
اأعلن��ت وزي��رة اخلارجية الكندي��ة كري�ستي��ا فريالند، عن 
تخ�سي���ص حكوم��ة بالده��ا 28 ملي��ون دوالر لالجئ��ن 
العراقي��ن وال�سوري��ن الراغب��ن بالع��ودة اإىل مناطقه��م 
املح��ررة م��ن تنظيم “داع���ص”. وقالت فريالن��د يف بيان 
�س��در عنه��ا، اإن بالده��ا “�ستوا�س��ل مكافح��ة التنظي��م، 

وم�ساعدة املتاأثرين من االأزمات الراهنة يف املنطقة”.
واأو�سح��ت الوزيرة الكندية اأن “دعم املدنين �سي�ساعد يف 
تلبي��ة احتياجاتهم العاجلة، ف�سال ع��ن م�ساعدة الراغبن 
بالع��ودة اإىل منازله��م”، م�س��ددة على اأن “كن��دا م�سممة 
عل��ى اإحلاق الهزمي��ة بداع�ص، وم�ساعدة االأطف��ال والن�ساء 

والرجال املتاأثرين من ال�رصاعات”.
واأكدت فريالند، اأن حكومتها �ستوا�سل دعم �سعوب ال�رصق 
االأو�س��ط، والعمل مع ال���رصكاء يف التحالف الدويل لهزمية 
امل�سلحن، مبينة اأنها “تعتزم امل�ساركة يف اجتماع وزراء 
خارجي��ة التحال��ف الدويل �سد داع���ص، املرتقب عقده يف 
العا�سم��ة االأمريكي��ة وا�سنط��ن، االأربع��اء املقب��ل”. ي�سار 
اإىل اأن كن��دا ا�ستقبلت ع��ام 2016، العدد ذاته الذي تعتزم 
ا�ستقبال��ه الع��ام احلايل، ما ي�س��كل زيادة بنح��و 40 األف 
الج��ئ، مقارنة ب��� 260 األف الجئ كان��ت ت�ستقبلهم على 

اأ�سا�ص �سنوي خالل الفرتة املمتدة بن 2011 و2015. 

اأك��د جمل�ص حمافظة بغ��داد، االأح��د، اأن اأمين��ة العا�سمة 
ذكرى علو�ص ورئي�ص املجل�ص ريا�ص الع�سا�ص ي�رصفان 
عل��ى عملي��ة �سح��ب مي��اه االمط��ار الت��ي هطل��ت خالل 

ال�ساعات القليلة املا�سية.
وق��ال رئي���ص جلن��ة االإعالم رع��د اخلمي�س��ي يف ت�رصيح 
�سحف��ي، “اأمين��ة بغ��داد ك��رى علو���ص ورئي���ص جمل���ص 
املحافظ��ة ريا���ص الع�سا�ص وانا �سخ�سي��ا قمنا بجولة 
يف العا�سم��ة بغ��داد للوق��وف عل��ى جه��ود �سح��ب مياه 

االمطار من االحياء واالزقة وال�سوارع”.
واأ�س��اف اخلمي�س��ي، اأن “عملي��ات �سح��ب مي��اه االمطار 
مات��زال م�ستمرة”، مبينا اأن “ن�سب��ة االمطار التي هطلت 

منذ ليلة ال�سبت و�سلت اإىل 30 ملم”.
وكان��ت العا�سمة بغ��داد واطرافها �سه��دت هطول امطار 
متو�سطة ال�سدة منذ ليلة ال�سبت ولغاية �سباح اليوم وذلك 

تاأثرا بامتداد منخف�ص قادم من البحر االأحمر. 
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 تق��ول ا�ست�سهد اأبن��ي يف زمن حكومة ن��وري املالكي 
وم��ن حينه��ا وان��ا ال امتلك راتب خا���ص ومل يبقى يل 
�س��وى البحث يف النفاي��ات جلمع امل��واد البال�ستيكية 
وغريه��ا لغر���ص بيعه��ا وجم��ع االم��وال للعي���ص يف 

احلياة املليئة باملاآ�سي -على حد و�سفها-.
 وتق��ول ام حممد للجورنال ،ان االم��وال التي جتمعها 
م��ن النفايات ال تكفي وت�سري اىل ان ابنها كان منت�سب 
يف القوات االمنية وا�ست�سهد يف الرمادي وانها م�سابة 
مبر���ص م�ستع�سي وتتمنى ان يتم تخ�سي�ص راتب لها 
حتى تعي���ص منه عي�سة كرمية وتوا�س��ل حديثها  بان 
احلكوم��ة خ�س�س��ت راتب فق��ط لزوجة ابنه��ا وتطالب 
بتخ�سي�ص راتب لها لترتك املجيء يوميا والبحث عن 
املواد البال�ستيكي��ة واالملنيوم القابلة لل�رصاء من قبل 

بع�ص التجار .
 رئي���ص جلنة ال�سه��داء وال�سجن��اء يف جمل�ص حمافظة 
الروت��ن  ان  للجورن��ال،  يق��ول  الب���رصة ناظ��م من��ر 
القات��ل يف بع���ص الدوائر اثر على عائ��الت ال�سهداء ال 
�سيم��ا وزات الداخلي��ة والدف��اع واك��ر العائالت رمبا 
مل ت�ستل��م الروات��ب وه��ذه معاناة ت�س��اف اىل كاهلها 
موجها دعوة اىل احلكومة املحلية يف ان تتحرك لدعم 
عائ��الت ال�سه��داء الق��وات االمنية ،م�س��ريا بقوله نحن 
موجودي��ن اليوم مبواقف بطوالت هوؤالء ال�سهداء الذي 

�سحوا من اجل العراق .
 ويك�س��ف منر ع��ن وجود م�س��اكل تتعلق بع��دم  متكن 
بع�ص العائالت اخلا�سة بالق��وات االمنية من ا�ستالم 
قطع االرا�سي ب�سبب عدم امتالكهم دفع اموال خا�سة 
للبلدي��ة كر�س��وم خا�سة با�ست��الم االرا�سي او لغر�ص 
منحه��ا لعوائل ال�سه��داء يف حمافظة الب���رصة ،م�سريا 
اىل ان جمل���ص حمافظة الب�رصة �س��وت على ان تكون 
هن��اك �سالحي��ة للمحاف��ظ ملن��ح ارا�س��ي لعائ��الت 
ال�سه��داء واجلرحى من االجهزة االمني��ة ملنحهم قطع 
االرا�س��ي مطالبا باأنهاء الروتن القاتل اخلا�ص مبنح 
اال�ستحقاق��ات لعائالت �سهداء احل�سد ال�سعبي والقوات 
االمني��ة ،الفت��ا اىل ان هن��اك م�س��اكل يف الداخلي��ة 
والدف��اع والتقاعد حي��ث ان بع�سهم اىل االن مل ي�ستلم 

الراتب التقاعدي .
جمل���ص  يف  االجتماعي��ة  وال�س��وؤون  الرعاي��ة  جلن��ة   
املحافظ��ة تو�س��ح  ان ،الب���رصة حت��ى م��ع امتالكها 
الواردات لك��ن ال�رصاعات ال�سيا�سية اث��رت على املراأة 
العراقية والب�رصية التي ذهب ابنائها �سهداء يف �سبيل 
اهلل والوط��ن الفتة اىل وجود اهم��ال حكومي لطبقات 
كث��رية م��ن الن�س��اء العراقي��ات ال �سيم��ا يف حمافظ��ة 
الب�رصة التي تعترب �سلة العراق االقت�سادية ،موؤكدة ان 
املراءة كب�ص ف��داء ال�رصاعات ال�سيا�سية املوجودة يف 

الظرف الراهن .
 وتوا�س��ل قوله��ا لالأ�س��ف ال�سدي��د ان امل��راأة العراقية 
تكافئ ب��ان جتل�ص يف الطرقات ال �سيما امهات بع�ص 

ال�سهداء وام حممد خري ر�سالة اىل الدولة .

هل تكافئ هذه املراأة ال�سابرة بهذه الطريقة ؟ لالأ�سف 
�سبك��ة احلماي��ة االجتماعي��ة اي�سا رمبا ق��د تقوم بن 
ف��رتة واخرى بقطع رواتب عن ن�س��اء م�ستحقات لهكذا 

رواتب .
 ام م��رمي مواطن��ة من اهايل ق�ساء اب��ي اخل�سيب فور 
�سم��اع خرب ام حممد اأعلن��ت ا�ستعدادها جلمع تربعات 
م��ن بع�ص اجله��ات اخلريية وا�سح��اب العمل اخلريي  
لوال��دة ال�سهيد  يف حال معرف��ة مكانها م�سرية اىل ان 
الدول��ة ولالأ�س��ف ال�سديد تبقى مق���رصة جتاه عائالت 
الكث��ري من ال�سه��داء الذين ف��دو انف�سه��م ودمائهم من 
اج��ل وجودن��ا يف احلي��اة ،مطالبة احلكوم��ة املحلية 
يف الب�رصة بت�سكيل جل��ان خا�سة تتابع هكذا حاالت 

ماأ�ساوية متر بها املحافظة .

توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�سد الزلزايل، 
االأح��د، ان يك��ون الطق���ص غائم��ا ممط��را يف املنطقة 
ال�سمالي��ة، و�سحوا يف اجلنوب والو�س��ط، خالل االأيام 
املقبل��ة. وقال��ت الهيئ��ة يف بيان �سحف��ي، اأن "طق�ص 
اليوم، �سيكون يف املنطقة ال�سمالية، غائمًا مع ت�ساقط 

زخ��ات مط��ر خفيف��ة يف اأق�سامه��ا ال�رصقي��ة وفر�سة 
حل��دوث عوا�س��ف رعدي��ة ويف املنطقت��ن الو�سط��ى 
واجلنوبية �سحواً مع قطع من الغيوم، ودرجة احلرارة 
ال�سغ��رى املتوقع��ة يف مدينة بغ��داد 11 ْم، والعظمى 
24 ْم". واأ�س��اف البي��ان، ان "طق���ص غ��د الثالث��اء ، 
�سيكون يف املنطقة ال�سمالي��ة، غائمًا جزئيًا، واأحيانا 
غائم��ًا م��ع ت�ساق��ط زخ��ات مط��ر خفيف��ة متفرقة مع 

فر�سة حلدوث عوا�سف رعدية اأحيانًا، ويف املنطقتن 
الو�سط��ى واجلنوبي��ة، �سح��واً م��ع قط��ع م��ن الغيوم، 

ودرجات احلرارة، تنخف�ص قليال عن اليوم ال�سابق".
واأو�سح، اأن "طق�ص االربعاء �سيكون يف املناطق كافة 
�سح��وا مع قطع من الغيوم ودرج��ات احلرارة مقاربة 
يف املنطق��ة ال�سمالي��ة وترتف��ع قلي��ال يف املنطقت��ن 

الو�سطى واجلنوبية عن اليوم ال�سابق".

واأ�س��ار اإىل، ان "طق���ص اخلمي���ص �سيك��ون يف املناطق 
كاف��ة غائم��ًا جزئي��ًا يتح��ول تدريجي��ا اىل غائ��م مع 
ت�ساق��ط امط��ار ب��ن اخلفيف��ة واملتو�سط��ة ال�س��دة يف 
متو�سط��ة  وتك��ون  واجلنوبي��ة  ال�سمالي��ة  املنطقت��ن 
اىل غزي��رة ال�س��دة يف املنطق��ة الو�سطى تك��ون رعدية 
اأحيانًا، ودرجات احل��رارة تنخف�ص ب�سع درجات عن 

اليوم ال�سابق.

القضاء: انخفاض حاالت الطالق لدى أصحاب الديانات غير المسلمة
وقال رئي�ص حمكمة ا�ستئن��اف مي�سان القا�سي حممد حيدر اإن 
"الطالق من الظواهر االجتماعية التي تكر يف البلدان العربية 
وبل��دان ال���رصق االأو�س��ط اأو حتدي��دا يف املجتمع��ات ال�رصقية"، 
موؤك��دا ان "حاالت الطالق تزيد �سم��ن املجتمع االإ�سالمي على 

عك�ص جمتمعات املكونات الدينية االأخرى".
واأ�س��اف حي��در ل�سحيف��ة "الق�س��اء" ال�س��ادرة ع��ن املرك��ز 
االإعالم��ي ملجل�ص الق�ساء االعلى اإن "حاالت الطالق بن اأفراد 
الطوائ��ف واملكون��ات االأخرى لغ��ري امل�سلمن موج��ودة لكنها 

لي�ست بتلك الن�سبة الكبرية".
واأف��اد ب��اأن "حمكمة املواد ال�سخ�سي��ة يف املحاكم التابعة اإىل 
رئا�س��ة حمكم��ة اال�ستئن��اف تنظ��ر الدع��اوى الت��ي تخ�ص تلك 
املكون��ات وخا�س��ة طائفة ال�سابئ��ة املندائين بحك��م تواجد 
تل��ك الطائفة يف املنطقة اجلنوبية من العراق وحتديدا حمافظة 

مي�سان".
ويف ح��ال ورود مثل هك��ذا دعاوى يجيب حيدر ب��اأن "الدعوى 
حت��ال اإىل حمكمة امل��واد ال�سخ�سية التي تق��وم بدورها بتبليغ 

اأطراف الدعوى فاإذا كانت هناك حمكمة خمت�سة �رصعية تابعة 
اإىل الطائف��ة تتم اإحالته��م اإليها لبيان ال��راأي ال�رصعي بالن�سبة 
اإليه��م".  ويتاب��ع "اأم��ا اإذا مل تتوفر معلوم��ات اأو تعليمات لدى 
الطائف��ة فاأن املحكمة ترتك اخليار اإىل اأطراف الدعوى الختيار 
الطري��ق ال��ذي ب��ه يت��م ت�سدي��ق حال��ة الط��الق وفق��ا الإحكام 

ال�رصيعة االإ�سالمية".
لك��ن رئي�ص اال�ستئناف ي�ستدرك قائ��ال اإن "ن�سبة الطالق ب�سكل 
عام ل��دى اأبناء الطوائف غري امل�سلمة قليلة جدا وبن�سب �سئيلة 
اإما لطبيعة احلكم ال�رصعي لهم اأو لقلة اخلالفات الزوجية قيا�سا 

اإىل اأعداد االأفراد".
من جانبه قال �سمري العبيدي قا�سي اأول حمكمة بداءة العمارة 
وامل��واد ال�سخ�سي��ة اإن "حمكمة امل��واد ال�سخ�سي��ة يف العمارة 
التابع��ة اىل رئا�س��ة حمكم��ة ا�ستئن��اف مي�س��ان االحتادي��ة مل 
يح�س��ل اأن �سجلت ارتفاعًا بن�سب ط��الق املكونات الدينية غري 

اال�سالمية يف عموم املحافظة".
"الق�س��اء" اأن  �سحيف��ة  اإىل  ت�رصي��ح  يف  العبي��دي  واأ�س��اف 
"حمافظة مي�سان حتت�سن عددا من املكونات الدينية املتمثلة 

بالطائفة امل�سيحية وطائفة ال�سابئة املندائين".

بخ�سو���ص الدع��اوى املقام��ة م��ن قب��ل الطائفتن يق��ول "ال 
توج��د دعاوى من قب��ل الطائفة امل�سيحية اإم��ام حمكمة املواد 

ال�سخ�سية خالل العام  2016 واالأعوام ال�سابقة".
اأما ب�ساأن الطائفة املندائية يذكر العبيدي اأن "الدعاوى املقامة 
م��ن قب��ل اأ�سحاب تلك الطائف��ة هي دعاوى قليلة ج��دا متمثلة 
بت�سدي��ق ما ي�سم��ى بالتفري��ق اجل�سماين الذي ي�س��در من قبل 

جمل�ص �سوؤون الطائفة املندائية".
واأك��د اأن "ث��الث دع��اوى اأقيم��ت خ��الل الع��ام املا�س��ي منها 
دع��اوى ت�سدي��ق التفريق والدعوين االخري��ن تتعلقان بنفقة 

االأطفال".
وب�س��اأن االإجراءات املتبعة من قبل حمكمة املواد ال�سخ�سية يف 
العمارة بخ�سو�ص دعاوى التفريق قال العبيدي اإن "االإجراءات 
تب��داأ باإحالة ط��ريف النزاع اإىل البح��ث االجتماعي بغية تقريب 
وجهات النظر واإ�سالح ذات البن بن الزوجن املتخا�سمن". 
واأكم��ل "بع��د ورود تقري��ر البح��ث االجتماعي تق��وم املحكمة 
بت�سجي��ل الدع��وى لديه��ا يف ال�سج��ل اخلا���ص مبحكم��ة املواد 
ال�سخ�سي��ة حي��ث اإن الدعوى ال تعترب قائم��ة اإال من تاريخ دفع 

الر�سم عنها وهذا ما ن�ص عليه قانون املرافعات املدنية".

الطرف��ن  بح�س��ور  جت��ري  "املرافع��ة  ب��اأن  العبي��دي  واأف��اد 
املتخا�سم��ن اأو وكالء عنهم��ا وتطل��ع املحكم��ة عل��ى تقري��ر 
البح��ث االجتماع��ي وت�ستم��ع اإىل اأقوال الطرفن بع��د اطالعها 
على عقد الزواج وتقرير جمل�ص �سوؤون الطائفة املندائية املوقع 
م��ن خم�س��ة اأع�س��اء الذي��ن يوؤيدون وق��وع التفري��ق اجل�سماين 

اأمامهم".
وتابع "اإذا مل ت�ستطع املحكمة التقريب بن وجهات النظر بغية 
اإ�س��الح ذات الب��ن ت�سدر قراره��ا املت�سمن ت�سدي��ق التفريق 
الواق��ع اأمام جمل�ص �س��وؤون الطائفة واعتب��ار التفريق احلا�سل 
ب��ن الطرف��ن طالقا بائن��ا بينون��ة �سغرى بحي��ث ال ي�ستطيع 
ال��زوج مراجع��ة زوجته اإال بعق��د ومهر جديدي��ن وعلى الزوجة 
املطلق��ة اأن تل��زم الع��دة ال�رصعية حي��ث اإن االأح��كام ال�رصعية 

اخلا�سة بامل�سلمن تنطبق على تلك الطوائف".
واملندائي��ة  امل�سيحي��ة  "الطائفت��ن  اأن  اإىل  العبي��دي  وي�س��ري 
املتواج��دة يف العراق من اقل الطوائف م�ساكل عائلية وزوجية 
وال توج��د خالفات تتطل��ب اإقامة الدعاوى اخلا�س��ة باالأحوال 
ال�سخ�سي��ة املتمثلة بدعاوى ت�سديق التفريق والنفقة باأنواعها 

ونفقة االأطفال واالآثار الزوجية واملهر".

بغداد ـ متابعة 

اتصاالت األنبار تعيد عددًا من محطات االتصاالت

إحالة 8 موظفين في كمارك منفذ سفوان 
إلى النزاهة بتهم فساد

تقتات من عملها في جمع النفايات ..

امرأة فقدت معيلها الوحيد شهيدًا ولم يتكفل بها أحد!
االأنب��ار � خا���ص   : اع��ادت هيئ��ات الكاب��ل ال�سوئ��ي والنحا�س��ي يف مديري��ة 
ات�س��االت وبريد االنب��ار التابع��ة لل�رصكة العام��ة لالت�ساالت والربي��د بوزارة 
االت�س��االت عدد من حمط��ات االت�ساالت يف حمافظة االنب��ار بعد الدمار الذي 
حل باملدينة و �سل جميع قدراتها حن تعر�ست للهجمات االرهابية التي طالت 
احلي��اة يف املحافظ��ة منها خدم��ة االت�ساالت مما حج��ب املحافظة عن العامل 
اخلارج��ي . وق��ال مدير ات�ساالت االنب��ار رئي�ص املهند�سن ح��امت حممد ح�سن 
يف حدي��ث خا���ص ،"اطلقنا حالة ا�ستنف��ار ق�سوى جلمي��ع امكانياتنا و�سخرنا 
كافة الطاق��ات الإعادة العمل مبفا�سل االت�س��االت وانت�سالها من اخلراب منها 
تاأهيل حمطة الفلوجة ال�سوئية مل�رصوع DWDM و الكابل ال�سوئي للم�سار 
فلوج��ة – بغ��داد مب�ساف��ة 300 كيل��و باجتاه منطق��ة ابو مني�س��ري و�سوال اىل 
العا�سم��ة بغ��داد و ت�سغي��ل بدال��ة الرطب��ة بع��د تاأهيلها م��ن قبل هيئ��ة الكابل 
النحا�س��ي العاملة يف املديري��ة واعادة اخلطوط الهاتفي��ة االر�سية للمواطنن 
والت��ي بلغت حل��د االن 800 خ��ط هاتفي انه��ت مرحلة انقط��اع املحافظة عن 
الع��امل اخلارج��ي بعد تدم��ري البنى التحتي��ة التي دام��ت مدة بق��اء الع�سابات 
االرهابية وبات��ت الو�سيلة الوحيدة لالت�سال ال�سيما افتقاد املحافظة خلدمات 
���رصكات الهاتف النقال بب�سب حتطم جميع االب��راج الناقلة للخدمة ." واأ�ساف 
ح�س��ن يف معر���ص حديثه عن جهود العاملن بت�سغي��ل حمطة مطار املر�سنات 
170 كيلو بعد الرطبة وتبعد عن مركز املحافظة 370 كيلو واعيد العمل بها 
ه��ذا ويذكر ان العاملن يف املديرية متكنت يف وقت �سابق من تاأهيل اعداد من 
الكاب��الت ال�سوئية ما يع��ادل 700 كيلو بجميع االجتاه��ات ومل�سارين االول 
الرمادي –كيلو 160 - النخيب – كربالء ثم بغداد مب�سافة 300 كيلو وامل�سار 
الث��اين الرمادي – كيل��و 160 – رطبة طريبيل مب�ساف��ة 400 كيلو ا�سافة اىل 

ت�سغيل عدد من البداالت منها البدالة املركزية واخلالدية والفلوجة . 

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت مديرية املناف��ذ احلدودي��ة، االأحد، عن اإحال��ة ثمانية 
موظفن كمركين اىل حمكمة النزاهة بتهمة الف�ساد والتالعب.

وق��ال مدير ع��ام املنافذ اللواء �سام��ي ال�سوداين يف بيان �سحف��ي، اإن "ثمانية 
موظفن جمركين يف منف��ذ �سفوان احلدودي اأحيلوا اىل حمكمة النزاهة بتهمة 
الف�س��اد والتالعب"، مبينة اأن "عدد املوظفن املحالن اىل النزاهة بلغ اأكر من 

"امراأتن من بن املوظفن الثمانية". اأن  20 موظفا". م�سيفا، 

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

البصرة – محمد الجابري

بغداد ـ متابعة

كندا تخصص 28 مليون دوالر 
لالجئين العراقيين والسوريين 

الراغبين بالعودة إلى بالدهم

أمينة العاصمة ورئيس 
مجلس بغداد يشرفان على 
عملية سحب مياه األمطار

األنواء الجوية: زخات مطر وعواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية

تنظر حماكم املواد ال�صخ�صية 
يف العراق الدعاوى التي 

تخ�ص املكونات الدينية 
غري امل�صلمة، ويوؤكد ق�صاة 

هذه املحاكم يف مي�صان 
اأن دعاواهم قليلة ال�صيما 

الدعاوى التي تخ�ص الطالق.

تقتات على بيع املواد 
البال�صتيكية التي جتمعها 

من النفايات ..ام حممد 
املراأة الكبرية يف ال�صن 
والدة احد ال�صهداء يف 
حمافظة الب�صرة الذين 

�صقطوا يف حمافظة االنبار 
اثناء حماربة تنظيم داع�ص 

االرهابي

فقدان
فقدت الهوية ال�صادرة من كلية دجلة اجلامعة 
با�صم )م�صطفى رعد ح�صن(، فعلى من يعرث 

عليها ت�صليمها اىل جهة اال�صدار 
 مع التقدير


