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الــعـامـة لـلــخـطـوط اجلـويــة الـعـراقـيـة
احـــدى تــشــكــيالت وزارة الـــنــقل عــلي
مــخـلـص عـلى اهــمـيــة الـتــزام مالكـات
طـارات احمللـية الـشـركة الـعامـلـة في ا
(بـغداد  البصرة  الـنجف  الناصرية
 الــســلــيــمـانــيــة  اربــيل) بــأرشـادات
وزارة الــصـحـة لــلـوقـايــة من االصـابـة
فــايــروس كـورونــا. واكــد مـخــلص في
بـيـان ان (اخلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـيـة
وضــمن اجــراءاتـهــا الـوقــائـيــة بـادرت
بـأنتـاج كمـيات من الـواقيـات الصـحية
(الــكــمـامــات) في وحــدة الـكــ مــعـمل
اخلـيـاطة الـتـابع للـقـسم الفـني اضـافة
الى تـــوفـــيــر كـــمـــيــات مـن الــقـــفــازات
ـــبــاشـــرة فــعـــلــيــاً الـــيــدويـــة وتــمت ا
بـــتــوزيــعـــهــا عـــلى مالكــات الـــشــركــة
والــزامــهم بــأرتــدائــهــا اثــنــاء الــعــمل
لـلحفاظ على سالمـتهم). وجدد (التزام
الــشــركـة الــعــامـة لــلــخـطــوط اجلــويـة
الـعـراقــيـة بـجـمـيع الـلـوائح الـصـحـيـة

ية في عملها). العا
دني وأوعز مدير عام سلطة الطيران ا
الـعراقي دريـد يحـيى جاسـم بتقـليص
ــئـة الــدوام الــرســمي بــنــســبـة 50 بــا
ــنـتـســبي  الـسـلــطـة ومـطــاري بـغـداد
الك والـبصرة الـدولي  من مـجموع ا
بـالـتـنـاوب وحـسب احلـاجـة لـلـحـد من
إنـــتــشــار فــيـــروس كــورونــا ومن أجل
ـوظـف احلـفـاظ عـلى سـالمـة جمـيـع ا
والـــذي ســيــتـم الــعــمل بـه ابــتــداء من
الـيـوم األحـد.  وبـ سـيـادته: بـأن ذلك
اإلجـراء يأتي استنـاداً  إلى بيان جلنة
االمـر الـديـواني رقم  55 لـسـنـة 2020
ـادة 46 مـن قــانـون وعــمال بــأحــكــام ا
الـصـحـة الـعـامـة رقم 89 لـسـنـة 1981
فــــقـــد تـــقــــرر اتـــخــــاذ عـــدة إجـــراءات
احـترازيـة للـوقاية من إنـتشـار فيروس

كـورونا) وأضـاف انه ( أيضـاً إيقاف
الـعمل بنظـام البصمـة مؤقتا والـتأكيد
عــــلى مــــنـع الـــتــــزاور بــــ األقــــســـام
والـشـعب واعتـمـاد البـريـد االلكـتروني
بــــدال عـن ذلك وكــــذلـك إلــــزام جــــمــــيع
ـوظـفـ بـارتـداء الـكـمـامـات الـطـبـيـة ا
أثــــنــــاء الـــدوام الــــرســــمي يــــأتي ذلك
كــإجــراء احــتــرازي ووقــائـي). مــوكـداً
(أهــمــيـة نــشـر الــتــوعـيــة واإلرشـادات
ـــوظـــفــ الـــصـــحـــيـــة بـــ جـــمــيـع ا
طارات احمللية واجلـهات العاملة في ا
 إضـافـة إلى القـيام  بـحـمالت صحـية
ــراكــز مــتــواصـــلــة وبــالــتــعــاون مع ا
ـطارات  لـغرض تـعفـير الـصحـية في ا

صـــــــــــاالت وأروقــــــــــة
ـــــــطــــــارات مـن اجل ا
زيــــــــــادة إجــــــــــراءات
الـــوقـــايــة والـــسالمــة
( للوافدين والعامل
واوقـفت وزارة الـنقل
حــــــركــــــة قــــــطـــــارات
ـسـافـريـن الـصـاعدة ا
والــــنــــازلـــة لــــرحالت
بـغداد - بصرة ابتداء
مــن امـس وحــــــــــــــتـى
إشـعـار آخـر لـلـوقـاية
مــن فــــــــــــــايـــــــــــــروس
كــــــــورونـــــــا.وقــــــــالت
الـشركـة العامـة لسكك
حــــديــــد الـــعــــراق في
بــيــان إنـه  (إيــقـاف
حــــــركــــــة قــــــطـــــارات
ـسـافـريـن الـصـاعدة ا
والـــنــازلــة من بــغــداد
إلـى الــــــــــبـــــــــصـــــــــرة
وبـالعكس اعـتبارا من
امـس الـــســـبـت حـــتى

ـواجهة الـوباء من خالل التوعـية عبر
نــدوات تــقـام بــالــتـنــســيق مع جــهـات

اختصاصية في وزارة الصحة).
ولـفت إلى (أهـميـة اسـتحـداث وحدات
طــبـــيــة في شــركــات ودوائــر الــوزارة
فــضال عـن تـعــطــيل الــدوام في مــواقع
الـوزارة في احملافظات التي اعلن فيها
الـوباء واستـخدام الكـمامات والـتعقيم

جلميع مواقع العمل).
وأشــار إلى (مـنـح صالحـيــات واسـعـة
لالدارات الــعـامـة لـلـتــعـامل مع الـوبـاء
وامـكانـية الـتثـقيف والـتوعيـة في منع
ــصـافـحـة والـتـقــيـيل وحتـديـد ومـنع ا
الــتـــزاور بــ مــوظــفي الــوزارة كــذلك
اصــدار مـلــصــقـات خــاصـة لــلــتـوعــيـة

والتثقيف).
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وتــابع أنه (تـقـرر كـذلـك إلـغـاء بـصـمـة
الـــــدخـــــول واخلــــــروج وتـــــنـــــظـــــيف
احلمامات الداخلية فضال عن منع اي
طــابــور لــلــمــوظــفــ وتــوفــيــر مــيـاه

الشرب بشكل كامل).
وبــ أن (من الـقــرارات ايـضـا ارتـداء
ــــوظــــفــــ الــــكـــــمــــامــــات مـن قــــبـل ا
ـراجـعـ وإيـقـاف إجـازات الـسـفـر وا
وفــتح الـنـوافـذ في الـغـرف وأن يـكـون
الــدوام عــلى شــفـتــات حــسب خــطـوط

النقل).
وأضـاف أن (اجـتـمـاع الـهـيـئـة أوصى
بـعدم ترطيب أصابع الـيد من الفم عند
تـصفح البريـد وتشكيل جلـان متابعة
وإجـــراء جـــوالت مـــيـــدانـــيـــة من قـــبل
ــديـرين إضــافـة إلى عـدم اســتـخـدام ا
ـصـاعـد وإيـقـاف الـدورات والـنـدوات ا
صافحة والتقبيل ـؤتمرات وعدم ا وا

اثناء التحية).
من جهة اخرى  شدد مدير عام الشركة
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إشــــعـــار آخــــر). وأوضــــحت أن (هـــذا
الــقــرار جــاء ضــمن اتـخــاذ الــتــدابــيـر
الــوقـائــيـة الالزمـة وتــفـادي تــداعـيـات
انـتـشـار مرض فـايـروس كـورونا وذلك
واطن الوافدين حرصاً على سالمة ا

غادرين عبر قطارات السكك). وا
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عـلى صـعيـد اخر أكـدت وزارة الـتعـليم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي أن الـتـعـليم
اإللـكـتروني إجـراء مـؤقت مشـيرة إلى
أنـه بـــعـــد عـــودة الــــدوام تـــعـــاد هـــذه
ـعتـادة. وقال الـدروس إلى طـبيـعتـها ا
ـتحـدث باسم الـوزارة عدنـان العربي ا
في بـيان تلقته (الزمان) امس إنه (بعد
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رأة اجلـهل والـظلم ـراة الـتي هي جـذور احليـاة الـتي حـاربت ا عـيد ا
الـــذي حـل بـــهـــا في فـــتـــرات من الـــتـــاريخ حـــتـى وصـــلت الى اعـــلى
ي تتـكاتف فـيه نسـاء العـالم اجمع لـيكون ـرأة العـا نـاصب..  يوم ا ا

من أجمل الهدايا التي تُقدم للمرأة تقديراً جلهودها الكـــــــبيرة ..
رأة العراقية التي اصبحت رمز للتضحية والعطاء التي وهنا نخص ا
ر عليها اثارت اعجاب شعوب العالم هي تلك النخلة الشامخة التي 
طر وتعلم ان احلة فتبقى تتأمل من السماء هطول ا العطش والتربة ا
ـناخ اال أنهـا تعطيـنا من شهد لها رب كـر لن ينسـاها رغم قساوة ا
ـعـتـقدات تـمـرهـا وتـظـلـنـا من الـشـمس الـصـيف احلـارقـة وكـانت كل ا
اخلاطئة بحقها بأنـها امرأة ضعيفة بسبب الـظروف الصعبة ويقتصر
دورها على البـيت وتربية االطفالـها واجملتمع العـراقي مجتمع ذكوري

ودورها مهمش ..
انتفضـت اللبوة العـراقية وثبـتت للعالم مامـعنى انسان اليـقهر واثبتت
تـواجـدهـا في تـربـية اجملـتـمع ونـهـوضـهـا في ظل الـظروف الـعـصـيـبة
تـركت الـتـبرج والـعـادات الـبالـيـة بـأفـكار رجـعـيـة وحمـلت سـيف الـعلم

والوعي ..  
فـنـجـدهــا في كل مـيـدان وتــصـارع وتـنــاضل عـلى مـدار حــيـاتـهـا في
ـدن اسـتــاذة ومـعـلـمـة وإم الـريف فالحـة مــنـتـجـة وكـادحــة وأم وفي ا
مثقفة واعية فبدأ صوتها يصدح مع ابنها واخيها وزوجها في ساحة
ـشرف حتى االحرار واوفت الـعهد بـاستمـرارها في مـوقفهـا الثابت ا

تسترد الوطن وتؤمن مستقبل االجيال القادمة..
ـرأة الـعراقـيـة لـيست كـبـاقي النـسـاء فـحقـهـا وواجبـهـا جعل هـدفـها ا
رسم طـريق الـنهـوض لـلشـعب الـذي انهـكـته احلروب فـصـرخت بوجه
الـتـهـمـيش كـفـاني انـكـسـار ووقـفت في الـصـف االول من الـتـظـاهرات
الـذي زادهـا ثـبـات وعـزم وبــثت الـغـيـرة والـنـخــوة في قـلـوب اخـوانـهـا
وجعلت من نفـسها درع ضد الرصـاص لتحمي اخيـها وساندته بقوة
شرف ـوقفها ا رأة العراقية  غلبت قوة باقي نـساء العالم ونحـيي ا

باالنتفاضة ..
صــوتي لــيس عــورة صــوتي ثــورة .. مـســكت الــعــلم بــيــد وبــاالخـرى
ـاء ووضـعت الـشمـاخ وارتـدت الـكمـامـة ولـبست الـرجـولة اخلـمـيرة وا
ـساندة الثوار واخذت تزأر وحتتج على على جسدها ونزلت للشارع 
قانـون الغابـة القـوي يأكل الضـعيف اليـليق بالـلبوة
ان تـعيش عـلى الـفتـات ..وان لبـست احلـداد على
ابن او زوج فــــســــوف تـــنــــهض وتــــكـــمـل طـــريق
اســـتــرداد الـــوطن فـــهي ابـــيـــة وحــرة هـــذه هي

العراقية فالف حتية للمناضلة بعيدها.

في شـهـر كــانـون ثـاني من الـعـام 2018 كـنت والـصــديق الـصـحـفي
عادل حـسوني الـعرداوي..نـدخل تلك الـبنـاية  ونخـطو عـلى سلـمها 
صريـة  وليس بـعيدا متـوجهـ نحـو رئاسة حتـرير جـريدة االهالـي ا
عن مـيـدان طـلـعت حـرب  في وسط مـديـنة الـقـاهـرة. كـنـا في الـطريق
صـرية الـسيـدة امينـة النـقاش رئـيسـة التـحرير... لـلقـاء الصحـفيـة ا
ــشـاعـر االنــسـانــيـة تــنـتــابـنــا. اذ ان زوجـهـا وطـوال الــطـريق كــانت ا
ـصـري اليـساري صالح عـيـسى  قد انـتقل الى ؤرخ ا الـصحـفي وا
جوار ربه بـتاريخ 25-12-2017.. اي ان اربعـيـنيـته لم حتل بـعد..
لكن وقتنا احملدود في القاهرة  والضرورة الصحفية تضغط باجتاه

اجناز هذا اللقاء الصحفي.
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لكن ذكريات تتعدى اللحظة كانت تـستيقظ من سباتها..ذكريات تمتد
الى عـام 1972 حـ احــتــضـنت
ـــربــد بـــغــداد وفـــود مـــهـــرجـــان ا
الشـعـري..ومن ضمن احلـاضرين
كــان الـــنــاقــد االدبي والــصــحــفي
ـصــري رجـاء الـنـقــاش.. يـومـهـا ا
الـــــــتــــــقـــــــيـــــــتـه فـي حـــــــوار ادبي
سياسي..على هـامش دعوة عشاء
اقامـتهـا جريـدة الثـورة العـراقية 
ـهـرجان . ـشـاركـة في ا لـلـوفـود ا
ـــصـــري كـــان رحـــيل الــــرئـــيس ا
جمـال عـبدالـناصـر قد اوجـد قلـقا
في الــشـــارع الــســـيــاسي الـــقــومي

الـــعــربي.. يــومـــهــا رد االديب رجــاء الـــنــقــاش بــالـــقــول : مــات عــبــد
الناصر..ولم تـمت الناصريـة.. وفي الصفحة 209 من الطبعـة الثانية
من كـتـابي ( عـلى ضـفـاف الـكـتابـة واحلـيـاة....).. نـشـرت تـقـريرا عن

لقائي وحواري مع الصحفي رجاء النقاش..معززا بالصور. 
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وح فتح بـاب مكتبـها  كنا امـام سيدة حتمل كـارزما واضحة..رغم
ه عـلى مـحـياهـا..ولـها احلق في ذلك.. ان حـزنـا شفـافـا قد بـانت مـعا
وفي سيـرتهـا قرات : اميـنة النـقاش..كـاتبة وصـحفـية مصـرية...كانت

صرية التي يصدرها حزب مدير حترير جريدة االهالي ا
صري.. ثم تولت رئـاسة حترير التجـمع الوطني التـقدمي الوحـدوي ا
هـذه اجلـريـدة..وتـكـتب فـيـهـا عــمـودا اسـبـوعـيـا  حتت عـنـوان : ضـد
التيار. التقتنا الـسيدة امينة النقاش بتـرحيب لم نفاجا به. وقدمنا لها
العـزاء بـوفاة زوجـها.. وتـغلـبت على مـشاعـر احلزن  وهي تـعرب عن

ة  حصل بيننا حوار شكرها للتعزية... بعد ضيافة كر
.. سمـعت منا..وسمعنـا منها.. وكانت اسـالتها تفصح عن باالجتاه
مـتــابـعــة لـلـشــان الـعــراقي.. سـالت عـن االنـتـخــابـات..و..االجــتـثـاث..

والوضع االمني...
وامتد احلـوار الى الصحـافة الورقيـة ومنافـستها االلـكترونـية.. والنها
عرفت مـنا اننـا في القاهـرة ضمن وفد ثـقافي عراقي  رفـعت الهاتف
واوعزت للمحررالثقافي في جريدة االهالي. ان يلتقينا
نـاسـبة في حـوار ثـقافي عن مـهـمتـنـا. واغتـنـمت ا
الن اقدم لهـا اهداءا  نـسخة من كـتابي : حوار
احلضارات.. ووثـقنـا الزيارة بـالتقـاط الصور....

بالتقاط الصور..

برهم صالح
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عـقدت وزارة التـجارة اجتمـاعا بحثت
فـيه آلـيات مـواصـلة مـواجـهة كـورونا
مـشددة على اسـتمرار العـمل بدوائرها

واطن . لتسيير أمور ا
وذكــرت الــوزارة في بــيــان امس إنــهـا
نـاقـشة (عـقـدت اجتـمـاعـا استـثـنائـيـا 
آلـــيــات مـــواجـــهــة فـــيــروس كـــورونــا
وتــطـــبــيق االجــراءات الــتي حــددتــهــا

جلنة االمر الديواني رقم .(55
وأكــد وزيــر الــتــجــارة مــحــمـد هــاشم
الـعــاني أن (االجـتـمـاع نـاقش مـتـابـعـة
ـواجـهـة تـوصـيـات الـلـجـنـة الـوزاريـة 
فـــيـــروس كـــورزنـــا واالجــراءات الـــتي
اتـخذتها دوائر وشركات الوزارة للحد
مـن اثـار انــتــشــار الــفــيــروس واجـراء
عـمـلـيـات الـتـعـقـيم والـتـعـفـيـر وايـقاف

طاعم والكافتريات الداخلية). عمل ا
وأشــار إلى (أهــمــيـة وجــود الــدرجـات
ــعــنــيــة اخلـــاصــة ومــدراء االقــســـام ا
وحـتى مـوظفي الـدوائر اخلـدميـة التي
لــهــا عالقـة بــحـاجــات الــنـاس ونــظـام
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة من اجل تـسـيـير
ـــا يـــوفـــر ــــنـــاطـــة بـــهم  االعـــمـــال ا
ــواد لـــلــمـــواطــنــ حـــصــصـــهم من ا
الــغــذائـيــة).  وبـ أن (جــمــيع دوائـر
الـــوزارة وشــركـــاتــهـــا بــدأت فـــعــلـــيــا
بـتطبيق االجراءات التي حددتها جلنة
ـــواجــهـــة فــيــروس االمـــر الــديـــواني 
واجهة كـورونا والتعامل بشكل جدي 
الـتـحديـات التي قـد تـؤدي الى انتـشار

الفايروس).
وكـان العاني قد أكد (أهمـية استنفار
ـمـكـنـة لـلـوقـايـة مـن هذا كل اجلـهـود ا
الـوبـاء خـاصـة في الدوائـر الـتي فـيـها
ا يتطلب راجـع  اعـداد كبيرة من ا
اتـخـاذ اعـلى درجـات احلـيـطـة واحلذر
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ـــرقم  156522 تـــاريـــخه فــقـــد مـــنـي وصل الـــقـــبض ا
ـــنــتـــجــات 2010/3/11 الـــصــادر من شـــركــة تـــوزيع ا
( النفـطية/ هيئة توزيع بـغداد بأسم (خالد باشي حس

صدره. ن يعثر عليه تسليمه  الرجاء 

Ê«bI
ـلكـة السـويد رقمه فقـد مني جـواز السـفر الـصادر من 

(96888636) بأسم 
 (HUSEIN HUSHYAR ABDUL KARIM)

ن يعثر عليه تسليمه لسفارة السويد. الرجاء 

Ê«bI
رقم (AD0784116) الـصادر فـقد مـني جـواز الـسـفـر ا

من جمهورية بنغالديش بأسم
(MOHAMMAD MONLRUL)

ن يعثر عليه تسليمه الى سفارة بنغالديش. الرجاء 

Ê«bI

محمد احللبوسيفائق زيدانمسرور البارزاني
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رأة العراقـية بباقات الورود احـيطت ا
وكـلــمـات الـتـهـاني والـتــمـنـيـات بـعـيـد
ي الــــذي صــــادف امس ــــرأة الــــعــــا ا
االحـــد وتـــوالت بـــرقـــيـــات االعـــجــاب
واالشـــــادة بــــجـــــدارتــــهـــــا في صـــــنع
ــسـتــقـبـل اسـوة بــدورهـا اخلالق في ا

مسيرة الكفاح والبناء الناجز.
وهـنأ رئـيس اجلمـهوريـة برهم صالح
ناسبة ـرأة العراقية ونسـاء العالم  ا
ي. الــذكـرى الــسـنــويـة لـعــيـدهنّ الــعـا
ـناسـبة وأكـد في رسـالة تـهنـئة بـهذه ا
ــرأة الــعـراقــيـة كــانت الــعـنــصـر أن (ا
الـفـعـال في مـسـيـرة الـنـضـال والـكـفاح
ضـد األنـظـمـة الـقـمـعـيـة والـعـصـابـات
اإلرهـابـيـة وأيديـولـوجـيـاتهـا الـفـاسدة
الــــــتي أدت الـى اضـــــطــــــهـــــاد وبــــــيع
واغـــتـــصــاب عـــراقـــيـــات ال لــشيء إال
لـــكـــونــهن مـن دين او مـــذهب او عــرق
مـــخــتـــلف). وأضـــاف أن (االســتـــقــرار
والتقدم لن يتحققا إال من خالل ضمان
مــشـاركــة فـاعـلــة لـلــمـرأة في مــخـتـلف
أوجـه احلــيــاة مــشــدداً عــلى ضــرورة
ناهضة إصـدار التشريعات القانونية 
ـــرأة والــدفع بــاجتــاه الـــعــنف ضــد ا
الـــتـــصـــويت عـــلى (مـــشـــروع قـــانــون
مـنـاهـضة الـعـنف األسـري) الـذي سبق

فــإنــنــا جنــدد الــتــزام حــكــومـة إقــلــيم
كـوردستـان في حمـاية حـقوق اإلنـسان
والـدفـاع عـنـهـا بصـورة عـامـة وحـقوق
ـــرأة عـــلى نـــحـــو خـــاص وضـــمــان ا
ـشـاركـة ــسـاواة في فـرص الـعـمل وا ا
فـي مـخـتــلف مــجـاالت احلــيـاة). ودعـا
ــرأة إلى أن تـمـارس دورهــا الـفـعّـال (ا
فـي نـشــر الــوعي الــصــحـي وتـطــبــيق
الــتـعــلـيــمـات الــصـحــيـة لــلـوقــايـة من
سـتـجد كـما نـطلب فـيـروس كورونـا ا
مــنـــهــا أن حتث جــمــيع افــراد االســرة
واألقــارب عــلى الــعــنــايــة بــالــنــظــافــة

واحلـفاظ على البيئة والتي هي واجب
وطــنـي ومــســؤولــيــة تـــقع عــلى عــاتق
اجلـميع). وتقدم رئيس مجلس القضاء
األعـــلى فـــائق زيـــدان بـــإســمـه وبــإسم
األسـرة الـقـضـائـيـة في الـعـراق الى كل
نــســاء الــعــالم عــامــة ونــســاء الــعـراق
خــــاصـــة بــــأحـــر الــــتــــهـــانـي وأطـــيب
األمـنــيـات. مـتـمـنـيـاً لــلـمـرأة الـعـراقـيـة
بـشتى مـواقعهـا دوام االبداع والـنجاح
ـعـاني االنـسـانـية والـسـمـو بـتـحقـيق ا
الـتـي أثـبـتت جـدارتـهـا فـيـهـا. وقـال ان
ناسبة (مـجلس القضـاء األعلى بهـذه ا

ـرأة الـعـراقـيـة بـ يـؤكــد عـلى ريـادة ا
الـنـسـاء الـعـربـيـات في دخـول مـجـاالت
الـعـمل مـنـذ وقت مـبـكـر وتـمـيـزهن في
أكــثـر مـن مـجــال تـواجــدن فـيه وبــلـوغ
يـة مـعـبـرين عن عـظيم بـعـضـهن الـعـا
فــخـرنـا بــأن الـعــراق يُـعـد من الــبـلـدان
ـنضـويات ـتـقدمـة بعـدد القـاضـيات ا ا
حتت خـيمة القضاء العراقي). واضاف
ـنــاسـبـة الــتي حتل عـلــيـنـا في (هــذه ا
الـيوم نـشد عـلى توجـيه حتايا اإلجالل
والـتقدير واإلحتـرام الى جميع نساءنا

ي األغر). العراقيات بيومهن العا
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وهــنـأ وزيــر الـتـخــطـيط نــوري صـبـاح
رأة الـعراقية ونـساء العالم الـدليمي ا
ـنـاسـبـة مـؤكـداً مـواصـلـة الـتـعاون بـا
ـشتـرك مع القـطاعـ العـام واخلاص ا
لـتـمـكـ أكـبـر لـلـمـرأة وتـوحـيـد جمـيع
اجلـــهـــود نـــحـــو تـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا
ومـهـاراتـهـا بـغض النـظـر عن حـالـتـها
االجـتــمـاعـيـة ومـسـتـواهــا الـتـعـلـيـمي;
لـتـحـقيق نـهـضـة حقـيـقيـة في مـخـتلف
ـرأة. الــقــطــاعــات الــتي تــســهم بــهــا ا
وأوضـح الــدلـــيـــمي في تـــهـــنــئـــته (ان
حتــقـيـق الـعــدالـة االجــتـمــاعـيــة فـيــهـا
رأة ضـمـانة حـقـيـقيـة لـتحـسـ واقع ا
الــعـراقـيـة الــتي عـانت من الــتـهـمـيش
واإلقصاء على الرغم من أهمية دورها
مـــبــيــنــا ســـعي وزارة الــتــخـــطــيط في
رؤيــتـهــا الـتـنــمـويــة إلى دعم وتـنــمـيـة
جـوانب اإلبداع لدى النسـاء العراقيات
فـي مـخــتـلف اجملــاالت وإعـادة جــمـيع
احلـقـوق التي سـلبـتـها حـراب اإلرهاب
واألزمــات اخملـتــلـفــة الـتي قــاسـيــنـاهـا
سـتوى الـوطـني). فيـما جـمـيعـاً علـى ا
لـفت الى (اجلهود التي تـبذلها الوزارة

وأن قــدمــته رئــاســة اجلــمــهــوريــة الى
مجلس النواب). 

ووصـف رئيس مـجـلس الـنواب مـحـمد
ـرأة بأنهـا (معلـمة اجيال احلـلبوسي ا

وصانعة رجال) وحياها بعيدها.
ووجه رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
رأة في مـسرور البـارزاني تهنـئة الى ا
ي ناسبة الـيوم العا االقـليم والعالـم 
لـلــمـرأة داعـيـاً إيـاهـا الى لـعب دورهـا
ـعهود لإلسـهام في تـعزيز اإلجراءات ا

الوقائية ضد فيروس كورونا. 
ــــرأة في إقــــلــــيم وقــــال أتــــوجـه إلى ا
كــردســتـــان والــعــالم أجــمع بــخــالص
ي للمرأة. ناسبة اليوم العا التهاني 
إن إحــيـاء الــثـامن مـن آذار هـو تــقـديـر
ـــرأة في ســـبــيـل الــعـــدالــة لـــنـــضــال ا
ـسـاواة وإنـهـاء الظـلم االجـتـمـاعـيـة وا

واالضطهاد.
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ــرأة الــكــردســتــانــيــة دوراً واكــد ان (ا
مـــحـــوريـــاً في احلـــركــة الـــنـــضـــالـــيــة
الــتــحــرريــة لــشــعب كــوردســتــان ضــد
االحــتالل واالضـطـهـاد اجملـتـمـعي وإذ
ــرأة في كــوردسـتـان- نــحـيي نــضـال ا
والسـيما مقاتالت البيشمركة- بدءاً من
ثـورات كـوردسـتـان وصوالً الى دورهن
ـشـهـود في محـاربـة إرهـابيي داعش ا

مـع الـــــبـــــنـك الـــــدولـي وبـــــرامج األ
ـتـحدة واجملـتمع الـدولي نـحو بـيان ا
األدوار الــتــنــمــويـة لــلــمــرأة وتــفـعــيل
دورهـــــا في بـــــنــــاء الـــــوطن وسـالمــــة

اجملتمع وتنميته وازدهاره).
ـان لــيـال وتــقــدمت الـنــائــبـة في الــبــر
الــبـيـاتي تــتـقـدم بــرسـالـة تـهــنـئـة إلى
ـرأة الـعـراقـية جـاء فـيـهـا يـسرني أن ا
أتــقــدم لــكــافــة أخــواتــنــا  الــفــاضالت
قـرونة بأطيب بـأسمى آيات الـتهاني ا
رأة األمـنـيـات وكلـنـا أمل بـأن حتـقق ا
ا فـي كل مكـان اإلجنـاز فوق اإلجنـاز 
قامها الـكبير. ال يسعني اال ان يـليق 
ـنـاسبـة كل نـساء األرض أهـنئ بـهذه ا
راة الـعـراقـيـة  الـتي جنحت وأخـص ا
الـى حد مـا فـي الـوصول الـى أهـدافـها
وتــقـد رسـالـتـهــا في اجملـتـمع . ومن
هــنـا أريـد ان أضع وســامـا فـوق صـدر
ـراة كل إمــرأة مـكـافـحـة فـقـد أثـبـتت ا
الـعـراقـيـة حـضـورهـا الـفـعـال في كـافة
مـجـاالت احلـيـاة.مـبـارك نـشـاطـهـا هـذا
ومــبـارك عـيـدهــا ..وتـهـنـئــة من الـقـلب

للمرأة العراقية الصابرة).
وثـمنت اميـنة بغـداد ذكرى علوش دور
ـرأة الـعـراقيـة بـشـكل عام ومـوظـفات ا
أمــانــة بــغــداد عــلى وجـه اخلــصـوص
ي وخـصت ـرأة الـعـا ـنـاسـبـة يـوم ا
عـــلــوش ام واخت الـــشــهـــيــد وابـــنــته
ـا انفردت به من تـضحيات واساة  بـا
جـليـلة تمـثلت بالـغالي وفلـذات األكباد
مـبـاركة لـهـا مـا سجـلـته من تضـحـيات
يـحتفى بـها اليوم عـلوش بعـثت برقية
وظفات أمانة بغداد مضمونها تـهنئة 
الـدعم والشد على األيادي واحلث على
مـواصلة مـسيرة الـعمل من اجل بغداد

واهلها

ـبادرة مـن اجلمـعـية الـعـراقيـة لـلعـلـوم الـسيـاسـية  تـكـر  علـمـاء ورواد علم  ∫.dJ?ð

الـسـيـاسـة بـالـعـراق و الـتـكـر في قـاعــة مـجـلس رجـال االعـمـال  الـعـراقي وقـد حـضـر
االحتفالية عدد كبير  من اساتذة العلوم السياسية.

قــرار تــمـديــد تـعــطــيل الــدوام من قـبل
خـلية األزمة  استحداث نظام (كوكل
كـالس روم) لـــشــــرح بــــعض الـــدروس
ولـكي يـبـقى األسـاتذة مـتـواصـل مع
الـطـلـبـة) الفتـاً إلى أن"هـنـاك نـحو 80
ــئـة من الـطـلـبـة اسـتـفـادوا من هـذا بـا
الــتــعــلــيم). وأضــاف أن (مــحــافــظــات
نــيـــنــوى ومــيــســان وبــابل وعــدداً من
اجلـامـعـات األخـرى بـاشـرت بـالـتـعلـيم
االلــكــتـرونـي) مـشــيــراً إلى أن (بـعض
اجلـامـعات اسـتغـلت قرار خـليـة األزمة
بــتـــعــطــيل الـــدوام وقــامت بــتـــعــفــيــر
اجلـامعات بالتعاون مع مديرية الدفاع

دني وهيأة احلشد الشعبي). ا

 وزير التجارة يترأس اجتماعاً لبحث اجراءات ضد كورونا
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