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لم تضعف بسبب عدم احلركة.
وفي عـــام 2017 مُــــنـــحت األســـرة
مـــــنــــحــــة مـن ديــــوان ولـي عــــهــــد
ــانـيـا ـرأة إلى أ أبـوظــبي لـنــقل ا

لتلقي العالج.
WOŠ«dł  UOKLŽ

وهناك خضعت لعدد من العمليات
اجلـــراحــــيـــة لـــتــــقـــو عـــضالت
ذراعـيهـا وساقيـها الـتي انكـمشت
وأعطيت أدوية لتحس حالتها.
بعد مرور عـام وخالل زيارة ابنها
لهـا انخرط في مـشادة مع عـامل
ستشفى األمر الذي في غرفتها با

استحث والدته على االستيقاظ.
وقال عـمر: "كـان هنـاك سوء تـفاهم
ـستشـفى وشعرت أمي في غرفة ا
ــا تـــســبب في أنــني فـي خــطــر 

صدمة لها".
"لـقد كـانت تـصدر أصـواتـا غريـبة
وطـــلــبت مـن األطــبــاء فـــحــصــهــا

فقالوا إن كل شيء طبيعي".
"بـعـد ذلك بـثالثـة أيـام اسـتـيـقظت
عـــــلـى صـــــوت شـــــخص يـــــنـــــطق

باسمي".
"لــقـد كـانت هي. لــقـد كـانت تـنـادي
عـلى اسمي كـنت أطـير من الـفرح
لـســنـوات حـلـمـت بـهـذه الــلـحـظـة

وكان اسمي أول كلمة نطقتها".
أصـبـحت مـنـيـرة أكـثـر اسـتـجـابـة

ــكــنــهــا اآلن أن تــشـعــر بــاأللم و
وجتري بعض احملادثات.

ـــرأة مـــؤخــــرا إلى أبـــو وعــــادت ا
ظــــبي حــــيث تــــخـــضـع لـــلــــعالج
الــــطـــبــــيــــعي ومــــزيـــد مـن إعـــادة
الـتـأهـيل بـهدف حتـسـ وضـعـها
عــنــد اجلــلـوس ومــنع تــقــلــصـات
العـضالت. وال يوجـد سوى حاالت
قليلة من األشخاص الذين تعافوا

"لم أتــخـل عــنــهــا قـط ألنــني كــنت
أشعر دوما أنها ستفيق يوم ما".
وأضـــاف: "الــهـــدف الــذي دفـــعــني
شاركة قـصتها هـو إخبار الناس
بـأال يـفـقـدوا األمل في أحـبـائهم. ال
تعـتبرونـهم موتى عـندما يـكونون

في مثل هذه احلالة".
قـعد "كانت أمـي جتلس مـعي في ا
اخللفي للسيـارة وحينما شاهدت
حــادث الـــتــصــادم احــتــضــنــتــني

حلمايتي من احلادث".
لم يصب عمـر بأذى جراء احلادث
بـاسـتــثـنـاء كـدمــة في الـرأس لـكن

والدته تركت دون عالج لساعات.
نــــقـــلـت األم في بــــاديء األمـــر إلى
ـســتـشــفى ثم الحــقـا إلى لــنـدن. ا
وهــــنـــاك أعــــلن أنــــهـــا في حــــالـــة
غيبوبـة لكنها قـادرة على الشعور
بـاأللم حـسـبـمـا تـنـقل صـحـيـفة ذا

ناشيونال.
ـرأة إلى مديـنـة الـع ثم أعـيـدت ا
بـاإلمـارات حيث مـوطـنهـا ونـقلت
إلى مــرافـق طــبــيــة عــديــدة وفــقـا

تطلبات التأم الصحي.
وبـــقـــيت مـــنـــيـــرة هـــنــاك لـــبـــضع
سـنوات كـانت تـتغـذى خاللـها من
خالل أنـــبـــوب وظـــلت عـــلى قـــيــد
احلـــــيــــاة. وخـــــضــــعـت لــــلـــــعالج
الطـبيـعي للتـأكد من أن عـضالتها
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ـؤتـمـرات الـعـلـمـيـة الـسـنـويـة وا
لــكــلـــيــات اجلــامــعــة واداء قــسم
الـتـخـرج لـلطـلـبـة اخلـريـجـ في
قـدسـت احلـسـينـية الـعـتبـتـ ا
ـؤتــمـر الــعـلـمي والـعــبـاســيـة وا
الـــطالبـي وانـــتـــخــــاب الـــطـــالب
ــثــالــيـة ــثــالي والــطــــــــالـبــة ا ا
وانــشـــــــــطـة طالبــيـة ومـعـارض
فــــنـــيــــة وتـــــــــــوزيـع الـــهــــدايـــا
والــــــــدروع والـــــــشـــــــــــــهـــــــادات
الــتــقـــديــريــة عــلى الـــفــعــالــيــات

تميزة).   ا
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تــقــيم مــؤســـســة بــحــر الــعــلــوم
ــنـاســبـة اخلــيـريــة احـتــفـالــيـة 
الذكـرى السـنوية الـرابعـة لرحيل
الــعالمــة الـدكــتـور مــحــمـد بــحـر
العلوم واعالن نتائج جائزة بحر
الـــعـــلـــوم لـالبـــــــداع بـــدورتـــهـــا

الثالثة. 
وقــالت بــطــاقــة دعــوة تــلــقــتــهــا
(الــــــزمــــــان) امس مـن الــــــوزيـــــر
اني السـابق ابراهـيم بحر والبـر
الـعلـوم (ان االحتـفـاليـة تقـام يوم
الـــســـبت 27 نـــيـــســـان اجلـــاري
الـــســاعـــة الــعـــاشــرة والـــنــصف
صـبـاحا بـقـاعـة الشـيخ الـطوسي
ـبنى مـعهـد العـلمـ الدراسات
الـعـلـيـا الكـائن في شـارع الـكـوفة

في النجف االشرف). 
وبـرعـايـة وزيـر الـتــعـلـيم الـعـالي
والـبـحث الـعلـمي قـصي الـسـهيل
تـــقـــيم جــامـــعـــة اهل الــبـــيت في
مـدينـة كـربالء فعـالـيات االسـبوع
الــثـــقــافي اخلــامـس عــشــر حتت
ـان يـرتـقي شـعـار (بـالـعـالم واال

العراق). 
وقــالت بــطــاقــة دعــوة تــلــقــتــهــا
(الـــزمـــان) امـس ان (فـــعـــالـــيــات
االسـبـوع تتـضـمن حفل االفـتـتاح

اربيل
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بــعـــد الــغـــيــاب عـن الــوعي لـــعــدة
سنوات وحتى عـندما يحدث ذلك
فإن فـترة التعـافي قد تمـتد طويال

ومن هذه احلاالت:
تـــيــــري والــــيس وهــــو أمـــريــــكي
تـعرض حلـادث سيـارة عـندمـا كان
عــمـره 19 عـامــا وتــعــافى بــشـكل
مـلـحـوظ بـعـد أن أمضى 19 عـاما
في حالـة شبه غـيبـوبة. واعـتُقد أن

W¹—UF « WIOI(«

ايـها الـعـابـرون عـلى جـسـد الـوطن  داعش يـعـشـعش في تـنـايـانـا يذبح
الصغار والكبار بحراب الفساد واجلوع وليس باحلديد والنار ال نعرف
ن تــلـــوذ ارواحــنــا  هـل في مــوالت بـــغــداد واحملــافـــظــات ام شــوارع

وجسور وانفاق البؤس وااللم ?
بـدأ الثـقة مع الشـعب  بل اوجد ـواطن  وال  احلكومـة ال تفـكر ابـدا با
ـغــا الـبـعـيـدة عن الـنـاس  ـزكـوم دروبــا جـديـدة لـلـهـروب بـا الـفـسـاد ا
فاحلـكـومـة قـادرة على تـخـديـر اعصـابـنـا ولـو لسـاعـات قـليـلـة وقـاطرات
ـمــلـوءة بــالـدجل والــغش حـتى روضــونـا بــالـقــوة وصـرنـا نــقـبل االمل ا
ـواقـدهم زيـتـا لـقـنـاديـلـهم  فـأسـا لـفـرقـتـنـا بـاجلـمـر صـيـرونـا حـطـبـا 

اطالقات لبنادقهم جوعا لتخمتهم .
سؤولون يتـفرجون  ينددون ويـستنكـرون عبثا  هم يبـحثون عن حلول ا
شـاكلـنا ومـأسـينـا  انهم يـفتـحون  لكن هـيهـات ان يجـدوا حال واحـدا 

ابواب االزمات والقحط والوجع.
ابكي على وطن يحتـرق بنيران هذا وذاك ابكي عـلى شعب يجوع  على
ـوت او باالحـرى مات تـاريخـنا قـراننـا وصلـبانـنا تـبعـثرت تاريخ يـكاد 
على نـواصي الـطـرق الـهزيـلـة  تـذ روا بهـا الـريـاح والـعواصف والحل 
سواد قـا اسـتشـرى في بـلدي نـخر الـفـساد اركـانه حـتى اصبـح بيـتا
وصل ايال للـسـقـوط  الـدخان االسـود غـطى سـمـاء بغـداد والـبـصـرة وا
ا احملـافـظـات احـترق الـنـاس مع اصـواتـهم  حتـولوا الى دم داخل ور
صناديق االقتراع  فلـماذا تنتخبـون اذن واجلحافل جتوب في الشوارع

حتمل البنادق االمريكية تقتل كل من يعترض او يأبى االحتراق .
ـة والكـذب والـعـار  جثـة قـتـلهـا الـفـاسدون وطنـي صار مـضـربـا للـهـز
الباحثون عن اوطانهم الدخيلة في الغربـة يبحثون عن جنسياتهم الثالثة
ا اخلامسة  موتوا ايـها العراقيون في محطات اجلوع فال والرابعة ور

صوت لكم  ما دمنا جميعا نريد الفوز.
ازمات بالدي تتـوالى  موت وخطـف واعتقـال  مرض وفقـر ونار شعب
يسـتغـيث من نتـائج انتـخـابات قـتلت امـال اجلمـيع وازدادت حدة الـظلـمة
نهـارا  اتسـعت طـقوس اهـتزاز الـثـقة بـ الشـعب واحلـكومـة  فال احد
يـصـدق كالمـهـا حى وصل الـكل تــقـريـبـا الى حـالـة الـنـفـور  واصـبـحت

هويتنا العراقية مزورة.
ماذا اقول الطـفال يـسألوني عن سـحب سوداء غـطت السـماء في اقصى
حلظات عـصبيـتي  اعرف احلقـيقـة لكني ال اريـد تزييـفها  اطـفالنـا غير
مسـؤولـ عن مـغامـرات احلـياة  هـم يريـدون فـقط امال وصـبحـا جـديدا
ستقبل  مـاتت تطلعاتهم قراطيـة وا للعراق  صغارنـا فكروا يوما بـالد
في احشائهم  غـنوا احلب والوطن  لـكنه ضاع بـ اصابع احلكام من

ذهبية  ب اموال هنا وهناك . السياسي  ب الفرقة والطائفية وا
ـسـافـر في لـيل مـعـتم  الضـيـاء او نور في وطنـي ايهـا ا
الـشـوارع  تــمـشي بـال خـرائط  بال هــدف مـحـدد 
باالحـرى من دون وجـهة  انه سـيـر نحـو اجملـهول 
مسافر بـال حقائب  بال اخـتيار  ستـظل يا وطني

تمشي والفجر يلوح في االفق .
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صدقت محكـمة التحـقيق اخملتصة
ــة بـــقــضـــايـــا الـــنــزاهـــة واجلـــر
االقــتـصــاديـة اعــتـرافــات عـصــابـة
?طرحت أدويـة منتـهية الـصالحية
في الصيدليات والعيادات الطبية
لـــكن بـــتـــواريخ جـــديــدة بـــعــد أن
ـنازل افـتتـحوا ورشـة داخل أحد ا
في بــغـداد لــطـبــاعـة لــيــبالت عـلى
علب وقنان حتمل محتوى فاسدا.
ويـقـول قـاضي مـحـكـمـة الـتـحـقـيق
الــرصـــافــة اخملــتـــصــة بــقـــضــايــا
ـة االقــتـصــاديـة الـنــزاهـة واجلــر
مـــنــجــد فـــيــصل إن (بـــيع األدويــة
ـة يعاقب منـتهـية الـصالحيـة جر
عليها القـانون حتت بند اجلنايات
وتــرد الـى احملـاكـم هــكـذا نــوع من

القضايا باستمرار).
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وأضـاف إلى الـقضـاء أن "احملـكـمة
أحالت مـتهمـ يتاجـرون باألدوية
الفاسدة (منتـهية الصالحية) القي
الــقــبـض عــلــيـــهم بــالـــتــعــاون مع
مـديريـة مكافـحة جـرائم التـهريب"
ـتــهــمــ كـان الفــتــا إلى ان أحــد ا
يــشـــتــريـــهــا من أمـــاكن شــعـــبــيــة
بأسـعار زهـيدة ويـأخذها إلى داره
وهــنــاك كـان مــنــزله الــذي يــحـوي

حتـــوي عــلى أســـمــاء وعـــنــوانــ
ة وكذلك متهم شركاء له باجلر
عـنـاوين وأمـاكن الـسوق واحملالت

التي يتم التجهيز منها). 
ــتـهم أحـيل إلى ويــشـيـر إلى أن (ا
مـحـكـمـة اجلنـايـات اخملـتـصة وفق
الـــقــرار 39 لـــســنــة   1994 بـــعــد
تــــدوين وتــــصــــديق اعــــتــــرافــــاته

وتنظيم محاضر الضبط). 
ÊUM  nOEMð

ـتهم أنه (كـان يعمل وتذكـر إفادة ا
فـي تــــنــــظـــــيف قــــنـــــاني األدويــــة
وتعـقيمـها في مديـنة الصـدر ومنذ
عــدة أشــهــر كـــان شــخص يــجــهل
اســـمه الــكــامـل يــجــلب لـه قــنــاني
ــــذاخـــر األدويــــة الــــفـــارغــــة مـن ا
ــنــتـشــرة في مــنــطــقـة ــكــاتب ا وا

الباب الشرقي).
ــتــهم في افــادته (كـنت ويــواصل ا
بدوري أقـوم بتـفريغ  هـذه القـناني
في اجملـــاري وتــعـــقــيــمـــهــا  داخل
كـيس لـكل 104 عـلـب وبـالـتـحـديـد
داخل كـيس نـايـلـون كـبـيـر ومن ثم
ــســتـلــزمـات بــيــعـهــا إلى مــحـال ا
الـطبـيـة في منـطقـة الـباب الـشرقي
ــبــلغ ســتــ ديــنــارا لــلــقــنــيــنـة
الــواحـــدة ومن ضــمــنـــهــا مــحالت
طبية معروفـة" الفتا الى ان متهما

نـتهـية آخـر يقـوم بجـلب األدويـة ا
الصالحية لي).

ويـضـيف انه (هـيـأ الـدار اجملـاورة
ــنـتــهــيـة ــنـزلـي وجـلب األدويــة ا
الـــصالحـــيــة لـــغــــــــــرض تـــزويــر
وتــغــيــر (الـــلــيــبـل) اخلــاص بــهــا

وكانت توجد لديه حـاسبة وطابعة
خـاصـة لعـمل لـيبل  جـديـد والقـيام
بـتــغـيــيـر مـدة الــصالحـيـة ويــغـيـر
هــيـئــتــهـا بــخــتم  عن طــريق جـلب
تـنبي أكـياس نـايلـون  من شـارع ا
ومن ثم أقوم  بـوضع  أرقـام علـيها

ÊU e « ≠ w³þ uÐ«

أفـاقت امــرأة إمــاراتـيــة كــانت قـد
أصيبت بجـروح خطيرة في حادث
مــــــــــروري فـي عــــــــــام  ?1991من
غـيـبوبـة اسـتـمرت  27عـاما فـيـما

عجزة طبية. وصفت 
وتــعـرضت مـنـيـرة عـبـد الـله الـتي
كانت تبلغ من العمر  32عاما وقت
وقـوع احلـادث إلصـابـات خـطـيـرة
فـي الـدمـاغ بـعـد اصـطـدام حـافـلـة
بـالسيـارة التـي كانت تـقلهـا حيث
ـنزل بـعد كـانت في طريـقـها إلى ا

درسة. أن اصطحبت ابنها من ا
وكان ابـنها األكبـر عمر الـذي يبلغ
حــيـــنــهــا مـن الــعــمــر 4 ســنــوات
ـقعد اخللـفي للسيارة يجلس في ا
بـــجـــوار والــدتـه لــكـــنه لـم يــصب
بــأذى ألن والـدته احــتـضــنـته بـ

ذراعيها خالل احلادث.
wŽu « …œUF²Ý«

لــكن مــنــيــرة أصــيــبـت بــإصــابـات
بـــالــغـــة واســتـــعــادت الـــوعي في

اضي. اني العام ا مستشفى أ
وحتـدث عمـر عن احلـادث وحتسن
احلــالــة الـصــحــيـة لــوالــدته بــعـد
سنـوات من العالج في مـقابـلة مع
صــحـــيــفــة "ذا نــاشــيــونــال" الــتي

تصدر في اإلمارات.
: وقال عمـر للصحيـفة أمس االثن

WÒ³Šú  q √ UN² UŠË UNMÐ√ rÝQÐ XID½ …bO «

محمد بحر العلوم

ورشـة يتم فـيهـا تصـنيع او تـعبـئة
ـة بـعــد إفـراغـهـا من الـعـلب الــقـد
مــحــتــواهــا وغــســلــهــا بــأحــواض
وجتفـيفـها ومن ثم إعـادة تعـبئـتها
ـنتهيـة الصالحية ووضع واد ا با
(لـــــيـــــبالت او عـالمـــــات جـــــديــــدة
وضـخـهـا مـرة أخـرى إلى األسـواق
العراقـية كنـوع دواء جديد وصالح

لالستهالك البشري).
وتــــابع فــــيـــصـل (ضـــبط فـي بـــيت
ــتــهم مــا يــقـارب 3-5 أطــنـان من ا
األدوية غـير الـصاحلة وقد اعـترف
صـــــراحـــــة في دور الـــــتـــــحــــقـــــيق
االبـتـدائـي والـنهـائـي بـعمـلـه وكـما
دونـت بـــإفــــادته ان لـــديـه شـــركـــاء
مــتـهــمـ آخــرين كـانــوا يـقــومـون
سـاعدته في الـقيام بـالعمـلية في
جميع مراحلها من شراء وحتضير
وتــــعــــبــــئــــة وإعـــادة تــــدويــــر إلى
الــسـوق) الفــتــا إلى ان (احملــكــمـة
أوقـــفـــته  بـــالـــتـــعـــاون مع  دائـــرة
التـفـتيش في وزارة الـصحـة وعلى
وفـق الــــقــــرار 39 لــــســــنــــة 1994
وأحــيل إلـى احملــكــمــة اجلــنــايــات

اخملتصة).
ويـضـيف الـقـاضي انـه  (الـعـثور
تـهم أثـناء عـملـية أيـضا في بـيت ا
إلــقـاء الــقـبض عــلـيه عــلى مـفــكـرة

ووضع  شـريط  مزيف عـلى قـنيـنة
األدويــة) الفـتــا الى (قــيــامه بــعـزل
األدويــة بـعـد جتـهـيـزهـا  في غـرف
خــــاصـــة  بـــغــــيـــة بـــيــــعـــهـــا  إلى
ـنتـشـرة في مـناطق الـصـيـدليـات ا

بغداد اخملتلفة).
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تلك جملة للدكـتور مصطفى الفـقي وقد اختصر بهـا وهو سكرتير سابق
للمعلـومات عند حـسني مبارك وهو ايـضا رئيس سابق نـظرة الفرق ب

صر.  عالقة واشنطن بدمشق ايام االسد و عالقتها 
لدلك فـأن الـعنـوان لـست اعـني به الـعراق من الـداخل وان كـان اجلواب
مـعــلـومــا و ان لــيس بـالــعـمــوم فــقـلــيل من الــنـاس الزالت حتب الــعـراق

وحتترمه واحيانا حتبه دون احترام... 
العواصم الـسياسيـة عربيـة وغير عـربية اسالمـية وشبه اسالمـية و غير
اسالمــيــة اتــراهــا حتب الــعــراق ام حتــتــرمه ولــلــقــاريء ان يـغــيــر في
االحـتــمــاالت حب بال احـتــرام الــعـكـس حب واحـتــرام والــعـكس. في
القانـون الدولي الـعام االحـترام اوال و احملـبة تـأتي او ال تأتي فـاجلميع
ـا تــبـكي عــلى احلب الـنــسـاء" لـكن ــقـولـة االثــيـرة" ا يـعـرف ويــتـرجم ا
وبـتجـرد ايـجـد الـقـار ومن خالل مـتـابـعتـه للـحـدث الـيـومي ولـلـعـناوين
وزالتصريـحات االوربيـة واالمريكيـة واالقليـمية ان النـظرة للـعراق نطرة

احترام? 
ا لـن تكـون احلـكـومـات هي الـسـبب ال سـيـما فـي بالد قضـت نصف ر
شاريع عقائدية قرن تعيش استقرارا على ال استقرار فراحت تنشغل 
ـكن ان يسـجل عـلـيهـا تـوجهـها انتـهت الى خـسارات لـكن احلـكومـات 
خالل عملـها ضـمن مؤوسـسة الدولـة والدولـة العـراقية لـيست مـحط ثقة
كامـلة هـذا مـاتقـوله القـوانـ الدولـية فـهـذه القـوان وبـأغلـب نظـرياتـها
سؤولية قـانونية جتاه تلزم اجلهاز احلـكومي حتى و ان  االطاحـة به 
قرارته ذات الـتأثيـر في االسرة الـدوليـة و بالـتالي تـكون الـدولة مـسؤولة
عن حكوماتـها السابـقة وخير مـثال كان حاضـرا هما الديـون اخلارجية

و البند السابع الذي لبسناه بعد اب 1990 . 
مقلق ايـضا اخـتصار الـعناوين الـصحـافية بـكلمـات تدل عـلى عافيـة غير
صحية وال صحيحة مثل عناوين عن حجم التبادل التحاري فكلنا يعلم
اننا نستورد سلعا و نصدر عمـلة صعبة وفي عالم االقتصاد هذا ليس
ـوضـوع عــلى قـلب صـنـاعي خالل ـريض ا ربـحـا بل هـو اشـبه بــحـالـة ا
اجراء عمـليـة حيث مـنطق الـطب يفـترض ان اخلاضع لـلجـراحة سـيعود

لالعتماد على قلبه ال على اجلهاز. 
ثالثة اسئـلة نضـعها امـام السيـادة الوطـنية مـاهي مكانـتنا بـ محيـطنا

يم الثانية"?  يم وفتح ا وهل نحن محترمون ام مجاملون" بضم ا
عندما تصدر عناوين مثل قصف جبـال ضمن السيادة العراقية وعندما
تغلق حدود من جانب واحد عـلى سبيل العقوبـة وعندما جتيء السيول
وعـنـدمـا تـنـفـذ احـكـام بـاالعـدام عـلى قـومـيـ وعـقـائديـ يـشـتـركـون مع
الـعـراق بـشـراكـة اصـيـلـة و ال مـن رد يـكـون اجلـواب واضـحـا عـلى تـلك

االسئلة.
ـاذا? الن اخلـراب الذي نـعـيـشه يـشـجـعه لـست الـوم احلـكـومـة اتـدرون 
قـسم من اسـمـاء تـتـزلف لـلـسـيـاسـيـ فـعـنـدمـا يـتـحـول عـمـيـد في كـلـيـة
لـلـدراسـات االنـسـانــيـة الى كـاتب تـقـاريـر فـي زمن الـبـعث و زمن احلـكم

احلالي وال يخجل من عنوانه العلمي.
فال غـرابـة من بـقـاء اخلـراب وعـنـدمـا يــتـنـقل دعي بـاالعالم بـسـبب لـقب
اجتمـاعي افرزته الـثقـافة الـدينيـة الشـعبـية فتـجده يـجلس بـ فخذي كل
ـا جتد ان رئـيس فـتـلك غالمـانـيـة جـديـدة يـجب ان يـقـام عـلـيـهـا احلـد و
السـيــــــــــــاسي يعـاد افـهمـامه من ادعـياء الـثقـافـة انه يجـب ان يسـتمع
ـســــاقة لهـم فعـلـيـكم ان تـعرفـوا ان فـتـقـــا يـضـــم النـمـاذج الـقـليــــلـة ا
تـسـهـم بـســـــــــوء في ابــقـاء الــبـرنـامـج احلـكـومي
خــارج ثـقــة الــفــرد االعــتــيــادي وهــو سـبـب عـدم
ـواطن لكم فضال عن رأي دول احترام ومـحبة ا

عريقة بنا.
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أنــسـجـة دمـاغه قـادرة عـلى الـنـمـو
مـن جــــديــــد. وتـــــعــــرض مـــــايــــكل
شومـاخر بـطل العـالم السابق في
ســـــبــــاق الــــســــيــــارات فــــورمــــوال
1إلصابة في رأسه في حادث تزلج
في فرنـسا عام 2013 .و وضعه
دة ستة في غيبـوبة محـفزة طبيـا 
أشــهــر قــبل نــقــله إلى مــنــزله في

واصلة عالجه سويسرا 
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جتــدر اإلشــارة أن صــنــدوق الــنــقـد
العـربي يتـولى مهـام أمانـة اجمللس

منذ إنشائه. 
…—Ëb « ‰ULŽ«

وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(جدول أعمـال الدورة يتـضمن عدداً
ــواضـيع الـهـامــة الـتي تـشـمل من ا
تـقــريــر عـبــد الـرحــمن بن عــبــدالـله
ــديـــر الــعـــام رئــيس احلــمـــيـــدي ا
مــــجـــلس إدارة صــــنـــدوق الــــنـــقـــد
الـــعــــربي. ويـــنـــتــــظـــر أن يـــنـــاقش
اجملــلس الــتــطــورات االقـتــصــاديـة
اإلقليميّة والدولية والتحديات التي
تــواجه اقــتــصــادات الــدول

العربية في هذا الشأن. 
وتــتم مــنــاقـشــة ورقــة عـمل
ــــشـــــروعــــات حــــول دعـم ا
ـتـوسـطـة في الـصـغـيـرة وا
ـقدّمـة من الـدول الـعـربـيّـة ا
صــنـــدوق الــنـــقـــد الــدولي
وورقــة عــمل حـول تــطــويـر
نُـظـم الـضـمـان االجــتـمـاعي
لتعزيز فرص العمل والنمو
ـقـدّمة في الـدول الـعـربـيـة ا
من مجموعـة البنك الدولي
ودراسة حـول تطـوير إدارة
واســتــراتـــيــجـــيّــات الــدين
الـعــام في الـدول الــعـربـيّـة
ـقـدّمـة من صـنـدوق الـنـقد ا

العربي. واضاف الـبيان ان اجمللس
(ســيـنـاقش تـقـريــر حـول اسـتـخـدام
ـاليـة احلـديثـة لـتطـوير الـتقـنـيّات ا
اخلـدمـات الــضـريـبـيّـة الـذي أعـدته
مــنـــظـــمــة الـــتـــنــمـــيـــة والــتـــعــاون

االقتصادي.  
كـمــا سـيــقــدم مـحــمـد بـن عـبــد الـله
ـمـلـكة ـالـيـة في ا اجلـدعـان وزيـر ا
العـربـية الـسعـودية عـرضاً مـوجزاً
ـــســتـــجــدات في أولـــويــات حــول ا
وأنشطة مـجموعة العـشرين وتأثير
هـــذه األولــويـــات عـــلى الـــقــضـــايــا
واألوضـــاع االقـــتـــصـــاديـــة لـــلــدول
الـعـربـية. ويـتـضـمن جـدول األعـمال
قـترح إدراجـها مـناقـشة الـقضـايـا ا
ضمن رسـالة اجملـلس السـنويـة لكل
مـن مــــجـــمــــوعــــة الــــبــــنك الــــدولي

وصندوق النقد الدولي. 
إضـــافــة إلـى ذلك ســـيــســـتـــعــرض
اجملــلـس تــقـــريـــراً عن الـــتـــقــدم في
ــقـاصــة الـعــربـيّــة الـذي مــشـروع ا
يــتــولى تــنــفــيــذه صــنــدوق الــنــقــد
الـــــعـــــربـي في ضـــــوء األهـــــمـــــيــــة
االسـتـراتــيـجـيّـة لـلـمـشـروع في دعم
الــتـجـارة واالســتـثـمـارات الــعـربـيّـة
ـالي الـبــيــنــيّـة وفــرص االنــدمــاج ا
واإلقــــلـــيــــمي وتــــقـــويــــة الـــروابط
االقتصـادية مع الشـركاء التـجاري

للعالم العربي.
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يُـعـقد فـي مديـنـة الـكويت بـعـد ظـهر
الــيــوم اخلـمــيس اجــتـمــاع الـدورة
االعـتـيـاديـة الـعـاشرة جملـلس وزراء
ـالـيـة الـعـرب. ويـشـارك في أعـمال ا
ــــالـــيــــة في الـــدول الـــدورة وزراء ا

العربية. 
كما يحـضر االجتمـاع بصفة مراقب
كل من جـــامـــعــة الـــدول الـــعــربـــيــة
ــــاء والــــصـــــنــــدوق الــــعــــربـي لإل
ـدراء االقـتــصـادي واالجـتــمـاعي وا
الـــتــنـــفـــيـــذيــ الـــعـــرب في كل من
. صــنـدوق الـنــقـد والـبـنـك الـدولـيـ

من جهـة اخرى يـفتـتح األم الـعام
جملــلس وزراء الـــداخــلـــيــة الـــعــرب
محـمـد بن علي كـومان غـدا اجلمـعة
ؤتمر قر األمانة العامة بتونس ا
الــعـــربي الـــســابع عـــشــر لـــرؤســاء
بـاحث واألدلـة اجلـنـائـية. أجـهـزة ا
ـثـلـون ـؤتـمـر  ويـشـارك فـي هـذا ا
عـن وزارات الـــداخـــلــيـــة فـي الــدول
الـعـربــيـة فـضال عن جـامـعـة الـدول
الـعــربـيـة وجـامـعـة نـايف الـعـربـيـة

للعلوم األمنية. 
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ــــؤتـــمــــر عـــددا من وســــيـــنــــاقش ا
ـــدرجـــة عـــلى جـــدول ـــواضـــيع ا ا
األعمـال من بـينـها آلـية عـمل عربـية
ــــواقع ــــواجـــــهــــة ا ـــــوذجــــيــــة 
واحلسـابات االلـكتـرونية الـتي ثبت
تــورطــهـــا في جــرائم إلـــكــتــرونــيــة
واتخـاذ اإلجـراءات الالزمة بـحقـها
وغـــسل األمـــوال ودوره في إخـــفــاء
ــة فــضالً عـن تــعـزيــز عــمل اجلــر
الـشـبـكـات خلدمـة األدلـة اجلـنـائـية.
كــمـا سـيـبــحث آلـيـة لــلـتـواصل بـ
كافـحة اجلرائم ـعنيـة  الوحدات ا
سـتوى الـعربي االلـكتـرونيـة علـى ا
حـــيـث ســـتـــرفع األمـــانـــة الـــعـــامـــة
قبلة ؤتمر إلى الدورة ا توصيات ا
جملــلس وزراء الـــداخــلـــيــة الـــعــرب

التخاذ مايراه مناسبا بشأنها.  شعار صندوق النقد العربي
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