
اأقام دار ثقافة االطفال احتفااًل مبنا�سبة عيد املعلم يف 
خميم الك�س��نزان للنازحني جن�ب بغداد . وقال م�س�ؤول 
ق�س��م املراك��ز الثقافي��ة يف ال��دار ا�س��امة عب��د اجلليل, 
ان "االحتف��ال جاء مبنا�س��بة عيد املعل��م , وارتاأينا ان 
يك���ن االحتف��ال له��ذا العام ب��ني النازح��ني واالطفال 
املحروم��ني ب�سب��ب االره��اب والذين ا�سط��روا اىل ترك 
مناطقه��م بع��د احتالله��ا م��ن قب��ل التنظي��م االرهابي 
ومت اختي��ار خميم الك�سن��زان ال�اق��ع يف منطقة الدورة 
م�رسحا له". وبني عبد اجلليل , ان "االحتفال كان مميز 
بعد ان حظي برعاية مدير عام دار ثقافة االطفال �سفيق 
املهدي وم�ساركته الفاعلة فيه". وا�ساف ان "االحتفال 
�س��هد ت�زيع الهدايا على اطفال املخيم", م�س��را اىل ان 
"االحتفال �سهد ح�س�ر عدد كبر ال�سخ�سيات الثقافية 
والعام��ة ومنظمات املجتم��ع املدين وعدد م��ن املدراء 

العامني يف وزارة الثقافة"

اإ�س��دار تعليماته��ا ه��ذا  تعت��زم وزارة املالي��ة, 
االأ�سب���ع ب�س��اأن اإج��ازة االأربع �سن���ات بالن�سبة 

امل�ظفني على املالك الدائم.
وقال��ت ع�س��� اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة ماجدة 
التميم��ي يف بي��ان �سحف��ي, اأن��ه "وم��ن خ��الل 
ات�ساله��ا ب�كي��ل وزارة املالي��ة ونائ��ب االم��ني 
الع��ام لالأمان��ة العام��ة ملجل���س ال���زراء ومدير 
ع��ام الدائ��رة القان�نية فيها ح�ل اإج��ازة االربع 
�سن�ات فاأن��ه �سيتم اإ�سدار التعليمات ب�ساأنها هذا 

اال�سب�ع".
وبين��ت, التميمي, ان التعليم��ات تت�سمن "تقدمي 
طل��ب االإج��ازة اىل الرئي�س االعل��ى للم�ظف ليتم 
رفع��ه اىل ال�زير, مع ا�ستقط��اع ن�سبة 25 %من 

راتب امل�ظف للت�قيفات التقاعدية".
ولفت��ت اىل ان��ه "وبالن�سب��ة لالأطب��اء والطيارين 
والدرج��ات اخلا�سة فاأن طلباته��م ترفع من قبل 

ال�زير اىل رئي�س ال�زراء الإ�ستح�سال امل�افقة".
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رن��ا / مدر�س��ة � 26 عام��ا / , تق�ل " اأن��ا اأم لثالثة 
اأطف��ال, وزوج��ي لدي��ة �سي��ارة اأجرة, لكن��ه ال يعمل 
به��ا, و ال يح�سل منه��ا على اأي عائ��د, ويعتمد كليا 
على راتب��ي, وال اأعرف حال لعالج م�سكلة تهربه من 
م�س�ؤولي��ة البي��ت واالأطف��ال. وه��ذا االأم��ر ت�سبب يف 
الكث��ر من امل�س��اكل العائلي��ة ". فيما ت�س��ر تبارك 
/ م�ظف��ة 33 عام��ا / اىل اأن ته��رب الرج��ال م��ن 
م�س�ؤولياتهم العائلية, وكذلك تهرب بع�س الزوجات 
من م�س�ؤولياتهن, يلحق �رسر باالأ�رسة, واأ�ستقرارها, 
كم��ا اأن بع���س االأزواج ي�ستغل�ن زوجاته��م ماديا, 
من خالل األقاء عب��ىء م�رسوف البيت عليها, وعدم 
العدال��ة يف ت�زي��ع االأعب��اء عل��ى ال��زوج والزوجة, 
وهناك زوج��ات ال يفكرن بالبيت, وكل همهن �رساء 
املالب���س الغالي��ة, واملج�هرات وال�سف��ر. وت�سيف" 
غي��اب التفاه��م واالأن�س��اف, واأ�ستغ��الل كل ط��رف 
لالأخ��ر, �سي���ؤدي يف النهاي��ة اىل الط��الق حتم��ا ". 

بع�س االأزواج يفك��رون براحتهم ومتتعهم باحلياة, 
ويتن�سل���ن عن كل م�س�ؤولية اأ�رسية, �س�اء ما يتعلق 
باجلانب املايل, اأو ج�ان��ب اأخرى كرعاية االأطفال, 

هذا ما قالته, هناء/ م�رسفية � 25 عاما / . 
وتتاب��ع, اأن " م�ساركة ال��زوج لزوجته يف متطلبات 
احلي��اة, اأم��ر يف غاية االأهمي��ة, كم��ا اأن األقاء كافة 
االأوالد  امله��ام وامل�س�ؤولي��ات عليه��ا, م��ن تربي��ة 
ومراعاته��م ". وتتابع " هن��اك ازواج ظروف عملهم 
متنعهم من القيام, ببع�س ال�اجبات, اأذ جتده يخرج 
م��ن ال�سب��اح الباك��ر اىل العم��ل ويع���د يف امل�ساء, 
وهن��ا عل��ى الزوجة اأن تق��در اأن�سغاالت��ه, ك�نها من 
اأج��ل العائل��ة. وتبني م��رمي / ربة بي��ت � ٣٥عاما / 
اأن زوجه��ا ال يتحم��ل اي م��ن م�س�ؤولي��ات العائل��ة. 
وت�سي��ف " من اأجل تدبر تكالي��ف املعي�سة, وتلبية 
متطلب��ات اأطفايل اخلم�س��ة, اأقتطعت جزء �سغر من 
املن��زل, وح�لت��ه اىل )�سال���ن حالق��ة لل�سي��دات(, 

ورغ��م ك�ن��ه ميل��ك �سي��ارة, اأال اأنه ال يعم��ل بها, بل 
ي�ستخدمه��ا للرتفيه واخلروج م��ع اأ�سدقائه. وتق�ل 
الباحث��ة االجتماعية منى حي��در " اأن هذه الظاهرة, 
هي نتيجة لالأنفت��اح التكن�ل�جي ال�سلبي الذي اأدى 
اىل تغر قيم��ي يف املجتمع, فاأ�سبح بع�س الرجال 
االأنف��اق, ويحمل�ه��ن  الن�س��اء يف  يعتم��دون عل��ى 
ي�ؤث��ر ذل��ك عل��ى  اأن  اأدارة املن��زل دون  م�س�ؤولي��ة 
كيانه��م, كم��ا اأنه نتيج��ة للتاأثر ال�سلب��ي الأ�سدقاء 
ال�س���ء. اأن تق�م املراأة بكل �سيء, فهذا �سطارة منها, 
ولكن��ه يف ال�ق��ت نف�س��ه, تع�ي�س ع��ن حالة تهرب 
وف�س��ل ال��زوج يف اأدارة اأ�رست��ه, ويف املقدمة حتمل 
م�س�ؤولي��ة االأنفاق, فالزوج��ة ت�ساعد, ولكنها ال حتل 
حمل الزوج اأبدا, كم��ا اأن املكانة االأجتماعية للزوج 
يف نظر الزوجة, واالأبناء, وحتى االأقارب ترتبط اىل 
ح��د ما, باأنفاق الرج��ل على بيته, وال يعفى من هذه 

امل�س�ؤولية مادام معافى, وقادر على اأداء املهمة.

  �سه��دت مديري��ة ات�س��االت وبري��د باب��ل احدى 
مديري��ات ال�رسك��ة العام��ة لالت�س��االت والربيد 
ب�زارة االت�ساالت تزاي��دا يف ن�سب البيع خلط�ط 
ال�طني��ة الهات��ف الال�سلك��ي مبختل��ف جممعات 
االت�س��االت يف املحافظ��ة وخ�س��سا بعد اكمال 
الربط البيني مع ���رسكات الهاتف النقال العاملة 

يف البالد ا�سيا �سيل وزين وك�رك.
 وذك��ر مدير ات�ساالت بابل املهند�س ظافر ن�ري 
ج���اد يف حدي��ث �سحف��ي , ان تزايد ن�س��ب البيع 
يف االآونة االخرة ب��دا ب�سكل ملح�ظ ال�سيما بعد 
تخفي���س �سعر ال�رسيح��ة اىل2000 دينار بعد ان 
كان��ت 10000 ع���رسة االف اىل جانب تخفي�س 
�سعر املكاملة اىل خم�سني دينارا للدقيقة ال�احدة 
بع��د ان كان ت�سع��ني دينارا مم��ا �ساهم يف زيادة 

اع��داد اخلط���ط املباع��ة وخ�س��س��ا يف جمم��ع 
ات�س��االت املدحتي��ة جن�ب احلل��ة ك�نها منطقة 
جتاري��ة وكذل��ك ت�ستقبل اع��داد م��ن الزائرين يف 
اط��ار ال�سياح��ة الديني��ة للمراقد املقد�س��ة هناك.  
وا�س��اف ج���اد ,"ومم��ا ي�ساعد عل��ى رواج اخلط 
الال�سلك��ي ه��� ت�ف��ر اجه��زة الهات��ف يف ال�س�ق 
التجاري��ة م��ا يتي��ح للم�اط��ن فر�س��ة اك��رب يف 
ا�ستخ��دام الهات��ف الال�سلك��ي"  وم��ن جانب اخر 

تت�ا�س��ل حمالت ال�سيانة واال�سالح حيث قامت 
الك���ادر الفنية يف املديرية من ا�سالح عار�ستي 
للكابل ال�س�ئ��ي للم�سار حلة -بغداد الذي` يبعد 
عن املركز ثالثة كيل�مرت وامل�سار حلة – �س�ملي 
– ك�ت يبعد 70 كيل� عن مركز املحافظة ب�سبب 
اعم��ال احلف��ر من جهات غر معروف��ة اىل جانب 
ا�ستم��رار حمل��ة ال�سيانة عل��ى ال�سبك��ة الهاتفية 

ب�سكل دوري.

تكريمهم يعزز انهاء االعتداءات التي تطالهم..

عيد المعلم.. تهاني وتبريكات في ظل مشهد غائم يخيم على صورته في األعوام األخيرة
هن��اء احمد �سمني مدي��رة مدر�سة اال�سكندرون��ة االبتدائية 
املختلط��ة يف منطق��ة ال�سيدي��ة قالت يف حدي��ث �سحفي, 
اإن "االحتفالي��ة الت��ي اقيم��ت اأم���س مبنا�سبة ي���م املعلم 
العراقي, تن�عت ما بني ت�زيع احلل�ى والهدايا بني الطلبة 
واملعلم��ني, والق��اء االنا�سي��د الرتحيبية باملعل��م وبع�س 
الق�سائ��د الت��ي تغن��ت ب��دور املعل��م يف تربي��ة االأجيال". 
واأ�ساف��ت ان��ه "مت اإقام��ة االحتفالي��ة ب�س��كل عف���ي, وان 
املدر�س��ة هي الت��ي ا�سهمت فيه��ا بالدرج��ة اال�سا�س دون 
حتمي��ل الط��الب وذويه��م اي تكالي��ف". واعت��ربت �سمني 
ر�سال��ة املعلم يف الع��راق "ر�سالة اإن�ساني��ة البد ان حترتم 
وتق��در عل��ى كل امل�ست�يات خ�س��س��ا يف حت�سني ال��سع 
املعا�س��ي للمعلم وت�فر ال�سمان��ات االجتماعية له لدوره 
الكب��ر يف تعليم االأجيال "  من جانب��ه هنئ وزير الرتبية 

العراق��ي د.اإقب��ال ال�سي��ديل معلم��ي العراق عل��ى �سفحته 
الر�سمي��ة يف في�سب�ك قائال,"الته��اين والتربيكات ملعلمي 
الت�في��ق  له��م دوام  ,متمن��ني  املب��ارك  الع��راق بعيده��م 
والنج��اح" وعلى �سعيد مت�س��ل قدم وزي��ر التعليم العايل 
والبح��ث العلمي عبد الرزاق العي�س��ى اىل اال�رسة التعليمية 
والرتب�ي��ة اأح��ر الته��اين والتربيكات مبنا�سب��ة عيد املعلم 
ال��ذي �سن��ع االأمم واالأوط��ان م�ؤكداً يف كلمت��ه "يفيِ ال�قت 
الذي ميل��ك فيه كل م�ظف عن�ان وظيف��ي اال املعلم يبقى 
, بف�سل جه�دكم  اأب للعلم��اء واملبدعني ولكل ذي عقل نررّ
اأيه��ا املعلم���ن واخال�سك��م يف العم��ل جعلتم�ن��ا نب�رس 

ب�س�ء املعرفة والعلم كل ما ه� خر لنا ولبلدنا."
واأ�س��اف , "اإن جه�دك��م اجلليل��ة يف غر���س ح��ب ال�ط��ن 
يف نف����س اأبنائك��م الطلبة �ساه��م يف اإعداد جي��ل م�ستنر 
ومت�سل��ح بالعلم لبناء وط��ن يت�سع للجمي��ع دون تفرقة اأو 
متيي��ز, فتحية حب واأكبار واإجالل لك اأيها املربي الفا�سل 

بي�م��ك االأغر و�سيبقى لك دين يف اأعناقنا ال تكفيه كلمات 
ال�سك��ر والثناء." من جهته��ا اعربت املعلمة وفاء ناظم عن 
"فرحتها باحتفال الطالب مببادرات عف�ية جميلة ج�سدت 

عمق العالقة ما بني الطالب واملعلم".
واك��دت عل��ى اهمي��ة "ت�سذي��ب العملي��ة الرتب�ي��ة م��ن كل 
م��ا يعرتيه��ا من جتاوز عل��ى الطالب او ت�سم��ني املناهج 
الرتب�ي��ة الإ�سارات فئ�ي��ة او طائفية وتعمي��ق وعي وحب 
الط��الب ل�طنه��م" , واأ�ستغرق��ت وف��اء يف احلدي��ث ع��ن 
م��س���ع تراه مهما يف ه��ذا الي�م اإال وه� تك��رار االأعتداء 
عل��ى املعلمني يف الع��راق متمنية م��ن وزارة الرتبية ومن 
اجله��ات القان�ني��ة و�س��ع ح��ٍد له��ا , اذ قال��ت ," ان الفرد 
يف الع��راق يت���رسف وفق الق�ان��ني الع�سائري��ة واالأعراف 
والتقالي��د اأكرث م��ن التزامه بالق�ان��ني ال�سارية التي تنظم 
حرك��ة واأن�سطة املجتم��ع, ف� )النه�ة واحل�س��م والف�سل...... 
اإلخ( هي ما يحفظها ويطبقها يف حياته اأكرث من الق�انني 

الد�ست�رية التي حتفظ حق�قه وحق�ق غره والتي يجهلها 
اغلبن��ا, ومنهم اأولئك الذي��ن باإمكانهم اأخذ حق�قهم بطرق 
�سلمي��ة وقان�ني��ة وب�س��كل ع��ادل, لكنه��م يعتم��دون على 
التهدي��دات وع�س��الت اأج�سادهم حني ي�سع��رون بالظلم او 
ع��دم الق��درة على التفاه��م مع اي �سخ�س, حت��ى وان كان 
م�ظف��ا يف الدولة كاملعل��م.. معتمدين بعده��ا على �سي�خ 
ع�سائره��م والكب��ار منه��م لف���س اخل��الف وف��ق االأعراف 
الع�سائرية,م�سية, "عليه رمبا تك�ن هذه الظاهرة امل�سيئة 
للمجتمع واملعل��م والطالب على حد �س���اء, اإحدى اإفرازات 
املرحل��ة اجلديدة التي يح��اول العراقي���ن اأن يتجاوزوها 
ب�س��الم وباأقل اخل�سائ��ر, ولعل ذلك ي�ستدع��ي التعاون بني 
اجلمي��ع مع اأهمية ح�س���ر احلكمة لدى اجلمي��ع, واعتماد 
احلل���ل املنا�سب��ة التي حتف��ظ للمعل��م مكانت��ه, وللطالب 
منزلته اأي�سا, فالتعاون على اإيجاد احلل�ل املنا�سبة ممكن 

اذا ما �سعى اىل ذلك عقالء الق�م وحكماوؤه".

أعداد ـ لميس عبد الكريم

الرافدين يربط بين إعطاء السلف وتوطين رواتب 
الموظفين إلكترونيًا

األحوال الشخصية : الفقر يضطر اآلباء  إلى تزويج 
بناتهم في سن مبكرة

الكشف عن محافظ بغداد الجديد البديل لـ"علي التميمي"

يلقون بالعبء على زوجاتهم..

 أزواج يختلقون الذرائع ويتهربون من مسؤوليات العائلة

بغ��داد � متابع��ة :  اأكد م�رسف الرافدين, االأربعاء, على اهمية ت�طني رواتب 
امل�ظفني يف ح�سابات الكرتونية ملنحهم ال�سلف والقرو�س.

وق��ال املكت��ب االعالمي للم�رسف يف بي��ان �سحف��ي, اإن "امل�رسف ي�سدد 
عل��ى اهمي��ة ت�طني روات��ب امل�ظف��ني الكرتوني��ا لت�سهي��ل اج��راءات منح 

القرو�س وال�سلف واخلدمات امل�رسفية االخرى وفق ال�س�ابط القان�نية".
وا�س��اف ان "تنفيذ ه��ذه اخلط�ة تاأت��ي للحفاظ على املال الع��ام واعتماد 
�س�اب��ط ومعاير م�حدة ل�سمان العدال��ة وال�سفافية لكافة امل�ظفني وذلك 
لالرتق��اء بال�اقع امل�رسيف وال��س�ل اىل تطبي��ق املعاير الدولية الالزمة 

لالرتقاء بعمل امل�سارف".
ووجه��ت وزارة املالي��ة يف 27 �سباط املا�سي, م���رسيف الر�سيد والرافدين 
لالإ�سم��ي  �سامل��ة  روات��ب  ع���رسة  يع��ادل  مب��ا  املالي��ة  ال�سل��ف  باإط��الق 
واملخ�س�س��ات الثابت��ة ومب��ا ال يزي��د عن ع���رسة ماليني دين��ار على وفق 

ال�س�ابط والتعليمات املعم�ل بها يف كال امل�رسفني. 

النج��ف � متابع��ة: حتدرّثت حمكم��ة االأح�ال ال�سخ�سي��ة يف النجف عن كرثة 
تزوي��ج الفتي��ات ب�س��ن مبك��رة, الفت��ة اإىل اأن الع�ز امل��ادي لبع���س االآباء 
ي�سطره��م اإىل ذل��ك للتخل�س من الع��بء املادي ونفق��ات معي�ستهن. وقال 
قا�سي اأول املحكمة غيث جبار اأب� نا�رسية يف حديث �سحفي, اإن "دعاوى 
ومعامالت عدة ترد اإىل املحكمة وهي متن�عة بح�سب طبيعة النزاع, فهناك 
م��ا يخ�س النفقة, اأواالأث��اث, اأو املطاوعة, وكذلك ت�سدي��ق الزواج والطالق 
��ار اأب� نا�رسي��ة اإىل اأن "تلك  اللذي��ن ي�ستح���ذان عل��ى اغل��ب اأعمالنا". وا�سرّ
احل��االت ت�سهم اأي�سا يف زيادة معدالت الطالق؛ ب�سبب عدم اإدراك �سغرات 

العمر حلجم م�س�ؤولية الناجتة عن اقرتانهن برجل وتاأ�سي�سهما عائلة".
واع��رب القا�سي اأب� نا�رسية عن اعتقاده باأن بع�س االأ�رس تلجاأ اإىل تزويج 
بناته��ن ال�سغ��رات نتيجة عدم ق��درة االب على حتمل االأعب��اء املالية لها 

وبالتايل ي�سعى اإىل اإلقائها على عاتق الزوج".

بغداد � متابعة: ك�سف م�سدرمطلع يف جمل�س حمافظة بغداد, االربعاء, بان 
حمافظ بغداد اجلديد �سيك�ن نائب رئي�س جمل�س املحافظة عط�ان العط�اين, 
وفيما او�سح بان املر�سح �سيك�ن عن ائتالف دولة القان�ن باملجل�س, ا�سار 
اىل احقي��ة بقي��ة الكتل برت�سي��ح ا�سخا�س اخرين. وق��ال امل�سدر يف حديث 
�سحف��ي ,اإن "حمافظ بغ��داد اجلديد �سيك�ن نائب رئي���س جمل�س املحافظة 
عط���ان العط�اين", مبينًا ب��ان "املر�سح �سيك�ن عن ائت��الف دولة القان�ن 
باملجل���س". واو�سح امل�س��در ان "االئتالف لديه اال�س���ات الكافية لتمرير 
مر�سح��ه العط���اين", م�سراً اىل ان "بقي��ة الكتل يحق له��ا تر�سيح ا�سخا�س 
اخري��ن". وكانت املحكمة االدارية قد ردت, االربعاء, الطعن املقدم من قبل 

حمافظ بغداد علي التميمي واكدت قان�نية قرار اقالته.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ أية حسين 

بابل ـ خاص

دار ثقافة أالطفال 
تقيم احتفالية عيد 
المعلم وسط النازحين

الكشف عن تعليمات 
المالية إلجازة األربع 

سنوات للموظفين

بابل تشهد تزايدًا في بيع خطوط الوطنية الهاتف الالسلكي

رغم تراجع �صورة املعلم 
يف امل�صهد الرتبوي وامل�صهد 

الأجتماعي العراقي ب�صبب 
الأعتداءات املتكررة التي طالت 

املعلمني ال ان هذا مل يغري �صيئا 
من اأهميته ومكانته الأجتماعية 

وكذلك تاأثريه يف نفو�س 
طالبه اأذ �صهدت مدار�س بغداد 

يوم اأم�س احتفالت نظمتها 
الو�صاط الرتبوية والطالبية 
مبنا�صبة عيد املعلم الذي يعده 

بع�س الطلبة فر�صة للتعبري عن 
حبهم وامتنانهم ملعلميهم الذين 

�صيظلون �صببا يف تعليمنا اأ�صياء 
كثرية كنا جنهلها من قبلهم

ت�صكو بع�س الزوجات، من 
تهرب اأزواجهن عن الإيفاء 

مب�صوؤولياتهم العائلية، ول�صيما 
اأذا كانت الزوجة موظفة ولديها 

راتب �صهري، فتجده ل يقول 
بحقيقة مقدار الراتب الذي 
يتقا�صاه، ف�صال عن �صرف 
عائده ال�صهري على ملذاته 

ال�صخ�صية، تاركا كل العبىء 
يف تغطية م�صرف العائلة على 

الزوجة. 


