
 
يف ما م�سى ولأكرث من 20 عاما، كان �إ�سماعيل تيمور 
ز�د� )45 عاما( يدير متجر� يف �س��وق �س��ارع "ت�س��يكني 
باكتظاظ��ه  ي�س��تهر  كان  �ل��ذي  كاب��ول  يف  �س��ريت" 
وباألو�نه. لكنه �ليوم يقول "�نخف�س��ت مبيعات �ل�سجاد، 
ل �أحد يرغب يف �بتياع �س��جاد م�س��نوع يدويا".ويخرب 
وكالة فر�ن�س بر�س �ن "�أفغان�س��تان ت�ستورد �ل�سجاد�ت 
�لإير�نية �مل�سنوعة �آليا باأ�سعار �أقل"، م�سري� �إىل �أن هذه 
�ل�سجاد�ت تفتقر �إىل �لتميز و�ملتانة و�جلمال.لكن �لنا�س 
ي�سرونها لأنها �أرخ�س ثمنا، ما �أدى �إىل تر�جع مبيعاته 
بن�سبة 70 باملئة خالل �لعام �ملا�سي، بح�سب ما ي�سري.
وتعت��رب �ل�س��جاد�ت من �أب��رز �لب�س��ائع �لتي ت�س��درها 
�أفغان�س��تان، وغالبا ما حتيكها �لن�س��اء يدويا يف �سمال 
�لبالد.يعر�س �إ�س��ماعيل تيمور ز�د� �أف�سل �سجاد�ته من 
بل��دة �أندخ��وي يف ولية فارياب �س��مال �لبالد، ب�س��تني 
�ألف �أفغاين )حو�يل 1300 دولر(. لكن �أحد� ل ي�سريها 
�ليوم. فيطالب �حلكومة مبنع ��ستري�د �سجاد�ت �مل�سانع 
�لإير�نية �أو رفع ر�س��وم ��ستري�دها.وي�س��ري �إىل �نه "منذ 
ف��رة وجيزة �جتمع رج��ال �لأعمال �لأفغ��ان �لعاملون 
يف قطاع �ل�س��جاد، بالرئي�س حميد ك��رز�ي. وقد �أخربنا 
�لرئي�س �أنه يف حال منعنا ��س��تري�د �س��جاد�تهم، فاإنهم 
�سيحظرون ت�سدير منتجاتهم جميعها �إىل �أفغان�ستان".
ويتاب��ع "مب��ا �أن��ه يتع��ذر علين��ا منع ��س��تري�د �س��جاد 
�مل�س��انع �لإير�نية، فينبغي لنا زيادة ر�س��وم �ل�ستري�د 

�ملفرو�س��ة على هذه �ل�س��لع م��ن ع���رة دولر�ت للمر 
�لو�ح��د �إىل 100 دولر، بحي��ث يخف�س ��س��تري�دها �إىل 
�أفغان�ستان".ويطالب �إ�سماعيل تيمور ز�د� �أي�سا حكومة 
هذ� �لبل��د �لد�خلي �لذي دمرته �حلرب، مب�س��اعدة قطاع 
�ل�س��جاد على ت�س��دير منتجاته مبا�رة �إىل �لزبائن يف 
جميع �نحاء �لعامل.ففي ظل �مل�ساكل �لتي تو�جه قطاع 
�لنقل يف �لبلد، ير�س��ل �ل�س��جاد �إىل باك�س��تان �ملجاورة 
حي��ث ينظف ويجز�أ وي�س��حن �إىل �خل��ارج، كما يزود يف 
غالب �لأحيان بعالمات باك�س��تانية.يف �ملا�س��ي، كان 
�س��تة ماليني �س��خ�س يعملون ب�س��ورة مبا���رة �أو غري 
مبا�رة يف �سناعة �ل�س��جاد �لأفغاين، �أي خم�س �سكان 

�لبالد. لكن هذه �لن�سبة �نخف�ست ب�سورة حادة.
ويك�س��ف حمم��د ظري��ف يادغ��اري نائ��ب مدي��ر ر�بطة 
م�س��دري �ل�س��جاد �لأفغ��ان لوكال��ة فر�ن���س بر���س، �أن 
"قطاع �ل�س��جاد يف �أفغان�س��تان يعتمد ب�س��ورة كاملة 
عل��ى �ل�س��وق �لعاملية".وي�س��يف "ما من نف��اذ مبا�ر 
)للبيع( يف �خلارج. فاإذ� �س��درنا �ل�س��جاد، �سوف ير�سله 
و�س��طاء �إىل �خلارج �نطالقا من باك�ستان".وت�سري غرفة 
�لتج��ارة و�ل�س��ناعة يف �أفغان�س��تان �إىل �أن �س��ادر�ت 
�ل�س��جاد �لأفغاين �نخف�س��ت م��ن 262 مليون دولر يف 
�لع��ام 2007 �إىل 149 مليون��ا يف �لع��ام 2008.ويف 
�لعام 2010، مت بيع حو�يل 400 �ألف مر مربع من من 
�ل�سجاد مقابل 48 مليون دولر. لكن هذ� �لرقم �نخف�س 
�إىل �لن�س��ف خالل �لعام �ملا�سي.ويك�سف حممد مز�مل 
يو�س��فز�ي وه��و بائع �س��جاد يف كابول "من��ذ �أن �بتعت 

�س��جاد�ت �إير�ني��ة م�س��نوعة �آلي��ا، �زده��رت �أعم��ايل".
ويتابع "هي ذ�ت كلفة منخف�س��ة، وبالتايل يف متناول 
�جلميع".وتوؤك��د �حلكوم��ة �لأفغاني��ة م��ن جهته��ا �أنها 
تتخ��ذ �لتد�بري �لالزمة مل�س��اعدة �حلرفيني �ملحليني يف 

هذ� �ملجال.
ويقول مت�س��ل كوماكي نائب وزير �لتجارة و�ل�س��ناعة 
"ب��د�أت �حلكوم��ة بالعمل على �إقامة مناطق �س��ناعية 

لغ�سل �ل�سجاد وتقطيعه".
وكان��ت حياك��ة �ل�س��جاد ت�س��كل م�س��در دخ��ل ملاليني 
�لأفغ��ان �لذين هج��رو� �إىل باك�س��تان �ملج��اورة خالل 
�س��نو�ت �حلرب، ل �س��يما �إبان �لنز�ع �لأهلي �لذي �ندلع 

يف �لت�سعينيات وتولت على �إثره حركة طالبان �حلكم.
ع��اد نح��و 80 باملئ��ة م��ن �ملنفي��ني �إىل �لب��الد من��ذ 
�لإطاحة بحكومة طالبان يف �لعام 2001، وبات �ليوم 
جزء كبري من �ل�سجاد �لباك�ستاين ي�سنع يف �أفغان�ستان 
لكنه يحمل عالمات جتارية باك�س��تانية، وفق �لبيانات 
�لر�س��مية. ول �سك يف �أن �أفغان�ستان �لتي تعترب من �أفقر 
�لدول يف �لعامل لن تتحمل خ�س��ارة �أحد �أبرز قطاعاتها. 
فاقت�س��ادها يع��وم منذ �لعقد �ملا�س��ي بف�س��ل �لهبات 
�لأجنبي��ة، كما يدع��م 130 �ألف جندي م��ن قو�ت حلف 
�سمال �لأطل�سي �لتي تقودها �لوليات �ملتحدة �حلكومة 

�لأفغانية يف وجه متمردي طالبان.
لكن من �ملرتقب �ن�سحاب تلك �لقو�ت ب�سورة كاملة من 
�لب��الد نهاية �لعام 2014، وم��ن �ملتوقع �أن يكون لهذ� 

�لن�سحاب تد�عياته �ل�سلبية على �لقت�ساد.

 
 ج��اء ذلك على هام�س ور�س��ة تثقيفي��ة �أقامتها منظمة مت��وز للتنمية 
�لجتماعية ب�س��اأن �لآلي��ات �لتعاقدية وغ��ري �لتعاقدية حلماية حقوق 
�لإن�س��ان مب�س��اركة عدد من خريجات �جلامعات و�ملعاهد، على قاعة 
مديرية �لريا�س��ة و�ل�س��باب يف مدينة �لنا�ري��ة. وقالت �ملنظمة يف 
بيان لها ، مت " �لركيز خالل �لور�سة على �آلية �لق�ساء على �لتمييز �سد 
�ملر�أة و�ملعروفة باتفاقية �س��يد�و، وكيفية �حر�م �حلقوق �ملن�سو�س 
عليها يف �ملعاهدة و�ملالحق �خلا�س��ة به��ا، ومدى تطبيق هذه �ملو�د 
ل�سيما بعد تغيري نظام �حلكم يف �لعر�ق �سنة 2003". و�أو�سح �لبيان 
"�للتز�م �ملفرو�س على �حلكومة �لعر�قية بكتابة تقارير دورية ، ودور 
�ملنظمات يف �لر�س��د و�لرقابة و�ل��ذي ينتج عنه تقرير ظل عن �لتقرير 
�حلكوم��ي يب��ني �لو�قع و�للت��ز�م بالتفاقية من وجه��ة نظر �ملجتمع 
�مل��دين معزز� بالوثائق و�لبيانات".  و�أو�س��ت �لور�س��ة بح�س��ب �لبيان 
عل��ى "�أهمي��ة �لتوعي��ة و�لتثقيف بحقوق �مل��ر�أة ل�س��يما يف �ملناطق 
�لريفية و�لنائية، و�عتماد �لإعالم ك�ريك �أ�س��ا�س لن�ر مفاهيم حقوق 
�ملر�أة و �لق�س��اء على �لعنف و�لتمييز �ملوجه �س��دها، وت�س��جيعه على 

�إقامة بر�مج تلفزيونية خا�سة بالأ�رة و�لربية على �حر�م 
�حلقوق". كما دعت �لور�س��ة �ىل "تعديل �ملناهج �لدر��س��ية مبا يتالءم 
م��ع حق��وق �لإن�س��ان و�مل��ر�أة ويعزز م��ن حتقي��ق �مل�س��او�ة يف �لنوع 

�لجتماع��ي ودور �ملر�أة و�حر�م حقوقها، وتعديل �لقو�نني مبا يحقق 
عقوبات ر�دعة لكل من ينتهك حقوق �ملر�أة و�لطفل وميار�س �لعنف".

و�س��دد �حلا���رون يف �لور�س��ة عل��ى "تفعيل دور �ل�س��لطة �لق�س��ائية 
و�ل�س��لطة �لتنفيذية ب�س��اأن تطبيق قو�نني �لعقوب��ات �جلز�ئية بحق كل 
منتهك حلقوق �ملر�أة، و�أهمية ت�ريع قانون ملناه�سة �لعنف �لأ�ري".

�إذ  �أث��ارت مو�فق��ة جمل���س �لن��و�ب �لعر�قي “م��ن حيث �ملب��د�أ ” على 
تعديل م�روع قانون �لأحو�ل �ل�سخ�س��ية خالل جل�س��ته، يوم �لأربعاء 
1 نوفم��رب ج��دل و��س��عا عل��ى �ل�س��بكات �لجتماعي��ة. وقد �أث��ار �لأمر 
ردود �أفعال و��س��عة على �ل�س��بكات �لجتماعية �سمن ها�ستاغ #كال_
لقانون_�لأحو�ل_�جلدي��د وو�س��ف باأن��ه “نك�س��ة للم��ر�أة �لعر�قي��ة”. 
وق��ال �أح��د �ملغردي��ن “قان��ون د�ع�س��ي ي�س��مح باغت�س��اب �لأطف��ال 
ب�س��ورة �رعي��ة، من �س��مح لكم بالتح��دث با�س��م �ملر�أة؟ ه��ذ� �لعر�ق 
ولي���س قندهار �أيها �لفجار”. و�أكد �آخر “طفل��ة ما ز�لت تبكي من �أجل 
دميتها تتزوج؟ �إذن ما هي م�سكلتكم مع د�ع�س؟ تت�سابقون بالقذ�رة”. 
و�نتق��د مغرد “�لد�س��تور �س��من �إ�س��المية �لدول��ة وعدم ج��و�ز �لتعدي 
عل��ى ثو�بت �لإ�س��الم، وزو�ج �لقا�ر�ت من �لثو�بت! �لد�س��تور �أ�س��ا�س 
�لب��الء”. و�أ�س��اف �آخر “�لبلد غ��ارق يف �حلروب و�لأزم��ات و�أكرث من 
40 باملئة من �سعبه حتت خط �لفقر، وبرملانه من�سغل باإ�سد�ر قو�نني 
ت�رعن �غت�س��اب �لأطفال.. هذ� حال �لعر�ق حتت حكم �لعمائم و�أمر�ء 
�لطو�ئف”. يذكر �أنه مبوجب �ملادة �لثالثة من �لتعديل �ملقرح “يلغى 

ن���س �لبند )5( من �ملادة �لعا�رة من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�س��ية رقم 
188 ل�س��نة 1959 �ملع��دل ويحل حمله ما ياأت��ي: 5- يجوز �إبر�م عقد 

�لزو�ج لأتباع �ملذهبني )�ل�سيعي و�ل�سني( كل وفقًا ملذهبه )...(”.
�ل�س��تياء مل يقت�ر على �لأو�س��اط �ل�سعبية، ف�سيا�س��يون وبرملانيون 
عار�س��و� �لتعديل، وقالت ع�سو �للجنة �لقانونية �لنيابية فرح �ل�ر�ج 
�إن قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �مل�سوت عليه من حيث �ملبد�أ يف جمل�س 
�لنو�ب “�سيكر�س �لقو�نني �لتي جاء بها د�ع�س، ويخالف قو�نني حقوق 
�لإن�س��ان �لعاملية”. قالت ع�سو جلنة �ملر�أة و�لأ�رة �لنيابية، �نت�سار 
�جلبوري، �إن “هذ� �لتعديل �نتكا�س��ة حلق��وق �ملر�أة ويعمل على تفكيك 
�لأ���رة وتكري�س �لطائفية حتى د�خل �لأ�رة”، كما طالب رئي�س كتلة 
�لوركاء �لنيابية جوزيف �سليو� هيئة رئا�سة �لربملان ب�”�لإ�سغاء �إىل 
�لكت��ل �لنيابية �لتي متثل �آر�ء �ل�س��ارع �لعر�قي”.  فيما �عتربت ع�س��و 
جلنة �مل��ر�أة و�لأ�رة و�لطفولة �لنيابية، �لنائبة ريز�ن �س��يخ دلري، يف 
بي��ان لها، �أن “تعديل قانون �لأحو�ل �ل�سخ�س��ية ه��و �إعادة �إنتاج ملا 
ي�س��مى بقان��ون �لأح��و�ل �جلعفري، وي�س��جع عل��ى زو�ج �لقا�ر�ت”. 
و�عترب معل��ق “�لعر�ق دولة مذهبية ولي�س دولة دميقر�طية، �سيا�س��يو 
�ل�س��دفة ل يبحثون عن م�س��لحة �لبلد بقدر ما يبحثون عن م�سلحتهم 
وخ��ر�ب �لبل��د”. و�أكد �آخ��ر “�لأحز�ب �لإ�س��المية دمرت �لع��ر�ق �رقًة 
ونهب��ا وقتال، و�لآن بت�ريع �غت�س��اب �لأطفال برمل��ان �لعر�ق يجمع 
�أجن���س خلق �هلل من �ل�س��و�ذ”. و�رح مغرد “مت تعدي��ل قانون �أقر منذ 

�س��نة 1959 باإباحة �غت�س��اب �لأطفال، �ل�س��نة �لقادمة �سيتم ت�ريع 
قانون و�أد �لبنات”.

ويف نف�س �ل�س��ياق قال ح�س��اب “�خل��وة �لنظيفة” عل��ى توير “�ليوم 
يري��دون ت�ري��ع زو�ج �لقا�ر�ت �لعر�قيات وغ��د�ً رمبا يقرون قانون 
�ل�سبي!”. فيما �أكد �حدهم “�إقر�ر هذ� �لقانون هو تدمري جمتمع وجعله 
م��ن جمتمعات �جلاهلي��ة، �إذ� كان �لدين يحلل هك��ذ� قانون فالدين ل 
ميثلن��ي”. ويوؤك��د مغ��رد “زو�ج �لقا�ر�ت ��س��مه �لعلم��ي بيدوفيليا، 
�أي �إن�س��ان بال��غ ي�س��تهي �لأطف��ال، وغالبًا ه��ذه �حل��الت تتو�جد يف 
�ملجتمع��ات �ملكبوت��ة”. ويف نف�س �ل�س��ياق �عترب �آخ��ر “�أي ذكر يفكر 
باغت�س��اب طفلة عمرها 9 �س��نو�ت حتت ��س��م �لدين و�لزو�ج ي�س��تحق 
�لإع��د�م كاأخف عقوب��ة على جرمه �لق��ذر !” #كال_لقانون_�لأحو�ل_
�جلديد. و�سخر �آخر “يف �لوقت �لذي ننتظر فيه �أن ت�سن قو�نني حلماية 
حقوق �ملر�أة و�لطفل ن�سطدم ب�ساعقة جو�ز تزويج �لقا�ر�ت! عن �أي 
م�سيبة نتحدث”. و�نتقدت معلقة “�أكرث من ُكرهي للرجال �مُلت�سلطني، 
كرهي للن�س��اء �ل�َس��اذجات، �لغبيات، �خلانعات، �خلا�سعات، عدميات 
�لعق��ل و�لكر�م��ة!  يف ح��ني تخ��رج ن�س��اء �لبل��د�ن �لأخ��رى للمطالب��ة 
بحقوقهن، تخرج ثّلة من ن�س��اء �لعر�ق �ل�س��اذجات لدعم قانون ي�س��لب 
كر�مته��ن ويغت�س��ب طفول��ة طفالته��ن”. وختم��ت معلقة “يف خ�س��م 
�لنجاح��ات �لت��ي جتت��اح �لع��امل يف ع�رن��ا هذ� نت�س��در نح��ن �أوج 

�لتفاهة و�لردي و�لو�ساعة و�لنحطاط”

مجلس كربالء: الحكومة المركزية لم تصرف 
المستحقات المالية للمحافظة منذ ثالثة أعوام

ضبط عجلة مفخخة شمال بغداد

اعتقال 190 متعاطيًا ومتاجرًا للمخدرات في السليمانية

بغ��د�د � متابعة: �ته��م جمل�س حمافظة كرب��الء، �لأحد، �حلكوم��ة �ملركزية يف 
بغ��د�د بعدم �ليف��اء بوعدوها ب�س��اأن �رف �مل�س��تحقات �ملالي��ة للمحافظة 
م��ن مو�زنة �حلكومة، لثالثة �أع��و�م. وقال نائب رئي���س �ملجل�س علي �ملالكي 
يف حدي��ث �س��حفي ، �ن "�حلكومة �ملركزية مل تف بوعوده��ا جتاه �ملحافظة 
م��ن خالل ع��دم توفري �م��و�ل �ملو�زنة �لحتادي��ة للمحافظة لالع��و�م 2015 
/2017/2016، و�لتي �أقرها جمل�س��ا �لوزر�ء �لنو�ب". و�أ�س��اف �ملالكي، �أن 
"تاأخر تلك �لتخ�سي�سات �أدى �ىل توقف �مل�ساريع �حليوية و�ملهمة وخا�سة 
م�س��اريع �لطرق �حلولية �لتي ت�س��اهم يف �لتخفيف من م�سكلة �لزخم �ملروري 
خا�س��ة يف �لزيار�ت �ملليونية، ��س��افة �لكر�جات �لكبرية وم�س��اريع �ل�رف 
�ل�س��حي و�مل��اء و�ملد�ر�س �لتي و�س��ل ق�س��م منها �ىل ن�س��ب �إجن��از متقدمة". 
وتاب��ع، �أن "زي��ارة �لأربعني هذ� �لع��ام  �عتمدنا على جه��ود دو�ئر �ملحافظة 
و�لإير�د�ت �ملحلية وبجهود �لفرق �لتطوعية و�ملنظمات و�لأحز�ب للم�س��اهمة 
يف �خلط��ط �لأمنية و�خلدمية وخطة �لنقل". و�أ�س��ار �ىل، "حاجة �ملحافظة �ىل 
�م��و�ل ل�س��د �جور رو�تب �لأج��ر�ء �ليومني يف دو�ئر �لبلدي��ة و�لكهرباء وباقي 
�لدو�ئ��ر"، د�عي��ا �جله��ات �ملعني��ة يف �حلكوم��ة �لحتادي��ة �ىل "�ل�س��تجابة 
ملطالبه��م". و�أو�س��ح، �أن "�حلكوم��ة �ملركزي��ة مل تلت��زم مبا ت���رح به جتاه 
حمافظتن��ا مبا يتعل��ق باجلانب �ملايل منذ عام 2015 و�ىل �لن، جمرد وعود 
ل تطبي��ق له��ا على �ر���س �لو�ق��ع ونحن مع ذل��ك مطالبني بتوف��ري �خلدمات 
ملالي��ني �لز�ئري��ن ونحن ل منل��ك  مبالغ مالي��ة تكفي لهذه �لطلب��ات". ولفت 
�ملالكي، �إىل �أن "كربالء �أ�س��بحت مدينة عاملية وو�جهة للعر�ق لنها ت�ستقبل 
مالي��ني �لز�ئري��ن من خمتلف �لبل��د�ن �لعربية و�لأجنبية، ويج��ب �ن توفر لها 

�مو�ل وم�ساريع ت�ساهم يف تطويرها وخدمة �لز�ئرين".

بغ��د�د – �جلورن��ال : متكن��ت �لق��و�ت �لأمنية، �لي��وم �لأحد، من �س��بط عجلة 
مفخخة ومعاجلتها من قبل �جلهد �لهند�سي �سمال بغد�د.

وقال��ت قيادة عمليات بغد�د، يف بي��ان �أن “�لقو�ت �لأمنية يف قيادة عمليات 
بغ��د�د متكن��ت من تنفيذ و�ج��ب تفتي�س يف منطق��ة )�لبو خالد( �س��من قاطع 
�س��مال بغ��د�د، نتج عنه �س��بط عجلة مفخخة ن��وع بر�زيل��ي ل حتمل لوحات 

ت�سجيل مت معاجلتها من قبل �جلهد �لهند�سي”.
و��س��اف “متكن��ت قوة من قي��ادة عمليات بغد�د من تنفي��ذ و�جب تفتي�س يف 
منطق��ة )�لهيتاوي��ني( �س��من قاط��ع غرب بغ��د�د، نتج عن��ه �لعث��ور على )5( 
عبو�ت ��س��طو�نية �ل�س��كل مع��دة للتفجري، و)3( م�س��اطر تفج��ري من خملفات 
د�ع�س، بال�سافة �إىل �إلقاء �لقب�س على عدد من �ملطلوبني وفق مو�د قانونية 

خمتلفة.

 بغ��د�د � متابعة:�علن��ت مديرية مكافح��ة �ملخدر�ت يف �ل�س��ليمانية، �لحد، عن �عتقال 
10 كيلوغر�م من مادة  190 متهما بتعاطي و�لجتار باملو�د �ملخدرة،موؤكدة �سبط 
�لرياق يف �حد �ملخازن. وقال جالل �مني بك مدير مكافحة �ملخدر�ت يف �ل�سليمانية 
خ��الل موؤمتر �س��حفي،�نه "مت �عتقال 190 متهما بتعاط��ي و�لجتار باملو�د �ملخدرة 
خ��الل ع��ام، لفت��ا �ىل �ن ق��و�ت مكافحة �ملخ��در�ت �س��بطت 10 كيلوغ��ر�م من مادة 

�لرياق يف �حد �ملخازن و2 مليون حبوب خمدرة، كان �سيتم توزيعها يف �ل�سو�ق".
و�ك��د، "�نخفا�س معدل تعاطي �لن�س��اء للمو�د �ملخدرة يف ه��ذ� �لعام مقارنة بالعو�م 

�ل�سابقة". 

�عل��ن �م��ر �لفوج �لث��اين يف قي��ادة عملي��ات �جلزيرة 
مبحافظ��ة �لنب��ار �لعقي��د ح�س��ني �ملعم��وري �لي��وم 
�لح��د، ع��ن �خ��الء 40 عائل��ة م��ن ق�س��اء ر�وه ع��رب 
�لزو�رق �لنهرية من �سفة نهر �لفر�ت مبنطقة �حل�سى 

�ىل مناطق �منه غربي �لنبار .
وق��ال �ملعم��وري ملر��س��ل "�جلورن��ال" �ن”�لق��و�ت 
�لمنية من �لفرقة �ل�سابعة متكنو� من �خالء 40 عائلة 
�غلبهم من �لن�س��اء و�لطفال عرب �لزو�رق �لنهرية من 
�س��فة نهر �لفر�ت بق�ساء ر�وه من منطقة �حل�سى �ىل 
�جلهة �لخر من �لنهر ونقلهم �ىل مناطق �منه وتوفري 

�ملو�د �لغذ�ئية و�خلدمات �لطبية �لعاجلة”.
و��س��اف �ن “ع���ر�ت �لعائالت حت��اول �لهروب من 
مركز ق�س��اء ر�وه و�لتي ي�س��يطر عليه��ا تنظيم د�ع�س 
�لرهابي و�لقر�ب من نهر �لفر�ت ل�س��مان �لو�سول 
للق��و�ت �لمني��ة و�خلال���س م��ن ع�س��ابات د�ع���س 
�لرهاب��ي”. و�علن��ت خلي��ة �لع��الم �حلرب��ي، �م���س 
�ل�سبت ، �نطالق عمليات حترير ناحية �لرمانة وق�ساء 
ر�وة غرب حمافظة �لنبار، وبعد �ساعات قليلة متكنت 
�لق��و�ت �لمنية م��ن حترير ناحية �لرماني��ة بالكامل 

و�قتحام ر�وة.

�ك��دت وز�رة �لعدل، �لحد، �ن �جناز منظومة كامري�ت 
�ملر�قب��ة رفع م�س��توى �لجر�ء�ت �لمني��ة و�لإجر�ئية 
يف عم��وم �لوز�رة، موؤكدة �ن ن�س��ب هذه �ملنظومة يف 
د�ئرة �ل�سالح �لعر�قية عزز من تطبيق معايري حقوق 

�لن�سان.
وقال �ع��الم وز�رة �لعدل يف بي��ان تلقته "�جلورنال" 
، �ن "�جن��از ه��ذ� �مل���روع �حلي��وي، حق��ق تو��س��ال 
ب��ني �ملقر �مل�س��يطر يف مركز �لوز�رة مع �ل�س��جون يف 
بغ��د�د و�ملحافظات، ومبا ي�س��من �لتعام��ل �ليجابي 
م��ع خمتلف �حلالت و�ل�س��يطرة عليه��ا دون تفاقمها، 
مبين��ا �ن وجود �ملر�قب��ة بالكامري�ت وعلى م�س��احة 
�مل��ر �لو�حد فند �دع��اء�ت �جلهات �ملغر�س��ة بوجود 
�نتهاكات حلقوق �لنزلء د�خل �سجون د�ئرة �ل�سالح 

�لعر�قية".

قطاع السجاد يئن تحت وطأة المستورد اإليراني

موجة الجدل في قانون األحوال الشخصية.. ناشطات يطالبن بعقوبات رادعة عن التمييز ضد المرأة

إخالء 40 عائلة من راوه 
عبر الزوارق النهرية

العدل: إنجاز منظومة كاميرات المراقبة 
عززت مستوى األمن في السجون

االنبار- الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

 بغداد ـ متابعة

دعت عدد من النا�شطات 
يف جمال الدفاع عن 

حقوق املراأة يف العراق 
احلكومة العراقية اىل 

تطبيق القوانني املحلية 
وااللتزامات الدولية 

اخلا�شة بحقوق املراأة، 
فيما �شّددن على �شرورة 

اعتماد االعالم ك�شريك 
ا�شا�س لن�شر مفاهيم 
الق�شاء على العنف 

والتمييز املوجه �شد 
الن�شاء يف البالد.

طوال عقود من الزمن ازدانت 
املنازل حول العامل ب�شجاد 

اإ�شماعيل تيمور زادا االأفغاين 
امل�شنوع يدويا، لكن اأعماله 
اليوم تعاين من م�شاكل يف 

الت�شدير ومن مناف�شة �شديدة 
من قبل املنتجات االإيرانية 

امل�شنعة اآليا.
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