
 اك��د حمافظ بغ��داد املهند�س عط��وان العطواين ان 
املحافظة غري معنية مب�شكلة تاخر رواتب موظفي 
املديري��ات التابع��ة ل��وزارة ال�شب��اب والريا�ش��ة 
، موؤك��دا ان روات��ب مديري��ات الرتبي��ة وال�شح��ة 
والزراع��ة �شت��وزع يف وقتها املح��دد بدون تاأخري 
". العط��واين ا�ش��ار من خالل بي��ان اورده املكتب 
االعالم��ي " اىل ان �شب��ب ه��ذه امل�شكل��ة يتعل��ق 
بالوزارة نف�شها وا�شاف البيان ان ال�شيد املحافظ  
كان م�شتع��دا اال�شب��وع املا�ش��ي للق��اء وفد ميثل 
موظفي هذه املديريات اليجاد حل مل�شكلتهم لكنه 
تلقى ات�شاال هاتفيا من امل�شوؤولني يف املديريات 
حتدث��وا مو�شح��ني ان امل�شكل��ة تتعل��ق بال��وزارة 
ول�شيت �شمن عمل حكومة بغداد املحلية، ووعدوه 
بحلها يف وقت قري��ب ".فيما ابدى ال�شيد املحافظ 
" ا�شتعداده جمددا ال�شتقبال وفد ميثل موظفي هذه 
املديري��ات لنقل معناناتهم اىل اجلهات املخت�شة 

ان ا�شتمرت هذه امل�شكلة دون حلول"

ح��ددت حمافظ��ة الديواني��ة االحد موع��دا لتوزيع 
روات��ب �شه��ر حزي��ران احل��ايل ملوظف��ي الدول��ة 
كاف��ة، بالتزام��ع م��ع ق��رب عي��د الفط��ر املبارك.  
وق��ال م�ش��وؤول اع��الم املحافظة، خال��د التميمي: 
ان ي��وم االأح��د املواف��ق 18 / 6 / 2017 �شي�شهد 
توزيع روات��ب موظفي دوائر الدولة يف املحافظة، 
مب��ا فيها الرتبي��ة وال�شح��ة والزراع��ة والريا�شة 
وال�شب��اب وديوان املحافظة. وا�شار اىل ان حمافظ 
الديواني��ة �شام��ي احل�شناوي اوع��ز بتوزيع رواتب 
�شه��ر حزيران و�شت�شمل مبل��غ )1495000000( 
دين��ار روات��ب التعيين��ات املركزي��ة اجلديدة على 
مالك �شح��ة الديوانية بعد ا�شتح�ش��ال املوافقات 
اال�شولية بحقهم.وذكر ب��اأن توزيع الرواتب ياأتي 

بالتزامن مع اقرتاب عيد الفطر املبارك.
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وما اأن تنتهي من الدوام الر�شمي، حتى تعود اىل عمل 
ثان ق��د يكون اكرث ثقال م��ن االأول، فتكون امل�شوؤولية 
اك��ر عل��ى عات��ق امل��راأة العامل��ة، ويع��اين الن�ش��اء 
العامالت من هذا االأمر وقد يلجاأن اإىل حت�شري الطعام 
وجتهيزه م�شبقا، لك�شب ر�ش��ا الزوج واالأبناء، فرتاها 
تعم��ل كالنحلة، ال مت��ل وال تهداأ، من الواجب الوظيفي 
اىل الواج��ب االأ���ري، ت�شّمر ع��ن �شاعديها وتدخل يف 
معرك��ة مع الوق��ت لتخرج باأجم��ل واأ�شه��ى االأطباق، 
ومع �شعورها بالعط�س واجلوع فتثقل حركتها، لكنها 
�رع��ان ما تنه�س لتكم��ل ما بقي من اأعمال، حتى ال 
تق���ر يف اأداء عمله��ا املنزيل، وال يك��ون ذلك ذريعة 

ب�شبب العمل الوظيفي.
وهن��اك ن�ش��اء ال ي�شتطع��ن حتمل تل��ك االأعب��اء اأثناء 
ال�شي��ام، فيلج��اأن اإىل ترتيب موعد االإج��ازة ال�شنوية 
يف ه��ذا ال�شه��ر، فيك��ون هذا ه��و احلل االأمث��ل للتغلب 
على م�شاعب امل�شوؤوليات التي تثقل كاهلها يف �شهر 
رم�شان، ويف املقابل ترى ربات البيوت اأن هذا ال�شهر 
الك��رمي ال ميثل اأي ع��بء اأو م�شوؤوليات زائ��دة، ولكنه 
يحت��اج اإىل تنظي��م وجدول��ة للم�شوؤولي��ات املطلوب��ة 
منها جت��اه بيته��ا واأبنائها حتى ال ُتته��م بالتق�شري. 
ورغ��م ه��ذه املعان��اة ا�شتطاع��ت امل��راأة العراقي��ة اأن 
ت��وازن بني العملني املن��زيل والوظيفي، وتفوقت على 

الرج��ال م��ن حي��ث االأداء واحل�ش��ور، ومل جتع��ل م��ن 
الوظيفة �شماعة لتق�شريه��ا يف تربية االأبناء والقيام 
بواجباته��ا، وقدمت راحة اأ�رتها على راحتها، ولي�س 
بال�شيء الغريب على العراقية ان تقدم ذلك، فقد قدمت 
الكث��ري م��ن الت�شحي��ات يف املواق��ف الت��ي كان البد 
منها، واأثبتت للكّل ان املراأة العراقية �شاندت املجتمع 
يف بن��اء الوطن، فكانت م�شوؤولة وقادرة على التوفيق 
ب��ني حياته��ا العائلي��ة والعملي��ة، واأثبت��ت باأنها هي 

املجتمع ولي�شت ن�شفه.
اإن احل��رب على داع�س والو�ش��ع االقت�شادي الذي مير 
فيه البالد، يتطل��ب من املراأة العمل مل�شاعدة اأ�رتها، 
ففي ال�شن��وات االأخرية تدهورت اأو�شاع البالد وخلف 
القت��ال مع داع���س الكثري من االأرام��ل والعاجزين عن 
العم��ل، مم��ا ا�شطرها للخ��روج اإىل العم��ل لتوفر لهم 
لقم��ة لعي���س، واملواظب��ة عل��ى الذه��اب كل ي��وم اإىل 
العم��ل فهنا يعت��ر العمل م��ن ال�روري��ات، واأف�شل 
له��ا م��ن اأن تثقل عل��ى االآخرين. وقد �شارك��ت ال�شيدة 
)اإيالف القري�شي، موظفة يف القطاع اخلا�س( يف هذا 
املو�ش��وع وقال��ت يف حديثها: ال يخف��ى على اجلميع 
ان �شه��ر رم�شان هو �شه��ر الطاعة واالعم��ال، واغلب 
العوائ��ل يتجمهرون حول مائدة رم�ش��ان، نعم اجلهد 
يك��ون اك��ر واحيان��ا ن�شط��ر اىل اخ��ذ اج��ازة زمنية 
الإنه��اء االعمال املنزلية م��ن اإعداد الطع��ام، وجتهيز 
ال�شيافة، وترتيب البيت، وكل هذه االمور يتطلب مني 
ع��دم التق�شري يف واجبات ا�رتي او وظيفتي، واحلمد 
االن رغ��م انني ام لولدين اإال انني حمافظة على نظام 
الوق��ت وجتهيز كل �شيء قبل وق��ت، وما ينق�شني هو 
تق�ش��ريي اجت��اه عبادتي فبع��د يوم �شاق م��ن العمل، 
ت�شع��ف قوت��ي اجتاه رب��ي واكرث االعم��ال امل�شتحبة 
ال اق��وم بها الن�شغايل به��ذه االمور، علم��ا اأن الو�شع 
االقت�ش��ادي يتطلب املراأة اأن تعمل حرج البيت لت�شهم 

يف توفري مورد مايل اإ�شايف لالأ�رة.

عدد الزائرين خالل زيارة استشهاد اإلمام علي »ع« وصل إلى نحو 5 ماليين زائر  
مصادر نجفية :

وقال رئي���س اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة 
النج��ف اال�رف خالد اجل�شعم��ي للجورنال ان" 
)33( ال��ف عن���ر امن��ي م��ن وزارت��ي الدف��اع 
والداخلي��ة ف�ش��ال ع��ن مقاتل��ي ف�شائ��ل احل�شد 
ال�شعب��ي �شاركوا يف اخلط��ة االمنية التي اعدتها 
عمليات الفرات االو�شط مبنا�شبة ذكرى ا�شت�شهاد 

االمام علي" . 
وا�ش��اف ان  " االجه��زة اال�شتخباراتية والغطاء 
اجلوي م��ن اجلي�س العراق��ي ا�شرتكتا يف اخلطط 
االمنية املعدة لهذه الزيارة لر�شد االماكن التي 

ي�شتبه بوجود خلل امني فيها " .
وقال رئي���س جلنة اخلدمات يف جمل�س حمافظة 
النج��ف ح�شني احلدراوي للجورن��ال نيوز ان : " 
جلنة اخلدمات عقدت اجتماعا مع مديرية بلدية 
النجف بكاف��ة اق�شامها حول تعزيزها باالليات 
والعمال للحفاظ على نظافة املدينة القدمية الن 
حركة الزائرين �شتكون داخل املدينة القدمية " .
وتاب��ع احل��دراوي ان " مديرية بلدي��ة الكوفة مت 
توجيهه��ا اي�شا لتعزي��ز التنظيفات يف املناطق 

القريبة من م�شجد الكوفة وم�شجد ال�شهلة " .
واك��د ان  " دائ��رة �شح��ة النج��ف م��ن جانبه��ا 
ا�شتع��دت ب�ش��كل ت��ام ال�شتقب��ال الزي��ارة بن�ر 

مفارزها الطبية يف اماكن تواجد الزائرين " .
العتب��ة العلوية م��ن جانبها ا�شتع��دت ال�شتقبال 
االع��داد الكب��رية للزائرين ع�شو جمل���س االدارة 
يف العتب��ة حاكم دو���س اكد للجورن��ال نيوز ان 
: " العتب��ة العلوية جه��زت الزائرين بالطعام مع 
توف��ري االماكن ملبيتهم وتنظي��م حركتهم داخل 

ال�شحن ال�ريف " .
وب��ني ان  " )100( مركبة تابعة للعتبة العلوية 
مت تهياته��ا لنقل الزوار من ق��رب املرقد العلوي 
اىل خ��ارج املدين��ة القدمي��ة بعد انته��اء مرا�شم 

الزيارة " .
واو�ش��ح دو�س ان : " اكرث م��ن مليون زائر توافد 

الزي��ارة م��ن بينه��م  العل��وي الداء  اىل املرق��د 
)20000( زائر من العرب واالجانب " .

فيما عد ا�شحاب املواك��ب عدتهم لتقدمي اف�شل 
اخلدم��ات للزائري��ن مبنا�شب��ة ذك��رى ا�شت�شهاد 
االم��ام عل��ي ، م�شلم وه��ب �شاح��ب موكب �شيد 
ال�شه��داء اكد اجلورنال ني��وز ان : " املوكب يقدم 
وجبات طعام االفط��ار وال�شحر واملبيت ليومني 
ناهي��ك عن تق��دمي الع�شائر واحللوي��ات واموال 
ه��ذه اخلدم��ات ن�شتح�شلها من ترع��ات اهايل 
النجف " ،مبينا ان  " االعداد الكبرية للزائرين مل 
تقف حائال امام احتواء كل هذه االعداد من قبل 
املواك��ب املنت���رة داخل املدين��ة القدمية ويف 

ال�شوارع الرئي�شية للمحافظة " .
وق��ال حممد ر�ش��ا اح��د الزائرين م��ن حمافظة 
حمافظ��ة  يف  االم��ن  ا�شتب��اب   "  : ان  الب���رة 
الزائري��ن  حرك��ة  �شهول��ة  يف  ا�شه��م  النج��ف 
واداءه��م للزي��ارة ".وتاب��ع ان : " اخلدمات التي 
قدمها ا�شحاب املواك��ب جعلتهم يتفوقون على 
انف�شه��م يف الت�شابق م��ن اجل ار�ش��اء الزائرين 
الذين مل ي�شعروا باي نق�س الحتياجاتهم خالل 
تواجده��م يف املحافظ��ة وحت��ى خروجهم منها 
".وت�ش��ري م�ش��ادر حملي��ة اىل احتم��ال و�شول 
ع��دد الزائرين الوافدين اىل املحافظة خالل ايام 

الزيارة اىل اكرث من خم�شة ماليني زائر .

النجف – االء الشمري

�شهدت مدينة النجف 
اال�شرف مبنا�شبة ذكرى 

مقتل االمام علي توافد 
االالف من الزائرين العرب 

واالجانب عرب املنافذ 
الربية واجلوية ا�شافة 
اىل توافد اعداد كبرية 

من �شكنة املحافظات 
العراقية الداء الزيارة يف 
مرقد االمام علي )ع( وقد 
ا�شتنفرت اجلهات االمنية 

واخلدمية طاقاتها الجناح 
اخلطط املعدة ا�شتعدادا 

لهذه الزيارة .

يف هذا ال�شهر املبارك ومع 
ارتفاع درجات احلرارة، 

تبداأ املراأة العراقية 
يومها بالذهاب اىل 

العمل الوظيفي )موظفة، 
معلمة، �شحفية، عاملة( 
حيث تعمل يف الدوائر 
واملوؤ�ش�شات احلكومية 

كالرتبية والتعليم 
واملراكز الطبية والدوائر 

االأخرى،

إمام مسجد في السليمانية: داعش اتهمني بمنع 
انضمام الشباب لصفوفه

تدمير مخزن لألسلحة واألعتدة ومقار لـ"داعش" 
في الموصل

العثور على »رأس تريلة« في المشاهدة بداخلها 
مواد شديدة االنفجار

المرأة العاملة في رمضان ..

 مساع للتوفيق بين المنزل والواجبات العملية

 اعل��ن اإمام م�شجد به�شت يف ال�شليمانية، ال�شبت، اأنه تلقى تهديدات من عنا�ر 
تابع��ة لتنظيم "داع�س" قبل فرتة، مبينا ان التنظيم اتهمه بالعمل ملنع ال�شباب 
االن�شم��ام يف �شف��وف "داع���س". وقال اإم��ام امل�شجد عبد اللطي��ف ال�شلفي اأنه 
"تلقى تهديدات من عنا�ر تابعة لتنظيم داع�س قبل فرتة"، موؤكدا اأن "التنظيم 
اتهم��ه بالعمل ملن��ع ال�شب��اب باالنخ��راط يف �شفوفه".وافاد م�ش��در امني يف 
حمافظ��ة ال�شليماني��ة، اجلمعة، ب��اأن ثالثة مدني��ني بهجوم بقنبلت��ني يدويتني 

ا�شتهدف جامعا يف ال�شليمانية.

 اأعلن��ت خلية االإع��الم احلربي، ال�شبت، ع��ن تدمري خمزن لالأ�شلح��ة واالأعتدة 
ومق��رات ل�"داع���س" بق�ش��ف ج��وي يف املو�شل.وقال��ت اخللي��ة يف بيان اإن 
"طائرات F-16 العراقية وجهت �ربة جوية يف ناحية املحلبية، اأ�شفرت 
ع��ن تدمري مركز للعمليات ومقر للمبيت ومق��ر رئي�شي لقادة عرب واأجانب".
واأ�شاف��ت، اأن "الق�شف اأ�شف��رت عن تدمري خمزن لالأ�شلح��ة واالأعتدة وتدمري 
م�شافة ومقر يف ق�شاء تلعفر".واأ�شارت اخللية، اإىل اأن "العملية متت ا�شتنادا 
ملعلوم��ات خلي��ة ا�شتخب��ارات قي��ادة عملي��ات قادم��ون يانين��وى التابع��ة 

للمديرية العامة لال�شتخبارات واالأمن".

اف��اد م�ش��در يف وزارة الداخلي��ة، ب��اأن قوة امني��ة عرثت على راأ���س �شاحنة 
)تريل��ة( يف منطقة امل�شاهدة �شم��ال بغداد بدون لوحات، مبينا انه مت �شبط 

مواد �شديدة االنفجار بداخلها.
وقال امل�شدر ان "دوريات مركز �رطة امل�شاهدة عرثت على عجلة من نوع 
راأ�س تريلة لون ابي�س قدمي بدون لوحات ت�شجيل قرب اجلامعة العراقية يف 

منطقة امل�شاهدة �شمال بغداد".
وا�ش��اف امل�ش��در الذي طلب ع��دم الك�شف عن ا�شمه، انه "عن��د توجيه خبري 
املتفجرات للمكان مت العثور بداخلها على اأربع جليكانات �شعة كل واحد 20 
ل��رتا يحتوي بداخلة مادة C4، وثالث قن��اين اوك�شجني بداخلها C4 اي�شا، 

و�شبعة �شواريخ و�شواعق مع قذيفة هاون 120 ملم عدد2 ".
واك��د امل�ش��در انه "مت تفكي��ك هذه امل��واد دون وقوع اية خ�شائ��ر ب�رية او 
ا���رار مادية.يذكر ان الق��وات االمنية تعرث بني ف��رتة واخرى على عجالت 
مفخخ��ة يف مناط��ق متفرقة من البالد، حيث تتمكن م��ن اعتقال ا�شحابها، 

وتفكيكها دون وقوع اية خ�شائر ب�رية او ا�رار مادية.

حقيبة 

بغداد ـمتابعة 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة 

ك�ش��ف نائب رئي���س جلنة ال�شح��ة والبيئة النيابية 
فار�س الريفكاين، ال�شبت، ع��ن زيادة ن�شب انت�شار 
حت�ش��ع  الت��ي  املناط��ق  يف  الوبائي��ة  االأمرا���س 
ل�شيطرة تنظيم “داع�س” االإجرامي. قال الريفكاين 
يف ت�ري��ح �شحف��ي ، اإنه “بح�ش��ب التقارير التي 
ت��رد الينا بني احل��ني واالآخر فاإن هن��اك تزايدا يف 
ن�ش��ب انت�شار االمرا�س الوبائي��ة يف املناطق التي 

م��ا ت��زال حت��ت �شيط��رة الدواع���س”. واأ�ش��اف اأن 
“داع���س فر���س ح�ش��ارا على االأه��ايل ف�شال عن 
وج��ود نق���س يف االدوية واملاء والغ��ذاء ما ت�شبب 
يف انت�شار تلك االأمرا�س”، مبينا اأن “اغلب انت�شار 
ماتول��د  اال�شخا���س  �شببه��ا  اخلط��رية  االأمرا���س 
انت�شار االأمرا�س بني املواطنني”. واأكد الريفكاين 
اأن جلنت��ه “تعم��ل م��ع وزارة ال�شحة عل��ى ت�شكيل 
خلية اأزمة  توفري االأدوية االزمة النت�شال ومعاجلة 
تفاق��م تل��ك االمرا���س”. وم��ن جانب اخ��ر حذرت 

جلن��ة ال�شحة يف جمل���س حمافظة بغ��داد، ال�شبت، 
م��ن العالجات الزائف��ة التي ين�شب له��ا ال�شفاء من 
جميع االمرا�س، وفيم��ا دعت مكتب املفت�س العام 
يف وزارة ال�شح��ة اىل التح��رك اجل��دي ملالحق��ة 
العي��ادات او املكات��ب التي تروج له��ذه العالجات، 
ا�شتنك��رت ا�شتخدام بع�س االأ�شماء الدينية كواجهة 
لتل��ك املكاتب وحماولة خ��داع النا�س من خاللها. 
وقالت ع�شو اللجنة ناهدة علي ح�شون يف ت�ريح 
�شحفي ، ان "جلن��ة ال�شحة يف جمل�س بغداد حتذر 

م��ن العالجات الزائف��ة التي ين�شب له��ا ال�شفاء من 
جمي��ع االمرا���س"، الفت��ة اىل ان "مكت��ب املفت�س 
الع��ام يف وزارة ال�شح��ة مدع��و اىل التحرك اجلدي 
ملالحق��ة العي��ادات او املكات��ب الت��ي ت��روج لهذه 
العالج��ات وحما�شبته��م وف��ق القان��ون". يذكر ان 
بع���س املكاتب والت��ي ت�شتخدم عنوان��ني خمتلفة 
ب��داأت تعلن عن عالج��ات زائفة تدع��ي انها ت�شفي 
جمي��ع االمرا���س امل�شتع�شي��ة واملزمن��ة، فيما مل 

يالحظ اتخاذ اإجراءات من قبل االأجهزة املعنية.
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