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ان ال العام أيتها احلكومه والبر ا
باني احلكومية مال عام ?? بس ا

ورواتب رفحا  مو مال عام ?
انية  مو مال عام ? وامتيازاتكم البر

مخصصات الرئاسات  مو مال عام ?
سفـراتكم وونـستـكم وعالج بـواسيركـم والبوتـوكس والـفلر والـشفط و

النفخ وزراعة الشعر   مو مال عام ?
شاريع الوهمية  مو مال عام ? فلوس ا

رواتبكم التقاعدية دورة بعد دورة  مو مال عام ?
فــلــوس ســكـنــكم واكــلــكم وشــربــكم ولــبـســكم وســيــاراتــكم وبــانـزين

سياراتكم وحماياتكم  مو مال عام ?
فلوس شراء مناصبكم  مو مال عام ?

هذني كلهن وغيرهن مئات االالف من موارد النهب  مو مال عام ?
بس البنـايات اللي يـحرگهـا متظـاهر غاضب 16 سنة تبـوگون حقوقه

هذني حتسبوهن مال عام ?!!
ـال العام حـتى تصـيرلـكم ع حتـاسبون انتـو حافـظتـوا على حـرمة ا

اللي يحرگه ?
انطيتو للناس حقوقها حتى حتاسبوهم ?

ـيت و االيـد ـلـيـانـة حــرام والـضـمـيـر ا بس الـعـ الـصـلـفــة والـبـطن ا
لطخة بدم االبرياء ماعليها عتب. ا

مسرور البارزاني يتسقبل السفير البريطاني ويبحث من وزير الدفاع االيطالي العالقات الثنائية  

يوم السبت   2020/1/4 ليستأنف
الــدوام مـن جــديـــد في يـــوم األحــد
2020/1/15. واســــتـــقــــبل رئــــيس
وزراء إقـلــيم كــوردســتــان مــسـرور
الـبــارزاني وزيـر الـدفـاع اإليـطـالي
رافق لـورينـزو غويـريـني والوفـد ا
له. واُسـتــهل االجـتــمـاع بــتـســلـيط
الـــضـــوء عــلى آخـــر مـــســتـــجــدات
الـــوضع في الــســـاحــة الــعـــراقــيــة

ــنـــطــقــة والســيــمــا تــهــديــدات وا
إرهابيي تنظيم داعش.  وقال بيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امـس ان وزيــر
الــدفـاع اإليــطــالي تــنــاول الــعالقـة
الـتــاريـخـيــة بـ إيــطـالـيــا وإقـلـيم
كــوردســتــان وقـال (نــحـن ســعـداء
بـالــعالقـة الـثــنـائـيــة وبـالـتــنـسـيق
الــقــوي مع قــوات الــبــيــشــمــركــة).
وأشـاد الـوزيـر بـالتـضـحـيـات التي

قدمتـها البـيشمـركة في احلرب ضد
اإلرهـــاب كـــمــا أكـــد أن الـــتــهـــديــد
اإلرهابي ال يـزال قائـماً في الـعراق
وتـابع (لذا فـإن ايطـاليـا ستـستـمر
كـــعــضـــو فــعــال ضـــمن الــتـــحــالف
الــدولي في احلــرب عـــلى تــنــظــيم
داعش ودعم قــوات الـبــيــشـمــركـة).
وبعد أن لفت إلى أن بالده ستجدد
قبل مشاركتها في احلرب الشهر ا

في ذاكرتنا الـروائية توجد قصص جـميلة حتمل حـكم ومواعظ للناس
اس.. وأذكرقصة قصيرة سمـعتها في الطفولة عالقة في أغلى من األ
ذهـني... يـحـكى أن رجال جـمع اوالده وأعـطى لـواحـد مـنهـم رزمة من
السهام وقال له: إكـسرها حاول الفـتى كسرها لكـنه لم يستطع وبعد
ذلـك أخـذ والـده الـرزمــة وقـسـمــهـا الى أجـزاء وأعــطى لـكل واحـد من

أوالده األربعة جزءا ماحصل بعدها أن كل من فيهم كسر رزمته. 
ونـسـتـشف من هـذه الـقـصـة عــبـرة هـائـلـة بـأن الـوحـدة تـصـنع شـيـئـاً
ـأساة بل الفوضى التي نعيش في عظيماً..وهذه الـقصة تنطبق على ا
ظـلهـا اآلن ألن مـاتواجـهه الـبالد آنيـا أمـرا معـقدا والنـعـلم الى ماهي

نقطة النهاية لهذه األحداث.
ـتـظــاهـرين عـلـى اإلعـتـصـام تـســاءلـنـا مــاذا سـيـحــدث بـعـد إصــرار ا
وقف وماذا سـيكون رد احلكـومة?.. وتوقـعنا خيـرا بتوفر واإللتزام بـا
تظـاهرون قوة سـلميـة إن كانت حتمل سالحا استجـابة مرنـة.. كون ا
فـسالحـها الـكـلمـة لـكن النخـتـلف أبـدا على أهـمـية وجـود حـد فاصل
لـهـذه اإلنـتـفـاضـة خـاصـة وأن الـطـقس أصـبح يـعـيق اسـتـمـرارالـناس
وقـدرتـهـا عـلى الـبـقـاء كـثـيـرا واألهم أن الـسـاحـة بـاتت تـتـعـرض الى

عمليات هجومية مفاجِأة مع تواجد اإلنفالت األمني.
فـأصـبـحت األمـور تأخـذ مـجـرى مـعـقد أكـثـر من الـسـابق خـاصة أن
سك مـسؤولـية ـنتـفضـة لم تعـطي أو تـرشح شخـصا وطـنيـا  الـقوة ا
ـا مـايـحـدث اسـتـمـراراإلنـتـفـاض دون احلـكم وإدارة زمــام األمـور إ

رسم مالمح جديدة.
 أمـا احلـكـومــة فـسـبـقـت ورشـحت الـسـيــد مـحـمـد شــيـاع الـسـوداني
ـستـقـيل من حـزب الدعـوة لـتولي رئـاسـة مجـلس الـوزراء والقى هذا ا
اإلجـراء إســتـيــاء شـعــبي ورفض قــاطع بـإعــتـبــار الـســيـد الــسـوداني

مستقيل وليس مستقل.
ال نــنـسـى أن الـتــظـاهــرات خـرجت بــهـدف واحــد و وحـدة في اإلرادة
ـطالب وهـذا ما كـنا بحـاجة إلـيه  لكـن مانـحتاجـه ايضـا هو وحدة وا
في محـبة الـعراقيـ لعراقـهم واإلنتـماء لعـراقيـتهم فقط دون إنـتماءات
فرعيـة لكي نسـتطيع عـبور وتعـدي هذه األزمة وكل أزمـة.. نحتاج الى
مـحبـة شامـلـة للـوطن.. ومااقـصده داخل الـتـظاهـرات وخارجـها...ألن
نسبة ليست قليلة لم تـكن جزءاً من هذه التظاهرات والبعض منها لم

يدعم التظاهرات منذ البداية.
 لذلك بإستمرار نرى الهجمات اإللـكترونية التي اصبحت كالسكاك

حتيط بجسم العراق وهذا سالح فتاك يقتل الوحدة الوطنية.
 الحـظت في الـفتـرة األخـيرة عـلى صـفحـات الـتواصل كـمـية هـجـمات
ـتـظـاهـريـن والـشـعب الـعـراقي بــصـورة عـامـة وهـذا األسـلـوب عـلى ا
اجلـمـعي واحلــكم الـتـعـمــيـمي خـطــأ فـادح بـحق الـشــعب وبـحق دمـاء
الشهـداء والناس الـشرفاء الـذين ارادوا من اإلنتفـاضة تنـظيف البالد

من الفساد.
و مانحن بحاجته ايضا داخل ساحة اإلعتصام وخارجها هو"الوعي"
ألن الـوعي يــقــود لإلجتـاه الــصــحـيح واإلجتــاه الــصـحــيح يــقـود الى
الـنـتـيــجـة اجلـيـدة ولــكن لألسف بـســبب غـيـاب الـوعـي لـدى الـبـعض
ـصيـبة وسـيطـرة الشـر نسـتيـقظ عـلى مصـيبـة كمـصيـبة الـوثبـة اما ا
ــريـرة األشـد هـي تـراكـم اآلراء والـصــراعــات فـبــعــد تـلـك احلـادثــة ا
تظاهرين جميعا!! وهذا يعد شاهدت اتهامات شديدة وقاسية بحق ا
تظـاهرين ليـسوا مجـاميع من كوكب اسلـوب جمعي غـير مقبـول ألن ا
ية والـبسيطة ثقـفة واالكاد اخر بل مجامـيع فيهم الطـبقة الفقـيرة وا

والغنية وغيرها.
جـميـعـهم لديـهم هدفـا وطـنيـا هو انـقـاذ الوطن من الـفسـاد ومـكافـحته
طالبـة بعيش كر فـمن العجب وغير الـطبيعي لـصق التهم بهؤالء وا

ثلهم وليس له أي صلة بهم.  نتيجة فعل وحشي ال
فالـــبـعض يـسـتـغل هـذه احلـوادث لـبث الـسم فـيـبـبدأ بـنـشـرالـطـائـفـية
معتبرا أن مـاجرى في الوثبة هي عـملية طائـفية حسب وصف أحدهم

"شيعية داعشية"! 
ـتـحـدث غـيـر واعي أم يـعــمـيه احلـقـد الـطـائـفي أم كـان وال أعــلم هل ا
أسـلوبه مـقصـودا بغـية تشـويه الـتظـاهرة الأكثـر وهذا أمـر غريب ألن
الناس الـتي خرجت وتسكن الـتحريـر وتنام على أرضـها ليال في هذا
ذاهب والـعقـائد الـبرد الـشديـد ليـست فـقط شيـعيـة بل من مـختـلف ا
وأغلبهم من الشريحـة الفقيرة التي تريد وطـنا حرا أما اإلنتقاد بحق

الشعب العراقي بكامله فهذا أمر جاهل ومرفوض.
اليـخـفى عـليـنـا جـميـعـا أن الـشعب الـعـراقي هـو شعب
شـجاع وشـهم بـكامل أطـيـافه ونخـبه ومـستـوياته
وقــد حـمل وحتـمّـل مـعـانـاة طــويـلـة وجــابه الـظـلم
والــفـسـاد وقــدم مـاقـدم مـن الـشـهــداء في سـبـيل

الوطن وحب االرض .

ضــــد داعش ومـــــســــاعـــــدة قــــوات
ـكـافحـة اإلرهـاب قال الـبـيشـمـركة 
غويـريني (مـا زال لدينـا الكـثير من
).  بدوره الـعـمل لـكـي نـنـجـزه مـعـاً
وجه رئــــيس احلــــكـــومــــة شــــكـــره
إليــطـــالــيـــا عــلى دعـــمــهـــا لــقــوات
الـــبـــيـــشــمـــركـــة وأعــرب عـن أمــله
بـتعـزيـز العالقـات ودوام الـتنـسيق

. ب اجلانب

Issue 6536 Thursday 19/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6536  اخلميس 21 من ربيع الثاني 1441 هـ 19 من كانون االول  (ديسمبر) 2019م

ÍdLA « rOŠ— ≠ œ«bGÐ

لـوحظ في اآلونة األخـيرة تـزايد وجود
الـنسـاء العـامالت في مجاالت مـختـلفة
من االعــمــال الــتــجــاريــة الســيـمــا في
بـيعات فأصبـحنا جندها الـتسويق وا
والت) ـراكز الـتجـارية الـكبـرى (ا في ا
ومحـال التـجميل وشـركات الـصيـرفة 
فـي األســواق الــشــعــبـــيــة وأيــضــا في
ـطـاعم. اال أنـهـا كأيـة مـهـنـة أخرى ال ا
تــخــلـــو من جــمــلــة حتــديــات : بــعض
ـرأة في التـسويق الـشـركات تـستـغل ا
اعــتـمـاداً عــلى قـدراتــهـا في اسـتــمـالـة
الــطـرف اآلخــر وهي قــدرات ال تـتــعـلق
بـالكفاءة وقد انـتشر هذا األسلوب في
اآلونـة االخيرة وهناك من اساءت لهذه
ـهـنة بـاعتـبار أن لـلـمرأة قـبوالً أكـثر ا
مـن الــرجل وأن الـــرجل الـــزبـــون عــلى
رأة اسـتـعداد لـشراء أي مـنـتج تقـوم ا
بـالـتـسـويق له ولـكن الـعـمـيل ضـعيف
الــنــفس قــد يــتــحــرش بــالــنـســاء ومن
جـانب اخر الـراتب قلـيل ويـتم التـركيز
عــلى الـعــمـوالت وتــكـون ضــعـيــفـة وال
تـزيد إال بـعد حتـقيق نـسبـة معـينة من
ـبــيـعـات. ويالحظ ان هـنـاك مـعـايـيـر ا
ـبيـعات خـاصـة باخـتيـار الـنسـاء في ا
مـنـهــا تـكـون جـمـيـلـة ولـبـقـة وانـيـقـة 
تـســتـطـيع جـذب الـزبـائن وقـادرة عـلى
الـسفر داخل وخارج احملـافظات فضالً
عن الـبـقـاء لسـاعـات طويـلـة في الـعمل
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ــتـــظــاهــرين الــركــون الى عــلى ا
مـنـطق جديـد هـو تـكريس دورهم
كـــفــاعل ســـيــاسي مـــؤثــر بــدأت
مرحلة جـديدة من الصراع وقوى
الـــســــلـــطـــة مـــوحــــدة أكـــثـــر من
تظاهرين ولديها دعم اقليمي. ا

×الشهرة السلبية
حـــيـــنــمـــا نـــتـــجـــول في ســـاحــة
التحرير نلـتقي بالناشط الذين
يـــعــمـــلـــون بـــصــمـت في مـــجــال
الـثـقـافـة والـفـن وتـنـظـيم احلـيـاة
داخل ســاحــة الـتــحـريــر لــكـنــنـا
ننـتقد من يـحاول ان يلفـت النظر
بـتــصــرفــات تـأتي مـن بـاب (حب
الـظـهـور) وتـدخل في الـتـصـنـيف
الــنــفــسي بــأكــتــســاب (الــشــهـرة

السلبية).
ــزاج الـــعــام والحـــظــنـــا تــبـــدل ا
لـــلـــمـــتــــظـــاهـــريـن من خالل رفع
اســمـاء لـرئــاسـة الـوزراء ومن ثم
التخـلي عنها بـينما الحـظنا بأن
احـزاب الــسـلــطـة تــطـرح يــومـيـا
شخـصيـة مختـلفـة جلس النبض
واخــــيـــرا  طــــرح اسم (قــــصي
الـسـهـيل) لـرئـاسـة الـوزراء وهو
ايــــــضــــــا مــــــرفــــــوض مـن قــــــبل
ــتــظــاهــرين ويــبــدو ان احـزاب ا
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اسـتغـرب كثـيـرا وانا ارى الـقوى
االسالمـــيـــة وهي تـــدفع كـل يــوم
ـرشح جــديــد ال تـنــطـبق عــلـيه
ـتــظــاهـرين  وهي مـواصــفــات ا
تــعـلـم بـأن هــذا الــتـرشــيح يــزيـد
االمر توترا  ولكني اسأل  ايضا
ـــدنـــيــة ـــاذا ال تــدفـع الـــقـــوى ا
ـرشـح مـســتـقل تــنــطـبق عــلـيه
ـتظـاهرين? وأتـعجب ان شروط ا
ـتظـاهـرين حلد االن ال يـبادرون ا
ــرشـيــحـهم الى تــقـد قــائـمــة 
وتـعـيـ نـاطق بـأسـمـهم. بـيـنـمـا
يـــــتـــــصــــرف او تـــــتــــصـــــرف كل
مـجـمـوعة حـسب مـزاجـهـا وترفع
صـــور مــرشـــحـــ غـــيـــر مــتـــفق
عليها!أظن هم بحاجة الى صيغة
مــــــوحـــــدة تـــــلـم شـــــتـــــات اآلراء

والتجمعات.
W¹uHF « XN²½«

االن سـاحـة االحـتـجـاج اصـبـحت
رقماً صعباً وغير قابل لالحتواء
ويجب ان تنتهي مـرحلة العفوية
 فــهي كــانـت مــيــزة ويــجب ان ال
تــســتـمــر الى ان تــصــبح عــبــئـا
واالن  جــــــاء زمـن الــــــقــــــيـــــادات
ـوحـدة اجلــديـدة والـتـوجـهـات ا

مغـامر وقد تـناسب بـشكل تام ان
يـسـتـمـر رئـيس الـوزراء حلـكـومة
تـــصــريف االعـــمــال (عـــادل عــبــد

ـهـدي)  في عمـله كـما يـقـول(انا ا
بــاق  حـــتى يـــتم الــتـــوافق عــلى

شخصية جديدة) .

الـســلــطـة لـم تـضع فـي االعـتــبـار
تظاهرين. شروط ا
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االحــتـجـاجـات لــيـست هي نـزهـة
يـشـعـر بـهـا الــبـعض بـالـرفـاهـيـة
لل ويـرجع الى حياته ومن ثم با
رابـطون في سـاحة الـطبـيعـيـة ا
الـتـحـرير يـرفـضـون الـرجوع الى
بـيـوتـهـم اال بـعـد حتـقــيق جـمـيع
ـطـالب عـلى الـرغم مـن صـعـوبة ا
ــنـظــومـة تــطــبـيــقــهـا فـي بـقــاء ا
الـسيـاسـية احلـاليـة ومـا تكـليف
ـؤقته رئـيس الوزراء لـلحـكـومة ا
ــنــعـطـف الــتـاريــحي اال بــدايــة ا
ــرحـلـة الـذي نــعـيـشـه في هـذه ا
ــســـؤولــيــة حـــالــة عــدم حتـــمل ا
ـتـبـادلـة عـبـرت عـنـهـا الـرسـائل ا
بـ رئــيس اجلـمـهـوريـة ورئـيس
ان حـول الكتـلة االكـثر عددا البـر
بــعـد ان كــنـا نــتـكــلم عن الــكـتــلـة
االكـبـر وال احد يـريـد ان يـتـحمل
مـسـؤولــيـة الـوقـوف بــالـضـد من
الـــرأي الـــعـــام الـــذي تـــشـــكل في
ســاحــة الـــتــحــريـــر وقــد يــكــون
مـــنــصب رئـــيس الــوزراء في ظل
ــــثــــابـــة هــــذه الــــظـــروف هــــو 
(الــورطــة) ال تـفــرح اي ســيــاسي
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تظاهرين رفوض من قبل ا i∫ رفع الفتات في ساحة التحرير حتمل صور مرشحي احلكومة ا —
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ـنعطـفات  الـتاريـخيـة يكون في ا
كنا. التغيير العميق 
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اســتـــقــبل رئــيس حـــكــومــة إقــلــيم
كــردســتـان مــســرورالــبــارزاني في
مـكـتـبه امس الـســفـيـر الـبـريـطـاني
اجلديد لدى العـراق ستيفن هيكي.
وفي مستـهل اللقاء هـنأ البارزاني
السفـير البـريطاني اجلـديد وتمنى
ـهامـه الـدبـلـومـاسـية لـه الـنـجـاح 
اجلديدة. وعبّـر السفيـر البريطاني
بـحسب بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
عـن دعم بالده حلــــكــــومــــة إقـــلــــيم
كردسـتان ولبـرنامـجها اإلصالحي
كــمــا ابــدى اســتـعــداد بــريــطــانــيـا
لـــتــــعـــزيـــز الــــعالقـــات مـع إقـــلـــيم
كوردسـتان والعـراق وباألخص ما
ـســتــثــمـرين يــتــعــلق بـتــشــجــيع ا
الـبـريـطـانـيـ عـلى االسـتـثـمـار في

العراق و اقلـم ـوردستان . 
‚UHð« rŽœ

وأعرب السفيـر البريطاني عن دعم
ــتــحــدة لالتــفــاق الـذي ــمــلــكــة ا ا
تـــوصـــلت إلـــيـه حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
ـــــالـــــيــــة كـــــوردســـــتـــــان ووزارة ا
ــالـيـة ــوازنـة ا االحتـاديـة بــشـأن ا

للعراق لعام 2020).
ــتــحـدث الــرســمي بـاسم وتـوجه ا
حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان جـوتـيـار
عـادل بـأحـر الـتـهـاني والـتـبـريـكات

ـــســيـــحــيــ لألخـــوات واإلخــوة ا
ــسـيح ــنـاســبــة مــيالد الـســيــد ا
ولــشــعب كــوردســتــان عــامـة رأس
ـيالدية اجلـديدة. واحـتفاءً السـنة ا
ناسـبة يعلـن عادل يوم األربعاء با
ـــــوافق 2019/12/25 عـــــطــــــلـــــة ا
رســـمــيـــة في مـــؤســســـات ودوائــر
حكومة إقليم كـوردستان كافة على
أن تسـتمـر عطلـة رأس السـنة حتى
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سجـلت دائـرة صحـة الـنجف حـالتي
وفــــــاة بــــــســــــبـب االنــــــفــــــلــــــونـــــزا
ـوسمـيـة.وقـال مـدير قـسم الـصـحة ا
العـامـة في الدائـرة بـشار كـمـونة في
تـــصــريـح امس ان (مــســـتــشـــفــيــات
الـنجف سـجـلت حـالتي وفـاة بـسبب
ـوســمـيــة) مـبــيـنـا ان اإلنــفـلــونـزا ا
(احـــدى احلـــالـــتـــ مـن الـــســـمــاوة
واالخـرى من الـديــوانـيـة). واضـافت
ان (االنــــبــــاء الـــــتي اشــــارت الى ان
وفاتـهـما بـسبب انـفـلونـزا اخلنـازير
كـمـا أشـيع في مـواقع الـتـواصل هي
عـاريـة عن الـصـحـة) مـشيـرا الى ان
(احلــالــتــ مـن ضــمن ســبع حــاالت
خمسة منها تـماثلت للشفاء). وتابع
ان (دائرة الصـحة زودت من الوزارة
بــثــمــانــيــة آالف لــقـاح وهـي لـيــست
كـــافــيـــة" مــوضـــحــا ان "احلـــالــتــ

وصلت للنجف متأخرة جدا).
ÕUI  d uð

وأعـلــنت جلـنـة رعــايـة الـطــفـولـة في
الـنــجف عن تـوفــر لـقـاح األنــفـلـونـزا
راكز سـتشـفيـات وا وسـميـة في ا ا
الــصــحـيــة الــتـابــعــة لـهــا في مــركـز
واقضية ونواحي احملـافظة  كأجراء
ــــــرض . وأوضح احــــــتــــــرازي من ا
رئيس اللـجنة حـيدر نصـار في بيان

تـــلــــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (دائـــرة
ـبـاشـرة صـحـة الـنـجف أعـلـنت عن ا
ــصـابـ بـاألنــفـلـونـزا بـأســتـقـبـال ا
ـصاب  لغرض وسميـة والغير ا ا
ـرض والـوقـاية مـنه  الـتـلـقـيح من ا
حفـاظـاً على أبـناء اجملـتـمع النـجفي
ـرض).  وأكـد نـصـار ان (دائـرة من ا
صحة احملافظة ملتـزمة بتوفير لقاح
ـوسـمــيـة  وبـكــمـيـات األنــفـلـونــزا ا
مـــنــــاســـبـــة من كل عـــام وفي كـــافـــة
مــؤســســاتــهــا الــصـحــيــة  من اجل
تـــقــــد الــــلـــقــــاح ألكــــبـــر عــــدد من
ــــواطـــنـــ واحلـــد من انـــتـــشـــاره ا
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اطفال يتلقون
التلقيح ضد
االمراض في
النجف
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عـنـد احلـاجـة. امـا الـزبـونـات
مـن الــــشــــابـــــات فــــيــــؤكــــدن
تـــفـــضــيـــلـــهن الـــتــعـــامل مع
الــنــســاء عــنــد شــراء الـســلع
كـونـهن أكـثـر صبـراً ومـرونة
امـا مـندوبـات العـمل فيـؤكدن
مــعــانـاتــهن مـن مـشــاكل قــلـة
الـــراتـب مـــقـــارنـــة بـــاجلـــهــد
ـــبـــذول وعـــدم مـــراعــاة رب ا
الـــعـــمـل حلـــالـــتـــهن وزيـــادة
سـاعـات الـعـمـل واجلـهد دون

مـــردود اضــافـي فــضـالً عن مــواجـــهــة
تــــعــــالـي وعــــدم احــــتــــرام من بــــعض
الـزبـائن. من جـانب اخـر فـأن اصـحاب
شـركـات الـتـجـمـيل يـشـيـرون الى عـمل
ـــرأة مـــرغـــوب في الـــتـــســـويق وان ا
الـكثـيرات اثـب الـدقة والـكفـاءة فضالً
عـن تعامـلهن الراقي مع الـزبائن الذين
يـرغبون بالـتفاوض مع النـساء كونهن

قراطية  افضل تفهماً وصبراً ود
o¹u ² « WMN

ـبـيـعـات اصـبـحت ان مـهـنـة تـسـويق ا
رائــجـة فـي الـتــخـصــصـات اال انــهـا ال
تــخـضع لــعـقـد عــمل يـضــمن احلـقـوق
ـاديـة والـقانـونـيـة لـلمـرأة وبـالـتالي ا
غــالـبـا مـا يـتم اســتـغالل الـشـابـات من
اصـحـاب الشـركات لـكن احلـقيـقة انـها
قـلـلت من مـعدالت الـبـطـالة والـتي تـعد
أكــثـر تـعــقـيـداً  الســيـمـا وان الــقـطـاع

الـعــام ال يـسـتـوعب أعـداد اخلـريـجـات
ويـنــبـغي إعـادة الـنـظـر إلــيـهـا كـمـهـنـة
حـقيقيـة ودائمة من شأنـها خلق فرص
ال مـــحـــدودة لــلـــعــاطـالت عن الـــعــمل
رأة فيها مـؤكداً أن كل مهنة تتعرض ا
لـتـحـديـات سـواء في الـقـطـاع الـعام او
اخلـاص ويـعتـمـد على قـوة شـخصـية
ـرأة وعــدم خـضـوعـهـا لـلـضـغـوطـات ا
ـا يـبـ تـغـيـيـر اجـتـمـاعي في بُـنـية
اجملــتــمع وذلك بـقــبــول هـذه االعــمـال
لـلـنـسـاء الـشـابات السـيـمـا وانـهـا غـير
مــحــددة بــأوقــات مــعــيــنـة اال انـه هـذا
الـعــمل يـضـيف لـلـمــرأة خـبـرة عـمـلـيـة
وصـبــر لـكـيـفـيـة الــتـعـامل مع الـزبـائن
ـــكــنـــهــا من واقـــنــاعـــهم بــالـــســلع و
االخـتالط مع فئات اجـتماعـية مخـتلفة
ـا يفسح الفرص لـلمرأة إليجاد عمل

افضل مستقبالً .

واطـنـ من ابـناء بـينـهم). داعـيـاً (ا
واطن محافـظة النـجف والسيمـا ا

مـن الــفـئــات الــعــمــريــة اخملــتــلــفـة 
بــالــتــوجـه الى اقــرب مــركــز صــحي
حسب الرقعة اجلغرافية ألخذ جرعة
اللقاح  وكذلك التأكيد على التعاون
مع الـفـرق الـصحـيـة اجلـوالـة خـدمة
لــلـمــصـلــحـة الـعــامـة). الفــتـاً الى ان
ــوســمـيــة هي عـدوى (األنــفـلــونـزا ا
فــايـروســيـة تــنـتــشـر بــسـهــولـة بـ

واطن عند حلول موسم الشتاء  ا
تتراوح اإلصابة بها ما ب اخلفيفة

والشديدة).


