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واجـابت اجلـلـبـي عن تـسـاؤل الـوفـد
بــشـــأن (اطــفـــال داعش ومــا تـــقــدمه
احلـكـومة الـعـراقـيـة لـهم) مـبـيـنة ان
(احلــكـــومــة قـــامت بــايـــواء عــدد من
اطفال داعش من جنسيـات مختلفة)
عادة اياهم (ضـحايا ولـهذا يعـاملون
ــة ويـوفــر لــهم افـضل مــعـامــلـة كــر
ـنام فـضال ـلـبس وا ـأكل وا انـواع ا
عن الـرعـاية الـصـحـيـة وكـذلك قامت
فاحتـة السفارات لالسراع الوزارة 

باستالمهم من قبل ذويهم). 
ــــــبـــــادرة ورحـــــبـت اجلـــــلــــــبـي بـــــا
الـسـويـسـريـة واالفـكـار الـتي طـرحت
لــــغــــرض الــــنــــهـــوض بــــواقـع هـــذه
همة مؤكـدة اهمية توفير الشرائح ا
مراكـز تأهـيـليـة لعالج احلـاالت التي

تـــعـــرضت لـــلـــتـــعـــنـــيف
والـــــتـــــرهــــيـب من قـــــبل
داعــش وخـــــــــــــاصـــــــــــــة

االطفال).
وعــقـــد مــجــلـس الــعــمل
والـشـؤون االجــتـمـاعـيـة
جـلسـته الـ  14بـرئـاسة
وكــيل الــوزارة لــشــؤون
الـــعــــمل عـــبــــد الـــكـــر
نـاقشة قـضايا عبدالـله 
ومواضيع مـهمة تخص
خـــــدمـــــات الـــــصـــــحـــــة
ـــهــــنـــيـــة والـــسـالمـــة ا
ومــــســـتــــقــــبل الــــعـــمل
واحلريـات النـقابـية في
العـراق. وقـال عـبـد الله
خالل افــتـتــاحه اعــمـال
اجلـــلـــســـة ان مــجـــلس
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عــمــلــيـــات مــكــافــحــة لـ39 حــريــقــا
مـشـتعـال فـيهـا.وقـال بـيـان امس انه
( استـنـفـار  نـحو 12 الف عنـصر
اطفـاء اال ان  رياحـا متـنقـلة اضـافة
الى اجلــفـاف اســهــمـتــا في اتــسـاع

االلــــســـــنـــــة الــــلـــــهـب  في وقت 
تـســجــيل سـتــة قــتـلـى عـلى االقل) ,
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ألـــتــــهـــمت مــــوجـــة حــــرائق واليـــة
رتفعة كاليفورنـيا بسبب احلـرارة ا
واجلفـاف اضافـة إلى رياح مـتنـقلة
اسهمت في تـوسع رقعـة انتـشارها
ــتـحـدة في وقت تـشــهـد الــواليـات ا

بغداد

كاتيوشا
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وحتــديـد االحــتـيــاجــات الـتــدريـبــيـة
وتـعزيـز مـبـدأ الـشـراكة االجـتـمـاعـية
لتحس االداء ورفع اخلبرة العملية
يدانية في سـوق العمل. كما ناقش ا
اجمللس انضمام الـعراق الى اتفاقية
الــعـمل الــدولـيــة اخلـاصــة بـاحلــريـة
الـنـقـابـيـة وحـق الـتـنـظـيم الـتي تـعـد
شرطا من شروط االنـتقال من ظروف
احلــــرب الى تــــعــــزيـــز االســــتــــقـــرار
ـــصـــادقـــة والـــصـــمـــود إذ جـــاءت ا
ــبـاد الــواردة في انــســجــامـا مـع ا
وجـبهـا تكفل دستـور العراق الـتي 
الـــدولـــة حق تـــأســـيـس الـــنـــقـــابــات
ـهــنــيـة او االنــضــمـام واالحتــادات ا
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شهـدت ندوة الـفـكر الـديني احلـاضن لإلرهاب" ضـمن فـعالـيات مـوسم أصيـلة
الـثــقـافي الـدولي في دورته األربــعـ نـقـاشـاً واسـعـاً بــخـصـوص عالقـة الـدين
اإلسالمي أو األديـان بشـكل عـام باإلرهـاب خصـوصاً وأن سـبل اجملـابهـة ما
تزال قـاصرة أو غير فاعلة حتى اآلن في تقليص أو احلد من ظاهرة استخدام
الـدين وتـوظـيـفه في قـضـايـا اإلرهـاب. وقـد أثـار مـفـهـوم " اإلرهـاب اإلسالمي"
جدالً كـبيراً بعد استخدامه ألغراض سياسية استهدفت إمالء اإلرادة وفرض
ـنطقة وشعـوبها التي دُمغت بـاإلرهاب في ح إن العديد الهـيمنة على دول ا
ـانية نـظمـات اإلرهابـية الـتي انطـلقت من الـغرب مـثل بـايدر مـاينـهوف األ من ا
واأللويـة احلمراء اإليطالـية وغيرها لـم تتهم بأنهـا تمارس إرهاباً مـسيحياً ولم
تتـهم أيضـاً منـظمـات إرهابـية مـثل األرغـون والهـاغانـا وشتـيرن وغـيرهـا بأنـها
ـانـية أو تـمـارس إرهـابـاً يـهوديـاً وكل مـا كـان  يـقـال إنـهـا مـنظـمـات إرهـابـيـة أ
إيطـالية أو "إسـرائيـلية" أو يـابانيـة (اجليش األحـمر اليـاباني) وكـذلك بالنـسبة
ـنظمـات لم تصـبغ دينيـاً بل نسبت إلى إليرلـندا والبـاسك وغيـرها وكل هذه ا
ـصادر األسـاسية الـتي تعـتمد أوطانـها . وإذا كـان الدين مـصدراً فكـرياً من ا
علـيهـا اجلمـاعات اإلرهـابيـة والسيّـما الـتي حتاول تـوظيف الـديانـات السـماوية
ـنــظـمــات اإلرهـابــيـة الــتي تـســتـخـدم بـشـكـل خـاص فـإن هــذا يـنــطـبق عــلى ا
"اإلسالم" كـمـرجـعيـة نـظريـة  مـثـلمـا تـعـتمـد مـنـظمـات أخـرى علـى اليـهـودية أو
سـيـحيـة أو غـيرهـا. واألسـاس في كل ذلك هو أن الـتـعصب أصـبح مـتـفشـياً ا
والـتـطـرّف مسـتـشـرياً والـعـنف منـتـشـراً واإلرهاب مـسـتـفحالً أي إن الـتـشدّد
واإللغـاء واإلقصـاء والتـهمـيش هي الظـواهر الـسائـدة ولذلك فـإن إلصاق اسم
الدين بـاإلرهـاب ال ينـبـغي أن يـقتـصـر على مـا يـسمى بـاإلرهـاب اإلسالمي إلّا
ـسيحي أو الـيهودي وعـكس ذلك فإن إلصـاق صفة إذا استـخدمنـا اإلرهاب ا
اإلرهاب بـاإلسالم وإعفـاء اآلخرين مـنهـا ستكـون مقـصودة ومـغرضـة كما أن
اسـتـخـدام كلـمـة اجلهـاد واجلـهاديـ عـلى الـعمـلـيات اإلرهـابـية هـو اآلخـر أمر
مـقــصــود ومـفــتـعل ألن لــلـجــهــاد شـروطه واجلــهـاد مـن أجل احلق هـو غــيـر
اإلرهاب وهـو جهـاد دفاعي هدفـه حمايـة البالد والـعباد من الـعدوان واإلرهاب
ــنـظــمــات إرهـابــيـة بل والـظــلم. وحــتى لـو انــتــسب الـعــديــد من اإلسالمـيــ 
ـســلـمـ جــمـيـعـا واإلسالم ـكن دمغ ا وشـاركــوا في عـمـلـيــات إرهـابـيــة فال 
باإلرهـاب. صـحيح إن تـنـظيـم القـاعـدة وزعيـمه أسـامة بن الدن وتـنـظيم داعش
وزعيـمه أبو بكر البغـدادي وغيرهما نـسبوا أنفسهم لإلسالم ونـصّبوا أنفسهم
تطرّفة ـتعصّبـة وا ـفاهيم اإلسالمية ا أئمـة له واستندوا في أطـروحاتهم على ا
والـتي ال عـالقـة لــهــا بــاحلــاضـر أو بــســمــة الـعــصــر الــراهن لــكن مــثل هـذا
االنــتـســاب  بـقــدر مــا أحلق ضـرراً بــالــعـالم فــإن ضــرره كـان أشــد ضـراوة
ـكن ــسـلـمـ والــعـالم اإلسالمي والــدين احلـنـيف بــشـكل خـاص فــكـيف  بـا
ـلـيـار مــسـلم هم يـنـتـســبـون  إلى هـذه الـعـقـيـدة تـصـوّر نـحـو مــلـيـار ونـصف ا
كن لـدين أن يـضم هذا ـثل هـذه األطروحـات وكـيف  اإلرهابـيـة لو اقـتـنعـنا 
?. اإلرهـاب ظاهرة كـونيـة وهو ال دين له وال لـغة أو أمة أو الـقدر من اإلرهابـي
قـومـيـة أو هويّـة أو مـنطـقـة جغـرافـية إنه مـوجـود في جـميع الـديـانات والـلـغات
واأل والقـوميات والهـويّات وفي جمـيع أنحاء العـالم فحيـثما يوجـد التعصّب
كن أن يتحوّل بالسلوك إلى تطرّف وهذا األخير إلى عنف إذا أصبح الديـني 
فعالً والـعنف يضـرب الضحـية بـاستهـدافها ألنه يـعرفهـا سواء كان ديـنياً أم
طائـفيـاً أم غـير ذلك في حـ إن اإلرهاب يـضرب عـشـوائيـاً ويسـتهـدف خلق
عـنـويات وخـلق عدم الـثقـة بالـدولة الرعب والـفزع في الـنـفوس والـتأثـير عـلى ا
سلـم هـنا هم أول ضـحايا وأجهـزتهـا ألهدافه الـسياسـية اخلـاصة. ولـعلّ ا
اإلرهـاب الذي يتم نـعته بـاإلسالمي حتى وإن امـتدّ خارج الـبلـدان اإلسالمية.
ومن اإلشكـاليات األساسية التي ال تزال مصـاحبة لظاهرة اإلرهاب الدولي هو
غـياب تعريف واضح لـلمفـهوم بالـرغم من وجود أكثر من 13 اتـفاقية وإعالن
دولي مـنذ العام  1963بـخصوص اإلرهـاب وقضايـاه ومتفـرعاته لـكنه لم يتم
حتـديــد تـعــريف له ومــنـذ أحـداث  11 سـبــتـمـبــر /أيـلـول/2001 اإلرهــابـيـة
صــدرت ثالث قـرارات دولــيــة مـهــمـة  كــان أخـطــرهـا الــقـرار 1373 في 28
سبـتمبر /أيلـول من العام نفسه لـكنها لم تضع تـعريفاً لإلرهاب وإن رخّصت
بـشن حـرب وقـائيـة أو اسـتبـاقـية ضـد خـطر وشـيك الـوقـوع أو محـتـمل للـقـيام
بعـمل إرهابي وفي ذلك عودة للقـانون الدولي التقـليدي الذي يعطي "احلق في
ـصــالح الـدولـة الـقـومـيـة. وبـعـد احلـرب" و"احلق فـي الـغـزو" ألسـبـاب تـتـعـلق 
احـــتال ل داعش لـــلــمـــوصل صــدرت فـي الــعــام 2014 والـــعــام 2015 أربع
قـرارات دولـية مـسـتـنـدة إلى الـقرار 1373 لـكنـهـا جـمـيـعهـا لم تـضع تـعـريـفاً
ن ال يـتـعـاون مع اجملـتـمع الـدولي في لـإلرهاب عـلـمـاً بـأنـهـا حـددت عـقـوبـات 
مكـافحـة اإلرهـاب وجتفـيف مـنابـعه الـفكـرية ومـوارده االقـتصـاديـة. لقـد أثارت
ندوة أصـيـلة أسـئـلة حـول فك االشـتبـاك بـ اإلرهاب والـدين وقـدّمت مقـاربات
حتـلـيلـيـة بعـضهـا غـير تـقلـيـدي وجريء بـشـأن ظاهـرة اإلرهاب الـدولي والـبيـئة
ـستـقـبِـلـة وأكّدت ـصـدّرة أم ا ـنـتجـة أم ا احلاضـنـة له سـواء ا
وذج معرفي على أهـمية الـتربيـة ودور التعـليم في تقـد 
جـديـد وكذلـك دور العـامل االقـتـصـادي واالجـتمـاعي في
تـطـويق الـظـاهـرة ودعت إلى فـكـر ديـني جـديـد يـعـتـمـد
خطـاباً عصرياً يعـترف باآلخر ويقوم عـلى قبول التنوّع

ا يتالءم مع مستجدات العصر. والتعددية 

وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
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جلـــأت احلــكــومـــة الــســـعــوديــة الى
طريقـة تأديبـية للـحد من االعتداءات
عــلى مــنـتــســبي وزارة الــصــحـة من
ـسـاعـدين وذلك الكـات الـطـبـيـة وا ا
بــانــزال عــقــوبــات بــحــقــهم ومــنــهـا
ـــؤســـســات جـــلــدهـم امـــام مـــقـــار ا
الـصـحـيـة لـيـكـونـوا عـبـرة لالخـرين.
وقــالت وســائل االعـالم الــســعــوديـة
امس ان (احملاكـم اخملتـصـة اصدرت
عددا من األحكـام القضـائية تـتضمن
عقـوبـات بحـق أشخـاص بـعد ثـبوت
إدانـتـهم باالعـتـداء جـسـديا ولـفـظـيا
ـارسـ صحـيـ في منـشآت على 
صحيـة تابـعة لوزارة الـصحة وذلك
في عـــدد من مــنـــاطق ومــحـــافــظــات
ملـكة حيث شـملت هذه الـعقوبات ا
الــسـجن لــفـتـرات مــتـعــددة واجلـلـد
ـرفـق الـصـحي الـذي تـعــزيـرا أمـام ا
حصل فـيه االعتـداء إضافة إلى دفع
غــــرامــــات مـــالــــيــــة). وكـــانت وزارة
ثلة في اإلدارة الصحة السـعودية 
العامة للـشؤون القانونـية قد تابعت
هـذه الـقـضـايـا وتـرافـعت فـيـهـا لـدى
اجلهات الـقضـائية واسـتكمـلت كافة
اإلجـراءات الــنـظــامـيــة حـتى صـدور
هـــذه األحــكـــام. وأبـــدت الــوزارة في
وقت ســابـق حــرصــهــا عــلى سالمــة

من التونـسي غـضبهم عـبر وسائل
الـتواصل االجـتـمـاعي وعـبـر وسائل
االعالم احملـلــيـة بـســبب الـنـقص في

بعض االدوية.
وعــبـــر اجملــلس الــوطـــني لـ"عــمــادة
األطـبــاء" في تـونس االحــد في بـيـان
عن "قلقه العميق" ازاء نقص االدوية

ستمر منذ اشهر. ا
وتــابـع الــبــيــان ان "غــيــاب األدويــة
وبخـاصة األساسـية مـنهـا قد يؤدي
الى تـداعــيـات وخـيـمـة عــلى نـوعـيـة

العالج".
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وجاء في البيـان ان اجمللس الوطني
لــعـــمــادة االطــبـــاء في تــونس "يــدق
نـاقـوس اخلـطــر" و"يـحـتج عـلى بطء
الــسـلــطــات في ايـجــاد حــلـول لــهـذا

النقص".
وردا عـــلى ســـؤال لـــوكـــالــة فـــرانس
ن مـــكي مـــديـــر عـــام بـــرس نـــفـى ا
ـركــزيـة الـتــونـسـيـة" "الــصـيـدلــيـة ا
ـسـؤولـة عـن انـتـظـام تـوفـر االدارة ا
االدوية في البالد وجود اي نقص.

وقـــال مــكي "نـــقص? عـــلى االطالق".
واعــــتــــبـــر مــــكـي ان االمــــر مــــجـــرد
"اضــــــطــــــراب في بــــــعـض مــــــراجع
ـــســـتـــوردة بـــواســـطـــة (االدويــــة) ا
مـخـتـبـرات اجـنـبـيـة لم حتـصل عـلى

مـســتــحــقـاتــهــا" لــكـنه اكــد "لــديــنـا
مخزون من االدوية االستراتيجية".
وقـــــال مـــــكـي ان "عـــــدم تـــــســـــديـــــد
مــسـتــحـقــات هـذه اخملــتـبــرات الـتي
قـررت تــقـلـيص عــمـلـيـات الــتـسـلـيم"
الية التي يعاني سببه الصعوبات ا
منـهـا صنـدوقـا الضـمـان االجتـماعي

ركزية التونسية. والصيدلية ا
واقر مكي بـان "االضطـراب تفاقم في
االســابــيع االخــيــرة (بــســبب) فــتـرة
جتــاذبــات (ســيـــاســيــة) شـــهــدتــهــا

البالد".
وكـانت اجلـمعـيـة الـتـونسـيـة ألطـباء
القـلب والـشرايـ اعـلنت الـسبت ان
" دواء "ســــولــــفــــات دو بــــروتــــامـــ
فتوح ستعـمل في جراحة القـلب ا ا

لم يعد متوفرا.
واالثنـ اكد مـكي ان الـدواء "متـوفر
في ثالث مستشفـيات حكومية" وان
ـركــزيــة "لم تــتـلق اي الــصــيـدلــيــة ا

شكوى من قبل القطاع اخلاص".
وكان وزيـر الـصحـة الـتونـسي عـماد
احلـــمــامـي اكـــد نـــهـــايـــة االســـبــوع
ــــاضي ان االدويــــة مــــتـــوفــــرة في ا

تونس.
وقال احلـمـامي خالل بـرنامج اذاعي
"أنـا أيضـا جلـأت إلى الـصيـدلـية من
أجل احلـصــول عـلى دواء ولم أجـده

ونـــظـــرا لــضـــيق الـــوقت طــلـــبت من
سائـقي البـحث عنه ووجـده عند أول

صيدلية".
واســتـــدعى ذلك ردود فـــعل ســاخــرة

سـبـعـة آخـريـن وقـضى رجال اطـفـاء
كـانـا يـخـمـدان حـريق  فـيـرغـوسـون
قـرب مـتــنـزه يـوســيـمـيــتي الـوطـني
الـواقع فـي  جـنــوب كـالــيــفـورنــيـا),
وتــابع  انه ( لـم يــتم الـــتــطــويق إال
ئـة  مـن حريـق كـار وقد على 23 بـا
امـتــدّ عــلى قــرابـة  42ألف هــكــتـار
ويـسـهم 3600 رجل اطـفــاء من هـذا
االجـهـاز فـقط في اخـمـاد احلـرائق),
واضاف الـبيـان ان (احلـرائق دمرت
قــرابـة ألـف مــبــنى وال يــزال أربــعـة
آالف مــبــنى آخـــر مــهــدد و اجالء
نـحو 38 ألف شـخص في مـقـاطـعـة
شاستـا وغطت سـحابـة من الدخان
الـكـثـيف مــنـطـقـة كــبـيـرة في شـمـال
كــالــيـــفــورنــيـــا فــحــجـــبت الــرؤيــة
ــشــكالت في الــتــنـفس وتـســبــبت 
فيمـا أعلن حـاكم كالـيفـورنيـا جيري
ـقـاطـعة براون حـالـة الـطوار في ا
وكذلك في ليك ونابا وميندوسينو).
ومن جـانب اخــر سـيــكـون الــفـضـاء
على مـوعد مع ظـاهرة فـلكـية نادرة
ريخ من األرض إذ سيقترب كوكب ا
إلى مسافة لم يسـجلها العـلماء منذ
15 عــــامـــــا. وقــــال بـــــيــــان امس ان
ــريخ ســيــتــحــرك لــيــصــبح عــلى (ا
مسـافة 57.59 ملـيـون كيـلـومـتر من
األرض لـيكـون بـذلك االقـتـراب األهم

بـ الـكــوكب األحـمــر واألرض مـنـذ
عـــام  2003). ونــــقل الــــبــــيــــان عن
العلماء قولـهم إن (أقرب مسافة ب
ريـخ عرفت كوكـب األرض وكوكـب ا
قبـل حوالي 60 ألف عـام وسـتـكون
سـافـة بـ الـكوكـبـ حـالـيا  هي ا
األقـرب حــتى تــتــكــرر الــظــاهـرة في

منتصف ايلول من عام 2035).
ريخ وقع في  واوضح البيان ان (ا
مـنـطــقـة تـعــرف بـاسم الــتـقـابل  مع
األرض في 27 تموز اجلاري عندما
عبـرت األرض بـيـنه والـشمس خالل
خـسوف الـقـمـر الـذي اسـتـمـر أكـثر
من  4ســـاعــــات وكــــان األطـــول من
نـوعـه و عـرف بـــخــســوف الــقـرن).
وعـلى صـعـيـد اخـر عرقـلـت االمـطار
ــســـاعــدات الى مـــنــاطق ايــصـــال ا

كثيرة في جنوب السودان.
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وقــال مــسـؤول إقــلــيــمى بــبــرنــامج
األغــذيـة  فـي بــيــان  إن (الـبــرنــامج
اضطر لـتنـفيـذ عمـليـات إنزال جوى
لـلـمــسـاعـدات الــغـذائـيــة فى أنـحـاء
جـنــوب الـســودان بــعـدمــا تـســبـبت
األمطـار الغـزيرة فى تـعذر الـوصول
ناطق) ,واضاف ئة من ا إلى 70 با
ان (الـبـرنـامج اعـلن  فى بـدايـة هـذا
الـعـام ان  الـتـوقـعـات تـشـيـر إلى أن

واضـاف (و خالل مـكـافحـة احلـريق
قـتل عــنـصــرا اطــفـاء وقــضى ثالثـة
مدنيـ وان احلريق اتى عـلى اكثر
من 36 الف هكـتار ودمر 517 مبنى
واصـاب 135 اخــرى بــأضــرار ولم
ـئـة يـتم اخـمـاد سـوى خـمـسـة في ا
مــنه) ,واوضح الــبـــيــان ان ( فــريق
اإلطـفــاء اعــلن عن
ان  25 شخصا ما
زالــوا مـــفـــقــودين
و28 جـثة لـم يـجر
الـتــعــرف عــلــيــهـا
بعد). ونقل البيان
ــســؤول في عن  ا
مـقـاطـعــة شـاسـتـا
لـــيـــونـــارد مـــوتي
قـــــــــــــولـه  بــــــــــــان
(احلـــريق االكـــبـــر
سـتمـر منذ 23 وا
تمـوز اجلاري ولم
أشـــاهـــد حـــريـــقــا
بــــــهــــــذا احلــــــجم
يـخـلف هـذا الـقـدر
, مـن الـــــــــدمـــــــــار)
واضاف البيان ان
ــنــدلع (احلــريق ا
قـضى عــلى  سـتـة
أشـخــاص وفــقـدان
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دير عام دائرة ـثال  بحث العراق 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة في
وزارة العـمل والـشـؤون االجـتمـاعـية
عــــبـــيــــر مـــهــــدي اجلـــلـــبـي مع وفـــد
القـنـصلـية الـسـويسـرية في مـكـتبـها

اضي.  االثن ا
وقـدمت اجلـلـبي لـلـوفـد الـسـويـسري
شـرحـا لـهيـكـلـيـة الـدائـرة واخلـدمات
الصـحـية واالجـتمـاعـية والـتعـلـيمـية
والـتـرفـيـهـيـة الـتي تـقـدمـها لـشـرائح

. سن ذوي االعاقة واليتامى وا
 ونقل بـيان تـلقته (الـزمان) امس عن
اجللبي قـولهـا ان (هناك قـوان عدة
ال تــزال غـيــر مـشــرعـة مــنـهــا قـانـون
الــعــنف االســري الفــتــة الى (وجــود
مكاتب حلـمايـة االسرة تابـعة لوزارة
الداخلية وفيـما يخص دور اليتامى
فقد اوضحت ان هنالك تسعة شروط
لقـبول االطـفال في هـذه الدور ومـنها
الـتــفـكـك االسـري الــذي يـشــمل اعـلى
وجودين فيها). نسبة من االطفال ا

ÂU²¹ô« —Ëœ

ـسـتفـيدين كمـا اشـارت الى ان عدد ا
في دور اليتامى اصبح كبيرا مقارنة
بـالـسنـ الـسـابـقـة نتـيـجـة الـظروف
الـــتي مـــرت بــالـــبـــلــد خـالل احــتالل
عــصــابــات داعش لــعـدد مـن مـنــاطق
ومــحــافــظــات الــعـراق والــذي خــلف

اعداد كبيرة من اليتامى).
مــنــوهـــة الى انه (لــيـس من الــســهل
اســتــغــنــاء الــعــوائل الــعــراقــيــة عن
اطـفالـهـا وان كـانت ظـروفـهم صـعـبة

بسبب العرف االجتماعي). 
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الوفد السويسري خالل لقائه في بغداد مسؤولي وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 7.1مليون شخص سيواجهون
نـقـصـا حـادا فى الــغـذاء فى الـفـتـرة
من أيـــار وحـــتى تـــمـــوز اجلــاري ),
ونـقل الــبـيـان عن  رئــيس عـمــلـيـات
النقل واإلمداد والتـموين بالبرنامج
فى جـــــنـــــوب الـــــســـــودان انـه ( فى
مـنـتــصف مـوسـم األمـطـار ويــتـعـذر
ــئــة من الــوصـول إلـى نــحـو 70 بـا
مناطق البالد ونـتيجة لـذلك ينبغى
أن نـعــتــمـد فى األســاس عــلى طـرق
مـبـتـكــرة لـنـقل الـشــحـنـات). اعـلـنت
الــهــيــئــة الــعـامــة لـالنــواء اجلــويـة
والرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة  لوزارة
النقل في بيان تلقته (الزمان ) أمس
ـنـطقـة الوسـطى الـيوم ان  (طقس ا
االربعـاء سـيـكـون صـحـو  و درجات
احلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم الــســابق
وحـركــة  الــريــاح شـمــالــيـة غــربــيـة
خـفـيـفـة الى مـعـتـدلة الـسـرعـة  وفي
الـــشــــمـــالــــيـــة صــــحـــوا واحلـــرارة
ــنـطـقـة مـسـتـقـرة) ,واضـاف امـا ( ا
اجلــنـــوبــيــة ســـيــكــون صـــحــوا مع
انخـاض قـلـيل في  درجـات احلرارة
والرياح شـمالـية غـربيـة خفـيفة الى
معتدلة السرعة تنشط خالل  النهار
مـســبــبـة تــصـاعــد الــغـبــار في عـدة
امــاكـن مــنـــهـــا ومــدى الـــرؤيــة 6-2

كيلومترات  في الغبار). ندلعة في كاليفورنيا دون جدوى    oz«dŠ∫ رجال االطفاء يحاولون اخماء احلرائق ا

كافة منسـوبيها وكوادرهـا الصحية
ـــســـاس بـــهم أو وعـــدم قــبـــولـــهـــا ا
االعتداء علـيهم لفـظيا وجسـديا كما
أكـــــدت حـــــفظ حـق كل مـــــتـــــضـــــرر
ـمارس مـوضـحـة أن االعـتـداء عـلى ا
ة الصحي لفظيا أوجسديا يعد جر
يـعـاقب علـيـهـا الـقانـون وأن عـقـوبة
عتدي تصل للـسجن عشر سنوات ا
ـلــيـون ريـال. وغــرامـة مـالــيـة تــصل 
وأبانـت الصـحة أنـهـا لن تـألو جـهدا
ـا ـارســيـهـا  في ســبـيل حـمــايـة 
يــكــفل احلــفــاظ عــلى حــقــوقــهم ورد
اعـتــبـارهـم حـال الــتـعـرض ألي أذى
كـما أكـد وزيـر الـصـحة أن وزارته لن
تـــتـــنـــازل عن احلـق الـــعـــام ضــد أي
اعـــتـــداء عــلى مـن يــقـــدمــون خـــدمــة
إنــسـانـيــة لـلـمـجــتـمع. وعــبـر اطـبـاء
ومـســاعـدون عـراقــيـون عن االمل في
ان حتـتـذي وزارتـهم حـذو نـظـيـرتـها
السعودية في تطـبيق هذه العقوبات
ــعــتـدين اثــر زيــادة مــعـدالت بــحق ا

ماثلة. احلوادث ا
وأعربت نقابة االطباء في تونس عن
"قلـقها الـعمـيق" ازاء استـمرار نقص
االدويـة منـتـقدة "بـطء" السـلـطات في
حل مشـكلـة وصفـتهـا ادارة حكـومية

جرد "اضطراب". االثن 
وفي االسـابيع االخـيـرة فـجر الـكـثـير

عـبــر وسـائل الـتـواصـل االجـتـمـاعي
ــســتــخــدمــ حــيـث طــالب بــعض ا
الوزيـر بـاعطـائهم رقـم هاتف سـائقه

لكي يجد لهم االدوية.
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عـنـية بـزراعة االمل منـذ سنـوات اتـابع بشـغف كبـيـر بعض الـبرامـج الغـربيـة ا
واحلب في نـفوس االخرين بـدال من التـطرف والكـراهية واالنـانيـة وتسألت مع
ـاذا يـزرعـون الـورد ـبـادرات االنـسـانـيـة الـراقـيـة و نـفـسـي اين نـحن من هـذه ا

وت والغدر واخليانة...? واحلب ونحن نزرع االشواك بل ا
 ال اسـتـطــيع ان افـسـر هــذه الـظـاهــرة بـدقـة اتــركـهــا لـعـلــمـاء الـطب الــنـفـسي
واالجتـماع ليفتوا فيها  لكنني اشير لبرنامج (حتقيق امنية ) االمريكي وكيف
ـتطوعـ جلمع تـبرعات مـن الناس لـتنـفيذ بـرامج ذكيـة لتـحقيق يتـجول االف ا
رض السـيمـا السـرطان الـلع احالم اشخـاص جلـهم من االطفـال اقعـدهم ا

لكـنه لم يسـتطع ان يوقف احالمـهم وشعـورهم باالمل  لتـحقـيق مايصـبون اليه
ـثيـرة التي حـقق فيـها هـذا االنسـان حلمه وينـقل لنـا البـرنامج تـلك اللحـظات ا
ـسـاعــدة نـبـيـلـة من االخـريـن وقـارنت مـا يـحـدث عـنــدنـا وكـيف نـحـطم امـال
االخرين وجنـهض جتاربهم الناجحة بكل االساليب.. وتب لي الفرق الشاسع
بـ حتـقـيق حـلم مـشروع واخـر مـجـنـون يريـد ان يـدمـر الـعالـم لتـحـقـيق رغـبة

!.. وليس الستحصال حق في احلياة واحلرية فشتان ماب احللم
عـابد الـبوذية  واستـوقفـني منظـراكوام احـجار الـقرميـد االحمـر عند مـداخل ا
في جـبــال كـوريـا اجلـنــوبـيـة وقــادني فـضـولي لــسـؤال كـبـيــرهم عن سـر هـذه
ـعابـد يـلتـقطـون حجـرا ويـكتـبون عـليه االكوام من احلـجر فـقـال ان زوار هذه ا
ا الى االخرين امنـياتهم شـرط ان تكون األمـنيـة ليست شـخصيـة النفسـهم ا
فتـنقل هذه احلجارة لتـشييد معـابد جديدة تكون سـقوفها مبـنية من حجر هذه

االمنيات لتصل للرب وله القرار في حتقيقها.
تذكـرت هذا التـقليـد وشعرت بـاالستغـراب ونحن ابنـاء دين الرحمـة لكنـنا ح
نزور مـراقد االنـبيـاء واالوليـاء نعـرض احالمـنا بـانانـية وفي مـقدمـتهـا التـماس
اذى االخـرين وازاحتهم حتى لو كانوا على حق وفي قمة الشرف والنزاهة من
اذا ـاذا تقـدمت تـلك الـشـعـوب  و امـامـنـا لـتـحقـيق احالمـنـا .... وهـنـا ادركت 
تــراجــعــنــا  االف الـــســنــ النــهم يــزرعــون احلب واالمل
بــااليــثــار وحب االخ واجلــار والــزمــيل واي انــســان بل
نـبـات وحيـوان ونـحن نـغـرق في االنـانـيـة والنـسعى اال
لـتـحـقـيق ذاتـنا واسـلـوبـنـا وطرائـقـنـا تـدميـر االخـر فـما

اتعسنا وما اسعدهم.
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ـــصـــادقـــة عـــلى هـــذه الــــيـــهـــا وبـــا
االتفاقيـة يكون الـعراق قد انضم الى
االتــفـــاقــيــات الــثــمـــاني االســاســيــة
ــعــتـمــدة من قــبل مــنـظــمــة الــعـمل ا
الـدولـيـة. ونــاقش اجملـلس في خـتـام
اجتمـاعه سياسـة التشـغيل الوطـنية
دة التي جرى الـعمل عـلى حتديثـها 
ســــنــــة من خـالل الــــتــــحــــاور مع كل
اجلــهـات العــداد وثـيــقـة الــسـيــاسـة
الـتي تــهـدف خلـلـق تـوازن في سـوق
الــعـــمل من خـالل خــلق فـــرص عــمل
كافـيـة للـعاطـلـ فيـمـا  تأجـيل ما
تــبـــقى من مـــواضــيع الى اجلـــلــســة

قبلة جمللس العمل. ا

الـعـمل يـعـمل عـلى حتـسـ وتـطـوير
االسس التي وضع من اجـلهـا قانون
الــعــمل مع اهــمــيــة ان تــكــون هــنـاك
ــا يـتم مــراقـبــة مــسـتــمــرة وتـقــو 
عـرضه خالل االجـتــمـاعـات  مـشـيـرا
الى (ان اجمللس يتولى ايـضا حتديد
االهـــداف الـــعـــامـــة خلـــطـــة الــوزارة
ـوازنـة الـسـنـويـة وكـذلك ومـشـروع ا
دراســة مـــشــاريع قــوانـــ وانــظــمــة

الوزارة. 
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ـدرجـة ـواضــيع ا ونـاقش اجملــلس ا
في جدول اعـماله ومـنهـا استـعراض
مـهـام اجمللـس ونشـر ثـقـافـة الـصـحة
ــهـنــيـة من خالل اقــامـة والـسـالمـة ا
دورات في مباد واجـراءات الصحة
ـهـنـيــة لـلـوزارات كـافـة والـسالمــة ا

وكـــذلك مـــنح الــتـــخــويـل لــلـــجــهــات
واالشخاص لـتقـد خدمات الـصحة
ـهــنــيــة كــفـحص اآلالت والــسالمــة ا
اخلطرة ومتابعة حماية العامل من
ــــهـــنــــيـــة االصــــابــــات واالمـــراض ا
واحلــــوادث مـع ضـــمــــان تــــطــــبــــيق
الــقــوانــ والــتـعــلــيــمــات اخلــاصـة

هينة).  بالصحة والسالمة ا
كـما نـاقش اجملـلس مـسـتـقـبل الـعمل
في العراق إذ تـفتقـر قطاعـات العمل
ـبادرة ـعـيـاريـة وا كـافـة التـنـظـيم وا
واصــابــهــا الــركــود بــحــيث لـم تــعـد
مـحــركـا لــلـدورة االقــتـصـاديــة لـذلك
تـبــرز احلـاجـة لــتـلـبــيـة احـتــيـاجـات

سـوق العـمل مـن خالل رصد
حـــركـــة الـــطـــلب والـــعـــرض
وبناء اجـهزة تـشغيل فـعالة


