
 وقال��ت ع�ض��و جلن��ة امل��راأة يف الربمل��ان العراقي، 
ري��زان ال�ض��يخ يف حديث �ض��حفي اإن ظاه��رة زواج 
القا�رصات يف تزايد م�ض��تمر، و�ض��ط �ض��مت اجلهات 
املعني��ة وعج��ز احلكوم��ة والربمل��ان واملوؤ�ض�ض��ات 
القانوني��ة والق�ض��ائية ع��ن تعديل قان��ون الأحوال 
ال�ضخ�ض��ية، مب��ا مين��ع زواج القا�رصات حت��ى واإن 
كان ال��زواج مبوافق��ة ويل الأمر. واأ�ض��افت اأن "هذا 
يختل��ف  ل  الفتي��ات  حلق��وق  ال�ض��ارخ  النته��اك 
ع��ن نظ��م العبودي��ة وبيع اجل��واري، وه��و نوع من 
الجت��ار بالب�رص انته��ى يف معظ��م دول العامل التي 
حتكمه��ا الي��وم قوانني ونظ��م مدنية حتف��ظ كرامة 
املراأة وت�ض��ون حقوق الطفل، وعل��ى الرغم من عدم 
وجود اإح�ض��اءات دقيقة لك��ون معظم هذه الزيجات 
تعق��د خ��ارج املحاك��م، فاإن هن��اك اأرقام��ًا خميفة 
ع��ن ع��دد القا���رصات اللوات��ي يت��م تزويجه��ن يف 
اأعم��ار �ض��غرية". وبّينت ال�ض��يخ اأن "الطبقة املثقفة 
والنا�ض��طني احلقوقيني واملدني��ني يف مدن العراق، 
مب��ا فيها اإقليم كرد�ض��تان، يقع عليهم اللوم ب�ض��بب 
عدم جديتهم يف ال�ضغط على احلكومات لإنهاء هذه 
الظاه��رة، وكل ما قدموه يف ه��ذا املجال ل يتعدى 

كون��ه حماولت خجولة مل حتقق �ض��يئًا"، مت�ض��ائلة 
والتجمع��ات  والتثقي��ف  التوعي��ة  حم��ات  "اأي��ن 
والتظاهرات التي تطالب بو�ضع حد لنتهاك حقوق 

القا�رصات؟".
 وتابع��ت "يف ح��ال بقاء الو�ض��ع على م��ا هو عليه 
وا�ضتمرار �ض��مت احلكومة الحتادية وحكومة اإقليم 
كرد�ض��تان جتاه هذه الظاهرة، �ضن�ضطر اإىل تدويلها 
الأمم  اأم��ام  امل�ض��اءلة  موق��ف  يف  الدول��ة  وجع��ل 
املتح��دة ويف املحاف��ل الدولي��ة".  يذك��ر اأن قانون 
الأحوال ال�ضخ�ض��ية العراقي اأج��از اإبرام عقد الزواج 
قب��ل اإكم��ال الثامنة ع�رصة م��ن العمر، ح�ض��ب ن�ص 
املادة )8( من القانون، مبوافقة ويل الأمر ال�رصعي. 
ويف ال�ض��ياق، اأكدت رئي�ضة جمعية "الب�ضمة" حلقوق 
املراأة العراقية، �ض��عاد اأحمد، يف حديث �ض��حفي اأن 
"الع��راق �ض��جل خال عام��ني ارتفاع��ًا خميفًا يف 
مع��دل زواج القا���رصات".  واأ�ض��افت اأحم��د "لدنيا 
اإح�ضائية ت�ض��ري اإىل تزويج نحو 1000 فتاة قا�رص 
الع��ام املا�ض��ي، وارتفع الع��دد هذا الع��ام اإىل اأكرث 
م��ن 1300 فت��اة"، موؤك��دة اأن "الأو�ض��اع الأمني��ة 
والن��زوح اأحد اأ�ض��باب ه��ذا الأم��ر، اإذ ت�ض��عى عوائل 
كث��رية اإىل تزوي��ج بناته��ا للحف��اظ عليهن م��ن اأية 
اعت��داءات، كم��ا اأن الفق��ر يف جن��وب الع��راق داف��ع 

اأو عام��ل رئي���ص لتزويج الفتي��ات بعم��ر الطفولة".  
وو�ض��فت الظاهرة باأنها "اأ�ض��به م��ا يكون بعمليات 
بيع ب�رص، اإذ يت�ض��من العرف من��ح والد الفتاة مبلغًا 
ماليًا ي�ض��مى الهبة اأو الهدية". املحامي فاح اأحمد، 
يف حمكم��ة اأحوال بغداد الثانية، اأو�ض��ح  اأن "ثاث 
فتيات قا���رصات توفني بعد زواجهن، وهناك �ض��ت 
حالت فرار لفتيات من بيوت اأزواجهن بعد اأيام من 
تزويجهن"، مبينًا اأن حالة اعتداء بال�رصب اأف�ض��ت 
اإىل م��وت فتاة ب�ض��ن الثالثة ع�رصة عل��ى يّد زوجها 
ال��ذي يكربها بنحو 24 عامًا، والذي اعتقل ووالدها 
كون ال��زواج عقد خارج املحكمة".  العراقية �ض��ايل 
�ضعدون )16 عامًا( تزوجت العام املا�ضي من رجل 
يكربه��ا بنحو 30 عامًا، قال��ت اإن "والدي بات اأكرث 
�ض��خ�ص اأكرهه يف هذه الدنيا". وت�ض��يف "زّوجوين 
الع��ام املا�ض��ي م��ن رجل ت��ردد على املخي��م الذي 
نزحن��ا اإليه هربًا من املعارك، ومن��ح الرجل والدي 
800 دولر. وتزوج��ت غ�ض��بًا عني واأمي تعر�ض��ت 
لل���رصب م��ن والدي لأنها رف�ض��ت تزويج��ي، والآن 
ع��دت اإىل نف�ص اخليمة بعد عام كامل معه تعر�ض��ت 
خاله لل�رصب والإهانات والتحقري، وطلقني لأنني 
ح�ض��ب قوله ل فائدة مني، اأخذين بال�ض��يارة ورماين 

عند خيمة والدي احلقري".

الإجاب��ة عن الأ�ض��ئلة غري املتوّقعة... كّلها اأم��ور قد جتعل التلميذ 
يخاف املدر�ضة ويرف�ص الذهاب اإليها وكاأن وح�ًضا ينتظره هناك 
ليبتلعه.  الفوبيا املدر�ض��ية اأو القلق املدر�ضي اأو الرف�ص املدر�ضي 
كّله��ا عبارات ت�ض��ري اإىل ظاهرة خوف �ض��ديد من املدر�ض��ة، يقود 
التلميذ اإىل جتنب مواجهته ب�ض��كل منّظم، فمن ال�ض��عب ت�ضّور اأن 
ا منهل  املدر�ضة مكان التوا�ضل الإجتماعي للطفل بامتياز، واأي�ضً

للتعلم ميكن اأن تكون م�ضدر اأمل التلميذ. 
ملاذا يخاف التلميذ املدر�ضة؟ ومتى يكون خوفه مر�ضًيا؟ ما هي 
الأ�ض��باب وراء خوفه؟ وما الفارق بني الفوبيا املدر�ضية املر�ضية 

واخلوف من املدر�ضة؟ 
الإخت�ضا�ض��ية يف علم نف�ص الطفل �ض��لمى �ض��عيد اأجابت عن هذه 

الأ�ضئلة وغريها :
- كي��ف ميك��ن الأهل معرف��ة م��ا اإذا كان التلميذ يت��اأمّل فعًا من 

ذهابه اإىل املدر�ضة؟
هناك بع�ص الإ�ضارات يجب الأخذ بها، اأولها اأعرا�ص ج�ضدية، اإذ 
ي�ض��اب التلميذ بالذعر وي�ض��عر باآلم يف الراأ�ص اأو املعدة، ويعاين 

اأزمات قلق حادة، عندما يحني وقت الذهاب اإىل املدر�ضة.
وثانيته��ا العب��ارات الت��ي يتفّوه به��ا، فهو ي�رصخ، ويتو�ض��ل اإىل 
والدت��ه ليبق��ى يف املن��زل، ويه��ّدد باله��رب. واأخ��رًيا يج��د دائًما 
مربرات خلوفه من الذهاب اإىل املدر�ض��ة مثًا: الأ�ضتاذ ل يحبني، 

التامذة يتهّكمون علي.
والاف��ت اأن ه��ذه الأعرا�ص تختفي خال اأيام عطلة الأ�ض��بوع اأو 

الإجازة ال�ضيفية.
-من هو التلميذ الذي يخاف املدر�ضة؟

 هناك نوعان من التامذة يخافون من املدر�ضة.
الن��وع الأول، التام��ذة الذي��ن يعان��ون تراكم ا�ض��طرابات القلق، 
منه��م التلمي��ذ ال��ذي يع��اين قل��ق الإنف�ض��ال وبالتايل ف��اإن فعل 
الإبتعاد عن البيت العائلي ل �ضيما والدته يبدو م�ضتحيًا، وهناك 
الذين يعانون فوبيا اجتماعية وي�ضابون بالذعر ملجرد خروجهم 
اإىل ال�ض��ارع، وهناك الذين ل يحتملون نظ��رات الآخرين اإليهم، اأو 
الذين ل يحتملون اأن ٌي�ض��األوا من اأ�ض��اتذتهم... وهناك مظاهر قلق 
ت��زداد حّدتها ب�ض��بب عوام��ل خارجية مثا كاأن يك��ون الطفل قد 
تعّر���ص لل��ذل اأمام رفاق��ه، اأو اأن اأحًدا اعتدى علي��ه، اأو اأن اأحدهم 

يهدده. 
 اأما النوع الثاين من التامذة الذين يعانون فوبيا املدر�ضية، فهم 
املحبط��ون، وبالت��ايل فهم ل يبالون باملدر�ض��ة اإطاًق��ا لأنها ل 
تعني لهم �ض��يًئا، و�ض��بب ذلك اإما لأنهم يح�ض��لون با�ضتمرار على 
عام��ات متدني��ة اأو لأنهم ي�ض��عرون باأنه��م غري مقّدري��ن اأو باأن 
��ا التامذة الذين يعانون الدي�ضليك�ض��يا  اأح��ًدا ل يفهمهم، خ�ضو�ضً

اأو مفرطي الن�ضاط.
 ل��ذا يك��ون اإهتمامه��م موّجًه��ا اإىل جم��ال اآخ��ر ي�ض��عرهم باأنهم 
مق��ّدرون ولهم قيمة، مثا يف�ض��لون األعاب الفيديو اأو الن�ض��اطات 

الريا�ضية. 
كم��ا ميك��ن القلق اأو اخل��وف املدر�ض��ي اأن يولد ب�ض��بب الواجبات 
والفرو���ص املدر�ض��ية التي تتطلب من التلميذ جهًدا كبرًيا. ف�ض��ًا 
عن اأن التلميذ يف مرحلة املراهقة مطلوب منه اأن يخطط مل�ضتقبله 
اجلامع��ي واملهني، مما يجعله يعي�ص يف حالة توتر وقلق دائمني 
ا اإذا مل يكن على قدر  قد يوؤديان اإىل خوف من املدر�ض��ة، خ�ضو�ضً

توّقعات الأهل والأ�ضاتذة.
ا م�ضوؤولون عن فوبيا املدر�ضة عند اأبنائهم؟ هل الأهل هم اأي�ضً

كما ذكرت، هناك عوامل كثرية جتعل التلميذ يخاف املدر�ضة اإىل 
درجة الذعر. وقد يكون الأهل اأحد هذه العوامل.

فاإذا مل يكن هناك م�ض��كات مثل ال�ض��جار امل�ض��تمر بني الزوجني 
الأم��ر ال��ذي يجع��ل التلمي��ذ ي�ض��عر بالذن��ب لأن��ه يظن اأنه �ض��بب 
اخل��اف، ف��اإن الأهل الذين يطلب��ون من التلميذ م��ا يفوق قدراته 
الذهنية، ُي�ض��عرون ابنهم بالعجز عن حتقيق مراد اأهله مما يجعله 
ي�ضاب با�ضطراب قلق �ضديد يعرب عنه باأعرا�ص الفوبيا املدر�ضية.

ماذا يجدر بالأهل اأن يفعلوا حيال خوف ابنهم من املدر�ضة؟
يف البداية، على الأهل اأن يتحّققوا من الأ�ض��باب التي جتعل ابنهم 
اأو ابنته��م يخ��اف من املدر�ض��ة، فهناك ف��ارق ب��ني التلميذ الذي 
يرف���ص الذه��اب اإىل املدر�ض��ة ب�ض��بب خوف��ه من الإنف�ض��ال عن 
والدته وهذا النوع من اخلوف يجب اأن يتا�ض��ى يف غ�ض��ون اأيام، 
وب��ني اخلوف الدائم اأي ح�ض��ول نوب��ة رف�ص دائمة خ��ال العام 
املدر�ضي. فهذا موؤ�رص لوجود م�ضكلة، فاإما اأن يكون يواجه م�ضكلة 

عائلية، مثل انف�ض��ال الوالدين اأو ق��دوم مولود جديد اإىل العائلة، 
ويف كلت��ا احلالتني عل��ى الأهل اأن يعززوا عنده ال�ض��عور بالأمان 

والطماأنينة.
واإذا مل تكن امل�ض��كلة يف العائلة على الأم اأن تتحقق من الأ�ض��لوب 
التعليمي يف املدر�ض��ة، فقد تكون املربية قا�ضية و ل تعرف كيف 
تتعام��ل مع التام��ذة، اأو قد يكون هناك طفل اآخر يهدد ولدها، اأو 
اأن املنهج التعليمي ل يتنا�ضب مع قدرات التلميذ، وبالتايل ي�ضعر 

بالعجز مما يوؤدي اإىل نوبات غ�ضب اأو اأعرا�ص مر�ص.
هل تغيري املدر�ضة اأو ال�ضف يف هذه احلالة هو احلل؟

بالطب��ع ل. فالتلميذ الذي لديه خوف �ض��ديد من املدر�ض��ة �ض��وف 
ينقل معه هذا اخلوف اإىل اأي مدر�ضة اأخرى يذهب اإليها.

 ل��ذا يج��در بالأهل الإجتماع ب��اإدارة املدر�ض��ة اإذا م��ا تاأكدوا اأن 
امل�ض��كلة م�ض��درها املدر�ض��ة، وعليهم التحّدث اإىل مربية ال�ضف، 
فق��د تكون لطيفة جًدا ولكن التلمي��ذ ل تروقه، اأو رمبا هناك طفل 
يزعج��ه.  ل��ذا فتغي��ري املدر�ض��ة لي���ص احلل. وهن��ا اأنّب��ه الأهل األ 
يتهاون��وا مع ابنهم عندما يرف�ص الذهاب وال�ض��ماح له باملكوث 
يف املنزل فهو �ض��يجد يف اإدعائه املر�ص و�ض��يلة مثلى للبقاء يف 
املن��زل، ب��ل عليهم اأن يكونوا حازمني وي�ض��حبونه اإىل املدر�ض��ة 
طاملا اأنه ل توجد م�ض��كلة مدر�ض��ية اأو �ض��عوبة تعّلمية اأو نف�ضية. 
اأما يف احلالت املر�ض��ية وعندما يك��ون اخلوف اإىل درجة فوبيا 
فعليهم ا�ضت�ضارة اخت�ضا�ضي نف�ضي، يتعاون مع الأهل واملدر�ضة 

مل�ضاعدة التلميذ على التخل�ص من خماوفه.

الرافدين يعلن شرط منح قرض الخمسة ماليين 
للطلبة واألساتذة

مرشح العراق لليونسكو: وزارة الخارجية سحبت 
ترشيحي دون علمي

أكثر من ألف قانوني يتقدمون للدخول إلى 
المعهد القضائي

بغداد � اجلورنال: اعلن م�رصف الرافدين، ال�ض��بت، عن �رصط منح قر�ص خم�ضة مايني 
دينار املي�رص للطلبة والأ�ض��اتذة والباحثني يف الدرا�ضات العليا. وذكر بيان للم�رصف 
تلقت "اجلورنال"ن�ضخة منه، ان “مت و�ضع �رصط اأ�ضا�ص يف منح قر�ص خم�ضة مايني 
دينار وهو تقدمي كفيل موظف مدين او متقاعد لديه بطاقة ذكية”. وا�ضرتط امل�رصف، 
اأن “ل تتجاوز ن�ض��بة ال�ضتقطاع )%50( من راتب الكفيل الكلي”، مو�ضحا انه “على 

املتقاعد ان ل توجد بذمته كفالت لدى الغري”

اأكد مر�ض��ح العراق ملن�ض��ب مدير عام منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)اليون�ض��كو( ، اليوم ال�ض��بت ، اإنه مل يعلم ب�ضحب تر�ض��يحه من اليون�ضكو اإل من بيان 
ال�ض��فارة العراقية يف القاهرة، م�ض��رياً اىل وزارة اخلارجية العراقية مل تبلغه بالإمر 
م�ض��بقًا.  وقال املر�ض��ح )وزير ال�ض��حة ال�ض��بق( �ض��الح احل�ض��ناوي يف ت�رصيح ل� 
"اجلورن��ال" اإن،” وزارة اخلارجي��ة اإتخذت قرارها ب�ض��ورة منفردة دون الرجوع 
ايل ل�ض��باب ل اعرفه��ا حت��ى الآن “. لفت��ًا اىل ان كل ما يعرفه عن املو�ض��وع هو 
تربي��ر اخلارجية لاإن�ض��حاب لدعم العاقات الثنائية ب��ني العراق وم�رص من خال 
مر�ض��حتها ال�ض��فرية )م�ض��رية خط��اب(. ولفت احل�ض��ناوي اىل ان اخلارجي��ة اإتخذت 
قرارها ب�ضحب الرت�ضيح على الرغم من تبليغي لهم باإين ما�ضي يف الإنتخابات ول 
افكر يف الإن�ضحاب فمجرد دخول العراق يف اإنتخابات على اإدارة اليون�ضكو لول مرة 
يف تاريخه ي�ض��نع اجنازاً. و�ضحب العراق مر�ض��حه لدارة من�ضب مدير عام منظمة 
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�ضكو(، ل�ضالح مر�ضح م�رص. وذكر بيان 
لل�ض��فارة العراقية يف القاهرة ان “وزارة اخلارجية العراقية اأبلغت وزارة اخلارجية 
امل�رصي��ة، اخلمي�ص املا�ض��ي، ح�ض��ول املوافقة على �ض��حب تر�ض��يح الع��راق ممثًا 
بوزير ال�ض��حة ال�ض��بق �ضالح احل�ضناوي، ل�ض��الح مر�ض��حة م�رص، ال�ضفرية م�ضرية 
خط��اب، وذلك يف اإطار التعاون والتن�ض��يق الثنائي يف املحاف��ل العربية والدولية، 
والذي تعزز ب�ض��كل ملحوظ بني البلدين ال�ض��قيقني يف الفرتة الأخرية”. واأ�ضافت ان 
�ض��حب الرت�ضيح للح�ضناوي “رغم ما يتمتع به املر�ضح العراقي من موؤهات ومزايا 
تناف�ض��ية جي��دة مما يعك�ص مدى التقدم امُلح��رز يف العاقات العراقية – امل�رصية، 
تل��ك التي ُيراد له��ا اأن تبلغ اآفاقًا رحبة يف كافة ال�ض��عد وامليادين”. وكان العراق 
ر�ضح يف 17 من اآذار املا�ضي وزير ال�ضحة ال�ضبق �ضالح احل�ضناوي ملن�ضب املدير 

العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة “اليون�ضكو”.
واملر�ض��ح العراقي �ض��الح احل�ض��ناوي، ع�ض��واً يف جمل���ص النواب لدورت��ني، ووزير 
ال�ض��حة الأ�ض��بق، وطبيب ا�ضت�ض��اري، وبروف�ض��ور بالط��ب النف�ض��ي، وخبري مبنظمة 
ال�ضحة العاملية، تراأ�ص عدة جلان علمية يف املنظمة، حظيت �ضريته الذاتية والروؤية 
الت��ي قدمه��ا لعمل اليون�ض��كو للمرحل��ة املقبلة يف ح��ال فوزه بالرتي��اح من قبل 

املنظمة.

بغ��داد � اجلورن��ال : اأعل��ن جمل�ص الق�ض��اء الأعلى، ال�ض��بت، اأن اأكرث من األ��ف متقدم يوؤدون 
امتح��ان الكف��اءة القانوني��ة للدخ��ول اىل املعهد الق�ض��ائي. وقال املجل���ص يف بيان تلقت 
"اجلورنال" ن�ضخة منه، اإن "اكرث من الف متقدم يوؤدون امتحان الكفاءة القانونية اليوم يف 
اجلامعة امل�ضتن�رصية". واأ�ضاف البيان، اأن "المتحان ميهد الدخول اىل املعهد الق�ضائي".

بغداد � اجلورنال: فتحت بلدية النجف، اليوم ال�ضبت، 
"وادي  مق��ربة  يف  الرئي�ض��ية  ال�ض��وارع  م��ن  ع��ددا 

ال�ضام"، كانت مغلقة منذ اأكرث من ع�رص �ضنوات.
وق��ال مدير البلدية و�ض��ام �ض��اجت نا���رص يف بيان 

تلقت "اجلورنال" ن�ض��خة منه، اإن "احلملة نفذت بعد 
التن�ضيق بني القوات الأمنية املتواجدة داخل املقربة 
وبلدي��ة النجف، بالإ�ض��افة اإىل جمموع��ة من اأهايل 
النج��ف الذي��ن اخ��ذوا عل��ى عاتقه��م امل�ض��اهمة يف 
�ض��يانة البوابات احلديدية". واأ�ض��اف اأن "املديرية 
و�ضعت خطة خدمية من �ض��اأنها اإظهار مقربة وادي 

ال�ض��ام بال�ض��ورة الت��ي ت�ض��تحقها، خا�ض��ة وه��ي 
حتت��وي قبور العلم��اء وال�ضخ�ض��يات املعروفة على 
م�ض��توى العام"، داعيًا اجلميع اإىل "التعاون من اجل 
ان تكون مقربة وادي ال�ض��ام خالية من التجاوزات 

بكل اأنواعها".
م��ن جانب��ه، بني مع��اون املدي��ر ل�ض��وؤون اخلدمات 

احم��د ج��واد العمي��دي، اأن��ه "مت اإ���رصاك 9 قاب��ات 
و2 �ض��فل بالإ�ض��افة اإىل �ضفل �ض��غري وكنرت بعدد 3 
لتنفي��ذ املرحلة الأوىل من فتح ال�ض��وارع املغلقة يف 
مقربة وادي ال�ض��ام، حيث مت فتح 6 �ضوارع رئي�ضية 
واملطل��ة على �ض��ارع يع�ض��وب الدين )�ض��ارع جامع 

فاطمة الزهراء(".

حذرت وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي، 
اليوم ال�ضبت، من �رصاء ا�ضتمارات التقدمي على 
الكلي��ات الأهلية التي تب��اع يف تلك الكليات، 
مبينة اأن التقدمي على الكليات الأهلية �ضيكون 
عرب بواب��ة اإلكرتوني��ة �ض��يتم افتتاحها خال 

الأ�ضبوع احلايل.
وقال اإعام الوزارة يف بيان تلقت "اجلورنال"  
ن�ض��خة من��ه، اإن “وزارة التعليم الع��ايل توؤكد 
ب��اأن التق��دمي عل��ى الكلي��ات الأهلية �ض��يكون 
اإلكرتوني��ا ع��رب بواب��ة �ض��املة تفت��ح قريب��ا 

وخال الأ�ضبوع احلايل”.
واأ�ض��اف البي��ان اأن “الوزارة حت��ذر من �رصاء 
ا�ض��تمارات التق��دمي الت��ي ت��وزع وتب��اع يف 
الكلي��ات الأهلية كونه��ا �ض��تهمل ول تتعامل 

معها الوزارة”.

الوطن��ي  للم���رصوع  التنفي��ذي  املدي��ر  اأعل��ن 
لانرتني��ت ع��اء جا�ض��م مو�ض��ى، اجلمع��ة، اأن 
نهاية �ضهر ت�رصين الأول احلايل �ضت�ضهد انطاق 
اخلدم��ة الفعلي��ة خلدم��ات النرتني��ت يف عموم 
حمافظ��ات الع��راق. وق��ال  مو�ض��ى يف حدي��ث 
“اأربع��ة  اإطلع��ت عليه"اجلورن��ال" اإن  �ض��حفي 
مايني و800 الف خط �ض��توزع على املواطنني 
يف اأنح��اء مراكز الب��اد”، مبينا اأن “كل كابينة 
حتتوي على 2400 خط �ضتوزع على  الوكاء”.
واأ�ض��اف اأن��ه “يف نهاي��ة �ض��هر ت�رصي��ن الأول 
�ضت�ض��هد الب��اد انط��اق خدم��ة فائق��ة اجل��ودة  
لانرتني��ت واكرث من 100 قناة م�ض��فرة ف�ض��ا 

عن خدمة الهاتف الأر�ضي”.
واأك��د مو�ض��ى، اأن “وزارة الت�ض��الت حري�ض��ة 
على ت�ض��غيل ا�ض��حاب البراج وعدم ال�ض��تغناء 

عن خدماتهم”. 

النجف تباشر فتح شوارع مغلقة منذ 10 سنوات في مقبرة "وادي السالم"

زواج القاصرات .. جريمة تتستر تحت رداء "الستر " و"العوز"

فوبيا اليوم الدراسي األول... تعددت األسباب والخوف واحد

التعليم: التقديم على 
الكليات األهلية سيكون عبر 

البوابة اإللكترونية

االتصاالت: طفرة نوعية في 
خدمة اإلنترنت نهاية الشهر 

الحالي

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـالجورنال

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

تنتاب �شمري اآالم البطن وي�شعر 
بالغثيان يف بداية االأ�شبوع 

عندما يريد اال�شتعداد للذهاب اإىل 
املدر�شة، والطبيب يوؤكد اأنه ال 

ا ع�شويًا لكنها فوبيا  يعاين مر�شً
املدر�شة اأو اخلوف املر�شي من 

املدر�شة. 
كرث هم التالمذة الذين يخافون 

من الذهاب اإىل املدر�شة ومواجهة 
هذا العامل املليء باالأقران 

الغرباء والرا�شدين املتطلبني 
الذين يلزمون التلميذ الكثري من 

الواجبات، الرتكيز يف ال�شف، قّلة 
احلركة، 

بعد اأيام من ت�شجيل مراكز 
ر�شد ومنظمات مدنية عراقية 
ارتفاعًا مقلقًا يف ظاهرة زواج 
القا�شرات يف املدن العراقية، 

�شّعد الربملان العراقي من 
حملته، مهّددًا احلكومة 

بتدويل الق�شية ورفعها لالأمم 
املتحدة يف حال عدم اتخاذ 
اإجراءات رادعة لوقف ذلك.

واأو�شح خمت�شون اأن 
الظاهرة ا�شت�شرت ب�شبب 

الفقر وانت�شار االأمية 
والنزوح بفعل احلرب.
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