
 اطلق��ت دائ��رة ا�ص��اح االح��داث التابع��ة ل��وزارة العم��ل 
وال�ص��وؤون االجتماعي��ة ���راح )45( حدث��ا موقوف��ا يف 
املا�ص��ي.وقال  حزي��ران  خ��ال  اال�ص��احية  االق�ص��ام 
املتحدث با�ص��م وزارة العمل عمار منعم ان الدائرة اطلقت 
���راح )27( حدث��ا بواق��ع )20( حدث��ا موقوف��ا و�ص��بعة 
اح��داث تخلي��ة و)17( حدثا باالأفراج  وح��دث واحد بقرار 
متييزي من خمتلف االق�صام اال�صاحية .وا�صاف منعم ان 
الدائرة ر�صحت )25( حدثا �ص��من برامج الرعاية الاحقة 
التي ت�صع احلدث حتت رعاية برامج ار�صادية خا�صة قبل 
وبع��د اطاق ال���راح بثاثة ا�ص��هر ويف اجلانب ال�ص��حي 
وبالتن�ص��يق م��ع دائرتي �ص��حة بغداد/ الكرخ والر�ص��افة 
مت تاأم��ن احال��ة )23( حدث��ا اإىل امل�صت�ص��فيات واملراكز 
ال�ص��حية ف�ص��ا عن ت�ص��جيل )43( زيارة م��ن قبل اطباء 
من خمتل��ف االخت�صا�ص��ات )الباطني��ة واجللدية واالنف 
واحلنج��رة والعي��ون( ومت اإج��راء )2093( معاين��ة طبية 
متتابع��ة من قبل �ص��عب الطباب��ة املوجودة يف اق�ص��امنا 
للوقوف على حالة االأحداث ال�صحية والتاأكد من �صامتهم 
�صحيًا وملنع انت�صار االمرا�ض بن االحداث.واأ�صار اىل انه 
مت ادراج )251( حدث��ا يف دورات تاأهيلي��ة خمتلف��ة  يف 
احلدادة والنجارة واحلا�صبات واحلاقة واخلياطة والر�صم 
والتاأ�صي�صات ال�ص��حية والتدبري املنزيل بالن�صبة لاأحداث 
االن��اث موزع��ن ب��ن )28( دورة يف خمتل��ف االق�ص��ام 

االيوائية الأجل تقومي وا�صاح  �صلوكهم.

 اته��م ائتاف دي��اىل، اأم�ض، جمل�ض الق�ص��اء االأعلى 
بغ�ض النظر عن ح�ص��م ق�ص��ية املحافظ، مطالبا اإياه 
باالإ�راع يف ح�ص��مها. وقال االئت��اف يف بيان، اإن 
"الق�ص��اء يتبع اأ�ص��لوب الكيل مبكيالن جتاه بع�ض 
الق�ص��ايا ومنها ح�ص��م ق�ص��ية املحافظن اذ مت حل 
ق�صيتي حمافظي االنبار و�صاح الدين، يف حن يتم 
غ�ض النظر عن ح�صم ق�صية حمافظ دياىل". واأ�صاف 
البي��ان، اأن��ه "من غ��ري املعقول اأن يتم ح�ص��م ملفات 
حمافظ��ي االنب��ار و�ص��اح الدي��ن والنج��ف ويتخذ 
ق��رار حا�ص��م ب�ص��اأنهم، يف حن يتم غ���ض النظر عن 
ق�صية يف غاية االأهمية وهي ق�صية حمافظ دياىل"،  
مردف��ا "التي اأ�ص��بحت مث��ار جدل بن اأع�ص��اء ذلك 
املجل���ض وه��ذا االأمر عط��ل املجل�ض ع��ن اأداء مهامه 
منذ ت�ص��عة اأ�ص��هر كونه��م ينتظرون ق��رار املحكمة".
وطال��ب االئت��اف بح�ص��ب البي��ان، جمل�ض الق�ص��اء 
االأعلى ب�"�رعة ح�ص��م ق�صية حمافظ دياىل ليتمكن 

املجل�ض من اإدامة عمله الت�ريعي والتنفيذي.
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مثل حتمل نفقات اال�رة وتقا�ص��م امل�صاريف التي 
حت�ّص��ن من و�ص��ع العائلة، عن طري��ق عملها خارج 
املن��زل، لكن الو�ص��ع مل يتغري يف الغالب بالن�ص��بة 
لعمل امل��راأة يف املنزل، فالرجل يف الغالب لن يزج 
نف�ص��ه يف العمل املنزيل، موؤمنا باأنه ال يقع �ص��من 
اخت�صا�ص��ه، ام��ا عندم��ا تعمل املراأة خ��ارج البيت 
ف��ا يعرت���ض عل��ى ذل��ك، واإن كانت ه��ذه االعمال 
الت��ي تق��وم بها امل��راأة م�ص��ابهة لعم��ل الرجل!، فا 
تزال ال�ص��ورة النمطي��ة ال�ص��ائدة يف جمتمعنا ترى 
اأن تهيئة الطعام والتنظيف وغ�صيل الثياب وغريها، 
ه��ي اأعم��ال تتخ�ص���ض به��ا امل��راأة دون الرجل اإال 
م��ا ندر.وقام��ت )اجلورنال( بجولة ا�ص��تطاع راأي، 
وطرحت ال�صوؤال على عدد من الرجال والن�صاء: ملاذا 
ال ي�صاعد الرجل املراأة يف بع�ض االأعمال املنزلية؟!.
يق��ول ح�ص��ام عبا�ض وه��و م�ص��تنكر �ص��وؤالنا: اأنا ال 
اقوم باأي عمل يف املنزل حتى )ا�ص��تكان ال�صاي( ال 
اأعي��ده اىل املطب��خ، فهذه االمور لي�ص��ت من مهامي 
ويكف��ي اأنن��ي اأكد واتعب خ��ارج املن��زل. كما انني 
تربي��ت منذ نعومة اأظف��اري على هذا ال�ص��لوك، وقد 
كان اأب��ي وج��دي هكذا، واأمي اأي�ص��ا مل تكن ت�ص��مح 
يل بتاتا مب�صاعدة اأخواتي يف التنظيف عندما كنت 
�ص��غريا، وكانت تق��ول يل، يا بن��ْي ان هذه االعمال 
من واجب��ات املراأة. وحتى بعد اأن تزوجت مل يتبدل 
�ص��يء يف االمر.. فهذا هو ما األفنا عليه اآباَءنا!!. فقد 
ن�ص��اأنا واعتدنا على ه��ذه املفاهيم وانا على قناعة 

بها ولي�ض من ال�صهل ان اأتغري االآن!!.
يف حن راأي �ص��لمى العبيدي  جاء خمالفا لذلك: ان 
زوج��ي متفهم وي�ص��اعدين كثريا يف اعم��ال املنزل، 
فلقد حر�ص��ت من��ذ بداية حياتن��ا الزوجية ان اطلب 
من��ه املعونة يف كل �ص��يء وه��و تقّبل ذل��ك واعتاد 
علي��ه، فاملث��ل ال�ص��عبي يق��ول )ابنك مثل م��ا تربي 
وزوجك مثل ما تعودا( وما �ص��اهم يف تر�صيخ ذلك، 
ان��ه كان يع��اون امه عندم��ا كان �ص��غريا فلم يكن 
ميل��ك اأخوات يف العائل��ة.. وانا اأربي اطفايل اي�ص��ا 
عل��ى مب��داأ روح التعاون، فالعائلة كله��ا تعمل معا 
يف املنزل وال فرق ب��ن ذكر وانثى، فالعائلة كيان 

واح��د والعم��ل اجلماعي يق��وي العاق��ات اال�رية 
ويزي��د االح��رتام واملحبة ب��ن افراده��ا جميعا.اأما 
حمم��د عبد احل�ص��ن وهو متزوج م��ن موظفة فيقول: 
ان��ا وزوجت��ي نعمل خارج املن��زل ونحن ندخل اىل 
البي��ت عائدين من العمل الوظيف��ي يف نف�ض الوقت 
تقريب��ا، وان اغل��ب اعمال البيت تق��وم بها زوجتي، 
ولكن��ي اأراع��ي واق��در ارهاقها وتعبها فاأ�ص��عى يف 
تخفيف االعباء عنها فاأقوم احيانا بغ�ص��ل ماب�صي 
بنف�ص��ي واق��وم بكيها، وا�ص��اعد يف حت�ص��ري وجبة 
الع�ص��اء واأع��اون االطفال يف الدرو�ض اي�ص��ا، وهذه 
االعمال لي�ص��ت جديدة عليَّ فقد كنت اقيم يف ق�ص��م 
ال�ص��كن الداخلي يف بغداد اثناء الدرا�ص��ة اجلامعية، 
وكن��ت اقوم بكل اعمال الطبخ والغ�ص��يل وما �ص��ابه 
بنف�ص��ي.  وا�ص��تدرك حممد قائا: لكن من امل�صتحيل 

اأي �ص��يء م��ن االعم��ال املنزلي��ة ام��ام  ان اعم��ل 
االق��ارب واال�ص��دقاء. فاأن��ا يف داخل��ي اأوؤم��ن باأن 
احلياة الزوجية م�ص��اركة، لكن لاأ�ص��ف نحن نعي�ض 
يف جمتمع ال ي��زال حبي�ض الع��ادات والتقاليد التي 
ت��رى يف قيام الرجل ببع�ض االعم��ال املنزلية امراً 

معيبًا!.
وت�ص��يف رغدة مهدي: ان الكث��ري من الرجال اتفقوا 
ال�ص��غر ونظ��رة املجتم��ع  التن�ص��ئة من��ذ  ان  عل��ى 
والع��ادات والتقاليد هي وراء عزوفهم عن م�ص��اعدة 
امل��راأة يف البي��ت.. بينم��ا حث اال�ص��ام الرجل على 
غري ذلك!! وهذا موؤ�ر موؤ�ص��ف يدل على اننا جمتمع 
يحت��اج ان يك��ون اق��رب اىل �ريع��ة اهلل وال ياأخ��ذ 
باالعتب��ار العي��ب اكرث من احل��رام واخللق اكرث من 

اخلالق.

رجل المرور.. حياة بين لهيب الوطن وشمسه الحارقة 
اول م��ن حتدثنا الي��ه كان املفو�ض )حممود 
جا�ص��م ن�ص��يف( وه��ذا الرجل يع��د امنوذجا  
يحتذى به بالن�ص��بة ملنت�صبي �رطة املرور، 
حي��ث يعمل م��ن ال�ص��باح الباكر اىل �ص��اعة 
متاأخ��رة من النهار وهو يدور يف فلك تقاطع 
اجلادرية املزدح��م، ومل تكن هذه الرغبة يف 
تاأدية الواجب ملقت�ص��ى ك�ص��ب  مادي بحت، 
حي��ث اأك��د يل احد املقرب��ن بان��ه يف اغلب 
االحيان ال يت�صلم راتبه ال�صهري بل يتربع به 
اىل العوائل الفقرية، ومن هنا انطلقنا لن�صاأل 
املفو�ض حممود ا�ص��ئلة كثرية، ولكنه بادرنا 

باالإجابة على وجه ال�رعة.
حيث قال: اين ادرك بان العمل �ص��يء مقد�ض 
واحلر���ض على العمل اأقد���ض، فان عملي يف 

�ص��لك امل��رور مل ياأت��ي اعتباطا ب��ل هو جاء 
من�ص��جما  مع م��ا الحظته يف احد ال�ص��فرات 
اىل خ��ارج الع��راق، ك��ون رجل امل��رور ميثل 
�صمام االمان يف ذلك البلد وي�صاهم يف دعم 
ان�ص��يابية ال�صري بالن�ص��بة للعجات واالفراد، 
وهذا االنطباع حفز لدي ال�صعور بامل�صوؤولية 
والرغب��ة يف امته��ان تلك الوظيف��ة، ومل يكن 
باحل�ص��بان ما اتقا�ص��اه من اج��ر، بل كانت 
الرغب��ة ه��ي الدافع اال�ص��ا�ض، ف�ص��ا عن ان 
رج��ل امل��رور يف العامل املتح���ر له مكانة 
خا�ص��ة واحرتام ب��ن عامة النا���ض هذا مما 
يخل��ق حاف��ز اكي��د عل��ى التوا�ص��ل بالعم��ل 

والرتكيز على العطاء اأكرث.
ام��ا حمطتن��ا التالي��ة فكان��ت م��ع املق��دم 
)عل��ي حمي��د ( مدير مرور حمافظ��ة كرباء. 
اذ حت��دث قائا ، نح��اول جاهدين للق�ص��اء 

عل��ى حال��ة الفو�ص��ى واالرب��اك الت��ي تع��م 
بلدن��ا ه��ذه االي��ام، بالتاأكي��د هن��اك الكثري 
من ال�ص��عاب التي نواجهها من خال بع�ض 
الت�رف��ات غ��ري امل�ص��وؤولة الت��ي ينتهجه��ا 
بع�ض ا�ص��حاب ال�ص��يارات وه��م من �ريحة 
ال�ص��باب، ف�صا عن انهم ال يجيدون  ال�صياقة 
وال يلتزم��ون بقواعد امل��رور، هذا مما  يجعل 
اف��راد ال�رط��ة يف حرية من امره��م، فهم ال 
ي�ص��تطيعون التم��ادي او غ���ض الط��رف ع��ن 
�ص��لوك وت�رفات اولئ��ك املتجاوزين، ويف 
الوق��ت ذاته هم غري قادرين على تطبيق اآلية 
القان��ون ملا يع��رتي الواقع العراق��ي الراهن 
من فو�ص��ى امنية ال ت�ص��تطيع بظله��ا اقامة 

حدود القانون.
املواط��ن  م��ع  كان��ت  الثالث��ة  حمطتن��ا 
العل��وم  وزارة  يف  موظ��ف   ) الك��رمي  )عب��د 

والتكنولوجي��ا، ال��ذي ق��ال: اذا كان الوع��ي 
�ص��ائدا يف املجتم��ع فمن الطبيع��ي ان يكون 
وذوق  ف��ن  ال�ص��ياقة  الن  منتظم��ا،  ال�ص��ري 
امل��رور  قان��ون  اح��رتام  ان  كم��ا  واخ��اق، 
�ص��ينظم ال�ص��ري ويقل��ل م��ن احلوادث، ف�ص��ا 
ع��ن ان ال�ص��وارع مل تكن م�ص��ممة له��ذا الكم 
الهائل من ال�ص��يارات ناهيك عن وجود الكتل 
الكونكريتي��ة واال�ص��اك ال�ص��ائكة الت��ي اأدت 
بدوره��ا اىل غل��ق كل��ي او جزئ��ي للعديد من 
ال�ص��وارع الت��ي عملت يف النهاي��ة اىل كثافة 

اأزدحام ال�صيارات..
 لذلك فاأن املواطن م�صوؤول م�صوؤولية مبا�رة 
لدميومة احلفاظ على مقومات وبنود قانون 
املرور الن كل عمل غري منظم ال يطور الباد 
بل يقوده��ا اىل التخلف.اما حمطتنا االخرية 
فكانت مع احد ال�صواق القدامى والذي حتا�صى 

عن ذكر ا�ص��مه والذي قال لنا: ال ا�ص��تطيع ان 
ابرئ ذمة ا�صحاب ال�صيارات هذه االيام وانا 
ارى باأّم عيني الت�رفات غري املاألوفة التي 
ميار�صها هوؤالء ال�ص��باب وال�صبية من خال 
عدم اكرتاثهم ب�ص��وابط املرور وال�صري عك�ض 
االجت��اه حتى ي�ص��ل االمر به��م اىل التجاوز 
على �رط��ة املرور، ف�ص��ا ع��ن الت�رفات 
االخرى كاطاق املنبهات وال�صفارات بدون 
وج��ه حق، ويبقى رجال املرور يف حرية من 
امره��م حي��ث ال ي�ص��تطيعون اقام��ة احل��دود 
الدني��ا للقان��ون وال ي�ص��تطيعون يف الوق��ت 
عينه التغا�ص��ي عن تلك التجاوزات، اذن هم 
الي��وم يف م��اأزق كبري وهم يتحملون �ص��موم 
ال�ص��يف وب��رد ال�ص��تاء وا�ص��تخفاف اولئ��ك 
�صعاف النفو�ض، ولكن يبقى عزاءهم الوحيد 

انهم يخدمون العراق العظيم.

لميس عبد الكريم 

 يف كل ميدان هناك من يهب نف�سه خلدمة 
عمله بكل ما اأوتي من قوة وعلى الرغم من 

كونه حا�سرا يف امل�سهد اليومي  واأمام 
مراأى اجلميع اال انه باق خلف الكوالي�س 

الأ�سباب غري معلومة رمبا يعود بع�سها اىل 
عدم االأخذ بنظر االعتبار اأهمية ما يقوم به 
رجل املرور والعناء الذي يكابده يف �سبيل 
ال�سيطرة على حركة ال�سارع يف ظل درجة 

حرارة ت�سل اىل فوق اخلم�سني درجة 
مئوية وكذلك يف ال�ستاء القار�س واملطر 

الوفري, )اجلورنال( ارادت ان تقدم تلويحة 
حمبة وتقدير لدور رجال املرور يف تنظيم 

حركة احلياة اليومية. 

 اإن االعمال املنزلية يف 
البلدان العربية ب�سكل 

عام والعراق ب�سكل 
خا�س, هي من مهام 

املراأة يف الغالب. فهي 
وان كانت ت�ساطر الرجل 

يف بع�س احلاالت 
االقت�سادية والعملية وما 

�سبه ذلك, 

ارتفاع عدد النازحين من الشرقاط إلى صالح الدين 
لـ 4 آالف عائلة نازحة

فريق طبي من مدينة اإلمامين يتفوق في عملية 
جراحية تصنف فوق الكبرى

تحرير منطقة البنزين خانة في محور منطقة 
الخالدية

مساعدة الزوجة في أعمال المنزل... تعاون أم انتقاص من الرجولة؟

 اأك��د اله��ال االأحمر العراق��ي، اأم�ض، اأن اأع��داد العوائل النازحة من ق�ص��اء 
ال�رق��اط اإىل مرك��ز مدينة تكري��ت مركز حمافظة �ص��اح الدين ارتفع من 
األف��ي عائل��ة اإىل 4 االف عائلة نازحة ، موؤكدا اأن تلك العوائل بحاجة ُملحة 
اإىل دع��م ان�ص��اين وخدم��ي. . وق��ال رئي�ض اله��ال االحمر العراقي يا�ص��ن 
املعم��وري ل�)SNG( اإن ”االه��ال االأحمر وجهه بفح���ض جميع العوائل 
النازح��ة وتقدمي لهم الدواء واملاء ومئات من �ص��ناديق الغذاء، م�ص��ريا اإىل 
اأن م��ن بن العوائل النازحة بع���ض االأطفال وهم بحاجة اإىل حليب خا�ض 
بهم“.  واأ�صاف اأن ” الهال العراقي ووزارة الهجرة واملهجرين واملنظمات 
االأممية واملحلية تعمل كخلية اأزمة لتقدمي اخلدمات اإىل العوائل التي تنزح 
م��ن ق�ص��اء ال�رقاط اإىل مدين��ة تكريت ، م�ص��ريا اإىل اأن مت ن�ص��ب ع�رات 

املخيمات الإيواء العوائل النازحة “.

 اأجرى فريق طبي من ق�صم اجلراحة العامة يف مدينة االإمامن الكاظمن )ع( 
الطبية عملية ت�ص��نف فوق الكربى ملري�ص��ة تبلغ من العمر 35 �صنة . حيث 
اأكد رئي�ض الفريق الطبي الدكتور ريا�ض زاير الربيعي / اأخ�ص��ائي اجلراحة 
العامة اأن املري�ص��ة كانت تعاين من اآالم يف العظام والبطن باالإ�ص��افة اإىل 
التهاب امل�صالك البولية والتي ت�صبب طرح الكال�صيوم يف االدرار و�صحبه من 
العظام حيث مت اجراء الفحو�ص��ات الازمة والتي �ص��ملت الفح�ض الهرموين 
وم�ص��توى الكال�صيوم و�صونار الرقبة واأي�ص��ا الفحو�صات العامة وبناًء على 
نتيجة الفح�ض تبن وجود ورم يف اإحدى الغدد الدرقية مما ا�صتدعى اجراء 

عملية جراحية لرفع ذلك الورم )ورم الغدة جار الدرقية(.
مو�ص��حا: اأن العملية ا�ص��تغرقت �ص��اعة واحدة حيث تكللت العملية بالنجاح 
التام واملري�ص��ة تتمتع ب�ص��حة جيدة ومن اجلدير بالذكر اأن ق�ص��م اجلراحة 
العامة يف مدينة االإمامن ي�ص��م جراحن بارعن يف عملهم ومتوا�ص��لون 

باأجراء العمليات الكربى واملميزة. 

 اأعلنت القوات االأمنية، اأم�ض،  عن حترير منطقة البنزين خانة يف حمور منطقة 
اخلالدية.

وذك��رت  ان 'ق��وات احل�ص��د انطلقت ب�ص��كل �ري��ع ونوعي ومتكن��ت من حترير 
منطقة البانزين خانة يف حمور اخلالدية'.

واأ�صاف ان 'طريان اجلي�ض العراقي ا�صتهدف تنظيم داع�ض يف جزيرة اخلالدية 
ويحق��ق ا�ص��ابات كب��رية يف �ص��فوفهم'. وكانت الق��وات االأمني��ة التابعة اىل 
اجلي�ض وال�رطة االحتادية وباإ�ص��ناد من قوات احل�ص��د ال�ص��عبي انطلقت اليوم 

بعلية وا�صعة النطاق لتحرير جزيرة اخلالدية من تنظيم داع�ض.

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد- متابعة

بغداد-فاطمة عدنان

 وج��ه وزي��ر النق��ل وكالة، عبد احل�ص��ن 
عبطان، ق�ص��م الرقابة اجلوية يف املن�صاأة 
العام��ة للط��ريان املدين ب���رورة العمل 
لعودة عب��ور الطائرات من خال االجواء 
العراقية.وق��ال بي��ان ل��وزارة النق��ل ان 
"عبطان وجه ق�ص��م الرقاب��ة اجلوية يف 

املن�ص��اأة العامة للطريان املدين ب�رورة 
العم��ل لع��ودة عبور الطائ��رات من خال 
االج��واء العراقي��ة"، مو�ص��حا اأّن "مرور 
الطائ��رات يف االج��واء العراقي��ة ف�ص��ا 
عن مردوداته املالية التي ترفد املوازنة 
العام��ة، يرف��ع م��ن موؤ���رات ال�ص��امة 
واالم��ان التي تعتمده��ا املنظمة الدولية 
للطريان املدين".و�ص��دد وزي��ر النقل على 

يجعل��ه  للع��راق  اجلغ��رايف  "املوق��ع  اأّن 
حلقة و�ص��ل تربط بن �رق وغرب ا�صيا 
م��ن ناحي��ة، وبن قارت��ي ا�ص��يا و اأوربا 
م��ن ناحي��ة اخرى".واأ�ص��اد الوزير بعمل 
املراق��ب اجل��وي العراق��ي واعت��رب ان ما 
يقدم��ه ل��ه االث��ر االبل��غ يف دع��م قطاع 
النقل اجلوي وعودته اىل م�ص��اف الدول 

املتقدمة.

ويف �ص��ياق مت�ص��ل، مت احل�ص��ول عل��ى 
وثيق��ة �ص��ادرة عن عبط��ان يوؤّك��د فيها 
رغبة الوزارة بان�ص��اء مطاري��ن اأحدهما 
يف حمافظ��ة وا�ص��ط واالآخ��ر يف ذي قار 
وذل��ك مب��ا ين�ص��جم م��ع اخلط��ط لتطوير 
وزارة  مطالب��ا  اجل��وي،  النق��ل  قط��اع 
املزم��ع  املطاري��ن  بحماي��ة  الداخلي��ة 

افتتاحهما خال االأ�صهر املقبلة.

عبطان يوعز بالعمل لعودة عبور الطائرات من األجواء العراقية 
بغداد- متابعة

إصالح األحداث تطلق سراح 
)45( حدثا

ائتالف ديالى يتهم القضاء بـ"غض 
النظر" عن قضية المحافظ
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