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حتت الـتـحـقـيق الحتـمـال الـتـواطؤ مع
مـوسـكو فـإن القـمة مـحـفوفـة بالـكثـير

من اخملاطر السياسية.
وقـال أنـدري كورتـنوف مـديـر مؤسـسة
قـربة من ريـاك الـبحـثيـة في مـوسكـو ا
وزارة اخلـارجـيـة  نـسـتـطـيع أن نـقـول
بثقة إن اخملاطر السياسية على بوت
أقل بـكـثـيـر من اخملـاطـر عـلى الـرئـيس

ترامب.
وأضــاف بــوتـــ لــيس لــديه الــكــثــيــر
لـيـخـسـره ولـديه الـكـثـيـر لـيكـسـبه ألنه
لـيـست له معـارضة في الـداخل وليس
ا يكـون عدائيا كما أنه ان ر لـديه بر
ال يـخـضع لـلـتحـقـيق مـثل تـرامب. لكن
إذا نـظرت إلى اإلعـالم األمريكـي فإنهم
يـركـزون بـشـكل أسـاسي عـلـى اخملـاطر
احملـتمـلة. ال أحـد هنـاك يعـتقـد أن هذه

القمة ستنتهي على خير
وخـيم على رئاسة تـرامب التحقيق في
مــــزاعـم بــــشــــأن تــــدخـل روســــيــــا في
انـتـخابـات الـرئاسـة عام 2016. ونـفى
تـــــرامب أي تـــــواطــــؤ مـع الــــروس من
حملته كما نفت موسكو أنها تدخلت.
وقـــمــة هــلــســـنــكي هي خـــتــام جــولــة
اسـتمـرت أسبـوعا تقـريبـا لترامب زرع
خـاللـهـا بــذور الـشك في مــدى الـتـزامه
جتـــاه حـــلف شـــمــال األطـــلـــسي ومــا
مـيزة مع تـسمـيهـا واشنـطن العالقـة ا
بــريــطـانــيــا بـاإلضــافــة إلى الــعالقـات
األمـريـكـيـة مع االحتـاد األوروبـي الذي
وصــــفـه تــــرامب بــــأنه خــــصم ”عــــلى

الـساحة التجاريـة. وعلى هذه اخللفية
وفي ظـل عدم اليق بشأن ما قد يفعله
ترامب أو يقوله بعد ذلك فإن قمته مع
بــوتـ والـتي سـتـتــضـمن جـلـسـة مع
الـرئيس الروسي يـحضرها مـترجمون
فـــحــسب يــشـــعــر حــلــفـــاء واشــنــطن
وسـاسـتهـا بالـقـلق من أن يقـدم ترامب

تنازالت كبيرة متسرعة.
ويـخـشى بعض حـلفـاء حلف األطـلسي
مـن أن بوتـ قـد يـسـعـى إلبـرام اتـفاق

كبير يقوض الشراكة عبر األطلسي.
وقـــال تـــرامب إنه ســـيـــثــيـــر الـــتــدخل
ـزعـوم في االنــتـخـابـات مع الــروسي ا
بـوتـ لـكنه ال يـتـوقع أن يـصل لشيء.
كـــمـــا حتـــدث بـــشــــكل مـــبـــهم بـــشـــأن
ـنـاورات احلـربـية احـتـمـالـيـة إيـقـاف ا
حلــلف شــمــال األطــلــسي في مــنــطــقـة
الـبـلطـيق. وقال مـرارا إن التـصالح مع

روسيا أمر طيب.
ز وتـنـاولت صحـيـفة الـفـاينـنـشال تـا
الـبريطانـية في افتتـاحيتهـا اللقاء ب

. ترامب وبوت
وتـرى أنه يـجب أال يـسـعى تـرامب إلى
الـتـوصل لـتـسويـات كـبـيـرة خالل هذه

القمة.
وأضــافت أن بــوتــ قــد تــابع بال شك
الـتـصـريـحـات التـي أدلهـا بـهـا نـظـيره
األمـريـكي في بروكـسل ولـندن مـؤخرا
مــــحــــذرة من أن تــــقــــويض الــــعـالقـــة
ـــتــحــدة الـــتــجـــاريــة بــ الـــواليــات ا
وشــــركـــائـــهــــا األوربـــيـــ يــــصب في

(سـي.بي.إس) إنه ســــيـــدخـل الـــقــــمـــة
”بـتوقعات منخفضة “بـينما قال جون
بـولتون مستشار ترامب لألمن القومي
لـــشـــبـــكـــة (إيه.بي.سـي) إن الـــواليــات
ـتحدة ال تـتطلع لـتحقيق ”إجنازات“ ا

وإن االجتماع لن يكون منظما.
وأبــــلـغ وزيـــر اخلــــارجــــيــــة الــــروسي
سـيـرجي الفـروف تـلـفـزيون (أر.تي) أن
تـوقــعـاته مـنـخـفـضـة أيـضـا. وقـال إنه
سـيـعـتبـر الـقـمة نـاجـحة لـو تـمـخضت
فـــــقط عـن اتــــفـــــاق إلصالح خـــــطــــوط
االتــــصــــاالت الــــتـي انــــقــــطــــعت بــــ
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وبـالـنــسـبـة لـبـوتـ فـإن حـقـيـقـة عـقـد
الــقــمــة رغم حــالـة شــبه الــنــبــذ الـتي
تـشهـدها روسيـا من بعض األمريـكي
وحــــــلــــــفــــــاء واشــــــنـــــطـن هـي فـــــوز
جــيـوســيـاسي ألنه يــظـهـر بــالـنــسـبـة
وسكو لـلروس أن واشنـطن تعتـرف 
كـقـوة عظـمى يـنبـغي وضع مـصاحلـها

في االعتبار. 
وبـالنسـبة لروسـيا فإنـها أيضـا مؤشر
ساعي الغربية لعزلها قـومي على أن ا

فشلت.
لــكن بـالــنـســبـة لــتـرامـب الـذي أفـادت
الئـحــة اتـهـامـات أمـريـكـيـة صـدرت في
اآلونــــة األخـــيـــرة أن فـــوزه بــــالـــبـــيت
األبـيض حـصل على دعم فـعلي من 12
عـميال للمخابرات العسكرية الروسية
ـقربة والـذي ال يزال أفـراد من دائرته ا
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. وأردفت الصحـيفة أن مـصلـحة بوتـ
لـقاء ترامب مع بوت "سيكون األسهل

في جولته األوروبية".
وأشــــارت إلـى أنه في حــــال تــــعــــاطى
تـرامب مع بوتـ خالل اللقـاء كصديق
قـــد فــإنه بـــذلك ســيــكـــون قــد أضــر

باألمن الدولي.
WI³   «¡UI

وتـابـعت بـالـقول إن االتـفـاق عـلى لـقاء
يــجـمع بــ تـرامب وبـوتــ جـاء عـلى
الـرغم من أن روسـيا لم تـفعل أي شيء
ـعاجلة القضايـا التي جعلت الواليات
ــتــحــدة واالحتــاد األوروبـي تــفـرض ا

عقوبات منذ عام 2004.
وبـحسب الـصحيـفة فإن بـوت أجرى
لـقـاءات مـسـبـقـة مع قـادة إيـرانـي في
مــحـاولــة لـعـرض صــفـقـة عــلى تـرامب
وجـبـهـا القـوات اإليـرانـية تـنـسـحب 
مـن سوريـا إال أن الـرئـيس الـروسي ال
يـســتـطـيع ضـمـان هـذا الـتـعـهـد إذ أن
سؤول اإليراني الذين زاروا كـبار ا
ـاضي سـخـروا من روسـيـا األسـبـوع ا

فكرة انسحابهم من سوريا.
عــلى صــعــيــد اخــر  أوردت صــحــيــفـة
ـز االمــيـركـيـة االحـد ان نــيـويـورك تـا
الــشـيـخ راشـد بن حــمـد الــشـرقي جنل
حـاكــم الـفـجيـرة جلـأ الى قطـر بـعد أن
فـــر من بالده قـــائال انه يـــخــشـى عــلى
حــــيــــاتـه بــــســــبب خـالف مع حــــكــــام

ابوظبي.
وراشــد بن حـمــد الـشـرقي ( 31عــامـا)
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 فـي عام  1982اقـتـنى والـدي تلـفـزيـونا مـلـونا نـوع نـاشـيونـال وضـعه في فـناء
بـيتـنـا الشـرقي وكان ذلك حـدثا تـاريـخيـا بالـنسـبـة لألسرة يـعادل اقـتنـاء هارون
الـرشـيـد لـطـاسـة من ذهب في حـمـامه اخلـرافي في أيـام الـعـز وأكل الـوز ..كون
ثل مـوضة جديدة غـير منتشـرة في مجتمـعنا ..ومنذ لـون حينذاك  التلـفزيون ا
الـيـوم االول اصدر ابي تـعـلـيمـاته الـصـارمـة حلمـايـة مـنجـزه الـعـظيم .. بـالـتـأكد
دائمـا من غلق باب البيت اخلارجي اواخـر الليل او عند ذهابـنا لزيارة ما خارج
الـبـيت فـضال عن التـأكـد من غـلق البـاب الـعـلوي لـسـطح الـبيت والـنـوافـذ … تلك
ـشددة الـصارمـة امست قـانـونا يـتكـرر عـلى مسـامعـنا الـتعـليـمـات الدسـتوريـة ا
يوميـا تقريبا والـسبب هو حتذير ابي لنـا من احتمالية اقـتحام لص ما البيت في
ضي به هاربا لـون الذي كان يعد ثروة هائلة وا حلظة غـفلة وسرقته للتلفزيون ا
… ومضت االيـام والشهور والسنوات وابي يكرر وصاياه وحتذيراته لنا من ذلك
اللص ..الـذي بدأت اتخيل عدة صور له ..كمـا انني بقيت اترقب حضوره ..كأن
يـاتي من ســطح الـدار او من الـبــاب اخلـارجي او من الـنــافـذة ..يـحـمـل سـكـيـنـا
ويــهـاجـمـني وانـا اتـفـرج عـلـى بـرنـامج ( عـدسـة الـفن ) بـانــتـظـار فـيـلم الـسـهـرة
ـميـتـة اال بـعـد مـقـتل ابي جـهل في فـيلم ….وكـنت ارجـو ان ال يـوجه لي طـعـنـته ا
الرسـالة الذي كـان يعـاد كل عام مـرة او مرتـ ..وكنا نـندهش عـند مـشاهـدتنا
الـدم االحـمـر يـسـيل من كـرش ابي جـهل بـفـضل تـقـنـيـة الـتـلـوين في تـلـفـزيـونـنا
الـعـظيـم ..كمـا كـنـا نطـرب ونـرفع صـوت التـلـفـاز كله مـع ضربـة ( الـراجدي ) و

جملة ( ردها إن استطعت ) في الفيلم ..
   ومرت سـنوات وحـصـارات وحروب وعـقود وابي وصل سن الـشيـخوخـة وهو
يـكـرر وصـاياه وحتـذيـراته .. وانـا انـتظـر الـلص صـبيـا وشـابـا وكـهال ..واصيب
التـلفـزيون بـعدة اعـطال ..وانـتشـر اقـتنـاؤه في اجملتـمع ..وهبط سـعره الى ادنى
حـد بـعـد ظـهـور شـاشـات الـبالزمـا ..والـستـاليت .. امـا ذلك الـلص االفـتراضي

ر…  ..فلم يأت ..ويبدو انه هرم واصيب بالزها
لكن ابي ظل مصرا على حتذيراته… وتأكيداته بغلق االبواب والنوافذ… 

ـواجهـته احلاسـمة… وابي في اثنـاء ذلك يبـدو اننـا مـعا :انـا الذي يـنتـظر الـلص 
الذي اخـترعه ..لم نـنتبه الى مـا حدث خارج الـبيت طـوال سنوات … فـقد سرقت
مجـموعـات كبـيرة مـتتـاليـة من الـلصـوص من داخل البالد ومن خـارجهـا ( ليس
مثل الـلص الكالسيكي الـذي نخشاه ) الوطن كـله بارضه وبيوته ونـخيله وخبزه
لونة والـعادية وشاشاته ..وبسمة اطفاله ورحالتهم وسنابـله ونفطه وتلفزيوناته ا
ـدرسـية ومـدينـتـنا كـلهـا خاصـة ..ونـحن انا وابي .. ال نـدري… انـشغـلنـا طوال ا
ـتــعـة الـلـحـظــة الـتي يـقـتـل فـيـهـا ابـو لــهب في فـيـلم عــمـرنـا 
لون عاد الذي كـنا نشاهده في تـلفزيون ابي ا الرسـالة ا
..وانـهـمـكـنـا بـغـلق االبـواب والـنـوافـذ .. وانـتـظـار الـلص
الـكالسـيــكي الـقـد مـوديـل الـثـمـانـيـنــيـات ( رحـمه الـله

وجتاوز عنه وغفر له ) ألنه الشك قد مات االن .
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تـــبــــرع عـــدد من مــــنـــتـــســــبي دائـــرة
العـيـادات الـطبـيـة الـشعـبـيـة التـابـعة
لـوزارة الـصــحـة والــبـيـئــة بـتــكـالـيف
الـكـاز لـتــشـغـيل مــولـدات مـجـمع حي
اجلـــامـــعـــة لـــلــــنـــازحـــ في بـــغـــداد

ناشدات ساكنيها. استجابة 
 واوضح  مـعـاون مـديــر عـام الـدائـرة
للـشـؤون الفـنـية شـهاب احـمـد جاسم
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(استـجابـة لنـداء النـازح الـساكـن
في مجـمع حي اجلـامعـة بـبغـداد عـبر
احدى الـقـنوات الـفـضائـية  ,قام عدد
من منتسـبي الدائرة بـتغطيـة تكاليف
ـــولــدات اجملــمع شــراء مــادة الـــكــاز 
النـقــطـاع الــتـيــار الـكــهــربـائي عــنـهم
بسبب عـدم توفر الـكاز لتـشغيـلها في
مـبـيـنا ظل ارتـفـاع درجـات احلرارة) ,
ان (اجملـمـع يـضم 60 اسـرة وبــنــحـو
ثالثـة االف شـخص من نـسـاء ورجـال
ـوصل واطـفـال نـازحـ من مـنـاطق ا

وسنجار).
nO UJð qL%

ـانا مشـيرا الى ان (هـذا االمـر جاء ا
نتسبـ بضرورة دعم النازح من ا
ـشـكالت والـتـقـلــيل من مـعـانــاتـهم وا
التي يعانون منها عبر حتمل تكاليف
مادة الكـاز وارسال فـريق تطوعي من
ــوظـفــ لــلــتــعــرف عــلى تــفـاصــيل ا
شـكلـة التي تـقرر بـعدهـا جمع مـبلغ ا

ساعدة هؤالء).  ال  من ا
وبــشــأن اخـــر نــظـــمت الــدائــرة دورة
تـدريـبــيـة في مــجـال حتـريــر األخـبـار

بشكل مفاجئ. وتـابع البيان عن مدير
اعالم الدائرة سعد االبـراهيمي القول
ان (الــدائــرة اقــامـت دورة في مــجــال
ـــدني تـــهـــدف إلى ضـــمــان الــدفـــاع ا
ـهـنيـة لـلعـامـل السالمـة والـصحـة ا
وتأمـ بـيئـة الـعمل) ,الفتـا الى انـها
(تــضــمــنت مــحــاضــرات عن كــيــفــيــة
الـتــعـامل مـع احلـرائق في مــراحـلــهـا
االبــتـــدائــيـــة وطــرق إدارة الـــكــوارث
صاب من واألزمات وكذلك إسعاف ا
االختـنـاق الذين يـتـعرضـون لـلصـدمة
الـكــهـربــائـيــة بـاالضــافـة الى كــيـفــيـة
الـــتــــعـــامـل في حــــالـــة حــــدوث هـــزة

أرضية).
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مبينـا ان (الدورة تمت بالـتنسيق ب
الــدائــرة مـن خالل شــعــبـــة الــتــدريب
ـركز الـوطـني لـلـتـدريب والـتـنـمـية وا
الـبـشـريـة في الـوزارة وحـاضـر فـيـهـا
ـدرب فـارس عـلـوان حـمـيـد  إضـافـة ا
إلى ألـقـاء مـديـر شـعـبـة أدارة اجلودة
في الـدائــرة ريـاض وهـاب مــحـاضـرة
عن فن أدارة ضــغــوط احلــيــاة). كــمـا
نــظــمت دائـــرة صــحــة الــكــرخ  نــدوة
دني تثـقـيفـيـة بـشأن اهـمـية الـدفـاع ا

والسالمة العامة. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
دني (بالتنـسيق مع مديريـة  الدفاع ا
نظمت الـدائرة ندوة تـثقـيفيـة تناولت
فاهيم التعريفية بشأن مجموعة من ا
اسس الـــسـالمـــة الـــعــــامـــة وتـــقـــد
االسعافـات االوليـة وكيفـية اسـتخدام
منظومات مطافئ احلريق حتسبا الي

). فـيـمـا افـتتـحـت دائـرة مـديـنة طـار
الطب التابعة لوزارة الـصحة والبيئة
مختبرا تـعليمـيا تخصـصيا في مركز
امــراض الــدم الجـــراء الــفـــحــوصــات
اجلـزيـئـيـة اجلـينـيـة وكـذلـك اخلـاصة

بامراض السرطان. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(بــرعـــايــة الـــوزيـــرة عــديـــلــة حـــمــود

وبـحـضــور مـديــر عـام الــدائـرة حـسن
مـحـمـد الـتـمـيـمي  افـتـتـاح مـخـتـبـر
ـركز امراض الدم تعليـمي تخصصي 
دينـة) واضاف ان (اخملتـبر يعد في ا
االول في الـــعــــراق ويـــقــــوم بـــأجـــراء
الفحوصات اجلزيئـية اجلينية وكذلك
ـــرضى الـــفــــحــــوصـــات اخلــــاصــــة 
الـســرطـان). وتــابع انه (بـوجــود هـذا

من روائع ابن خلدون رائد علم االجتماع العربي أنه كتب في مقدمته الشهيرة
يالدي.. قال فيها: في القرن الرابع عشرا

ـدّعون.. والكـتبة نافـقون وا تـسولـون وا ـنجـمون وا (عندمـا تنـهار الدول يـكثر ا
ـتـصعـلـكـون وضـاربو ـغـنـون الـنشـاز والـشـعـراء الـنظّـامـون.. وا والـقـوّالون.. وا
عرفـة) .. وقارئو الـكفّ والطالع ـتفيهـقون (أدعيـاء ا نـدل.. وقارعو الـطبول  وا ا

دّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل واالنتهازيون... تسيّسون وا والنازل.. وا
 تتكـشف األقنعة ويختلط ما ال يـختلط.. يضيع التقدير ويـسوء التدبير.. وتختلط

عاني والكالم.. ويختلط الصدق بالكذب واجلهاد بالقتل..  ا
عندمـا تنهار الدول يسود الرعب ويلوذ الناس بالطوائف.. وتظهر العجائب وتعم
اإلشــاعــة.. ويــتـحــول الــصــديق الى عــدو والــعـدو الى صــديق.. ويــعــلــو صـوت
الـبـاطل.. ويـخـفق صـوت احلق.. وتـظـهـر عـلى الـسـطح وجـوه مـريـبـة.. وتـخـتـفي
ـوت األمـل.. وتـزداد غـربــة الـعـاقـل وتـضـيع وجـوه مــؤنـسـة.. وتــشح األحالم و
مالمح الـوجـوه.. ويـصـبح االنـتـمـاء الى الـقـبـيـلـة أشـد الـتـصـاقا.. والـى األوطان

ضربا من ضروب الهذيان..
زايدات عـلى االنتماء.. ومفهوم يضـيع صوت احلكماء في ضجـيج اخلطباء.. وا
القـومية والـوطنـية والـعقـيدة وأصـول الدين.. ويـتقـاذف أهل البـيت الواحـد التهم
بـالـعـمـالـة واخليـانـة.. وتـسـري الـشـائـعـات عن هـروب كـبـيـر.. وحتـاك الدسـائس
ـبـادرات من ـؤامــرات.. وتـكـثــر الـنــصـائح من الــقـاصي والــداني.. وتـطــرح ا وا
قتدر أمر رحيله والغني أمر ثروته.. ويصبح الكل في القريب والبعيد.. ويتدبر ا
حـالـة تـأهب وانـتـظـار.. ويـتـحــول الـوضع الى مـشـروعـات مـهـاجـرين.. ويـتـحـول
ـراتع التي نـعـيش فيـها الى حـقـائب.. والبـيوت الى الوطن الى مـحطـة سـفر.. وا

ذكريات والذكريات الى حكايات.)
رحمك الله يا بن خلدون.. هل كنت تتجسس علينا قبل سبعمائة عام ?

هل انت بيننا اآلن?
فكلّ ما يجري لنا وثّقته منذ سبعة قرون.

{ هـلسنكي (الزمـان) - بعد شهور من
تـــبـــادل اجملــامالت عـن بــعـــد يـــجــلس
الـــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالــد تـــرامب
ـيــر بـوتـ مــعـا يـوم والــروسي فالد
االثـن في أول قمة بـينهمـا تمثل حقل
ألــغــام ســيــاسي مــحـتــمل فـي الـداخل
بـالنسبة لـترامب بينمـا تمثل انتصارا

جيوسياسيا لنظيره الروسي.
صــورة من أرشــيف رويـتــرز لـلــرئـيس
ـيـر بـوتـ يـتـحدث مع الـروسي فالد
الـرئيس األمريـكي دونالد ترامب خالل
اجــتــمــاع ثـنــائي فـي قـمــة مــجــمــوعـة

العشرين في هامبورج.
وال يتوقع أي من الطرف أن تتمخض
احملـادثات في العـاصمة الـفنلـندية عن
انـفـراجـات كـبرى بـاسـتـثـناء الـكـلـمات
الـطيبة واالتفاق على إصالح العالقات
ا تـدهـورة ور األمـريـكـية الـروسـيـة ا
الـتـوصل التـفـاق بـشـأن بـدء مـحـادثات
في قــضــايــا مــثل األســلـحــة الــنــوويـة

وسوريا.
وقـد يـتـفق الـزعـيـمـان الـلـذان امـتـدحا
قـدرات بعـضهـما الـبعض الـقيـادية عن
بـــعـــد أيـــضـــا عـــلـى بـــدء زيـــادة عــدد
الـعامل في سفاراتـي بلديهما وعودة
ـصادرة بعد ـمتلـكات الدبلـوماسية ا ا
مـوجة من الطـرد والتحـركات العـقابية
فـي أعـقــاب تـســمـيم جــاسـوس روسي

سابق في بريطانيا.
وقـبل الـقـمـة قـلل اجلـانـبـان مـن قـيـمة
احلـــــدث إذ قــــال تــــرامـب لــــشـــــبــــكــــة
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الرئيسان بوت
وترامب
يتصافحان خالل
لقائهما في
هلسنكي

الصحفـية وأساليب تـأطيرها لـتطوير
نسق اإلعالمي مهارات وقابليات ا
ــؤسـســات الــتـابــعــة لـهــا. وقـال في ا
جـاسم أن (الـدائـرة ومن خالل شـعـبـة
األعالم نـــــظـــــمت دورة تـــــدريـــــبـــــيــــة
لــلــمـــنــســـقــ اإلعالمــيـــ وأعــضــاء
االرتــــبــــاط  الــــعــــامــــلــــ في دوائــــر
العـيـادات الشـعـبيـة والـلجـان الـطبـية
في بغداد حتت عنـوان حترير األخبار
الــصــحــفــيــة وأســالــيب تــأطــيــرهــا),
واضـــــاف ان (الـــــهـــــدف من ذلـك هــــو
لتطوير مـهاراتهم وقدراتـهم في كتابة
ــعـــلــومــة بـــبــســاطــة اخلــبــر ونـــقل ا

ووضوح دون تعقيد).
مـــشــيـــراً إلـى أن (الـــدورة تــضـــمـــنت
محاضرات عن كتابـة اخلبر الصحفي
ـــيــزاتـه وكــيـــفـــيـــة الــتـــعـــامل مع و
األحداث عند حترير األخبار باالضافة
الى طـريـقـة انـتــقـاء األخـبـار ومـعـرفـة
مـدى صالحــيـتــهـا لـلــنـشــر فـضال عن
أركـان وجــوانب األخـبــار الـصــحـفــيـة

قدمة والعنوان وأنواعهما). وا
ـــدة  وتـــابع ان (الـــدورة اســـتـــمـــرت 
خمـسـة ايـام عـلى قاعـة مـركـز الـدائرة
حـاضـر فـيـهـا رديف مـديـر قـسم أعالم
الـوزارة الــبـاحـث مـحــمـد عــلي جــيـاد
وبالتنسيق مع شـعبة تدريب وتطوير
ستقـبل العديد الكات وستقـام في ا ا
ــمـــاثـــلــة وذلـك حــسب من الـــدورات ا

خطة الدائرة اخلمسية). 
واخــتـتــمـت الــدائـرة دورة فـي مــجـال
ـعرفـة كـيـفيـة الـتـعامل ـدني  الدفـاع ا
مع احلرائق والكوارث التي قد حتدث

اخملتـبـر سـيـسهم فـي اجراء عـمـلـيات
ـدينة بدال زراعة نخاع الـعظم داخل ا
من ارسـالـهـا خـارج الـعـراق). مـشـيرا
الى ان (اخملتـبر يـحتـوي على اجـهزة
متـقـدمـة كـأجـهـزة الفـلـوسـايـتـومـتري
واجهـزة بـي . سي . ار بـاالضافـة الى
اجهزة احمللالت اجلـينيـة وغيرها من

تقدمة).   ا
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هـو النجل الثاني حلاكم الفجيرة حمد
بـن مـحــمــد الــشـرقي. وكــان وصل الى
ــاضي الــدوحــة في  16ايــار/مــايــو ا
بـحسب الصحيفة. واتهم الشيخ راشد
في مـــقــابــلــة مـع الــصــحــيـــفــة حــكــام
االمـارات بـاالبـتـزاز وتـبـيـيـض االموال

لكن دون أن يعطي دليال على ذلك.
سؤول في كـما أشار الى توتـر ب ا
االمـــارات حــول االلــتــزام الـــعــســكــري

للبالد في احلرب اجلارية في اليمن.
وأضـاف الـشـيخ راشد ان عـدد الـقـتلى
ـئة من االمـاراتيـ يتـجاوز حـصيـلة ا
قـتـيل التي أُعـلنت رسـميـا وقال "هـناك

قـتـلى من الفـجيـرة أكـثر بـكثـير من أي
إمارة أخرى".
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رة االولى وتـابـعت الـصـحـيـفـة انـهـا ا
عـلى ما يبدو منذ توحيد االمارات قبل
عـاما التي ينتقـد فيها أحد أعضاء 47
االسـر السبع حكام البالد.ومنذ 2014
ــتــمـردين يــشــهـد الــيــمن حــربـا بــ ا
والـية للـحكومة احلـوثي والـقوات ا
تــصـاعـدت مع تـدخل الــسـعـوديـة عـلى
رأس الـــــتــــحــــالـف الــــعــــســـــكــــري في
آذار/مــارس  2015دعــمــا لــلـحــكــومـة
ــعــتــرف بــهــا دولــيــا بــعــدمـا تــمــكن ا

ـتـمـردون من الـسـيـطـرة عـلى مـناطق ا
واســعـة من الــبالد بـيــنـهــا الـعــاصـمـة
صــنــعـاء. وأدى الــنــزاع مـنــذ الــتـدخل
الـسـعودي الى مـقتل نـحو عـشرة آالف
شـــخص بــيـــنــهـم نــحــو  2200طـــفل
ــيـة بــحــسب مــنـظــمــة الـصــحــة الـعــا
ــتــحــدة لــلــطــفــولـة ومــنــظــمــة اال ا
"يــونــيــسف" فـي ظل أزمــة انــســانــيـة
ــتــحــدة األسـوأ في تــعــتــبـرهــا األ ا
الـعالم حـاليـا. وتقـود االمارات الـقوات
ـوالــيـة لـلـحـكـومـة في جـنـوب الـيـمن ا
وعـند الـساحل الـغربي ألفـقر دول شبه

اجلزيرة العربية.
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ـهنـدس محمـد شياع دعا وزيـر العمـل والشؤون االجـتمـاعية ا
شاكل والتحديات التي خلفتها السـوداني الى معاجلة جميع ا

ارسات داعش االرهابية بحق اطفال العراق. 
وأكد الـسوداني في كلمـته خالل االحتفاليـة التي اقامتـها هيئة
ـناسبـة يوم الطـفل تزامـنت مع افتتـاح الباص رعايـة الطفـولة 
تـنقل حلمـاية الطـفل يوم االحد تـموز اجلاري ضـرورة العمل ا
سويـة على تـعزيـز الـتدابـير حلـمايـة االطـفال ومـنع استـغاللهم
واعــادة دمــجــهم في اجملــتــمع عــبـر الــتــعــلــيم والــتـدريـب عـلى
ـهـارات فضـال عن برامج الـتـوعيـة مـبيـنـا اننـا نـسعى لـبـناء ا
مـجـتــمع قـادر عـلى الـصــمـود ويـسـهم في حتــقـيق االسـتـقـرار
االجتـمـاعي وبنـاء الـسلم اجملـتـمعي. واضـاف ان وزارة الـعمل
بـذلت جــهـودا كــبـيــرة في تـقــد شـبــكـة واســعـة من الــبـرامج
ـخـتلف فـئـاتهـم لتـغـطي شرائح الـيـتامى واخلدمـات لالطـفال 
ـشــردين وغـيـرهـم من خالل دوائـرهـا ــعـاقـ واالحــداث وا وا
اخملـتـلفـة. واوضح ان هـيـئة رعـايـة الطـفـولة عـمـلت على تـعـزيز
حقـوق الطفل وحـمايـتها عـبر انـشطة وفـعالـيات مخـتلـفة سعت
عـنـية بـالـطفل ووضـعت عـلى عـاتقـها لـتـنفـيـذها مع اجلـهـات ا
مهـمة رسم سيـاسة وطنـية حلمـاية الطـفل في العراق بـالتعاون
ـتـحـدة لـلـطـفـولـة (يـونـيـسـيف) والـتـنـسـيق مع مـنـظـمــة اال ا
مـشـيــرا الى ان (الـهــيـئــة تـمـكــنت من اطالق ســيـاسـة حــمـايـة
الـطفـولـة منـتـصف عام 2017 بـعـد ان اقرهـا مـجـلس الوزراء
التي جتـسد رؤيـة الدولـة لـطفـولة آمـنة تـنـعم بحـقوقـها من دون

اي تمييز).

وزير العمل
خالل االحتفال
بيوم الطفل
العراقي


