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التاريخ٢٠١٢/٨/٢٧ :

أقوى النساء في العالم
السلم عليكم
عزيزتي الرأة العراقية لبد أن نراقب ما يجري في العالم وتصل إلينا الخبار ويكون لنا رأي فيما يجري في العالم
وليس أن نرى ونسمع ونقول صحيح بدون أن نعرف ما وراء هذه الخبار ولهذا اليوم سوف نتكلم عن خبر كل الصحف
والجلت والقنوات الفضائية تكلمت عنه وكل عام في نفس الوقت يطلع علينا هذا الخبر من خلل مجلة فوربس وومان
في يوم  23من شهر آب اللهاب وهو عن أقوى نساء في العالم وفي سنة  2012وأقوى مرأة هي الستشارة اللانية
آنجيل ميركل في الركز الول وفي الركز الثاني وزيرة الخارجية المريكية هيلري كلينتون.
وهل تعرفن العاير الخاصة بالتصنيف؟ لقد اعتمدوا على مدى تأثيرهن ومقدار ما يكسب أو يتحكمن فيه من الال ومدى
تواجدهن عبر وسائل العلم.
عزيزتي الرأة نحن لن نعترض على تصنيفهم واختيارهم فهم لديهم عالهم الختلف تماما عن الواقع الذي يعيشه العراق
حاليا ولكن لبد لنا من معايير للتصنيف خاصة بنا وكلنا نعرف أن تصنيفنا لنسائنا مختلف فليس كل ما يصنعه الغرب
أن نقبل به ولن نرضى أن يفرضوا إرادتهم علينا.
ولبد أن نضع معايير لتصنيف أقوى نساء العراق لنهن سيكن قدوة لكل العراقيات لجل تغيير الواقع البائس الحزن
الذي تعيشه النساء في الوقت الحاضر ول تغركن الوصول إلى الناصب والرواتب الرتفعة والظهور عبر وسائل العلم
لنهن كالفقاعات التي تنفجر بنفخة واحدة ولنها غير قادرة على إحداث أي تغير في واقع نساء العراق فنحن لسنا
بحاجة للتفرج على عارضات أزياء فارغات فنستطيع التفرج عليهن في مجلت الزياء.
نريد امرأة قوية ومؤثرة نستطيع من خللها حل مشاكل الرامل اليتيمات العاطلت عن العمل صاحبات الكفاءات
الفقيرات الشردات الظلومات العوقات الهاجرات الهجرات الريضات الطلقات الستعبدات وغيرها من الشاكل التي ل
حصر لها عندما نجد النساء القادرات على إيجاد الحلول لهذه الشاكل وقبلها الشكلة الولى للعراق وهي استعادة
العراق واحد موحد بكل أبنائه كما عهدناه بكل اتجاهاته ل مستعمر يحكمه.
يومها سنقول لقد وجدنا أقوى نساء العراق وهذه هي مقاسات تصنيفنا لقوى النساء أما في الوقت الحاضر فتصنيفنا
يقول أن أقوى نساء العراق هي التي ضحت بالغالي والنفيس "فدوة للعراق" وتحملت ألم فقدان احد أفراد العائلة من
أبناء وآباء وأزواج وإخوان وكل القارب ل فرق >>>>>> .تريليون تحية لخنساوات العراق !!!
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