتقرة فى 
الع��راق اأم��ام �ص��ادرات ال�صلع االإيرانية'، م�ص��ريا اإىل اأن 'نح��و 80 باملائة من املواد 
الغذائية االإيرانية ت�صدر اإىل كل من العراق واالإمارات والكويت وال�صني وافغان�صتان 
وتركي��ا وكوري��ا اجلنوبي��ة وتركمان�صت��ان وطاجيك�صت��ان واأذربيج��ان وباك�صتان 

واندوني�صيا".

استئناف البصرة تؤجل محاكمة البزوني
ق��ررت حمكم��ة ا�صتئن��اف الب���رة االحتادية،االثن��ني، تاأجيل حماكم��ة رئي�س 

جمل�س حمافظة الب�رة �صباح البزوين، للمرة الثانية.
وجاء يف وثيقة �صادرة من رئا�صة حمكمة ا�صتئناف الب�رة االحتادية، حل�صت 
عليه��ا »اجلورن��ال« “تاأجي��ل حماكمة املته��م، رئي�س جمل�س حمافظ��ة الب�رة 

�صباح ح�صن البزوين، للمرة الثانية اإىل يوم 31/متوز/2017”.
وبين��ت الوثيق��ة اأ�صب��اب التاأجي��ل، قائله”لقيام��ه بالطع��ن بق��راري االحال��ة”، 
باالإ�صاف��ة اىل  “رد طل��ب الدع��وى اإىل حمكم��ة جناي��ات اخرى خ��ارج حمكمة 
ا�صتئن��اف الب���رة االحتادي��ة”. واألقي القب���س �صباح الب��زوين يف مطلع ال�صهر 

اجلاري بتهمة الف�صاد.

ناق�صت جلن��ة اخلدمات واالإعم��ار النيابية، االثنني، 
امل�ص��كالت واملعوق��ات الت��ي تواج��ه اأمان��ة بغ��داد 
واآلي��ات معاجل��ة �صح��ة امل��اء يف بع���س مناط��ق 

العا�صمة.
وقالت جلن��ة اخلدمات واالعم��ار النيابية، يف بيان 
�صحف��ي له��ا،  ان " اجتم��اع مو�صع ح�رت��ه اأمينة 
بغداد ذكرى علو�س، ورئي�س واأع�صاء جلنة اخلدمات 
واالعم��ار النيابي��ة وبع���س امل�صوؤول��ني يف اأمان��ة 

بغ��داد، مت��ت مناق�صة واق��ع اخلدم��ات يف العا�صمة 
وال�صك��ن  امل��اء  قط��اع  يف  التج��اوزات  وم�صكل��ة 
الع�صوائي ومتابعة قانون اأمانة بغداد واجلهود التي 
تبذله��ا يف تق��دمي اخلدم��ات للمواطن��ني باالإعتماد 

على تعظيم وارداتها". 
وذك��رت ان "امل�صوؤول��ني يف االمان��ة قدم��وا �رحًا 
تف�صيلي��ًا عن واق��ع عمل م�صاريع امان��ة بغداد التي 
تعم��ل بطاقتها الق�صوى وتنتج اأكرث من )4( ماليني 
ل��رت مكع��ب يومي��ًا م��ن امل��اء ال�ص��ايف ي�ص��خ عرب 
اخلط��وط الرئي�ص��ة و�ص��واًل اىل اخلزان��ات و�صبكات 

التوزيع"، مبين��ة ان "امانة بغداد توزع )300( األف 
مرت مكعب من املاء ال�صايف اىل مناطق خارج حدود 
امانة بغداد واأن جتاوزات االرا�صي الزراعية والبناء 
الع�صوائي على خطوط املاء ت�صتهلك ما يقارب حجم 

ما ت�صتهلكه املناطق ال�صكنية الر�صمية".
وا�ص��ارت اإىل اأن "التج��اوزات الت��ي حت��دث من قبل 
�صعاف النفو�س على اخلطوط الرئي�صة ت�صبب �صعف 
و�ص��ول امل��اء اىل املناط��ق الت��ي تق��ع عن��د اأطراف 
العا�صم��ة". واك��دت علو���س، وفق��ًا للبي��ان، "وجود 
متابعة ل�ص��كاوى املواطنني ب�صاأن �صح��ة املاء التي 

تظهر يف بع���س االزقة ومعاجلتها م��ن قبل الدوائر 
املخت�ص��ة ب�ص��ورة عاجل��ة" م�ص��رية اىل ان "تقرير 
منظمة اليون�صكو او�صح اأن ا�صتهالك الفرد البغدادي 
م��ن امل��اء ي�ص��ل اىل )400( لرت مكع��ب يوميًا ومن 
املفرت�س ان ي�صل اىل )120( لرتاً مكعبًا يوميًا عرب 

اإلتزام املواطنني برت�صيد املاء". 
واالإعم��ار  اخلدم��ات  جلن��ة  "اع�ص��اء  ان  وتابع��ت، 
النيابي��ة قدم��وا مقرتح��ًا ب��اأن حتال عملي��ة جباية 
اجور امل��اء على �ركات ا�صتثماري��ة كما هو احلال 

بالن�صبة للكهرباء".

اأعل��ن املتح��دث الر�صم��ي ملجل���س الق�ص��اء االأعل��ى 
القا�ص��ي عب��د ال�صت��ار بريقدار،االثنني، ع��ن ت�صجيل 
حماكم االأح��وال ال�صخ�صية يف الب��الد كافة اأكرث من 
14 األف زواج خالل �صهر حزيران املا�صي، يف وقت 

�صجلت املحاكم اأربعة اآالف حالة طالق تقريبًا.
اإن  وق��ال البريق��دار، يف بي��ان تلقت��ه »اجلورن��ال« 
“حماك��م الب��الد �صه��دت ت�صجي��ل )14255( زواجًا 
و)3792( حالة طالق خالل �صهر حزيران املا�صي”.
واأ�صاف اأن “حمكمة ا�صتئناف بغداد الر�صافة احتلت 
املرتب��ة االأوىل بع��دد ح��االت ال��زواج  فيم��ا احتل��ت 
ا�صتئن��اف نين��وى املرتب��ة الثاني��ة وهي اإ�ص��ارة اإىل 

عودة احلياة للمدينة املحررة حديثا”.
وع��ن الط��الق لف��ت اإىل اأن “حمكمة ا�صتئن��اف بغداد 
الكرخ ج��اءت باملرتبة االأوىل بع��دد حاالت انف�صال 

االأزواج”.

اك��دت وزارة ال�صح��ة العراقي��ة، االثن��ني، ان وزي��رة 
ال�صح��ة عديلة حم��ود وجهت خالل لقائه��ا مدير عام 
ال�ركة العام��ة لت�صويق االدوية وامل�صتلزمات الطبية، 
باال���راع بتوفري احتياجات برنام��ج اللقاحات لعام 

2018 ومتطلبات عالج االمرا�س ال�رطانية.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا ، ان "وزي��رة ال�صح��ة 
والبيئ��ة وجهت خالل لقائها مدير عام ال�ركة العامة 
لت�صوي��ق االدوي��ة وامل�صتلزم��ات الطبي��ة، باال���راع 
بتوف��ري احتياج��ات برنام��ج اللقاحات لع��ام 2018 
ومبا ي�صه��م يف دميومة الربامج واحلم��الت التلقيحية 
م��ن االمرا�س والتف�صيات الوبائي��ة".  ووجهت حمود، 
بح�ص��ب البي��ان، "بتلبية احتياج��ات ومتطلبات عالج 
االمرا�س ال�رطانية من االدوية وامل�صتلزمات الطبية 
وخا�ص��ة مرك��ز االورام ال�رطاني��ة يف مدينة الطب". 
وا�صاف��ت ال��وزارة ان��ه "مت مناق�ص��ة تعزي��ز الر�صي��د 
الدوائ��ي للدوائ��ر ال�صحي��ة يف املناط��ق املح��ررة من 

عجالت اال�صعاف وامل�صتلزمات الطبية .

لجنة الخدمات النیابیة تناقش مع أمانة بغداد آلیات معالجة شحة الماء في العاصمة

للمرة الثانیة .. ناشطون یحبطون مشروع قانون یقید حریة التعبیر في العراق 

تحدیات السكن العشوائي في العراق .. وعود في مهب الریح 

14 ألف زواج و 4 آالف 
طالق خالل حزیران الماضي

وزیرة الصحة توجه بتوفیر 
اللقاحات لعام 2018 ومتطلبات 

األمراض السرطانیة

بغداد ت متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

ي�شكن �ل�شاب و�ثق يف �إحدى 
�لع�شو�ئيات �لتي باتت ظاهرة 

من ظو�هر مدينة بغد�د. ويعمل 
هذ� �ل�شاب يف حتميل ب�شائع 

�لتجار على ظهره، حتى يتمكن 
من �شد رمق �أبنائه �أو يبعث فيهم 

بع�ض �لدفء حتت �شقف بيت 
متهالك، وجدر�ن رطبة من جر�ء 

بركة �ملياه �يل جتمعت مقابل 
بيته. 

متكن نا�شطون عر�قيون 
من عرقلة ت�شويت 

جمل�ض �لنو�ب �لعر�قي 
للمرة �لثانية على م�شروع 

قانون يكمم �لأفو�ه 
ويحا�شب بال�شجن 

و�لغر�مة �لباهظة كل 
مو�طن يفكر بالتظاهر 

مثل كل �لتظاهر�ت 
�لتي ثارت �شد �لف�شاد 

و�ملت�شببني ب�شياع �لبالد 
و�أ�شقطوه بيد �لإرهاب.
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