دعوة

Einladung

أمسية تأبينية بمناسبة الذكرى السنوية على رحيل
الدكتورة نزيهة الدليمي
تتشرف رابطة المرأة العراقية في ألمانيا دعوة األخوات واألخوة الكرام المشاركة في االحتفاء التأبيني الذي سيقام على
الساعة السادسة من مساء يوم  7102/01/ 72بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الدكتورة نزيهة الدليمي رائدة النضال
النسوي والديمقراطية في العراق.

د .نزيهة الدليمي

الجمعة  72اكتوبر 7102
 18.00الساعة
Freitag 27 Oktober. 2018
um 18. Uhr

نزيهة جودت الدليمي9002-3291( ،م) ناشطة عراقية في
حقوق المرأة ،إحدى رائدات الحركة النسوية العراقية ،كما أنها
أول امرأة عراقية تستلم منصب وزاري في العام ، 3292
لتكون أول وزيرة في العالم العربي .ساهمت في جهود إصدار
قانون األحوال الشخصية في العراق عام  3292والذي اعتبر
القانون األكثر تقدما في الشرق األوسط من حيث الحقوق التي
منحها للمرأة .وفي العام  9002أصدر مجلس الوزراء
العراقي توجيها ألمانة العاصمة العراقية بغداد باقامة تمثال
لنزيهة الدليمي لتعتبر أول شخصية نسوية يقام لها تمثال في
العراق.
ولدت نزيهة الدليمي في محلة البارودية في بغداد عام 3291م
ودخلت كلية الطب عام 3293م .بدأت نشاطها السياسي في
أواسط األربعينيات .كما كان لها دور في إنشاء ضاحية الثورة
شرق بغداد ووزعت قطع االراضي عل المعدمين في منطقة
الشعلة عندما كانت تشغل منصب وزيرة للبلديات.
وبسبب نشاطها السياسي ،لوحقت نزيهة الدليمي وتنقلت في
مناف عديدة منذ عام  3291وعادت ال بالدها بعد عام
 ،3291ثم لوحقت مرة اخرى وهربت ال الخارج في عام
 3222حيث ظلت تعيش في عدة مناف .وتراجعت صحتها
خالل سنين الغربة في المهجر ،لكنها ظلت تعيش عل امل ان
تعود ال العراق لكي تمضي ايامها االخيرة عل ترابه.
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كلمة رابطة المرأة العراقية تلقيها :السيدة بدرية
الجميلي
كلمة عائلة الفقيدة يلقيها :الدكتور سعد الدليمي أو
من ينوب عنه
كلمة منظمة الحزب الشيوعي العراقي في ألمانيا
كلمة السيدة سوسن أحمد البراك :الدور الرائد
للدكتورة نزيهة الدليمي في الحركة النسوية
العراقية.
كلمة الدكتور كاظم حبيب :الدور السياسي
والديمقراطي واألممي للدكتورة نزيهة الدليمي

