
اعلنللت وزارة الكهرب�ء عن مب��رشته� ب�إ�صللاح 
رجللب  هللور  يف  املت�للرشرة  33ك.ف  االبللراج 

جنوبي الع��صمة بغداد.
وذكر بي�ن للوزارة ان "مدير ع�م توزيع كهرب�ء 
الكللرخ بهلل�ء زيللد خلللف زار من�طق هللور رجب 
وعرب جبور للمب��رشة ب�إ�صاح خط 33 ك . ف، 
الذي يغذي م�صللخ�ت الللري واملن�طق الزراعية 
يف هللور رجللب وال�صللي�فية و�صللخريجة وعرب 
جبور الللذي تعر�ض اىل ا�رشار و�صللقوط برجني 
حيللث متكنللت املللاك�ت الهند�صللية والفنية يف 
مديرية توزيللع كهرب�ء الكللرخ اجلنوبي وقط�ع 

الر�صيد.
 ومبللوؤازرة وا�صللن�د من قيلل�دة الفرقة ال�صلل�بعة 
وع�رشة من وجه�ء و�صلليوخ املن�طق، من اع�دة 
املغللذي اىل العمللل بعللد اجراء تغذيللة بديلة من 
حمطة اليو�صللفية الث�نوية الكبرية ب�صللكل موؤقت 
حلللني االنتهلل�ء من اعلل�دة االبراج اىل و�صللعه� 
الطبيعي واجراء الك�صللف الع�جل لتغيري امل�صلل�ر 

وت�أمينه.

 اأفلل�د م�صللدر حملي، ب�أن ثاثللة اأطف�ل لقللوا حتفهم 
اأثللر �صللعقة كهرب�ئيللة يف جممللع ال�صلل�حلية و�صللط 
بغداد، م�صللريا اىل اإهم�ل وزارة الكهرب�ء يف �صللي�نة 
اال�صللاك واملحطلل�ت الكهرب�ئيللة. وق�ل امل�صللدر اإن 
"ثاثة اأطف�ل توفوا، اأثن�ء مرورهم ب�إحدى العم�رات 
ال�صكنية داخل جممع ال�ص�حلية )و�صط بغداد(، نتيجة 
اإهم�ل وزارة الكهرب�ء وعدم اهتم�مه� برفع االأ�صاك 
و�صي�نة املحوالت الكهرب�ئية واإنه�ء م�صكلة التج�وز 
على خطوط الطوارئ". واأ�صلل�ف، اأنه "على الرغم من 
وجللود ع�رشات ال�صللك�وى �صللد دائرة كهربلل�ء الكرخ 
وبعلم الوزير ق��صللم الفهداوي وقد و�صلللت ال�صك�وى 
اىل املح�كللم العراقيللة برفللع دع�وي ق�صلل�ئية �صللد 
الوزير، وبقية موظفي مديرية توزيع كهرب�ء الكرخ".
واأ�صلل�ر اىل اأن "هللذا لي�للض احللل�دث االأول يف مللوت 
االأطفلل�ل داخللل املجمع حيللث تعددت تلللك احلوادث 
ب�صللبب اإهم�ل الوزارة، واأن فرق ال�صللي�نة ال تعمل اإال 

عند دفع ر�صوة له�".
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وق�ل ق��صللي االحوال ال�صخ�صللية عبد احل�صللني 
"ق�نللون  اإن  �صللحفي،  ت�رشيللح  يف  الدراجللي 
االأحوال ال�صخ�صللية ن�للض يف امل�دة 58 على اأن 
نفقة كل اإن�صلل�ن من م�له اإال الزوجة من زوجه�، 
وت�صللتحقه� طيلة بقلل�ء العاقللة الزوجية ق�ئمة 
وت�صللمل امل�أكل وامللب�ض واأمورا اخرى ك�مل�أوى 

والعاج�ت الطبية".
واأكللد الق��صللي، علللى "اأحقيللة املللراأة يف اإق�مة 
دعللوى على زوجه� اإذا مل ينفق عليه� ملدة �صللنة 
ك�ملة"، م�صللريا اإىل اأن "النفقة تقدر على اأ�ص��ض 
املقدرة امل�لية للرجل وفقً� لو�صعه االجتم�عي 
واالقت�صلل�دي". وبللني، اأنه "بعللد اإق�مة الدعوى 
�صللتكون املحكمللة اأملل�م اإملل� زوج لديلله وظيفة 
ع�مللة وحينه� يتم مف�حتة دائرته ملعرفة مقدار 

راتبه".
وظيفللة  الللزوج  امتللاك  عللدم  يخ�للض  وفيملل� 
ر�صللمية، اأو�صللح الدراجللي اأن "الزوجللة عليهلل� 
اثبلل�ت م�صللتوى دخللله وم� ميلكلله"، مردفلل� اأن 
"يف احل�لتني يخ�صللع االمللر اإىل تقرير اخلرباء 
الق�صلل�ئيني لتحديد م� ت�صللتحقه املراأة". و�صللّدد 
علللى اأن "امل�رّشع العراقللي انفرد عن بقية بلدان 
املنطقللة بوجللود فقرة تتيللح منح نفقللة موؤقتة 
للمللراأة حلللني �صللدور قللرار ق�صلل�ئي يف دعوى 

النفقة بو�صفه� اإحدى �صم�ن�ت املتزوجة".
علل�م  بنحللو  "النفقللة  اأن  اىل،  الق��صللي  ولفللت 
تخ�صللع ملتغللريات الو�صللع امل�يل للللزوج فهي 
لي�صللت ث�بتة، ولي�ض هن�ك فرق بني م� يخ�ص�ض 

للذكور واالن�ث".
واأو�صح ق��صي االأحوال ال�صخ�صية، اأن "الق�نون 
تطللرق اأي�صللً� للنفقللة التي متنح مللن االبن�ء اإىل 
االبويللن والغر�ض منهلل� تقوية اأوا�للرش التك�فل 

يف املجتمع".
وت�بللع، اأن "االغلللب يف الدعلل�وى اأن املحكمللة 
تنظللر اإىل االبللن املي�صللور يف اأنلله يتحمللل هذه 
النفقللة، لكن هذا ال مينع من �صللمول االبن االكرب 

يف جزء منه�".

واأ�صلل�ر الدراجي اإىل "امك�نية االبوين يف اق�مة 
دعلل�وى ام�م املحكمة بحق اأكللر من ابن الأجل 

احل�صول على �صبل العي�ض".
وا�صتطرد اأن "دائرة التنفيذ الت�بعة لوزارة العدل 
م�صوؤولة عن تنفيذ م� تنتهي اإليه املح�كم بداية 
مللن التبليغ ب�لقرار، ومن ثم االجراءات املتعلقة 

بتح�صيل االموال".
وبني، اأن "هن�ك امك�نية الإ�صللدار قرار ق�صلل�ئي 
بحللق مللن يتخلللف عللن دفللع النفقللة بح�صللب 
يف  عليهلل�  املن�صللو�ض  املحكمللة  �صللاحي�ت 

الق�نون".

 مللن ج�نبه، اف�د الب�حث االجتم�عي م�صللطفى 
اإبراهيللم يف تعليقه اإىل "الق�صلل�ء"، ب�أن "النفقة 
الب�حللث  الدعلل�وى املهمللة ويبللذل فيهلل�  مللن 
الزوجللني  اإرجلل�ع  االجتم�عللي دوراً مهمللً� يف 

واإنه�ء اخلاف".
واأ�صلل�ف اأن "وق�ئع ت�صللري اإىل اأن بع�ض الن�ص�ء 
ي�صتخدمن هذه الورقة لل�صغط على رج�لهن من 

اأجل العودة اىل الع�ض الزوجية".
ولفللت اإىل اأن "اغلب حلل�الت االتف�ق على مقدار 
النفقللة ينتهي ام�من�، وب�لتلل�يل ال توجد ح�جة 

للجوء اإىل اخلبري الق�ص�ئي".

جولة في معهد الفنون الجميلة للدراسة المسائية 
واكللد ال�صلليد عميللد املعهللد اال�صللت�ذ )فللاح 
املر�صللومي( علللى ت�صللكيل عللدد مللن اللج�ن 
التللي ت�أخللذ علللى ع�تقهلل� ا�صللتام طلبلل�ت 
املتقدمللني للدرا�صللة امل�صلل�ئية يف معهدنلل� 
حيث �صللكلت جلنة رئي�صللية تت�ألللف من اثني 
ع�رش ع�صللواً برئ��صللة عميد املعهد واملع�ون 
االداري واملعلل�ون الفنللي ومعلل�ون �صللوؤون 
الطلبة و�صللتة من مديرين اق�صلل�م ومدر�صللني 
لغة عربية ومن ثم ت�صللكيل جلنة خ��صللة لكل 
ق�صللم من اق�ص�م املعهد ال�صت ال�صتام طلب�ت 
املتقدمللني وجلنة اخرى ملق�بلللة املتقدمني 
وهذه اللجنة تت�ألف من رئي�ض الق�صللم رئي�صللً� 

وخم�صللة اع�صلل�ء من اال�صلل�تذة االخت�ص��ض 
وا�صت�ذ لغة عربية.

الطلبلل�ت  ا�صللتام  ان  املعهللد  عميللد  واكللد   
للمتقدمني للدرا�صة يف معهدن� ك�ن ابتداًء من 
يوم 15/8 وي�صللتمر لغ�ية 4/9 ومت ا�صتام 
الطلب�ت وفقً� الأ�صلل�ض و�صللوابط  القبول التي 
اأعلنتهلل� وزارة الرتبيللة  متمثلة مبع�يل وزير 
الرتبيللة الدكتور )حممد اقب�ل عمر ال�صلليديل 
مبع�هللد  خ��صللً�  اهتم�مللً�  اأوىل   الللذي   )
الفنللون اجلميلللة رداً علللى بع�ض ال�صلل�ئع�ت 
املغر�صللة ب�إلغلل�ء مع�هللد الفنللون اجلميلللة 
حيللث قلل�ل :)وزارة الرتبيللة تللويل اهتم�مه� 
اخل��ض ب�ملع�هد �صللواء على م�صتوى اخلطط 
وامل�ص�ريع والقرارات والتمويل(، مبين� اأهمية 

وجللود مع�هللد الفنللون اجلميلللة يف وطننلل� 
كونهلل� تعك�للض البعللد الثقلل�يف واحل�صلل�ري 
لعراقنلل�، ومتنللى عميد املعهد جلميللع الطلبة 
املتقدمني النج�ح والتوفيق موؤكداً ان القبول 
�صلليكون وفق النجلل�ح يف االختب�ر واملق�بلة 

واملوهبة.
 ويف ال�صللي�ق نف�صلله �للرشح ال�صلليد معلل�ون 
)علللي  اال�صللت�ذ  االداريللة   لل�صللوؤون  العميللد 
حيدر خ�لللد ( ق�ئا "اخذت ادارة املعهد على 
ع�تقهلل� ا�صللتنف�ر ك�فللة الط�قلل�ت ملللاك�ت 
املعهد من ا�ص�تذة وموظفني ال�صتام طلب�ت 
املتقدمني ب�صا�صللة وي�رش من خللال تع�ون 
جميع موظفي اال�صللتام مع املتقدمني ومم� 
�صلل�عد علللى ذلللك ن�للرش التعليم�ت اخل��صللة 

يف   املعهللد  موقللع  علللى  التقللدمي  بطلبلل�ت 
�صبك�ت التوا�صل االجتم�عي و�صفحة الفي�ض 
بوك وتوزيع ا�صتم�رات التقدمي جم�نً� جلميع 
املتقدمللني مللن خال ن�رشه� على �صللفح�ت 
التوا�صللل االجتم�عللي"، واكد ال�صلليد مع�ون 
العميد لل�صللوؤون االدارية انه بعد انته�ء فرتة 
التقللدمي يوم 4/9 �صللننتقل للمرحلللة الث�نية 
والتللي  واالختبلل�ر  املق�بلللة  مرحلللة  وهللي 
�صللتجرى للفرتة من يوم 5/9 لغ�ية 11/9، 
االختبلل�ر �صلليكون حتريريللً� ب�أ�للرشاف جلنة 
من اال�صلل�تذة املخت�صني و�صلليكون لكل ق�صم 
اختبلل�ره اخل��للض للمتقدمللني للدرا�صللة فيه 

بعده� �صتكون هن�ك
 مق�بلة خ��صللة مللع املتقدمللني يراعى فيه� 

�صخ�صللية املتقدم ومنطقلله وذك�ئه وهندامه 
وغريهلل� مللن االمللور، واكللد ال�صلليد معلل�ون 
العميد لل�صوؤون االدارية "ان جميع املتقدمني 
هللم ام�نللة يف اعن�قنلل� )والللكل �صوا�صللية (

وحري�صللني علللى اختي�ر االف�صللل من خال 
جلنللة املق�بلللة واالختيلل�ر التي تتكللون من 
عدة ا�صلل�تذة م�صللهود لهم ب�الأم�نللة والنزاهة 

العلمية واالخاق الف��صلة".    
 والتقت اجلورن�ل بعدد من الطلبة املتقدمني 
للدرا�صللة يف املعهللد الذين اأكدوا على ح�صللن 
اال�صللتقب�ل مللن ادارة املعهد ونزاهة وح�صللن 
تنظيللم ا�صللتام طلبلل�ت التقدمي و�صا�صللته� 
وامل�صلل�واة بللني جميللع املتقدمني �صلل�كرين 
ادارة املعهد وجل�ن ا�صتام طلب�ت التقدمي.  

بغداد ـ خاص

جتولت ))اجلورنال(( 
يف اأروقة معهد الفنون 

اجلميلة امل�سائي املختلط 
يف املن�سور لتوثيق اآلية 
ا�ستالم طلبات املتقدمني 

للدرا�سة امل�سائية.

ك�سفت ال�سلطة الق�سائية 
االحتادية، عن انفراد 

العراق مبوقف خمتلف عن 
دول املنطقة يف ملف النفقة 
الزوجية من خالل اإمكانية 

منحها بنحو موؤقت حلني 
انتهاء دعوى ا�ستحقاقها.

أهالي الموصل يطالبون الحكومة والمجتمع 
الدولي بتوفير شبكات اتصال لهم 

مجلس ميسان يخصص قطع أراضي
للحشد الشعبي 

األنواء الجوية: طقس صحو مغبر والحرارة 
تنخفض الى 46 ْم

العراق ينفرد بموقف مغاير لدول المنطقة في النفقة الزوجية

بغداد ل مت�بعة: تعي�ض مدينة املو�صللل و�صللك�نه� املدنيني املح��رشين 
مللن قبللل تنظيللم داع�ض، ح�لللة عزلة عللن العلل�مل اخل�رجللي فبعد قطع 
�صللبك�ت اله�تللف النق�ل واالنرتنت من قبل تنظيللم داع�ض مل يعد اه�يل 
املدينللة يعرفللون م� يجللري ب�ل�صللبط. يقللول املواطن احمللد غ�من “ال 
ه�تللف نقلل�ل وال انرتنت وهم� و�صلليلت� ات�صلل�ل وتوا�صللل مهمتني يف 
هللذا الع�للرش، فقد اقللدم تنظيم ادع�ض علللى منعهم� داخللل املدينة ومن 
يثبت ا�صللتعم�له لهم يتم اعتق�له واعداملله بتهمة ت�رشيب معلوم�ت من 
داخل املدينة”. وا�ص�ف “نط�لب احلكومة املركزية و�صبك�ت االت�ص�ل 
واالنرتنللت والتح�لف الللدويل، بتوفري خدمة اله�تف النقلل�ل وتقويته� 
داخللل املو�صللل وكذلللك خدمة االنرتنللت لنتمكن من ا�صللتعم�له� داخل 
املنلل�زل ومعرفة م� يجللري من حولن�”. وك�ن تنظيللم داع�ض قد اوقف 
عمل �صللبك�ت اله�تف النق�ل يف نه�ية ع�م 2014، فيم� منع ا�صتعم�ل 
االنرتنللت املنزيل قبل �صللهر تقريب� وعللدَّ خم�لفة اوامللره جرمية امنية 

يع�قب عليه� املخ�لف ب�الإعدام”.

بغداد ل خ��ض: اأعلن املتحدث الر�صللمي ب��صللم كتلة ائتاف مي�ص�ن " عبد احل�صني 
ال�صلل�عدي " عن تخ�صللي�ض قطع اأرا�صللي للح�صللد ال�صللعبي خال اجتم�ع جمل�ض 
املح�فظللة. وقلل�ل ال�صلل�عدي "�صللوت جمل�للض املح�فظللة خللال اجتم�علله على 
تخ�صي�ض قطع ارا�صي الأبط�ل احل�صد ال�صعبي"، م�صريا اىل انه� �صوف تكون مميزة 
وتليق مب�صللتوى الت�صللحي�ت التي قدمه�، موؤكدا ب�أن ائتاف مي�ص�ن تبنى عملية 
تخ�صي�صلله� و �صللتكون مبركز املح�فظة، الفت� اإىل اأن اجلل�صللة �صللهدت ا�صت�ص�فة 
اجلهلل�ت املعنيللة " البلدي�ت، البلدية، الكهرب�ء، النفط “مللن اأجل حتديد اخلدم�ت 

للقطع املخ�ص�صة.
ويذكر ب�أن جمل�ض املح�فظة عقد جل�صللته الدورية يف مقر احل�صللد ال�صللعبي و�صللط 

مدينة العم�رة.

بغداد ل مت�بعة: توقعت هي�أة االأنواء اجلوية والر�صد الزلزايل، اأن يكون طق�ض 
اليومني املقبلني، �صحواً مع غب�ر خفيف.

الهيلل�أة يف بيلل�ن لهلل� ق�لللت اإن "طق�للض اليوم، �صلليكون يف املن�طللق ك�فة، 
�صللحواً، مع بع�ض الغيللوم وغب�ر خفيف يف بع�للض االأم�كن من املنطقتني 
الو�صللطى واجلنوبيللة، مللع انخف��ض احلرارة ب�صللع درجلل�ت يف املنطقتني 

ال�صم�لية والو�صطى وقليًا يف املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�ص�بق".
ولفتللت اىل ان "طق�للض االأحد املقبل، �صلليكون يف املن�طق ك�فة �صللحواً مع 

ارتف�ع قليل لدرج�ت احلرارة عن اليوم ال�ص�بق".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

اعلنللت ال�رشكة الع�مة لتجلل�رة احلبوب يف وزارة 
التج�رة عن ا�صللتمراره� بتجهيز املط�حن االهلية 
واحلكوميللة ب�حلنطللة املحليللة وامل�صللوقة لعلل�م 

.2016
اأكد ذلك مدير ع�م ال�رشكة املهند�ض هيثم اخل�ص�يل 

بتجهيللز  ق�مللت  الع�ملللة  املللاك�ت  "اإن  ق�ئللا 
املط�حللن االهليللة واحلكومية ب�حلنطللة املحلية 
حل�صللة �صللهر متوز يف فرع املثنى لل�رشكة" حيث 
بلغللت الكميلل�ت املجهزة من احلنطللة 6243 طن 
وبن�صللبة %63 ب�ال�صلل�فة اىل مب��رشته ب��صتام 
كميلل�ت احلنطة مللن الدرجة االوىل والللواردة من 
حم�فظة اربيل حيث يتم تفريغه� داخل ال�صومعة 

وح�صللب خطة املن�قلة التي اعده� ق�صللم الت�صويق 
يف ال�رشكة.

واأ�ص�ف " ان الكمي�ت الواردة من احلنطة املحلية 
امل�صللوقة اىل حم�فظللة املثنى بلغللت 5000 طن 
حيث ق�مللت املاك�ت الع�ملللة بتفريغ 519 طن 
وان املتبقي منه� 4500 طن �صيتم تفريغه خال 
االي�م املقبلة، وبلغت كمي�ت احلنطة امل�صوقة يف 

حم�فظة مي�ص�ن 11406 طن ح�صة �صهر متوز.
مبين� ان اجم�يل م� مت جتهيزه من �صلل�يلو بعقوبة 
بلغ 15766 الف طن و�صلليتم جتهيز م� تبقى من 
ح�صللة املح�فظللة خال االيلل�م املقبلللة والب�لغة 
2375 الللف طن من اخللطللة املجهزة من حنطة 
حملية وا�صللرتالية وفق التوجيه�ت املعدة من قبل 

ق�صم الت�صويق.

التجارة.. االستمرار بتجهيز المطاحن األهلية والحكومية بالحنطة المحلية المسوقة لعام 2016 
بغداد ـ خاص 

الكهرباء تعيد اصالح خطوط األبراج 
33 ك.ف المتضررة في هور رجب 

مصرع ثالثة أطفال أثر صعقة 
كهربائية في مجمع الصالحية 

وساكنيه يشكون من إهمال الكهرباء


