
وال�ش���ؤون  العم��ل  وزارة  با�ش��م  املتح��دث  واأك��د 
االجتماعي��ة عم��ار منع��م يف ت�رصي��ح �شحف��ي ، 
اإن��ه "مت اإيق��اف امل�افق��ة على الطلب��ات اخلا�شة 
بالرعاي��ة االجتماعية". وب���نّ منعم اإن "االيقاف 
جاء حتى العام املقبل حيث �شيتم فتح القب�ل من 
عدمه على املقدم��� لرواتب الرعاية االجتماعية 

وفقًا للم�ازنة واإقرارها". 
وتابع اإنه "من املمكن عدم قب�ل اأي متقدم جديد 
يف ح��ال مل تع��َط ميزاني��ة اإ�شافية ل���زارة العمل 
وال�ش���ؤون االجتماعية"، م�ؤك��داً اإن "االم�ال التي 
ت���رصف االآن للم�شتحق� من الرعاية االجتماعية 

حمددة". 
واأ�ش��ار منع��م اىل اأن "ملي�ن عائل��ة قدمت م�ؤخراً 
عل��ى رواتب احلماي��ة االجتماعية حي��ث مت قب�ل 
328 األ��ف ا���رصة منه��م يف ح��� مل يت��م حتدي��د 

امل�افقة على 672 األف عائلة". 

وزاد اإن "م��ن ه��ذه الع�ائ��ل بالتاأكي��د ي�جد ممن 
ال ي�شتح��ق �رصف الراتب له لك��ن النظر لهذا االأمر 
�شيتم بعد اإقرار امل�ازنة ومعرفة هل ت�جد ميزانية 
خا�ش��ة للم�شم�ل� اجل��دد"، "، مبين��ًا اإن "ال�زير 
حممد ال�ش�داين طالب باأهمية زيادة املخ�ش�شات 
اخلا�ش��ة بال���زارة، للتمك��ن م��ن تغطي��ة الع�ائل 
املتعففة املقدمة على طلب احل�ش�ل على الراتب".
واأكم��ل منع��م اإن "هن��اك زي��ادة اأ�شبح��ت عل��ى 
مبال��غ رات��ب االإعانة وف��ق قان�ن رق��م 11 ل�شنة 
2014"، م�ؤكداً اإن "اإيقاف ال�شم�ل براتب االعانة 

االجتماعية ه� ب�شبب نفاد االم�ال". 
ال���زارة  الت��ي و�شعته��ا  "الزي��ادة  اإن  واأ�ش��اف 
اختلفت من جن�س اىل اآخر حيث اأن الراتب املعطى 
للمراأة اأك��ر من الراتب املق��دم للرجل خا�شة مع 

�شع�بة عمل االأوىل". 
وب��� اإن الراتب ال�شاب��ق كان 105 اآالف لكن يف 
ال�ق��ت احلايل مت �رصف مبلغ 175 األف دينار اإذا 

كان �شاحب االأ�رصة رجل ولديه 4 اأطفال". 

املقدم��ة  ه��ي  كان��ت  اذا  "امل��راأة  اأن  اىل  ولف��ت 
و�شاحب��ة االأ���رصة ومتل��ك 4 اأطف��ال ف��ان الراتب 

اخلا�س بها �شي�شبح 225 األف". 
وتاب��ع اإن "ال���زارة تطم��ح اىل اأن تك���ن الزيادة 
اأك��ر لكن اجلميع يعرف بان االأزم��ة املالية التي 

ع�شفت بالبالد حت�ل دون ذلك". 
ه��ذا وتطال��ب اأم عل��ي وه��ي اأم لثالث��ة اأطف��ال 
وزوجها ت�يف م�ؤخرا ، اأن "يك�ن م��ش�ع الرعاية 

االجتماعية يف اأوىل اهتمامات احلك�مة". 
اجلدي��دة  الطلب��ات  �شم���ل  "اإيق��اف  اإن  وبين��ت 
للح�ش���ل عل��ى رات��ب االعان��ة االجتماعي��ة اأم��ر 
خاط��ىء ك���ن اأغل��ب الع�ائ��ل تنتظر ه��ذا الراتب 

بفارغ ال�شر". 
واأ�ش��ارت اىل اأن��ه "من ال���رصوري اأن تك���ن لهذا 
امللف ميزانيته اخلا�ش��ة والتي باالإمكان التحكم 
به��ا م��ن قب��ل ال���زارة الأن اأغل��ب فق��راء الع��راق 
يعتا�ش���ن عل��ى هذا الرات��ب الذي ه��� باالأ�شل ال 

ي�شد كافة االحتياجات".

 
لك��ن امل�رصع العراق��ي �شلك اأي�ش��ًا اجتاها جدي��دا يف املادة 
)57( م��ن قان�ن االأح���ال ال�شخ�شية وه� انه جعل احل�شانة 
مبراع��اة م�شلح��ة ال�شغري قب��ل اأي اعتبار اآخ��ر، فاحل�شانة 
مق��ررة ل��الم ابتداء ثم ل��الأب واإن مل ي�جدا فق��د ترك امل�رصع 
اأم��ر حتدي��د القائم باأم��ر احل�شانة ملن تخت��اره املحكمة مع 
مراع��اة م�شلح��ة ال�شغ��ري. وق��ال قا�ش��ي حمكم��ة االأح�ال 
ال�شخ�شي��ة يف الك��رادة احمد جا�شب ال�شاع��دي "عند ح�ش�ل 
الن��زاع  ب��� االأم واالب املنف�شل��� ال�شيم��ا يف حالة زواج 
كل منهم��ا فان املحكمة هي من تقينّم من االأ�شلح حل�شانته، 
بع��د التاأكد من ت�فر ال�شكن املنا�شب واحلالة املادية للطرف 
احلا�شن واحلالة االجتماعية فحينها تقرر املحكمة م�شلحة 
املح�ش���ن اأي��ن تقع". واأ�ش��اف ال�شاعدي يف تقري��ر لل�شلطة 

الق�شائي��ة، اأن "املحاك��م ت�شتقب��ل الكثري م��ن ق�شايا النزاع 
ح�ل ح�شانة االأطفال، لكن يبقى الراأي االأخري للمحكمة التي 
تخت��ار الطرف الذي يك�ن ه��� االأن�شب لتن�شئت��ه اجتماعيًا". 
اأم��ا يف حال��ة وف��اة الطرف��� ي��ش��ح ال�شاع��دي اأن "ه��ذه 
احل��االت نادرة عل��ى الرغم من وج�دها ب�شب��ب ظرف البالد 
لك��ن القان���ن عاجلها باأن هن��اك اأقارب م��ن الدرجة االأوىل 
والثانية هم من يت�ل�ن ح�شانة الطفل، اأما اإذا ثبت للمحكمة 

عدم وج�د حا�شن قريب ي�دع الطفل يف دور الدولة".
وي��رى قا�شي االأح���ال ال�شخ�شية اأن "ح��االت التنازع على 
ح�شان��ة االأطفال كثرية يف املحاكم، وهي مرتابطة مع كرة 
ح��االت الطالق وال�فاة لكن حل هذه امل�شكلة يقع على عاتق 
املحكم��ة الت��ي ت�كل ح�شان��ة الطفل اإىل الط��رف الذي ميلك 

�شكنا وظرفا منا�شبا".
وعل��ى الرغم م��ن الن��زاع اإال اأن ال�شاعدي يذك��ر اأن "املحاكم 

ت�شهد كثريا من حاالت تنازل االأم اأو االأب عن احل�شانة ب�شبب 
�شع��ف احلال��ة االقت�شادي��ة وال��ش��ع املادي ولي���س رغبة 
بالتخل��ي عن الطف��ل"، م�شت�شهدا باإحدى الدع��اوى املنظ�رة 
اأمامه الأم تنازلت عن ح�شانة اأطفالها الثالث ك�نها ال متلك 

مكانا لل�شكن اأو اأي مدخ�ل ي�فر لهم اب�شط �شبل احلياة.
واأف��اد ب��اأن "املحاكم عاجل��ت اأي�شًا حالة وق���ع �رصر على 
املح�ش���ن الطفل من اأي طرف من االأزواج املنف�شل� اأو من 
قبل اأزواجهم، اإذ يحق للطرف االآخر تقدمي ما يثبت عدم اأهلية 
احلا�ش��ن، وللمحكمة اأن تتاأكد وتتثبت قبل اأن ت�شدر قرارها 
بعدم �شالحية الطرف احلا�شن ومتنح حق احل�شانة لالآخر".
م��ن جانب��ه ي��رى القا�ش��ي كاظ��م عب��د جا�ش��م الزي��دي اأن 
"احل�شانة مهمة خطرية الأنها تت�شمن م�ش�ؤولية حفظ اإن�شان 
يف دور التك�ي��ن والن�ش���ء وه� يف اأ�شد احلاج��ة اإىل الرعاية 

والعناية".

واأ�ش��اف الزي��دي اأن "احلا�ش��ن يلع��ب دورا كب��ريا يف حياة 
املح�ش���ن لذلك و�ش��ع امل���رصع العراقي �رصوط��ا للحا�شن 
وه��ي البل�غ والعقل واالأمان��ة والقدرة على تربية املح�ش�ن 
واالم هي االأحق بح�شان��ة ال�لد وتربيته حال قيام الزوجية 
وبع��د الفرق��ة م��ا مل يت���رصر املح�ش�ن م��ن ذل��ك وال ت�شقط 

ح�شانتها بزواجها من اأجنبي".
ويف حال��ة فقدانها احد ال�رصوط ي�ؤك��د الزيدي اأن "احل�شانة 
تنتق��ل اإىل االأب اإال اإذا اقت�ش��ت م�شلح��ة ال�شغري خالف ذلك 
وعنده��ا تنتق��ل احل�شانة اإىل م��ن تختاره حمكم��ة االأح�ال 
ال�شخ�شي��ة مم��ا يقت�ش��ي النظ��ر اإىل م�شلح��ة املح�ش�ن يف 
�شمه اإىل اأحد اأقارب اأمه اأو اأبيه بالدرجة االأوىل واأن م�شلحة 
املح�ش���ن هي اأه��م ما يجب النظر اإلي��ه يف دع�ى احل�شانة 
الن احل�شان��ة ت��دور وج���دا وعدم��ا م��ع م�شلح��ة ال�شغ��ري 

املح�ش�ن".

السجن 10 سنوات لمدانين سرقا 664 مليون 
دينار من أموال الدولة

المثنى تكمل إجراءات افتتاح “جميمه” وتنتظر 
موافقة بغداد

طيران السعودية تطلق 35 رحلة أسبوعية إلى العراق

بغ��داد � اجل�رن��ال: اأعلن��ت وزارة الع��دل، الثالث��اء، ع��ن ا�ش��دار حمكم��ة اجلناي��ات 
املخت�شة بالنزاهة، احكاما على مدان� اأثن� بال�شجن ملدة 10 �شن�ات لكل منهما، 
وذل��ك ل�رصقتهم��ا اكر من 664 ملي�ن دينار من اأم���ال الدولة. وقال املفت�س العام 
لل�زارة ح�شن حم�د العكيلي تلقت "اجل�رنال"ن�شخة منه، اإن "املحكمة اأدانت املتهم 
)م.ن.ك( ويعم��ل كا�شب��ا، وحكمت علي��ه بال�شجن غيابيا 10 �شن���ات لقيامه ب�رصقة 
400 ملي���ن دين��ار واملتمثلة ببدل ا�شتمالك عقار من ال�ق��ف ال�شيعي". واأ�شاف 
العكيل��ي، ان "امل��دان وباالتفاق واال�شرتاك مع عدد من املتهم� ثبنّت ا�شمه بدال عن 
املال��ك احلقيق��ي للعق��ار، فت�شلم املبلغ دون وج��ه حق". واأو�شح املفت���س العام، ان 
"املحكمة ادانت املتهم )ا.ح.�س( ويعمل كا�شبا اأي�شا وحكمت عليه غيابيا بال�شجن 
10 �شن�ات، لقيامه ب�رصقة مبلغ 264 ملي�نًا و500 الف دينار من اأم�ال الدولة، 
وه��� ميثل ب��دل ا�شتمالك عقار مت التالع��ب مب�شاحته اال�شلية م��ن )129 مرتاً( اىل 
)229 م��رتاً(". واأ�ش��ار اإىل، اأن "احلكم ت�شمن اأي�ش��ا ا�شدار امر قب�س بحق املتهم� 
وتاأيي��د حج��ز اأم�اله��م املنق�لة وغ��ري املنق�لة، ليك���ن جمم�ع املبال��غ التي متت 

�رصقتها يف الق�شيت� )664.500( ملي�ن دينار".

اأعل��ن جمل���س حمافظ��ة املثنى، الثالث��اء، ع��ن اكتم��ال املحافظ��ة ا�شتعداداتها 
واإجراءاته��ا الفتتاح منفذ جميم��ه احلدودي ب� الع��راق وال�شع�دية، م�شرية اإىل 
اأن االفتت��اح بانتظار م�افقة احلك�م��ة االحتادية يف بغداد. وقال ع�ش� املجل�س 
عم��ار اآل غريب اإن “حمافظة املثن��ى واحلك�مة املحلية اتخ��ذت اإجراءات فعلية 
وعملي��ة الفتت��اح منف��ذ جميمه احل��دودي ب��� الع��راق وال�شع�دي��ة”، مبينا اأن 
“احلك�م��ة املحلي��ة نظمت زي��ارات ميداني��ة للمنف��ذ”. واأ�ش��اف اآل غريب، اأن 
“املحافظة تنتظر امل�افقة ال�شيا�شية من بغداد واكمال اجلانب ال�شع�دي تاأهيل 
الطري��ق الري م��ن جانبه”، معربا عن اأمل��ه باأن “تك�ن ينعك���س افتتاح املنفذ 
ايجاب��ا عل��ى املحافظة”. وكان القائم باأعمال ال�شف��ارة العراقية لدى بغداد عبد 
العزي��ز ال�شم��ري اأعلن يف وقت �شاب��ق من الي�م الثالث��اء، اأن املنفذين احلدودين 
ب��� الع��راق وال�شع�دي��ة “عرع��ر وجميم��ه” �شيك�ن��ا جاهزي��ن للت�شغيل خالل 

ال�شهرين اأو الثالثة املقبلة

متابع��ة � اجل�رنال : اأعلنت �رصكة ط��ريان "نا�س "ال�شع�دية عن بدء رحالتها املجدولة 
املنتظم��ة ابتداًء م��ن ي�م اجلمعة 27 ت�رصين االول اأكت�بر ب��� الريا�س وبغداد، وذلك 
بع��د احتفالها االأ�شب�ع املا�شي باأول رحلة ما ب� ال�شع�دية والعراق بعد 27 �شنة من 
االنقط��اع. وقال��ت ال�رصكة يف بيان �شحفي تابعته "اجل�رن��ال" ،  الي�م اإن " الرحالت 
بالتزايد تباًعا حتى ت�شل اإىل 35 رحلة اأ�شب�عًيا”، م�شيفة " �شتك�ن هذه الرحالت من 
امل��دن الرئي�شة باململكة وهي الريا�س وجدة والدمام اإىل املدن الرئي�شة بالعراق وهي 
بغ��داد واأربي��ل والنجف اال�رصف؛ حيث �شيك�ن هناك 14 رحلة اأ�شب�عية من الدمام اإىل 
النجف اال�رصف، و 7 رحالت اأ�شب�عية من جدة اإىل بغداد، و7 رحالت اأ�شب�عية من جدة 
اإىل اأربي��ل، و7 رحالت اأ�شب�عية ب� جدة والنجف مرورا باملدينة املن�رة". وذكر بندر 
املهن��ا، الرئي���س التنفيذي ملجم�عة طريان "نا�س "ال�شع�دي��ة يف ت�رصيح ح�ل اإطالق 
ط��ريان "نا�س "35 رحل��ة جمدولة ب� الدولت� " نفخر يف طريان نا�س باأن نك�ن اأول 
ط��ريان �شع���دي ي�ش��ل برحالت��ه اإىل االأرا�شي العراقية بع��د انقطاع 27 �شن��ة، وناأمل 
ب��اأن تك�ن رحالتنا ل�شي�فن��ا امل�شافرين ب� اململكة العربي��ة ال�شع�دية واجلمه�رية 
العراقية خياراً يحقق لهم ما يرغب�ن وي�شهل و�ش�لهم اإىل وجهاتهم بكل ي�رص وراحة".

الق��ت �رصط��ة باب��ل، الثالث��اء، القب�س عل��ى عدد من 
انح��اء متفرق��ة م��ن  املطل�ب��� بته��م خمتلف��ة يف 
املحافظة. وقال الناطق الر�شمي با�شم قيادة ال�رصطة 
العقي��د احلق�ق��ي ع��ادل احل�شين��ي يف بي��ان تلقت��ه 
"اجل�رنال"،ان "دوريات ومفارز �رصطة بابل متكنت 
م��ن القب���س على 36 مطل�با وفق ته��م خمتلفة منها 
جنائي��ا يف انحاء متفرق��ة من املحافظ��ة". وا�شاف 
احل�شيني، ان "مفارز ودوري��ات مراكز ال�ش�ب الكبري 
وال�شغ��ري اعتقل��ت 7 متهم���، بينم��ا متكن��ت اق�شام 
والرافدي��ن  وامل�شي��ب  االق�شي��ة واملحاوي��ل  �رصط��ة 
والها�شمية والقا�شم واحلمزة الغربي من القاء القب�س 
عل��ى23 اخري��ن"، م�ش��ريا اىل ان "مكات��ب مكافح��ة 
االج��رام متكنت اي�شا من القب���س على األ�6 املتبق�، 
الفت��ا اىل �ش��دور مذك��رات قب���س اأ�ش�لي��ة بحقه��م 
م��ن املحاك��م املخت�ش��ة". واك��د العقيد، عل��ى اإحالة 
جمي��ع املتهم��� امللق��ى القب�س عليه��م اىل اجلهات 
املتخ�ش�ش��ة ال�شتكمال االإج��راءات القان�نية بحقهم 
لينال���ا جزاءهم الع��ادل"، مبينا، اأن "ه��ذه العمليات 
تاأت��ي  �شم��ن خطه اأُع��دت لتنفي��ذ جميع اأوام��ر القاء 

القب�س التي ت�شدرها ال�شلطة الق�شائية".

اأحبط��ت جه���د ق�شائي��ة بالتعاون م��ع االأجه��زة االأمنية 
حماول��ة ال�شتهداف امل�اطن� يف اإحدى مناطق العا�شمة 
خ��الل �شهر حم��رم بغ��از الكل�ر بع��د القب�س عل��ى مفرزة 
م��ن 10 اأ�شخا���س تعم��ل �شمن داع���س االإرهاب��ي. وقال 
املتح��دث الر�شم��ي ملجل�س الق�ش��اء االأعل��ى القا�شي عبد 
ال�شت��ار بريق��دار يف بي��ان ل��ه تلق��ت "اجل�رن��ال" ن�شخ��ة 
من��ه، اإن "جه���داً ا�شتثنائي��ة ملحكمة التحقي��ق املركزية 
ومبتابعة واإ�رصاف مبا�رص من قبل ق�شاتها وبالتعاون مع 
االأجهزة االأمنية اأحبطت حماولة ال�شتهداف امل�اطن� يف 
اإح��دى مناطق العا�شمة بغاز الكل�ر القاتل من قبل داع�س 
االإرهاب��ي". واأ�شاف بريق��دار اأن "هذه اجله�د اأ�شهمت يف 
القب�س على م��ا ي�شمى باأمري قاطع اأب� غريب املكنى "اأب� 

اآمنة" و9 من اأفراد مفرزته.

بسبب التقشف.. 762 عائلة مهددة بإيقاف اإلعانة االجتماعية

حضانة األطفال و تردي الحالة اإلقتصادية تتسببان بهدم عوائل

القبض على 36 متهما في 
مناطق متفرقة بمحافظة بابل

إحباط محاولة الستهداف 
الزائرين بغاز الكلور

بغداد - الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

ين�ص �لقانون على �أن 
حق ح�ضانة �لطفل يثبت 

لالم يف حال وقوع 
�لفرقة بني �لزوجني، 

على �عتبارها �أكرث 
�لنا�ص حنو� عليه وترفقا 

به و�ضهر� على ر�حته، 
كما �أن حاجات �لطفل يف 

بد�ية حياته ال ي�ضتطيع 
غريها �لقيام بها.

ك�ضفت وز�رة �لعمل 
و�ل�ضوؤون �الجتماعية، �إن 

مليون عائلة قدمت على ر�تب 
�العانة �الجتماعية مل يقبل 

منهم �ضوى 328 �ألفًا، وفيما 
�أ�ضارت �ىل �إيقاف �ملو�فقة 

على �لطلبات �الأخرى �ملقدمة 
و�لتي تقدر بـ 762 �ألف 

عائلة، �أ�ضارت �ىل �أن �ضمول 
هوؤالء متوقف على ميز�نية 

�لعام �ملقبل �لتي �ضتعطى 
للوز�رة. 
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