
دع��ت النائبة عن ائتالف دول��ة القانون عالية ن�صيف، 
اأم���س االربعاء، جمل�س ال��وزراء اىل عقد اجتماعاته يف 
جمل���س حمافظة بغداد لبح��ث �صبل النهو���س بالواقع 

االأمني واخلدمي للعا�صمة.
وقال��ت يف بي��ان له��ا اإن “بغ��داد ت�صم �صبع��ة ماليني 
عراق��ي اأي اأن تعداده��ا اأك��ر م��ن تع��داد �ص��كان دول 
باأكمله��ا، ويفرت�س اأنها العا�صمة وواجهة البلد وحمط 
رح��ال الوف��ود الدبلوما�صي��ة وروؤ�ص��اء ال��دول، وه��ي 
املدينة امل�صهورة عامليًا بتاريخها احل�صاري وتراثها 
الفكري واالأدبي والعمراين، لكنها ولالأ�صف تعاين واقعًا 
اأمنيًا وخدميًا وعمراني��ًا بائ�صًا اليتنا�صب مع مكانتها 

و�صهرتها.
اكت��وت بن��ار  اأك��ر حمافظ��ة  اأن بغ��داد   ، واأو�صح��ت 
اخلدم��ات  تراج��ع  وعان��ت  والتفج��رات  االإره��اب 
كالكهرب��اء واملج��اري واك�ص��اء ال�ص��وارع والت�صج��ر، 
حت��ى ان بع�س املحافظ��ات بات حاله��ا اأف�صل بكثر 
من حال العا�صمة، وهذا احل��ال املوؤمل يتطلب ا�صتنفار 
اجله��ود و�صح��ذ الهم��م والطاق��ات يف جمل���س الوزراء 
للنهو���س به��ا يف كل املجاالت، ومن ث��م يتوجب على 
جمل���س الوزراء عق��د اجتماعاته يف جمل���س املحافظة 
وبحث ال�صبل الكفيلة باإنهاء م�صاكلها وتلبية متطلبات 

االأهايل.
و�صددت ن�صيف عل��ى ، �رضورة اأن تكون هناك قرارات 
ا�صتثنائي��ة من قبل ال�صلط��ة التنفيذية يكون من �صاأنها 
االرتق��اء باأو�صاع العا�صمة اأمني��ًا وخدميًا وعمرانيًا، 

وجعلها مب�صتوى �صهرتها يف ال�رضق االأو�صط والعامل.
وتذيل��ت العا�صم��ة العراقية بغ��داد قائمة ال��دول التي 
توف��ر اأعلى م�صتوى جلودة احلي��اة بح�صب قائمة �رضكة 
مر�ص��ر لال�صت�ص��ارات للمدن التي توف��ر اأعلى م�صتوى 
جل��ودة احلياة للع��ام الثامن على الت��وايل بح�صب عدة 
معاي��ر مثل اال�صتق��رار ال�صيا�ص��ي والرعاي��ة ال�صحية 

والتعليم واجلرمية والرتفيه والنقل.

واو�صح اال�صدي يف بيان �صحفي، اأن “الغر�س من 
التحالف، هو  التي قام و�صيقوم بها وفد  الزيارات 
الدول  تلك  م�صوؤويل  مع  االإقليمية  االأو�صاع  بحث 
�صد  العراقيون  يخو�صها  التي  احلرب  وم�صتجدات 
التي  املتالحقة  واالإنت�صارات  )داع�س(  ع�صابات 

حتققها القوات االأمنية وقوات احل�صد ال�صعبي”.
اخلليجيني  م�صيفيه  الوفد  ُيطلع  ان،  املوؤمل  ومن 
على ورقة الت�صوية ال�صيا�صية املطروحة على طاولة 
النقا�صات من اجل حتقيق “امل�صاحلة الوطنية” يف 

العراق.
“م�رضوع  اأن  اىل  االط��ار  هذا  يف  اال�صدي،  واأ�صار 
لبناء  م�رضوعًا  يت�صمن  وال��ذي  الوطنية  الت�صوية 
دولة املواطنة على اأ�صا�س الد�صتور العراقي �صيكون 
زيارته  خالل  الوفد  �صيحملها  التي  امللفات  �صمن 

املرتقبة لتلك الدول اخلليجية” .
رئي�صه  الوطني” برئا�صة  “التحالف  وزار  وفد من 
من  كاًل  املا�صي   ني�صان  منت�صف  احلكيم  عمار 
املو�صوع  لبحث  واإي��ران،  واالأردن  وتون�س  م�رض  

ذاته.
ر�صمية  اإىل م�رض بحفاوة  احلكيم،  زيارة  وحظيت  
التي  الر�صمية  اللقاءات  يف  جت�صدت  للنظر،  الفتة 
راأ�صهم  وعلى  م�رض،  يف  امل�صوؤولني  مع  عقدها 
اإ�صماعيل  وه�صام  ال�صي�صي،  عبدالفتاح  الرئي�س 
رئي�س  عبدالعال  علي  والدكتور  ال���وزراء،  رئي�س 
الربملان، و�صامح �صكري وزير اخلارجية، والدكتور 
االأمني  اأبوالغيط،  واأحمد  االأزهر،  �صيخ  الطيب  اأحمد 

العام جلامعة الدول العربية.
على  احلكيم  عر�س  القاهرة،  اإىل  زيارته  وخ��الل 
فيه  ت�صارك  حوار  ب�صاأن  اإقليمي  موؤمتر  عقد  م�رض 
اىل  باالإ�صافة  وي�صمل  باملنطقة،  املحورية  القوى 

م�رض كاًل من ال�صعودية وتركيا واإيران.
ال�صفارة  مبقر  �صحفي  موؤمتر  يف  احلكيم  وق��ال 
العراقية يف القاهرة: " الحظنا تفاهًما م�رضًيا لكل 

ما يقرب وجهات النظر بني دول املنطقة، ونتمنى 
هذا  بخ�صو�س  وا�صح  موقف  اىل  م�رض  ت�صل  اأن 
االقرتاح". واأ�صاف ، عر�صت على الرئي�س امل�رضي 
عبدالفتاح ال�صي�صي مقرتًحا لعقد موؤمتر اإقليمي من 

هذا النوع، من دون اأن ي�صر اإىل الرد.
وحول العالقات االقت�صادية مع م�رض، قال احلكيم 
قد  العراقي  بالنفط  م�رض  ت��زوي��د  "اإجراءات  اإن 

انتهت".
بني  غاز  اأنبوب  �صيلحقه  النفط  اأنبوب  اأن  واأ�صاف 
ملدينة  ومنها  االأردنية،  والعقبة  الب�رضة  مدينتي 
ا�صرتاتيجية  فر�صة  �صيوفر  ما  امل�رضية،  العري�س 

لربط م�صالح الطاقة بني البلدان الثالثة"، ومل يقدم 
تفا�صيل حول تلك اخلطط.

وج��ود  يف  ع��راق��ي��ة  رغ��ب��ة   ، ع��ن  احلكيم  وك�صف 
العالية  التناف�صية  القدرة  ذات  امل�رضية  ال�رضكات 
ر�صالة  اأي  وجود  نافًيا  العراق،  اإعمار  اإع��ادة  يف 
عن  احلكيم  واأع���رب  م�رض.  اىل  يحملها  اإي��ران��ي��ة 

ا�صتعداد بالده ال�صتقبال زيارات من االأزهر.
الها�صمي  واث���ق  ال�صيا�صي  املحلل  ق��ال  ب���دوره 
الت�صوية  مو�صوع  طرحه  يف  ج��اد  التحالف  ان 
ال�صيا�صية وجممل الق�صايا واملعطيات الكبرة يف 
العراق مع  الكبر املوجود يف  االنفتاح  ظل وجود 

الدول  لهذه  رغبات  هناك  واأن  العربية  الدول  هذه 
باالنفتاح و�صتكون عاماًل رئي�صيًا ي�صاعد احلكومة 

العراقية على تطوير عالقاتها مع الوطن العربي .
جدا  مهمة  الزيارات  هذه  مثل  اأن  الها�صمي  واك��د 
�صد  دويل  دع��م  ظل  يف  اأواًل  اعتباطية،  ولي�صت 
االره��اب��ي  داع�����س  م��ن  التخل�س  وق��رب  االره���اب 
تقارب  ظل  ويف  داع�س  مرحلة  بعد  ما  اىل  بالنظر 
املقابل  ويف   ، بال�صعودية  يبداأ  العراق  مع  عربي 
افريقية  العراق زيارة وفود عربية و�صمال  �صي�صهد 
طابع  ذات  ق�صايا  يف  للتباحث  امل�صتوى  رفيعة 
م�صرتك . يف ال�صياق ذاته يرى املحلل ال�صيا�صي علي 

تلك  تاثر  ال�صتغالل  �صي�صعى  احلكيم  ان  الربيعي 
على  والعمل  العراقية  ال�صنية  املنظومة  يف  الدول 
الت�صوية  ايجاد ار�صية م�صرتكة ال�صهامها يف دعم 
الت�صوية  تعلم حقيقية  ال  الدول  تلك  ان  اىل  ،م�صرا 
منذ  العراق  يف  للحكم  م�صاداً  جانبًا  اخذت  وانها 
عام 2003، مبينا ان التحالف الوطني يهدف اىل 
وجتفيف  اال�صتقرار  دعم  جمال  يف  العرب  حتريك 
تدفق  ووق��ف  امل��غ��رب  دول  م��ن  االره���اب  منابع 
التحالف  اأكد   . ويف �صياق مت�صل  امل�صلحني منها 
الوطني يف وقت �صابق، عدم ت�صلمه م�صودة الت�صوية 
التي تقدمت بها القوى ال�صيا�صية ال�صنية يف ني�صان 
املا�صي اىل االأمني العام لالأمم املتحدة “انطونيو 
ح�صن   ، التحالف  عن  النائب  وق��ال  غوتري�س”. 
” الكتل ال�صنية مل  اإن  خالطي، ل� »اجلورنال نيوز« 
ب�صورة  الت�صوية  ورقة  الوطني  التحالف  اىل  تقدم 

ر�صمية لكي تتم درا�صتها”.
فيها  ت�صوية  اي  يرف�س  “التحالف  اأن  واأ���ص��اف 
كانت  اذا  تطبيقها  ميكن  ال  التي  ال�رضوط  بع�س 
مت�س �صلب العملية ال�صيا�صية واحتواوؤها على بنود 
التهاون  منها  د�صتورية  خمالفات  فيها  ق�صايا  اأو 

يف جترمي البعث”.
 وا�صار ، اىل ان “هناك م�صاحات خا�صعة للتباحث 
التهاون  ميكن  ال  اخرى  م�صاحات  هناك  وقت  يف 
معها، منها م�صاألة حل احل�صد ال�صعبي وم�صاألة عودة 

البعث وتغير النظام ال�صيا�صي يف العراق”.
طرحها  التي  “الت�صوية  ان  اىل  االنتباه  ولفت 
وتعده  الد�صتور  مع  تتما�صى  الوطني  التحالف 
اي  فاإن  لذلك  االتفاقيات  لتنفيذ  الرئي�صي  املرجع 
قبل  من  مرفو�صة  الد�صتور  نطاق  خ��ارج  ت�صوية 
التحالف”. وك�صفت القوى ال�صّنية عن ورقة جديدة 
احلقتها بورقة “الت�صوية” التي �ُصلمت لالأمني العام 
 20 من  تتكون  غوتري�س  انطونيو  املتحدة  لالأمم 
 6 خالل  احلكومة  قبل  من  تنفيذها  ي�صرتط  فقرة 
القوى مب�رضوع  اأ�صهر، قبل م�صي مكونات حتالف 

الت�صوية.
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بغداد_ متابعة

»األحوال الجعفري«.. قانون اجتماعي يكشف عن استمرار التحريض الطائفي لدى الطبقة السياسية !

الموسوي والمالكي يبحثان تظافر الجهود السياسية 
لدعم الجهد األمني 

النزاهة النيابية: ال نعرف شيئًا عن المحققين الدوليين 
الذين وصلوا للتحقيق بقضايا الفساد

العبادي يصدر توجيهات جديدة لقيادة عمليات 
بغداد لحفظ أمن العاصمة

بغداد_ متابعة : بحث االأمني العام حلزب الف�صيلة االإ�صالمي عبد احل�صني املو�صوي، 
الو�صع  م�صتجدات  املالكي  نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئي�س  مع  االأربعاء،  اأم�س 
ال�صيا�صي واالأمني، واأكد الطرفان اأهمية االلتزام بالتوقيتات الد�صتورية لالنتخابات 
العامة. وذكر بيان حلزب الف�صيلة، ان “الطرفني بحثا م�صتجدات الو�صع ال�صيا�صي 
امُلحرِّرة  القوات  ومهنية  و�صجاعة  امُلتحققة  االأمنية  باالجنازات  واأ�صادا  واالأمني 

للمدن العراقية من دن�س داع�س االإرهابي”.
العامة وتوحيد  الد�صتورية لالنتخابات  بالتوقيتات  االلتزام  اأهمية  الطرفان،  واكد 
الإجن��از  اأ�صا�صية  كُمقِدمة  الوطنية  والثوابت  امل�صرتكات  على  العراقيني  كلمة 
اال�صتحقاقات امل�صتقبلية. واأ�صاف البيان، اأن املو�صوي واملالكي ركزا على �رضورة 
بناء روؤية ر�صينة تت�صافر جهوُد القوى ال�صيا�صية على حتقيقها يف مرحلة ما بعد 

داع�س وحترير املدن املغت�صبة.

�صيئًا  معرفتها  عدم  االأربعاء،  اأم�س  النيابية،  النزاهة  جلنة  اكدت   : متابعة  بغداد_ 
حني  ويف  الف�صاد،  بق�صايا  للتحقيق  العراق  اىل  و�صلوا  الذين  الدوليني  املحققني  عن 
اأو�صحت ان رئي�س الوزراء حيدر العبادي اتفق معهم من دون الت�صاور مع هيئة النزاهة 
من  النتائج  من  متامًا  مفرغًا  �صيكون  املحققني  دور  ان  اىل  ا�صارت  النزاهة،  جلنة  او 
دون التعاون معها ومع هيئة النزاهة وت�صكيل غرفة عمل م�صرتكة بني اجلهات الثالثة.
وقال الناطق با�صم اللجنة عادل نوري يف ت�رضيح �صحفي، ان "جلنة النزاهة النيابية 
ال تعرف �صيئا عن املحققني الدوليني الذين و�صلوا اىل العراق للتحقيق بق�صايا الف�صاد 
"رئي�س  ان  اىل  االنتباه  الفتا  فقط"،  االعالم  و�صائل  خالل  من  اخبارهم  ت�صمع  وهي 
الرغم  على  النزاهة  هيئة  مع  الت�صاور  دون  من  معهم  اتفق  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
اىل  اأدى  امر  النزاهة وهو  او جلنة  الف�صاد  االأوىل ملواجهة  التنفيذية  اجلهة  من كونها 

امتعا�س رئي�س هيئة النزاهة ح�صن اليا�رضي".
التعاون  النتائج من دون  �صيكون مفرغًا متامًا من  ان دور املحققني  نوري،  واأو�صح 
معها - جلنة النزاهة النيابية -  ومع هيئة النزاهة وت�صكيل غرفة عمل م�صرتكة بني 
امر  2003 وهو  �صيقومون بفتح امللفات منذ عام  الثالثة ونحن ال نعلم هل  اجلهات 
يحتاج اىل �صنوات طويلة او يكملون ما و�صلنا اليه نحن حيث اأكملنا التحقيق يف الكثر 

من امللفات وال نحتاج �صوى اىل اإرادة ملحا�صبة املتورطني فيها".

االربعاء،  ام�س  العبادي،  امل�صلحة حيدر  للقوات  العام  القائد  ا�صدر   : بغداد_ متابعة 
جمموعة من االجراءات واالوامر لقيادة عمليات بغداد، بهدف امل�صاهمة يف احلفاظ 

على امن العا�صمة وحماية ارواح املواطنني.
وقال بيان ملكتب العبادي ، ان “رئي�س جمل�س الوزراء القائد العام للقوات امل�صلحة 
حيدر العبادي ا�صدر توجيهات واوامر لقيادة عمليات بغداد خالل زيارته مقر القيادة 
واجتماعه بقادتها، واالطالع على اخلطط االمنية يف بغداد بعد التفجرات االرهابية 

التي ا�صتهدفت املواطنني يف الكرادة وقرب دائرة التقاعد”.
وا�صاف ، كما وّجه رئي�س الوزراء باهمية احباط خمططات العدو الذي يتلقى الهزائم 

على يد ابطالنا يف جبهات القتال ويحاول زعزعة اأمن املواطنني.
الت�رضيح املكتوب اكد، وجوب االقت�صا�س من كل من يريد ان يعبث بارواح االبرياء 

وعدم ال�صماح له بتنفيذ خمططاته، خ�صو�صا ونحن نطوي اآخر �صفحاته ال�صوداء.
وتعر�صت العا�صمة بغداد اىل تفجرين ارهابيني ا�صتهدفا جمعا للمواطنني يف منطقة 

الكرادة وهيئة التقاعد العامة، ما ادى اىل ا�صت�صهاد وا�صابة عدد من املواطنني.

بعد مرور شهر على زيارته مصر...  الحكيم إلى الخليج لعرض ملف التسوية 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ك�ضف ع�ضو جلنة “العالقات 
اخلارجية” النائب خالد 
اال�ضدي، اأم�س االربعاء، 
عن جولة مرتقبة لقيادة 

الوطني” اكرب  “التحالف 
كتلة برملانية يف العراق، 

لزيارة عدد من الدول 
اخلليجية.

بغداد_ فاطمة عدنان

وا�ص��ار اىل ان "زواج املراأة يف عمر الت�صع �صنوات فيه 
انته��اك �صارخ حلق��وق الطفل وهو عملي��ة يراد منها 
تفتي��ت جمتم��ع وانت��اج جي��ل م���رضد فكري��ا وماديا 

وحتى على امل�صتوى الرتبوي". 
بدوره اأو�صح وكيل رئي�س ديوان الوقف ال�صيعي ،علي 
اخلطي��ب، ان اث��ارة م�صاألة قانون االح��وال ال�صخ�صية 
الفق��ه اجلعفري ما هو اال حماول��ة لتو�صيح ان للمراأة 
حقوق��ًا ممنوحة له��ا من ال�رضيع��ة اال�صالمية الفريدة 
م��ن نوعه��ا وهن��اك حاج��ة لتو�صي��ح ه��ذه احلق��وق 
حت��ى ال تط��رح هناك موؤاخ��ذات من قب��ل املتحررين 
م��ن ال�صوابط الديني��ة".  وقال اخلطي��ب اإن " م�رضوع 
قانون االحوال اجلعفرية قانون مهم جداً وهو موجود 
اأ�ص��ال يف الكت��ب الفقهي��ة للمذه��ب اجلعف��ري وب��ات 
م��ن ال���رضوري التعريف ب��ه وت�رضيعه ر�صمي��ا ،الفتا 

االنتباه اإىل اأن اأغلب بنود ذلك القانون معمول بها يف 
احلي��اة االجتماعي��ة". وا�ص��اف ، اأن" قانون االحوال 
ال�صخ�صي��ة ه��و �صمان��ة حلق��وق امل��راأة كم��ا الرج��ل 
فيما يتعل��ق بالزواج والطالق وامل��راث وجعل احلق 
اكر للم��راأة خا�صة يف مو�صوع الط��الق حيث اعطى 
للمراأة احلق برفع طلب الطالق فيما لو طبقت ال�رضيعة 
الذي��ن  االخ��رون  ام��ا  وتاب��ع،  ال�صحي��ح".  بال�ص��كل 
يوؤاخ��ذون عل��ى هذا القان��ون وما موجود في��ه فاإنهم 
يقفون ه��ذا املوقف النهم مل يدر�ص��وه جيدا وبالتايل 
يري��دون االنتقا�س م��ن ال�رضيعة اال�صالمي��ة والتمرد 
عليه��ا يف وق��ت اأن اهلل �صبحان��ه وتعاىل كف��ل للمراأة 
حقها يف احلي��اة والتعليم واي�صا يف الزواج فال ُتكره 
املراأة عل��ى الزواج حتى لو كان م��ن اختيار ابويها".   
م��ن جهته قال التحالف املدين املعار�س للقانون يف 
بي��ان ان "هناك اأنباًء موؤكدة م��ن داخل الربملان عن 
نواي��ا وحماوالت ت�رضيع قوان��ني مت رف�صها منذ مدة 

من قبل منظم��ات ن�صوية وحقوقية واكادميية٬ ب�صبب 
خمالفته��ا القوان��ني العراقي��ة واملعاه��دات الدولي��ة 
كم���رضوع )قان��ون االأح��وال ال�صخ�صي��ة اجلعفري( او 
مب�صمون��ه". وا�ص��اف٬" هذه املرة مت ط��رح القوانني 
باأ�صم��اء اأخ��رى"٬ م�ص��را اىل ان "اخط��ر م��ا في��ه انه 
يبي��ح الزواج بالقا�رضات ويكر���س املفاهيم والتمييز 
املذهب��ي والدين��ي يف املجتم��ع العراق��ي٬ بحج��ج ال 
ت�صتند اىل م�صلحة املجتمع واال�رضة؛ ومن ثم ي�صعف 
املواطن��ة الت��ي عا���س العراقي��ون زمن��ا طويال حتت 
ظاللها متاآخني وبقدر معقول من امل�صاواة والعدالة". 
وتاب��ع٬" اننا كاأع�صاء يف التحالف والذي يتاألف من 
عدد كب��ر من منظم��ات املجتمع امل��دين والنقابات٬ 
ا�صاف��ة اىل عدد من اع�صاء الربمل��ان الراف�صني لتلك 
التوجهات٬ نوؤكد رف�صن��ا لت�رضيع القوانني التمييزية 
عل��ى اأ�صا���س الطائف��ة او الدي��ن او اجلن���س". ودع��ا 
التحالف٬ رئا�صة الربملان اىل اعالن موقفها الوا�صح 

م��ن امل��ادة 41 الد�صتورية٬ التي اتف��ق على ان تكون 
من املواد اخلالفية الت��ي ترف�صها املنظمات الن�صوية 
و احلقوقية وال ميكن اال�صتناد اليها لتقدمي ت�رضيعات 
جدي��دة٬ كما دع��ا "رئا�صة وجلان واأع�ص��اء الربملان 
اىل اعتب��ار قانون االأحوال ال�صخ�صية رقم 188 ل�صنة 
1959 القان��ون االأ�صلح للعائل��ة واملجتمع العراقي 
حاليا". واعرب التحالف عن قناعته باإمكانية القيام 
بتعدي��الت تتنا�صب مع التق��دم املطرد ملبادئ حقوق 
امل��راة وم�صاواته��ا بالرج��ل يف احلق��وق والواجبات 
وا�صتق��رار اال�رضة العراقية٬ ومبا يكر�س القامة الدولة 
املدني��ة عل��ى اأ�صا�س املواطنة احلق��ة. وا�صار اىل انهم 
يف الوق��ت الذي يعلنون فيه موقفهم الراف�س لت�رضيع 
قان��ون يت�صم��ن خروق��ات حلق��وق امل��راة واال���رضة 
العراقي��ة واملجتم��ع٬ فاإنه��م يت�صامن��ون "مع ريزان 
�صي��خ دل��ر والن��واب االآخري��ن يف رف�صه��م لت�رضي��ع 
قانون يناه�س حقوق املراة وي�صمح بالعنف �صدها.
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