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مـسكينـة هي املراة العـراقية.. هـي لم تعرف
الفـرح واذا مـا فـرحت فـانهـا تـشعـر بـالـذنب
بل انهـا تخـاف من الفـرح، فهـو يف مـاضيهـا
مـرتبـط بان ثـمة حـزناً مـايتبعـها وبـالتـالي
فــان الفــرح ليـس مـن حقهـا.. املــراة عنـدنـا
خــائفــة ومــستـلبــة.. خــائفــة مـن الغــد ومن
احلـــرب والـفقــــدان والعـــوز.. خــــائفــــة علـــى

اطفالها وبيتها والتشعر باالمان.
يف اجلــانـب االخــر مـن شخـصـيـتهــا هـنــاك
امراة حذرة وصبـور وغير مشتكية، فهي من
اضـطـــرت ان تكــون االب واالم عـبــر سـنــوات
احلـــروب الـتـي مـــررنــــا بهــــا، فكـــانـت املعـيل
واملسـؤول االول يف البيـت وهي لم تخفق يف
ذلـك، علـــــى العـكـــس اسـتــطــــاعـت ان تـــصل
بــابـنـــائهــا الــذيـن فقــدوا ابــاهـم يف ســاحــة
املعــركــة.. استـطــاعت ان تـصل بـهم الــى بــر
االمـان، وعندمـا خرجت الـى العمل تـفوقت

فيه ولم تشتك.
فجأة يلغـى كل هذا فقانون الشارع العراقي
مـــازال يـنـظـــر الـــى املـــراة وكـــانهــــا مخلـــوقـــاً
عجـيبـــاً.. مخلــوقــاً اليـحق له ان ميــشي يف
الـــشــــارع، واذا مــــاحــــدث ذلـك فــــان العـيــــون
سـتـتــــوجه الــيه.. تـتـنــــاهــبه، ملــــاذا؟ ال احــــد
يحـاول ان يعلم.. فعلـى مايـبدو ان هـذا هو
داء قـــدمي.. داء اسـتــشــــرى بعـــد ان تـــدهـــور
الــظــــرف االمـنـي الـــصعـب بــصــــورة تــــدعــــو
للغـثيـان، فــالبـعض يـرى احلـريـة اجلـديـدة
مبــرراً لتـصـرفــاته وهــو عنـدمـا يـتمـادى يف
ســــــوقــيــتـه يعــــــرف ان الاحــــــد يف الـــــشــــــارع
ســيعـــاقــبه، وان االمـــر يف اســـوأ حــــاالته لـن

يتعدى توبيخاً او اهانة.
الشارع الـعراقي كغيـره يعطي بـامانة كـاملة
صـــــورة حقــيقـيـــــة للــمجـتــمع مـن غـيــــر أي
تـــــــزويق ويف حــــســــــابـــــــاته تــــــدور صــــــورتــــــان
مـتنــافــرتــان.. كـل  منـهمــا تـشــد يف الـطــرف
االخـــر صـــورتـــان متــثالن الـتـنـــاقــض املـــر..
الـتصـارع مع الـذات وعـدم الـتصــالح معهـا،
فــاملـــراة عنــدمــا يـحتــاجهـــا اجملتـمع يـطـلب
منها ان تكـون اكثر من رجل، لكن يف مقابل
ذلـك اليـعـــــــرف املــمـجــتــمـع اال ان يـغــمــــط
حقوقها ويعاملها على انها االضعف، فالى

متى ستظل املراة عبداً لالضطهاد؟!!

املراة بواجبات مضاعفة
وحقوق مهدورة

مها عادل العزي

فـتـبــدأ مــشـكلــة الـتعـــرف علــى
الــفـــــتـــــــــــــــاة مـــــن خــالل االهــل
حتديداً واالقرباء وتتم طريقة
الــتعــــارف عـن طــــريق الــصــــور
الفوتغرافيـة واشرطة الفيديو،
اضـافـة الـى الهـاتف والـرسـائل
البــريــديــة وحـــاليـــاً عن طــريق
االنتـرنـيت، وتـسـتمــر اللقـاءات
ـــــزواج، ـــــد فــتـــــرة ال قـــبل حتـــــدي
بعـدهـا تــستعــد الفتـاة للـسفـر

الى بالد الغربة.
اخلوف من اجملازفة

تقول شريفة محمود )25سنة(
فــاحتـتـنـي احــدى الـصـــديقــات
وهـي معلـمــة يف املــدرســة الـتـي
نعــمل فــيهــــا معــــاً بــــاالقـتــــران
باخيـها الذي يعيش مغترباً يف
هـولنــدا. واعطـتنـي رقم هـاتفه
فـتحـــدثـت الـيه مـــرات عـــديـــدة
عـن طــــريق الهـــاتف ثـم تـطـــور
االمــــر بـيـنـنــــا بــــاحلــــديـث عـن
طــــريق االنـتـــرنـيـت واحملـــادثـــة
بـــالــصـــوت والــصــــورة. وشعـــرت
بــــانـي اسـتــطـيـع العـيـــش مـعه،
لـكن حاجـز الغربـة وقف حائالً
بـيـنـنــا النـنـي الامـلك الـتـصــور
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زواج الغربة.. بني االحالم الوردية واملجازف

دلــــيـل اخلــــيـــــــــــر، الن جــــمــــيـع
الشبـاب الذين تقدمـوا خلطبة
ابنـتي من العاطلني عن العمل
فمـــا نفع شــاب لـم يتــوظف يف
الدولـة، واكمل الكلـية وافـترش
ــــســــطـه( ــــشــــــارع بـ)ب رصـــيـف ال
وكــسـب عـيــشه الـيـــومـي؟! انـنـــا
نـــريـــد وبـكل صـــراحـــة ضـمـــانـــاً

ملستقبل بناتنا.
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مكـــان ولـتغـتـــرب عـن اســــرتهـــا
لكـي تعـيــش حـيــــاة سعـيـــدة يف
الغــربــة واملــســألــة حتـتــاج الــى
شيء مـن املغــامــرة الن الغــربــة
تـؤمن حيـاة ماديـة واجتـماعـية
افضل واالمـر يعـود يف النهـايـة
الـى الفتـاة اذا كانت قـادرة على
خـــوض غـمـــار هـــذه الــتجـــربـــة
ويـبقـــى احلــظ والـنــصـيـب هـــو

الــشـــرقـيـــة وبـــالـنـتـيجــــة تكـــون
ــــــة مـقــــــابـل واهــمــــــة ومـخــــطــئ
مــاتـتعـــرض له مـن مــشـــاكل يف

بالد الغربة.
الرجوع بحقيبة فارغة

يــوسف اكــرم )35سنــة( منــوجــاً
لــزواج الغـربـة، حـيث تــزوج من
فتــاة تـعيـش يف الغــربــة، تعــرف
علـــيهــــا عــن طــــريـق الهـــــاتف،
واالهـل دفعــــوه للــــزواج مــنهــــا،
ــــال اجلــنــــســيــــة فــــســــافــــر لــيــن
السـويـديــة ولكي يـاخـذ فـرصـة
جـديــدة يف احليـاة شـريـطـة ان
يـتم الــزواج، غــادر البـالد ومتت
مــــراسـيـم الــــزواج، وبعــــد مــــرور
شهـرين فـوجئ االهل بـرجـوعه
بحقـيـبـــة سفـــر فـــارغـــة، ولـــدى
ســــــؤاله اجــــــاب/ انه لــم يــتـفق
ابـداً مع الزوجـة، وبذلك خـسر
املال الـذي انفقه عـلى تكـاليف
العـــرس والــسفـــر وذهـبـت ادراج
الرياح وانتهى االمر بالطالق.

ضمانة مستقبلية
أم الق )56سـنــــة( تقـــول: بـنـــات
هــــــــــــذا الــــــــــــزمــــن اليـعــــــــــــرفــــن
مـصلحتهن، فاذا كان الشخص
املغترب جيداً وناجحاً فالضير
ان تــســافــر ابـنـتـي معه الــى أي
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الــــزوجـيــــة، فــــاحـتــــرمـت رغـبــــة
االهل وحتـدثت مع الفتـاة عبر
الهـــاتف وكـــانـت بـيـنـنـــا رســـائل
كثيرة قـررت العودة الـى الوطن
يف العـــــام املــنـــصـــــرم، الـــتقــيــت
بـــالفـتـــاة وحتـــدثـنـــا طـــويالً يف
امـــور حـيـــاتـنــــا، لكـنـي لـم اجـــد
صــيغــــة للــتفــــاهـم مـعهــــا وفق
شروطهـا التعجيـزية وطلبـاتها
الغــــريـبــــة، لــــذلـك قــــررت عــــدم
الزواج مـنها ورجعـت ثانيـة الى

الغربة خالي الوفاض.
زواج ملصحة

طـيبــة وحيــد )25سنـة( عــاشت
وسـط اجـواء فـيهــا الكـثيــر من
الصعوبات لذلك هي ضد زواج
الغـــربـــة، الن الفـتـــاة سـتقـتـــرن
ــــــاعـه ــــشـخــــص التـعــــــرف طــب ب
ومـيـــوله، ورمبـــا تكــون الـصــورة
الـتي تــرسمهــا الفتـاة للـشبـاب
غـيــــر مكـتـملـــة الن اغلـب هـــذه
الــــزيجـــات مــصـيـــرهــــا الفـــشل
كـــونه زواج مــصلحــة ومـــوافقــة
االهل واحلــــاحهـم تـتـم لفـــسح
اجملـــال لـبقـيـــة افــــراد العــــائلـــة
للـسفــر او لتحــسني اوضــاعهم
املادية، وان الفتاة تخدع بحياة
احلــريـــة التـي تفـتقــدهــا املــراة
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ــــاك، ــــاة هــن الـكـــــامل عــن احلــي
ــــــرة ــــــات كـــثـــي ــــــوقـع صـعــــــوب وات
ســــاحـتـمـلهــــا لــــوحــــدي ورمبــــا
تــــســبــب لــي مــــشـــــاكل كــثــيــــرة،
وبالشـك ســــــافقـــــد وظـــيفــتــي
واســـرتـي، فـبقـيـت حـــائـــرة بـني
حـيــــاتـي واملـــســتقـبـل اجملهــــول،
لـذلك طلـبت منه ان يـاتي الـى
العــراق لنـعيـش معــاً لكـنه اكـد
ــــر ــــة غــي ــــان االوضــــاع االمــنــي ب
مــسـتقـــرة وانه سـيــاتـي بعــد ان
تهــدأ االوضــاع يف الـبلــد واصــر
على ذهابـي اليه لكنني حائرة!

شروط تعجيزية
فــــرحــــان العـبـيــــدي )40سـنــــة(
تعــرفـت علــى فـتــاة عـن طـــريق
االهـل بعــــدمــــا وصفــــوهــــا لــي
بــــالكـمـــال واجلـمــــال واالخالق
العـاليـة، الني لم افـكر بـالزواج
يف ديــار الغـربــة متحـمالً حيـاة
ــــاتهــــا العــــزوبـيــــة بــــرغــم معــــان
ــــى ــــاالضــــافــــة ال ــــة، ب القــــاســي
تقـــدمـي بــــالعـمـــر مـتـمـنـيـــاً ان
يكــون لـي زوجــة واوالد، لـــذلك
قـــررت ان ادخـل قفــص احلـيـــاة
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بغداد /جالل حسن

رغم مخاوف الفتاة من حياة اخرى

السباب معروفة هاجر كثير من
الشباب العراقيني الى بلدان

الغربة واملنايف يف ارجاء
املعمورة، واستقروا هناك
وحصل بعضهم على حق

املواطنة، ونتيجة اللتصاقهم
بالوطن االم يدفعهم احلنني

للزواج من بنات جلدتهم.

منــذ انتهـاء العـدوان االمـريـكي
بــــــــاحـــتـالل الـعــــــــراق وحــــــــوادث
اخلـــــطـف تـفـــتــك بـــــــــاجملـــتـــمـع
العـــراقـي وقـــد زاد مـن وتـيـــرتهـــا

حالة االنفالت االمني.
وقـد طالـت حوادث اخلطف اول
االمــــــر الفــتــيــــــات اللـــــواتــي كــن
يتـركن على قـارعة الطـريق بعد
االعـــتـــــــــداء عـلـــيـهـــم لـــيـجـــــــــدن
طــريقهن الـى الـرذيلــة او سكني

غسل العار!
وتـــطــــــور االمـــــــر بعــــــد ذلــك مع
انهـيــــار الــــوضع االمـنــي يف ظل
االحتالل االمـريكي الـى خطف
االطفـــال وبـيـعهـم او تهـــريـبهـم
خــارج العــراق، لـيـتجه اخلـطف
نحـــــو خـــطف ابـنـــــاء االثـــــريـــــاء
البـتزاز عـائالتهم لـدفع الفـدية
يف مقـــابل اطالق ســراحهـم من

قبل عصابات منظمة.
لقـــد اختـطـفت جنـــوى البــالغــة
مـن العـمـــر 18 عـــامـــا مــن محل
لبـيع مـسـتحـضـــرات التـجمـيل،
وبعـــدمــــا اطلق ســـراحهـــا لقـــاء
عـشــرة ماليـني دينـار عـراقـي لم
تــــرجع الــــى بـيــتهــــا خــــوفــــاً مـن

عشيرتها التي اهدرت دمها!
تقـــول جنـــوى )قــضـيـت يـــومـني
وانا اتـعرض للـضرب واالعـتداء
واالغــتـــصــــــاب.. فــيــمــــــا كــــــانــت
عشيرتي جتتمع لتقرر قتلي!(

وتـضـيف )مـاذنـبي والـبلـد يـرزح
حتـت وطــــأة العــصـــابـــات؟ كـنـت
مـتـــاكـــدة ان عــشـيـــرتـي سـتهـــدر
دمـي: لــــذلـك عـنــــدمــــا رمـتـنـي

بني ظلم العادات وعاديات االحتالل والعصابات 

وهكـذا تبقـى حيـاة اخملطـوفـات
يف خـــطــــــر اكــبــــــر مــن اخلــــطف
نفــــسه، ويــبقــــى حـكــم العــــادات
والـــتقـــــالــيـــــد اقـــــوى مــن حـكــم
الـشــريعــة، ومعبـراً بــشكل كـبيـر
عــن حــــــالــــــة ضـعف حتــــــاول ان
تـدفـع عن نفـسهــا تلك الـتهمـة
بــــــــــالـــتـــنـفـــيـــــــس يف الـــــطــــــــــرف
االضـعف، وهــــو اخملــطــــوفــــة، يف
بـلــــــــــد يــــــــــرزح حتــــت االحــــتـالل
الغـــــاشــم مــنـــــذ مــــــايقـــــرب مــن

عامني.

على الدوام فاقد الثقة بكل من
حــــوله، السـيـمــــا الفـتـيـــات، الن
اجملــتــمع اليـــــزال يـكــيل الــتهــم
لسبب او لغيرة، كذلك االطفال
الذين يكبرون، لكن بشخصيات

مرتبكة.
وتــشيـر امـال مـصـطفـى الـى ان
املـــشـكلــــة تـكـمـن يف ان عـــــائالت
اخملـطــوفـني التتـــابعهـم بعــدمــا
يعـودون سـاملني، وكل مـاتهـتم به
هــــو سالمــــة اجـــســــادهـم فـيـمــــا
يبقـى داخلهم يتحدث عن واقع

مأساوي تعرضوا له يوماً.

العصـابـة علـى الــرصيف هـربت
الـــــى مـكــــــان بعــيـــــد مــن بــيــتــي،
لـكـنـنـي قــــد امــــوت بـني حلــظــــة
واخــــرى فعــــائلـتـي تـبحـث عـنـي

طبعا!(
وتــذكــر الـبــاحـثــة االجـتـمــاعـيــة
)امـــــــال مــــصــــطـفــي( ان حــيـــــــاة
اخملـــــــطــــــــــــوفـــــني بـعــــــــــــد اطـالق
ســـــــراحـهــم، اهــم مــن اخلــــطـف
نفــسـه، ذلك ان حـــالـــة اخلـــوف
والـرعب التي يعيشها اخملطوف
تتـرك بـصمــاتهــا علــى نفـسـيته
وشخــصـيــته، فـيــصــبح خــــائفــــاً

تبقى حياة املخطوفات يف خطر اكرب من
بغداد/محمد درويش علياخلطف نفسه

فـتيــات صغيــرات بعمـر الـورود،
يـتنقلن من مكـان الخر، وسط
االســـــواق العـــــامـــــة، واملــنـــــاطق
املشبـوهة، يتـرنحن حتت وطأة
احلـــبــــــــوب اخملــــــــدرة، ورائـحــــــــة
السـيكوتني، واملشروبات . ترأف
حلـــالهـن عـنــدمــا تــرى واحــدة
مـنهن، وقـد هـدهـا اخلـدر وهي
تــتــمــــــدد يف اقــــــرب ســــــاحــــــة او
حـديقـة عـامـة، وكـثيـراً مـاتـرى
احــــــد الـــــشــبــــــاب املـــنحــــــرفــني
يــداعـبهــا بــشكل يـثيــر القــرف

والغثيان.
انهــن فــتــيـــــــات يعــــشــن خــــــارج
حـــــدود املــــــألفـــــوف واملـعقـــــول،
بعـيـــداً عــن االلفــــة والعــــائلـــة،
قــريبــاً مـن الهــاويــة واالنحــدار
النهــائي نحـو مـســالك الـردى،

املتمثل بالدعارة والبغاء.
ســـالـت امـــراة تـبـيع الــشـــاي يف
عـــربـــة مـتــنقلـــة يف الـبـتـــاويـن:

ماقصة هؤالء الفتيات؟
نظرت الي بـاستغراب واجابت:

بنات شوارع.
وسألـتها ثانية: ليس لهن احد

يردعهن؟
اجــابـت: اعــرف احــداهـن، لهــا
اب يــسـتعـطـي قـــرب االضـــويـــة
املـرورية، يـاتي يف املسـاء يبحث
عـنهــا، وعـنــدمـــا يعـثـــر علـيهــا،
يـوجعها ضرباً ثـم ياخذها الى
الــبــيــت، وعـــــرفــت انـه تقـــصـــــد
بالـبيت غـرفة يف احـدى الدور،
تـدخل احـد الـواقفني واضـاف:
هـــــذا الـــــرجل الـــــذي تقــصـــــده
املـــراة، كــــان رجالً محـتـــرمـــاً يف
وقـــــــت مـــــــن االوقــــــــــــــــات، اال ان
زوجــتـه كـــــــانــت خـــــــارجـــــــة عــن
الــطــــريـق، فقـتـلهــــا اخـــــوتهــــا،
وتـركـوه رأفه به، فــاختل تـوازنه
الـنفــسـي ومـــارس االسـتجـــداء
وتـــــرك مــنـــطقــته واهـله ومـعه

ابنته!
سألته عن البقية، فاجاب: بان
لــكـل واحـــــــــدة مـــنـهـــن قـــــصـــــــــة
حتــتـلف عــن االخـــــرى، مـــنهــن
لقــطيــات، ومـنهـن ابنــة المــراة

منحرفة وهكذا.
حتـتفظ ذاكـرتـي بصـورة لفتـاة
صغيــرة تتـبع امهـا الـتي كــانت
تـستجـدي يف دروب بغـداد، ويف
لــيلــــة مــن اللـيــــالـي، وانــــا اروم
دخــــول مـــطعـم يف الـبـتــــاويـن،
وكان هـذا يف تسـعينيـات القرن

ـ

ضحايا ام ماذا؟!

فتيات يعشن خارج حدود املألوف واملعلوم

اخلــــــــارجـــيــــــــة لـلـــمـقــــــــاهـــي، او
يرمتـني يف احضان بـاردة الحد
املنحـرفني كبـرودة احليـاة التي

يعشنها.
يـاتـرى مـن يتـحمل املـســؤوليـة
يف مــنع هــــؤالء الــصـبــــايــــا مـن
االنحــراف الـنهـــائي واعــادتـهن
الـــى احلـيـــاة الــصحـيحــــة فهل
يحق الم مـنحـــرفـــة ان جتـــرف
معها ابنتهـا، او اب مدمن على
االنـحــــــــراف، ان يـجــــــــرف مـعـه

ابنته الى شاطئه العفن؟!

ســـالـتهـــا ثـــانـيــــة: اال تخـــافـني
منها اذا ما استدلت عليك؟

اخـــرجــت سكـيـنـــا مـن جـيـبهـــا
وقـالت: فلتـأتي وعـندهـا تعرف

من انا!
هؤالء الفتيات يقضنب يومهن
بــني ازقـــــة الــبــتـــــاويــن والــبـــــاب
الــشـــرقـي وحتـــديـــداً يف االزقـــة
املـــوازيـــة لــسـيـنـمـــا غـــرنـــاطـــة،
وسـيـنـمــــا بـــــابل أمـــــا يف اللــيل
فــــيــــنــــمــــن حتــــت الـــــطــــــــــاوالت

املـــــاضــي، فـــــاذا بــي الــيـــــوم ارى
صـبيـــة يف عمــر الـــورود بيــدهــا
سيكـارة تطـلب منـي مبلغـاً مـا،
لـشـــراء وجبـــة اكل لهــا، حــسب
ادعائهـا، فاستعـدت صورة تلك
الفتـاة الصغـيرة، وسـالتهـا:اين
ذهبـت امك التي كنـت معها يف

سنوات ماضية؟
قــالت دون ان تـسـالـني مـن اين
عـرفـت ذلك: انهــا ليـسـت امي،
وتــــــركــتــنــي جــــــوعـــــــانه طــــــوال

الوقت، لذلك هربت منها.

بابل/مكتب املدى
أقبال محمد

ان الفـنــــان االصــيل لـيـــس هــــو الــــذي
يـاخـذ الفن مبـا هـو مـوجـود او جـاهـز،
لكـنه الــذي يـبــدأ يـخلق مـن املــوضــوع
الـــــوانــــــاً، ويف بعـــض االوقــــــات تعـــطــيـــــة

االلوان موضوعاً جيداً.
ان مـن اهـم سـمـــات لـــوحــــات الفـنـــانـــة
الــواعــدة )أزهـــار علـيـــوي( انهــا تـنــطلق
مـــن اجلـــــــــزء الـــــــــى الــكـل مـــن دون أي
تدخل للـعناصر الطارئة التي قد تؤثر
يف املــــضـــمــــــــون الــــــشــكـلـــي ومـــن خـالل
مشاركاتهـا االخيرة يف املعارض، تكشف
لنا هـذه الفنانـة بانها انـسانة مـرتبطة
اشـــد االرتبــاط بـحب وطـنهــا )العــراق(
ومبــــــا يحــمـله مــن عـــــوالــم حـــضـــــاريـــــة

وانسانية.
ان الـعالقــــــة اللــــــونــيــــــة الي عـــمل مــن
اعمـالهـا الـزيتيـة يلـمسهـا املشـاهـد من
خـالل شفــــــافــيـــــــة اللــــــون املــنــبـــثق مــن
االعلــــــى لــيـكـــــــون عالقـــته بــــــاالشــيــــــاء

الفنانة-أزهار عليوي احلسناوي

ازهـــار تــسـتعـــد االن القـــامـــة معـــرضهـــا
االول وستتناول لوحاتها قصة االنسان
الـعراقي املعـاصر.. قـصة التحـدي التي

يعرفها كل فرد عراقي.

الـــسفلــــى )االرض( لكـنه يف قــسـم مـن
اللـوحة ينـسحب عنهـا بشـفافيـة اخرى
تــنـــــسجـــم وااليقـــــاع الـــــزمــنـــي للـــــرؤيـــــا

املتجددة لدى شخصية هذه الفنانه.

املدى/وكاالت
حـذر صندوق االمم املتحدة لـرعاية الطفولـة، اليونسيف من زواج
صغيـرات السـن مشـيرا الـى ان هذه الـظاهـرة تقـضي علـى ماليني

الفتيات الصغيرات بالبؤس وااللم.
وقـالت اليونـسيف يف تقريـر لها ان ظاهـرة الزواج املبكـر لصغيرات
الـسن تتـسبب لهـن يف االم بديـنة ونـفسيـة رهيـبة، ويقـول التقـرير
الـذي اصـدرته املنـظمـة مبنـاسبـة اليـوم العـاملـي للمـراة، ان حـوالي
نــصف عــــدد الفـتـيــــات يف بعــض الـــدول يـتـم تـــزويـجهـن دون سـن

اليونسيف حتذر من زواج صغريات السن
الـثــامـنــة عــشــرة نـتـيجــة لـضغــوط احلــاجـــة والفقــر والـتقــالـيــد
العـائـليـة. وتــشيـر الـتقـاريـر الـى ان الـزوجـات الـصـغيــرات يجـري
تـســريبهـن من املـدارس وحـرمــانهن مـن حق رئيــسي اخـر هــو حق
الــتعلـيـم كـمـــا ان الـــزواج يف سـن صغـيـــرة يـنـطـــوي علـــى احـتـمـــال

احلمل املبكر الذي يتسبب بدوره يف متاعب صحية اضافية.
وقـد دعت اليـونـسيف احلكـومـات واملنـظمـات احملليـة  الـى حتـذيـر
االســر مـن الــزواج املـبكـــر وتعـــريف االبــاء مبــا يـنـطـــوي علـيه مـن

مخاطر.

امراة من بالدي

حبها للوطن،جعلها ترسم العراق بالوان زاهية

النصف االخر

NO  (      )Thu.  (     )October
2004
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