
دعييت املرجعييية الدينييية، اليييوم ال�سبييت، امل�سيحييين 
اإىل البقيياء يف مناطقهييم وعييدم الهجرة خييارج العراق، 
مطالبيية اإياهييم بعييدم ال�سميياح لي”البع�ييض” باإحييداث 
تغييير دميوغييرايف يف تلييك املناطييق، فيمييا خاطبتهييم 
قائليية: “�سنلتقييي مييرة اأخييرى واملو�سل بيييد اأبنائها”. 
وقييال ممثييل املرجعييية يف كربيياء ال�سيخ عبييد املهدي 
الكربائييي ، يف بيييان �سييدر علييى هام�ييض لقائييه وفدا 
م�سيحيييا اإن “التدميير املييادي �سببييه التدميير الفكري، 
وهييذه اجلماعييات املتطرفيية، الإرهابية، مدمييرة فكريًا 
لذلييك عّر�سييت كل تلك املناطق التي �سيطييرت عليها اإىل 
التدمر”، داعيا امل�سيحييين وباقي الأقليات يف العراق 
اإىل “التوا�سييل الدائييم فيما بينهم، ميين اأجل اإعطاء وعي 
مليين غ�سل فكره مييع داع�ض وخا�سة يف تلييك املناطق”. 
وطالب الكربائي امل�سيحين العراقين بي”عدم التحدث 
مييع بع�سهم البع�ض بالهجرة اإىل اخلارج وتغير خطاب 
الهجييرة اإىل خطاب ال�سيير، يف مناطقهم من اجل اإعادة 
الإن�سييان العراقي يف تلك املناطق”. واأ�ساف “عليكم اأن 
حتثييوا اأبناءكم على ال�سر والتحمل مع ال�سغط امل�ستمر 

على احلكومة لإعادة اخلدمات اإىل تلك املناطق”.

قييررت دائرة �سحة بغييداد / الر�سافة منح منحة مالية 
اىل املر�سى امل�سابن بالتدرن املقاوم .

 وقييال الدكتييور عبييد الغني �سعييدون ال�ساعييدي ، املدير 
العييام ان هييذه املنحيية جيياءت اىل املر�سييى لغر�ييض 
املعاجليية ب�سييكل دوري ومنتظييم ور�سييد احلييالت من 
املعاجليية وعييدم انت�سيياره بيين املواطنيين . جيياء ذلك 
خييال املحا�ييرة التييي القائهييا الدكتور احمييد ا�سعد ، 
مدييير م�ست�سفى ابيين ر�سد والذي بن خييال املحا�رة 
ان مر�ييض التدرن ي�سنف اإىل ثاث تدرن ذو اخلط الول 
منييم العيياج والييذي املر�سييى امل�سابيين يف البدايات 
والتييي يتكون من العاج ) ريفادييين ،INH( اما اخلط 
الثانية الذي ي�ستجيب اىل بع�ض العاج اما اخلط الثالث 
فهييو ل ي�ستجيييب اإىل جلميع اأنواع العيياج والذي يطلق 
عليه التدرن املقيياوم وهم م�ر ناقل للمر�ض مو�سحا 
اىل اأهمييية اإجبار املري�ض على البقاء يف امل�ست�سفى من 

اجل اكت�ساب ال�سفاء العاجل .
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بيييان  ال�سحيية عديليية حمييود يف  وزيييرة  وقالييت 
ذي  حمافظييات  يف  البيئيية  "دوائيير  اإن  �سحفييي، 
قييار والب�ييرة ومي�سييان تتابع اىل جانييب ال�رطة 
البيئييية واملنظمييات البيئييية الفاعليية يف مناطييق 
الهييوار الو�سطييى واجلنوبييية و�سع احلييياة الرية 
يف هييذه الهوار وان معظم التقارير التي ترد ب�سكل 
يومي توؤكييد عدم وجود حالت �سيييد جائر للطيور 
املهاجرة وامل�ستوطنة التي �سهدت ارتفاعًا ملحوظًا 

يف اعدادها خال العامن الخرين".
بع�ييض  ح�سلييت  مييا  "اذا  اأنييه  حمييود،  واأ�سافييت 
التجيياوزات من بع�ض �سعيياف النفو�ض فهي حتدث 
خييارج املناطق التييي ادرجت �سميين لئحة الرتاث 

ال�سحيية  وزارة  " فييرق  ان  اىل  م�سييرة  العاملييي"، 
والبيئيية تتابييع باهتمييام بالغ كل مناطييق الهوار 
العراقييية ول تنح�يير مهمتهييا فقط داخييل الهوار 

املدرجة".
وتابعت، اأننه "من ال�روري تفاعل كل اجلهود من 
اجل حفييظ التنوع الحيائي املميز الييذي تتمتع به 
الهييوار العراقييية التي ت�سكل اكيير املناطق الرطبة 

يف العامل".
وا�سييادت حمييود بييي" الييدور اليجابي الييذي تلعبه 
احلكومات املحلية يف حمافظات ذي قار والب�رة 
ومي�سييان يف دعم جهييود الفرق البيئييية يف حماية 

وحت�سن البيئة يف الهوار الو�سطى واجلنوبية".

من جهتها، دائرة حماية وحت�سن البيئة يف املنطقة 
اجلنوبييية، اأكدت ان " فرقها التفتي�سية اجرت م�سحًا 
ميدانيييًا لاأهييوار التي ادرجت �سميين لئحة الرتاث 
العاملييي وهي هييور احلويزة يف حمافظيية مي�سان ، 
وهييور امل�سحييب وال�سييال وال�سليچيية يف حمافظة 
الب�ييرة بالإ�سافيية لهييور الغربييي واجلباي�ييض يف 
حمافظة ذي قار ومل تر�سد اية حالت �سيد للطيور 
املوجييودة يف هذه الهييوار، موؤكييدة ان احلكومات 
املحلييية وجهت كل القوات المنية واللجان المنية 
وال�رطة البيئييية وروؤ�ساء الوحدات الإدارية بتنفيذ 
التعليمات ال�سادرة ميين وزارة البيئة ب�ساأن حماية 

هذه املواقع املهمة".

اكييدت وزيييرة ال�سحيية والبيئيية الدكتييورة عديلة حمييود ح�سيين ال�سعي 
اجليياد والعمييل الييدوؤوب لتح�سن �سحة املييراأة وتقليل حييالت الوفيات 
بيين المهات اثناء الييولدة م�سوؤولية ت�سامنييية م�سرتكة بن موؤ�س�سات 
الدولة العراقية ومنها وزارة ال�سحة واملوؤ�س�سات واجلمعيات والنقابات 
والحتييادات املتخ�س�سيية تقت�سي العمل بييروح الفريييق الواحد و�سمن 
برامييج م�سرتكة باعتبارها هدفا ا�سا�سيا من اهييداف التنمية امل�ستدامة 

التي يلتزم العراق وي�سعى اىل حتقيقها مع بقية دول العامل.

واأ�سييارت خييال افتتاحهييا املوؤمتيير العلمي الييدويل للتوليييد والن�سائية 
والييذي نظمته دائرة مدينة الطب بالتعاون مع اجلمعية العراقية للتوليد 
والمرا�ض الن�سائية اىل ان التحديات احلالية متمثلة بقلة التخ�سي�سات 
املالييية واملعركة امل�سرييية لتحرير مدننا العزيزة ميين دن�ض الدواع�ض 
املجرميين وكييرة النازحيين وزيييادة الولدات قييد القييت بظالها على 
موؤ�س�ساتنييا ال�سحييية الميير الييذي يدعونا اىل رفييع م�ستييوى امل�سوؤولية 
ونكييون علييى قييدر التحدي ميين خييال ال�ستفادة ميين املييوارد املتاحة 
وتطوييير اليات العمييل وم�ساعفة اجلهييود ل�ستدامة اخلدمييات ال�سحية 

والرتقاء بها اىل م�ستوى اف�سل. 

لفتة اىل ان عقد املوؤمتر يتزامن مع انت�سارات مقاتلينا البطال ي�ساف 
اليييه مييا ت�سطره وتقدمه ماكاتنا الطبية وال�سحييية على مدار اليوم من 
خدمات كفوءة وجهد واأفر باإخا�ض وتفان منقطع النظر داعية اىل ان 
ت�سهم حييوارات ونقا�سات وور�ييض عمل املوؤمتر بخلق ف�سيياًء حرا وبيئة 
منتجيية للمعرفة وتبادل اخلييرات بن ال�ساتذة والأطبيياء الخت�سا�ض 
ومبا ي�سهم يف حت�سن وتطوير واقع اخلدمات الطبية والعاجية املقدمة 
يف ردهييات الن�سائييية و�سالت الييولدة والعيييادات ال�ست�سارية موؤكدة 
على ان التو�سيات التي �سيخرج بها املوؤمتر �ستكون حمل تفاعل وقبول 

واهتمام مبا�ر من امل�سوؤولن يف الوزارة .

نسوة لـ )الجورنال(: هذه أسباب تمردنا على أزواجنا !! 
 نييور / ربيية بيت ي 28 عاما / تقييول اأن " زوجها كان رجا 
بخيا، مق�ييرا بواجباته يف الأنفاق على العائلة. وتتابع " 
تكلمت معه غر مرة اأن يغادر هذه احلالة التي جتعل العائلة 
حمتاجيية يف ملب�سها وماأكلها، لكنييه مل يغر من حاله. هذه 
الت�رفييات جعلت جو البيت تخيم عليه الكاأبة، وغياب الود 
ومن الطبيعي مثييل هذا الزوج تتمرد عليه الزوجة ول ت�سمع 

كام له ".
 اأمييا جنيياء / ربة بيييت ي 26 عاما / فلها حكاييية اأخرى، اأذ 
تقييول " اأن الأهل عندمييا يجرون بناتهم علييى الزواج دون 
رغبة وموافقة منهيين، فاأنهم يدمرون حياتهن ". وت�سيف " 
اأهلي اأجروين على الزواج، وقد تزوجت رغما عني، مع اأين مل 
اأكن مقتنعة بالرجل الذييين جاءوين به، وحينها كنت اأ�سائل 
نف�سييي : كيييف �ساأق�سي عمييري مع هذا الرجييل ؟ لذلك كانت 
حياتييي بجميع جوانبهييا كابو�ييض، اأحد اأوجييه الرف�ض لهذا 
الزواج هو التمرد، واأفتعال امل�ساكل وعدم القيام بالواجبات 
الأ�رية. وتتابع " كنت اأحاول اأ�ستفزازه ليطلقني، خ�سو�سا 

بعدمييا و�سلت اىل قناعة بعييدم قدرتي الأ�ستمرار يف حياتي 
الزوجية معه.  فيما ت�سر �سو�سن / موظفة ي 27 عاما / اأنها 
تزوجييت برجييل مي�سور ماليييا، وكان ل يق�يير يف واجباته 
العائلية، لكنه كان �سكرا ل مير يوم دون اأن يحت�سي اخلمر. 
وت�سيييف "كان يعييود خممييورا يف �ساعة متاأخييرة من الليل 
لينييام مبا�رة، ويغادر ميين ال�سباح الباكيير اىل العمل، ومل 
يحييدث اأن ك�ر القاعدة وجل�ض مييع العائلة اأو اأ�سطحبنا يف 

نزهة، اأنا و اأبنتيه ". 
وتزيييد �سو�سن " حياتي معه تفتقر لل�سعييادة، وبداأت اأكرهه، 
واأكييره رائحيية اخلمر التي متيياأ البيييت كل ليليية، واأدعو اىل 

�ساعة اخلا�ض منه.
 اأمييا م�سطفييى / موظييف ي 47 عاما / فاأنييه ي�سكو من مترد 
زوجتييه قائييا " كان زواجنييا تقليديييا، و بعد الييزواج بداأت 
معاناتييي، لأن زوجتييي عنيدة ول ت�سمع الييكام، و تت�ساجر 
معي علييى اأتفه الأ�سباب، وكانت كثييرة ال�سجار مع والدتي 
اأي�سييا، وهو ما جعلني اأغادر بيت الأ�رة واأ�ستاأجر بيت اأخر 
وتركييت اأمي مع اأخييي املعاق لتجنب امل�سيياكل ". و ي�سيف 
" مبييرور الوقييت، اأكت�سفت اأنها تهييوى الهيمنة، فقد فر�ست 

�سيطرتهييا علييى كل �سيء، حتييى اأطفييايل، ولأين رجل م�سامل 
ل اأحييب امل�ساكل متردت واأخذت تفر�ييض كلمتها على عموم 

العائلة، ما اأدى اىل طاق اأبني من زوجته. 
ويقييول حممييد / موظييف ي 32 عاما / " م�سكلتييي بداأت بعد 
الزواج مبا�رة، عندما اأخذت زوجتي تبدي تذمرها من اأداء 
الواجبات الأ�رية، فقد كنت اأغادر البيت اىل عملي امل�سائي 
ال�ساعيية 2 ظهييراً و حتى 11 م�ساء، دون غييداء، لأنها نائمة، 
األتم�ست لها العذر غر مرة، قلت قد تكون مري�سة اأو نف�سيتها 
تعبانييه، األ اأين اأكت�سفييت اأخييرا اأنها ل تلتييزم مب�سوؤولياتها 

العائلية، واأن اأ�ستمرار حياتي معها اأمر غر جمدي.
 ويك�سييف ه�سييام / موظييف ي 28 عامييا / اأن م�سكلتييه تكمن 
يف كونييه من اأ�رة فقرة، وقد تزوج ابنيية عمه الغني، الذي 
�ساعييده يف زواجه، ووفر له فر�سة عمييل معه، وكل ذلك من 
اأجل عيون اأبنته املدليلة. ويتابع: لكن زوجتي التي تزوجتها 
عن حب ولي�ض عن طمع، كانت ت�ستغل م�ساعدة والدها يل يف 
متردهييا واأذليل، وكانت ت�رفاتهييا تعر عن غرور وتعايل 
وت�سلط، ولول وجود اأطفال بيننا ملا كنت اأتردد يف طاقها. 
وت�سيير الباحثيية الجتماعية مي�سييم يا�سن / كلييية الرتبية 

للبنات ي جامعة بغداد / اىل اأن التمرد نوع من اأنواع العنف 
الذي متار�سه الزوجة �سد الزوج، وهو �سلوك معروف متار�سه 
بع�ييض الزوجات، لكيين يتم الت�سييرت عليه وعييدم الأباحة به، 
يت�سمن الألفاظ ال�سيئة واملعاملة اخل�سنة، واأحينا بالأهمال 
. وتوؤكييد يا�سن اأن كل اأهمييال للواجبات الأ�رية من جانب 
الزوجيية، �سواء حقوق البيت، اأو تربية الأبناء، وغر ذلك، تعد 
متييردا �سد الييزوج ، م�سرة اىل اأن التمرد هييو نوع من انواع 
العنف النف�سي و من �سمنه اهمال الزوجة للزوج، ولكل مترد 
اأ�سبيياب ، قد تكييون نف�سية كاحلرمان والكاآبيية، اأوعدم تاأدية 

الزوج حلقوق الزوجة، ماليًا، اأو نف�سيًا، اأو عاطفيًا. 
وتييرى الباحثيية النف�سييية د. �ساهييرة �سعييدون احمييد / كلية 
الرتبييية ي جامعيية بغييداد / اأن " )التمييرد( ل يتحمييل الرجل 
م�سوؤوليتييه دائمييا، فعنيياك اأ�سباب عييدة ورائه الرجييل، منها 
مييا يتعلييق بجيير البنت علييى الزواج ميين �سخ�ييض ل تريده، 
ويف ال�سنييوات الأخرة اأخييذ النا�ض يف�سلييون القريب خ�سية 
اأن تتعر�ييض بناتهم ليياأذى وال�رب والإهانييات من الزوج 
الغريييب، بينمييا الييزوج القريب ميكيين مواجهتييه وردعه من 

خال منظومة القرابة".

تحقيق – رسل شهاب

سرقة 50 كغم من الذهب بسطو مسلح على صاغة 
عراقيين في طريق أربيل - كركوك 

المواكب الحسينية تستمر في إغاثة نازحي الموصل

رصد حاالت تحرش في أسواق الرمادي وانتشار 
أمني لمنع تزايدها

البيئة: ال وجود لصيد جائر لطائري اللقلق األزرق والبجع األسود في األهوار

كركييوك ي خا�ييض : افيياد م�سدر مطلييع ان عملية �سطييو م�سلح تعر�ييض لها جتار 
الذهييب الماراتي من بغداد وخانقن ا�سفرت عن �رقة 50 كيلو ذهب اماراتي 

على طريق اربيل كركوك.
وقييال امل�سدر الذي ف�سل عدم الك�سف عن ا�سمه للجورنال ،ان " جتار ذهب من 
بغييداد وخانقن يحملون كمية من الذهييب تقدر بحوايل 50 كيلو ذهب اماراتي 
كانوا متوجهن اىل بغداد تبعتهم �سيارة دفع رباعي نوع فورد ر�سا�سي اللون 
ي�ستقلهييا م�سلحون جمهولييون قاموا بال�سطو امل�سلح و�رقيية الذهب من التجار 
علييى الطريييق بن اربيييل وكركوك وذلييك بعييد ان احتجزوهم لفييرتة وهددوهم 

بالقتل قبل اطاق �راحهم.
وا�ساف امل�سدر " ان " التجار قدموا �سكوى يف مركز �رطة التون كوبري �رق 
كركييوك كونه اقرب مركز ملوقييع احلادثة وان ال�راق يبدو انهم كانوا قد تابعو 
جتييار اجلمليية للذهب الماراتي اثنيياء و�سولهم من دبي وتوزيييع ح�سة �سياغ 
ال�سليمانييية واربيل ونفييذوا عمليتهم بعد ان توجه التجييار اىل بغداد عر طريق 

اربيل كركوك وان التحقيقات جارية لك�سف ماب�سات العملية.

املو�سييل ي متابعة : اأكدت مديرييية الدعم اللوج�ستي يف احل�سييد ال�سعبي، ال�سبت، 
ا�ستمييرار توافييد املواكييب والهيئات احل�سينييية من مناطق الو�سييط واجلنوب اىل 
مركييز ا�ستييام امل�ساعييدات الذي اقامتييه مديرية الدعييم اللوج�ستي يف حمافظة 
نينييوى. وقالييت املديرييية يف بيان �سحفييي، ان “املواكب والهيئييات احل�سينية 
م�ستمرة بالتوافد من مناطق الو�سط واجلنوب اىل مركز ا�ستام امل�ساعدات الذي 

اقامته مديرية الدعم اللوج�ستي يف حمافظة نينوى”.
واأ�سيياف البيييان، ان ” ذلييك جيياء تزامنا مع انطيياق حملة “لأجلكييم” لإغاثة 
العوائل النازحة من مناطق العمليات الع�سكرية يف مدينة املو�سل وتقدمي كافة 

الحتياجات ال�رورية لهم من مواد غذائية وعاجية ولوج�ستية”. 

الأنبيياري متابعة : اأعلن امل�سوؤول الأمني ل�سوق مدينة الرمادي مبحافظة الأنبار 
الرائييد عبييد ال�ستييار جنم الدليمييي، ال�سبت، عن ر�سييد حالت حتر�ييض يف اأ�سواق 
املدينيية، داعيا اإىل حماربة هييذه “الظاهرة”، فيما اأ�سييار اإىل اأن القوات الأمني 

انت�رت يف ال�سوق ملنع تزايدها.
وقال الدليمي يف ت�ريح �سحفي، اإن “القوات الأمنية امل�سوؤولة عن اأمن اأ�سواق 
مدينة الرمادي، ر�سدت حالت حتر�ض يقوم بها بع�ض ال�سبان م�ستغلن تب�سع 
العديييد من الأ�ر نتيجة ا�ستقرار الأو�سيياع الأمنية وعودة كافة الأ�ر النازحة 

اإىل مناطق �سكناها املحررة”.
واأ�سيياف اأن “القييوات الأمنية اأحالت املتورطن بعمليييات التحر�ض اإىل الق�ساء 
لإنييزال اأق�سى العقوبات بحقهم”، مبينا اأن “قواتنا انت�رت وب�سكل مكثف عند 

مداخل وخمارج الأ�سواق ال�سعبية ل�سبط الأمن ور�سد حالت التحر�ض”. 

حقيبة 

كربالء ـ متابعة 

بغداد ـ خاص

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ خاص

المرجعية الدينية في 
كربالء تدعو المسيحيين 

إلى البقاء في مناطقهم

صحة الرصافة : 

منحة مالية للمرضى 
المصابين بالتدرن المقاوم

افتتاح المؤتمر العلمي الدولي لألمراض النسائية والوالدة

 مترد الزوجات، م�شكلة 
اأجتماعية �شائدة، تظهر فجاأة 

لتت�شبب بالطالق، ولعل 
�شبب عدم االأعالن عنها، اأال 

يف النهايات وخالل فرتة 
االأنف�شال، هو خجل الرجل من 
االأف�شاح عن مترد زوجته على 

النظام االأ�شري، ومعاندته، 
كون الق�شية تت�شمن اأنتقا�ص 

من الرجولة والف�شل يف �شبط 
الزوجة. 

نفت وزارة ال�شحة والبيئة، 
ال�شبت، وجود حاالت �شيد 

جائر لطائري اللقلق االزرق 
والبجع اال�شود �شمن مناطق 

االهوار التي ادرجت �شمن 
الئحة الرتاث العاملي.


