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اذا أردت ان تكـون جمـيال البد أن تـكون رشـيـقا  ولـكي تكـون رشيـقا عـليك ان
تـرابط منطقيا  أدخلت اجملتمعات تمـارس الرياضة  بهذه االسلوب اإلقناعي ا
تحـضرة قيمـا صحية وجـماليـة الى منظومـتها الثـقافيـة السائدة  وحـققت لها ا
مـقبـولـيـة اجـتمـاعـيـة  وجـنـبت األفـراد حرجـا اجـتـمـاعيـا مـازلـنـا نـعانـي منه في
واقعـنا الذي ال نـريد االعـتراف بـتخـلفه . فالـتقـدم والتـحضـر ليس كالمـا يقال 
وال عبارات انـشائية نوهم أنـفسنا بهـا  وجتعلنا كـثرة تردادها نصـدقها أحيانا
 الـتـقــدم أرقـام  وسـلــوك حـضـاري  وذوق رفــيع  وأخالق نـبـيــلـة  وحـريـات

شخصية مكفولة واقعا .
لم نـتـمــكن من بـلـورة وعي ريـاضـي من أجل الـصـحـة في اجملــتـمع  وغـالـبـا مـا
ارسـة الرياضة  ومع تصـطدم القنـاعات بقيـم اجتماعـية باليـة حتول من دون 
ـمارسة الرياضـة بوصفها عالجا ان األطبـاء ينصحون مـرضى السكري مثال 
رض الـذي يـعاني مـنه مـا يقـرب اخلـمسـة ماليـ عراقي  اال ان ناجـعا لـهـذا ا
شي في الساحات كبـار السن من الذين جتاوزوا األربـع عاما يتـعذر عليـهم ا
البس رياضـية  اذ سرعـان ما تطـولهم األلسن او الهـرولة في بعـض األماكن 

لتنعتهم بشتى النعوت .
ـارسي الـريـاضـة من غـيـر الـشبـاب الـذكـور في بالدنـا يـقـابـلون  احلـقـيـقة ان 
ـارسـتهـا بـعـيدا عن بـالسـخـريـة واالستـغـراب  وغـالبـا مـا يلـجـأ بـعضـهم الى 
انك بان الكلمات التي تسـمعها واالبتسامات الساخرة األنظـار  وبالرغم من ا
الــتي تــراهـا عــلى شــفـاه الــبــعض هي من مــظـاهــر الــتـراجع احلــضـاري  وان
ـسـارات التي تـنـتـهجـهـا صحـيـحـة  لكن مـواجـهة مـا هـو خـاطئ وراسخ ليس ا
بـاألمـر الهـ  وذلك بـسـبب قـوة التـقـالـيـد واألعراف وهـيـمـنتـهـا عـلى اجملـتمع 
ـتــخـلـفـ  ـتــنـورين اال الـرضـوخ العــتـقـادات ا ـثل هـذا احلـال لــيس أمـام ا و
فـالتـقالـيد سـلـطة تـفوق سـلطـة القـانون في أحـيان كـثيـرة  وهذا هـو السـائد في

مجتمعنا .
تسهم مـنظومتنا الثقافية في صناعة شخصيات ازدواجية  ظاهرها يختلف عن
واقف السياسة واالجتماعية  باطنـها  فكثيرا ما نحتفظ بآرائنا احلقيقية في ا
ونـبـدي ما يـعـاكـسـهـا تمـامـا عـنـدمـا يـطلـب منـا ابـداء رأي في أمـر مـعـ  انـها
سـطوة الـتـقالـيـد التـي يتـقـاطع بعـضـها مع مـا هـو معـاصـر من القـيم  عـليك ان
تدفع مـا ال تتوقع من األثـمان عندمـا تريد قـول احلقيـقة  او السـعي ألن يتطابق
نعنا من التصالح مع الذات  علن لديك  الواقع بجميع حيثـياته  الكـامن مع ا

ولذلك أصيب اجملتمع بأمراض اجتماعية مزمنة  وأولها النفاق .
جـمـيـلة كـتـلك التـي شاهـدوهـا على يـريد رجـالـنـا للـمـرأة ان تكـون بـقـوام أهيف 
الــشـاشـة الـبـيــضـاء  او تـلك الـتـي رأوهـا في سـفـراتــهم الـسـيـاحــيـة لـلـعـواصم
شرقـة   ويعيبـون عليـها سمنـتها  وكيف لـها ان تكـون كذلك وقد حُكم عـليها ا
ؤبد داخل البـيت  وأصبحت الوظيـفة لبعضـهن رحمة  للخالص من بالـسجن ا

دة وجيزة. العبودية ولو 
ال نريـد للمرأة ان تخرج للترويح  وال نستسيغ فتح ناد رياضي لها  ونظن من
غيـر الالئق اجتمـاعيا ان نـخصص نوادي اجـتماعـية لها  ونـتحسس كـثيرا من
ـشكالت ـناسـبـات  ونفـضل بـقـاءها في الـبـيت حتـسبـا من ا اصـطـحابـهـا في ا
الـتي يـحتـمل ان تـعـترضـنـا في الـشارع  كل ذلـك ونريـد لـها ان تـكـون مـتفـائـلة
ونـشـيطـة وجـمـيلـة  والـويل كل الـويل ان لم تـكن كـذلك  فـقد تـكـون لـنا بـحـقـها

قرارات مصيرية .
ـرأة في نظـر الـبـعض متـخـلـفة فـنـحن الـسبب في تـخـلـفهـا  ألنـنا لم اذا كـانت ا
ـارسة أدوارها وبـناء شخـصيتـها التي تـتناسب مع قـدراتها  ولم كّـنها من 
أسـاة  وعـمـلـنا جـاهـدين عـلى ان تكـون تـابـعة ـكـتظ بـا نـحررهـا من تـاريـخـها ا
للـرجل  وليست صاحبة قرار مـستقل  وبذلك ترسخت صورة سـلبية عنها في
طالبة بـحقوقها ذهن اجملتـمع وذهنها على حـد سواء  حتى صارت األصـوات ا
نشـازا في نظر بعضهن   وال أستغرب ذلك  فالتناقضات
تـخـلـفة   ألم االجـتـمـاعيـة من أبـرز سـمـات اجملتـمـعـات ا
قراطية على سكة القبـيلة ومن قبلها الطائفة  نضع الـد
ونــحـلـم بـالــوصــول الى أمــاكن آمــنــة  صــدقـونـي لـيس

بالوسع بلوغ اجلمال من دون سلطة بعقل منفتح .

ــاضي   زارني إعـالمي  يـعــمل في احــدى الــفــضـائــيــات  عُـرف اخلـمــيس ا
باستـضافته شخصيات تتحدث بشتى امور احلياة  في كافة ألوانها واشكالها
ومسـمـياتـهـا  وألن الـرجل يعـرف  انـني اعـمل في مـجال االعالم  فـإن  خـيوط
ـوضوعـية حـول برامج احلـوارات التـلفـزيونيـة  التي تـشغل النـقاش  تالقت  
مـسـاحـة واسعـة من بث جـمـيع الـفـضائـيـات  ولألمـانـة خـرجتُ بانـطـبـاع  غـيّر
ـطية تلك البرامج الكثـير من مفاهيـمي ومالحظاتي وانتقاداتي الـسابقة آللية و
ـستـحـوذة  عـلى الـسـاعـات الـذهـبـيـة لـلمـشـاهـدة الـتي تـبـدأ عـادة بـ الـسـاعة ا
الثـامنة وحتى العـاشرة مساءً وقد خـلص النقاش الى تعـاطفي التام مع االخوة
رون بـحالة والدة قيـصرية كل يوم  من اجل ان مقـدمي تلك البرامـج  كونهم 
ا يريدون مناقشته  ( يحظـوا ) باستضافة شخصية مقبـولة ذات ثقل معرفي 
وحـ يـفـشـلون ( حـالـة الـفـشل يـبـدو انـهـا دائـمـة )  فـأنـهم يـتـجـهون الـى وجوه
ــدني او االعالم   اولــئك الـذين ــان او مـؤســسـات اجملــتـمع ا مـكــررة من الــبـر
يلـوكون ذات الكـلمات  ويـعيدون ذات الـرؤى في كل لقاء  وفي كـل القنوات ...
يتـصدرون مـرة مشـهد الـتحـليل الـسيـاسي  وفي مرات اخـرى تراهم يـتنـاولون
انـية مـوضوعـات اقـتصـاديـة وقانـونيـة واجـتمـاعـية ... وشـخصـيـا  شاهـدتُ بـر
قبل  مـدة قريبـة من الزمن في اربعة بـرامج تلفـزيونيـة  في يوم واحد ... احدهم
كـان  بـثـاً مـبـاشـراً  واالخـرى مـسـجــلـة .. والـغـريب  انـهـا ظـهـرت في كل تـلك

البرامج بذات الزي  ما يدل على ان استضافتها تمت في يوم واحد !ّ
دمـني الظهور التـلفزيوني  ومـحبي الثرثـرة االعالمية  اقول : ان تـعرف شيئا
عـرفة  ألنـها لـيست بـابا واحدة  أو من كل شيء  ال يـعني انك دخـلت بوابـة ا
عـالم  بل هي ذات اهـميـة جوهـرية لـلحـياة وتـنطـوي على زقاقـا معـينـا واضح ا
ـكـان ان يـجـهــر احـدنـا بـالـقـول انه يـدرك ــدى  ومن اخلـطـأ  قـيـمـة شـاسـعـة ا

احلقيقة وانه سابر غور كل االشياء 
رء بـطـروحـات "بـعض" من نـراهم عـلى شـاشات الـفـضـائـيات   وحـ يـتـمـعن ا
يجـد  انهم  يشرقون و يغربون في شتى االجتاهات  ويدعون انهم  (بوابة علم
واســتـشــراف ) فــيـمــا هم اقـرب الـى سـراب احلــقـيــقـة  يــتــذبـذبــون في الـرؤى
واقف .ولم يـسحـبوا األفـكار الـسوداء من تـفكـيرهم  ويـكررون عـبارات ذات وا

معان ال يقصدونها تشوش على قدرات تفكير من يتابعهم وتضعفه.
ا اخـطـأ مرة واجنح مـرة اخرى  وقع الـنصـح  فأنـا اعالمي  ر لستُ هـنـا 
لـكـني اشـيــر الى ظـاهـرة ( كـثــرة ) ظـهـور اسـمــاء ووجـوه مـعـيــنـة  في الـبـرامج
احلـواريـة في الـفـضـائـيات  فـلـقـد وجـدتُ بـعـضـهم يـتـحـدث بـأسـلـوب سوداوي
يـشــجع عـلى االنــطـوائــيـة والــنـكـوص  فــهم اقــرب الى الـيــأس مـنه الى األمل 
ويدعـون دون ان يـدركوا الى الـتردد والـشك  وعـدم القـدرة عـلى ضبط الـنفس

ة .. وضعف العز
الحـظات اليـكم اعـزائي  مقـدمي برامج احلـوارات  اقدم اعـتذاراتي  عن كل ا
الــنــقـديــة الــتي اشّــرتــهــا عــلـيــكم ســابــقــا خالل الــســنـوات
نـصرمة حول بـرامجكم  فـأنتم  كما فـهمتُ بالـتفصيل ا
الدقـيق  ب سندان التـقد اليومي  ومطـرقة توجهات
ـعـيـشـة  فـكان الـله في الـقـنـوات اخملـتـلـفة ومـتـطـلـبـات ا

شاهدين !       عونكم وعوننا وعون ا
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اجنـــزت شــركـــة اخلــطـــوط اجلــويــة
العـراقية الـتابـعة لـوزارة النقل  أهم
مــتـطـلــبـات رفع احلــظـر عن الــطـائـر
االخضر ,فيمـا ابرمت الـوزارة النقل
اتـفـاقــا مع اجلـانب االردني من اجل
تـــعــزيــز حــركــة مـــرور الــشــاحــنــات

الكبيرة ب البلدين. 
ونـقل بـيان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امـس عن وزيـــرهـــا كــــاظم فـــنـــجـــان
احلـمـامي قـوله إن (الـتـقـريـر األخـير
ـية منح كتب مـنظـمة السالمـة العا
اخلــطــوط اجلـويــة الــعـراقــيــة أعـلى
الــدرجـــات فـي تــطـــبـــيق مـــعـــايـــيــر
السالمة الدولـية حيث هبـطت نسبة
ـســجـلـة هـذا الـشـهـر الى األخـطـاء ا
 0.04بـعــدمـا بـلــغت األخـطـاء 3.72

قـبل تـسـلـمـنـا مـهـام الوزارة). وتـابع
البيان ان (اخلطوط اجلوية العراقية
تــعــد بــعــد هــذه الــدرجــة قــد طـبــقت
والــتــزمـت بــاعــلى مــعــايــيــر سالمــة
ية الطيران ومـنافسـة الشركات الـعا

الرصينة).
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واصـــفــــا اخلـــطـــوة  ( بـــاالهم لـــرفع
احلظـر عن اخلـطوط اجلـوية بـعد ان
اعـتــمـدت مـكــاتب الـتـدقــيق الـدولـيـة
نــســبـة  1.2 لــلــشــركـات الــرصــيــنـة
ــشــكــوك ونــســبـة 2.2 لــلــشــركــات ا
برصـانتـها في حـ حقـقت اخلطوط
اجلـويـة العـراقـيـة نـسـبة 0.04 وهي
نـسبـة تـعزز رصـانـة شركـة اخلـطوط

نظمة). اجلوية بحسب ا
عـلى صـعـيـد مـتـصل ابـرمت الـوزارة

اتـفـاقــا مع اجلـانب االردني من اجل
تـــعــزيــز حــركــة مـــرور الــشــاحــنــات

الكبيرة ب البلدين. 
وقـــال الـــوكـــيل اإلداري فـي الــوزارة
احـمـد كـر عـبـد ايـوب في تـصـريح
امس ان (الـوزارة ابـرمـت اتـفـاقـا مع
اجلــــانب االردنـي من اجل تــــعــــزيـــز
حركـة مرور الـشاحـنات الـكبـيرة ب
الـــبــلـــدين من دون اي مـــعــوقــات او
مــعــرقالت فــضال عن  االتــفــاق عـلى
الكـات العـراقـية تدريـب الطـواقم وا
ينائية وإدارة في مجال احلوسبـة ا

محطات احلاويات وغيرها). 
مـتـابـعـا انه ( االتـفـاق ايـضـا عـلى
تــوفـيـر مــسـتــلـزمــات الـدعم لــلـسـفن
ــصـــريــة الــعـــراقــيـــة واالردنــيـــة وا
نطقة حتت اطار شركة العاملة في ا

اجلسـر الـعربي لـلمـالحة الـتي تضم
كال من الــعــراق وجـمــهــوريـة مــصـر

ملكة االْردنية). وا
واوضح ايــوب إن (الــوزارة شـاركت
في اجـتـمـاعــات الـبـنك الـدولي الـتي
عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت
تعـلقـة بتطـوير أفق عـمل الدوائر وا
ـا والــشــركــات الــتـابــعــة لــلــوزارة 
يـتالءم مع طبـيـعة عـمـلهـا في تـقد
.( واطن مختلف اخلدمات الى ا

 الفتا الى أن (تلك االتفاقات سبقتها
مــبــاحــثـات جــاءت ضــمن الــتــحـاور
تـبـادلة بـني عـلى الثـقـة ا االخـوي ا
ب البلدين في اطار الشحن اجلوي
صالح ا يخدم ا والبري والبحري 
ــــشــــتــــركــــة). وأضــــاف ايــــوب أن ا
(االجـــتـــمـــاع يـــعـــد فـــرصـــة جـــيــدة

لــلــتـبــاحث بــشـأن اعــداد الــدراسـات
اخلاصة بتطوير مطار بغداد الدولي
من خالل زيادة الـطاقـة االستـيعـابية
سافرين عبره سنويا) مبينا العداد ا
أن (الـوزارة وضـعت خــطـطـا النـشـاء
ـوصل ـرائب في مـديــنـة ا واعـمــار ا
بــشـكل ســريع ضـمـن عـمــلـيــة اعـمـار
ـــتـــضـــررة مـن اإلرهــاب) ـــنـــاطق ا ا
مؤكدا  ان (الوزارة اكملت الدراسات
تـعـلقـة بـتنـفـيذ مـشروع واخلـرائط ا
الــــربـط الــــســــكـــــكي بـــــ الــــعــــراق

والسعودية واالردن). 
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ـبــاحـثــات مـســتـمـرة وأضــاف  ان (ا
بـشـأن مـوضـوع الـربط الـسـككـي ب
الـعـراق وكل مـن الـسـعـوديـة واالردن
ـوافـقـة من والسـيـمـا بــعـد حـصـول ا
جانب الوزيـر كاظم فنـجان احلمامي
ـشروع للـمـضي قدمـا بتـطـبيق ذلك ا
هم والـكبـير في قـطاع النـقل فضال ا
عن تــولى فـريق مـتــخـصص عــمـلـيـة
اعـداد الـدراســات واخلـرائط الالزمـة
ــا يـتــعـلق ــشـروع  لــتـنــفـيــذ هـذا ا

باجلانب العراقي). 
من جهة اخرى وقع العراق واالحتاد
األوربي اتفاقـية تمويل 15.6 مليون
يورو. وقـال وزيـر التـخـطيـط سلـمان
اجلـمـيـلي خـالل مـؤتـمـر صـحـفي قـد

عـلى هـامش تــوقـيع االتـفـاقـيـة امس
إن (الـعـراق وقـع الـيـوم مع  االحتـاد
األوربي اتــفـاقــيــة الـتــمـويل حلــزمـة
 15.6ملـيون يـورو اخلاصـة بتـقوية
مـؤســسـات رقـابـة ومــحـاسـبـة إدارة

الية العامة في العراق). ا
ــبــالغ ســتــكـون مــوضــحــا أن(هـذه ا
متـممـة لبـرنامج الـبنك الـدولي الذي
بلغ  41.5مـلـيـون يـورو الـذي اطـلق
عـام 2017 بــاسم حتـديـث االنـظــمـة
ـالــيــة بـالــعــراق).  وتـابع االداريــة ا
ان(االحتـــــــاد األوربي ســـــــيـــــــقـــــــوم
بـالتـعـاون مع البـنك الـدولي بـتنـفـيذ

بادرة). هذه ا
الفـتــاً الى أن (هـذا الـدعـم يـعـود الى
ـالية أن األنظمـة الصحـيحة إلدارة ا
الـعـامة لـتـحـقـيق االسـتـخـدام األمثل
ـنحـها والفـعـال للـمسـاعـدات التي 
ـنـظـومـات ـانـحـون تــعـتـمـد عـلى ا ا
وازنة العاملة لغرض تنـفيذ تنمية ا
وتنفـيذها والـسيطـرة عليـها إضافة
ـــوارد إلـى أن الـــكــــفـــاءة فـي إدارة ا
الــعــامــة وتــقــد اخلــدمــات مــهــمـة

الجناز السياسة العامة للدولة).
قدار ووقع العراق اتفاقيتي منحة 
60.4 مــــلــــيــــون يـــورو مـع االحتـــاد
األوربـي فـي كـــــــانـــــــون األول 2017

ناطق احملررة.  إلعادة إعمار ا
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مياه اجملاري
تغمر زقاق 71
في محلة 101
البتاوي حيث
وضع االهالي
جذوع النخيل
لغلق فتحات
اجملاري التي
تسببت بروائح
كريهة وتعويق
حركة سير
ركبات ا

ــتـــهم وزوجــته وذوي من شـــقــيـق ا
اجملـنى عــلـيـهـا  تـفــاصـيل احلـادثـة
الفــتــ إلـى أن (الــزوجــة اكــتــشــفت
ــارســهـا عالقــات غــيــر مــشــروعــة 

الزوج مع اخريات). 
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واضـافوا ان (الـزوجـة عنـدمـا طـلبت
من شــــريــــكـــهــــا االنــــفــــراد من اجل
احلـــديث حـــول مـــشـــكالتـــهم  رفض
بــدوره طـلـبــهـا فــهـددت بـاالنــتـحـار
حرقـاً لـكن الزوج حتـداهـا بان تـقدم
بحسب على ذلك غـير مـبال بـاالمر) ,

أقوالهم. 
ولفتوا الى ان (الزوجة وضعت على
رأســهــا مــادة الــنــفط األبــيـض بــعـد
ــدفــأة وقــامت اســـتــخــراجــهــا مـن ا
بــإشـــعــال نــفــســهـــا ثم خــرجت من
الـغـرفـة الـتـي احـرقت نـفـسـهـا فـيـهـا
وهي مــحــاطــة بـهــالــة من الــنــيـران
فـــهـــرع إلــــيـــهـــا الـــزوج وشــــقـــيـــقه

إلخمادها لكن بعد فوات األوان) 
ـــيـــة من جـــانــــبـــهــــا قـــالت األكــــاد
االجــتــمـــاعــيــة فـــوزيــة الــعـــطــيــة لـ
ــشــاكل الــتي (الــزمــان) أن (اغــلـب ا
حتـيط االسـر والــزوجـ هي نـاجتـة
السباب الوضع االمـني واالقتصادي
واالنــفــتــاح عـــلى الــعــالم اخلــارجي

والسيما بعد عام 2003).

واضافت ان (جميع تلك االسباب من
مـكن ان تـكون دوافع كـبيـرة الثارة ا
احلـالة الـنـفسـية وتـأزمـها وبـالـتالي
عـــدم الـــســـيــطـــرة عـــلى ردة الـــفــعل
ـمـكن ان تـنـهي واالزمـات الـتي من ا

حياة االشخاص منتحرين).
ـبــكــر هـو  واوضــحت ان (الــزواج ا
االخر يعد من االخطاء الشائعة التي
غـالـبـا مــا اقـدمت عـلـيـهـا االسـر فـمـا
مكن ان ر به البلد من ازمات من ا
يـسـبب االزمـات لشـخـصـيـات كـبـيرة
فـي الــعــمــر فــكــيـف بــصــغــار الــسن
ـســؤولـيــة وسط مـجــتـمع وحتــمل ا
اصــــبـح فــــاقــــدا جلـــــمــــيـع وســــائل
الـتـرفـيه). داعـيـة مـنـظـمـات اجملتـمع
ــدنـي ووســائل االعالم الـى (نــشــر ا
ثـقـافـة الـتـفـهم وتـقـبل االخـر واحلث
ـبكـر من عـلى االبـتـعـاد عن الـزواج ا
اجل التـقـليل من ازمـات اجملـتمع من
وضع اقــــتـــــصــــادي وامــــنـي غــــيــــر
مــسـتـقــرين). ونـقــلت الـضــحـيـة الى
ــســتــشـفـى وهي تـلــفظ انــفــاســهـا ا
األخــيــرة حـــيث  تــدوين احلــادثــة
على لسانها قبل أن تفارق احلياة. 
ــتـــهــمــة ودونـت احملــكـــمــة أقـــوال ا
والـــشــهـــود وأطــلـــعت عــلى جـــمــيع
األسباب التي دفـعت الزوجة لإلقدام
عــلى االنــتــحــار آخــذة بــاحلــســبــان

الوضع النفسي واالستفزاز اخلطير
الـــذي مـــارسه ضــــدهـــا شـــريـــكـــهـــا
واقـتــرنت شـهـادة الـزوجــة بـشـهـادة
دعـ باحلق الـشخـصي والشـهود ا
اآلخــــرين الــــذيـن أجــــمــــعــــوا عــــلى
الـظروف الـتى دفـعت اجملـنى عـلـيـها
ــتـهم الى االنــتـحـار ومــا صـدر عن ا
من كالم استفزازي وتصرفات اخرى
تـتعـلق بـاحليـاة الـزوجيـة لـلطـرف

وعـدت احملـكـمــة كل ذلك مع مـحـضـر
والـكشـوفـات والـتقـاريـرالـطبـيـة أدلة
تـهم بالتـحريض على كافيـة إلدانة ا

االنتحار. 
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ــــتـــهم ورأت احملــــكــــمـــة أن (فــــعل ا
ـادة الثانية من 408 ينطبق وحكم ا
من قـــانـــون الـــعـــقــوبـــات الـــعـــراقي
(التـحريض) لـكـون اجملنى عـليـها لم
تــتـم الــثــامــنــة عــشــرة من عــمــرهــا
ـــتـــهم فـــقـــررت حتـــديـــد عـــقـــوبـــة ا
ـقــتـضـاهــا وهي احلـبس الــشـديـد
ــــة ــــدة ثالث ســـــنــــوات عـن جــــر

التحريض على انتحار زوجته).
ويــأتي هــذا احلــكم أيــضــأ بــحــسب
ــتــهم شــابــا في احملــكـــمــة  لــكــون ا
مــقــتــبل الــعـمــر ولــكــونه اًبــا لــطـفل
ادة يحتاج لرعاية استنادا الحكام ا

3/ 132من قانون العقوبات.

االنـــــواع واالنــــتــــاج). واضــــاف  ان
(هناك  ماكـنات اخرى ستـصل قريبا
الجناز الـعـمل بشـكل نهـائي لـيفـتتح
قبل) ,منوهاً الى مطلع شـهر ايـار ا
عمل ب (تنوع خطوط االنتاج في ا
ـسـتـلـزمـات الـبــدالت الـعـسـكـريــة وا
الــطـــبــيــة واالطـــفــال والـــنــســـائــيــة
والـرجـالـيـة في اطـار خـطـة لـتـطـوير

االنتاج مستقبال).
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واوضح الــنــاصــري  ان (احملــافــظـة
ـــنــــتـج الـــوطــــني وحــــثت دعـــمـت ا
ـــنـــتـــجــات دوائــرهـــا عـــلى شـــراء ا
الوطـنيـة وعمـمت كتـباً رسـميـة بهذا
الـــصـــدد كـــون الــــعـــراق بـــحـــاجـــة
لــلـنــهـوض بــاقــتـصــاده و صـنــاعـته
الـوطـنـيـة). داعـيـا (جـمـيع الـوزارات
ـنـتج ـواطــنـ لــدعم ا والـهــيـأت وا
الـوطـني  كـونـه يـوفـر عـمـلـة صـعـبـة
للبلد وينهض بـاالقتصاد والصناعة
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تـــفــــقــــد مـــحــــافظ ذي قــــار يــــحـــيى
الـنــاصـري  مـعـمــلي راشـيل النـتـاج
الــبـطــانــيـات ومــعـمـل اخلـيــاطـة في
ــنـســوجـات الــصـوفــيـة في شــركـة ا
احملـــافــظـــة حــيـث بــلغ االخـــيــر 90
ــئــة  مـن نــســبـــة اجنــازه ودعــا بـــا
الـــنــــاصــــري الــــوزارات والــــدوائـــر
نـتج الوطـني عبر احلكـومية لـدعم ا

صانع العراقية. شراء منتوجات ا
وقـــال الــنــاصــري في بـــيــان تــلــقــته
(الـــــزمـــــان ) أمـس  خالل جــــــولـــــته
يـدانية ان (مـعمل راشـيل لصـناعة ا
تميزة صانع ا البطانيات يعـد من ا
نـطـقـة كـون مـعداته ـعـدودة في ا وا

من منشأ كوري).
مشيـراً الى ان  ( معمل اخلـياطة في
مـصنع مـنـسوجـات الـناصـريـة الذي
ــئــة بــلــغت نــســبــة اجنــازه  90 بــا
يـضم 73 مــاكـنـة خــيـاطــة مـخـتــلـفـة

الــعـــراقـــيـــة ويــوفـــر فـــرص الــعـــمل
ــعـــامل ورواتـب لــلـــمـــوظـــفــ فـي ا

مولة ذاتياً). ا
فيما اعلنت مدير معمل اخلياطة في
مصـنع منسـوجات الـناصريـة بثـينة
ـئة عـودة  عن اكـمـال اجناز 90 بـا
ـعـمل مـطلع من مـتـطلـبـات افـتتـاح ا
ــقــبل والــذي يـضم 73 شــهــر ايـار ا
مــاكــنــة خـيــاطــة مــخـتــلــفــة االنـواع

واالنتاج.
ونـقل الــبـيـان عن  عــودة قـولـهـا  ان
(جمـيع ماكـنات اخلـياطـة  اكتـمال
نـصبـهـا وهي جـاهـزة للـعـمل حـالـيا
فـيـما سـتـصل قـريـبا مـاكـنـات اخرى
عمل والتي العمال اضافـية النتـاج ا
ســتـتــنـوع بــ خط انــتـاج الــبـدالت
ـسـتــلـزمـات الـطـبـيـة الـعــسـكـريـة وا
واالطفـال والنـسائـية والـرجالـية في
اطار خطـة  وضعـها من قبل ادارة

صنع لتطوير االنتاج). ا

الى الوضع االمني واالقتصادي غير
ستقرين. ا

وروى شهود عـيان اًمام احملـكمة في
دوري الـتـحـقيـق واحملاكـمـة وهم كل

باالنـتحـار بعـد مشـكالت عائـلية من
ـيـة اجـتـمـاعـية جـانـبـهـا دعت اكـاد
الى نــشـر ثــقـافــة تـقـبـل االخـر وعـدم
ـبـكر ,مـشـيرة االقـبال عـلى الـزواج ا

b‡LŠ√ U‡O «œ ‡‡ œ«bGÐ

أصدرت محكمة جنايات بابل  حكماً
ـدة ثالث سـنوات باحلـبس الـشـديد 
عـلـى رجل لم يـبــال بـتـهــديـد زوجـته


