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سـنـوات 1561-1556 وتـقع الـكـنـيـسة
ـيـدان وهي فـي اجلـانب الـشــرقي من ا
عــبـارة عن قـبب عـلى شــكل (الـبـصـلـة)
ذات الـوان زاهـية و الـتـقاط الـعـديد
من الـصـور الـتـذكاريـة.وهـنـاك مـصادر
تـذكـر ان ايـفـان الـرهـيب قـد فـقـأ عـيني
نـعه من ـعـاري ريـاكـفـوف  ـهـنـدس ا ا
تــصــمــيم كــاتــدرائــيــة أجــمل مـن هـذه
ومــصــادر اخــرى تــقــول قــتــله ولــكن
مـعلـومات تذكـر بإن للـمهنـدس كنائس

في فزان صممها بعد كنيسة باسيل!
الــسـاحـة احلـمـراء تــضم ايـضـا مـبـنى
) ويـعني عـظـيم يطـلق عـليـه (الكـرملـ
(القلعة او احلصن) وهو محاط بجدار
طوله ميالن ونصف وارتفاعه 65 قدم
و تـطوير وجتـديد الكرمـل في عهد
الـقيصر ايفان الـثالث وهو ليس ايفان
الـرهيب وهذا امر باستدعاء مهندس
مـعمارين من روسـيا وايطـاليا لـتجديد
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الـكرمـل ويـقال بـإنه جمع بـ تقـاليد
فـن الــعـــمـــارة الـــروسي والـــهـــنـــدســة
ـعماريـة االيطاليـة في عصر الـنهضة ا
 كـان الـكـرملـ في الـبدايـة يـضم عدة
قـصـور للـقيـصر ورجـاله ثم حتول الى
مـتـاحف وحـينـمـا جـاءت ثورة اكـتـوبر
 1917حتــول الى مـقـر ألجـهـزة احلـكم
الـسـوفـيتي وحـالـيـا هو مـقـر الـرئيس
بـوت واحلـكومة وصـادف اليـوم عند
زيـــارتـــنــا ان نـــرى مـــوكب بـــوتــ مع

الرئيس الزائر (الرئيس الصيني).
ـراكز االخرى التي قمـنا بزيارتها من ا
هـي (اجلـــنــــدي اجملـــهــــول) واحلـــرس
ــدة ســاعــتـ (الــصــنم) الــذي يــبــقى 
بـدون حركـة ويتم الـتبـديل بكـل رشاقة
وغـرابـة بـ احلـراس  وهنـاك  شـعـلة
الـنصر التي ال تنـطفئ منذ سنة 1946

حتى اليوم.
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WOÝUOÝË WOM¹œ ÊU³  s  jOKš ¡«dL(« WŠU «

5 U²Ý d³ Ë jM;«  5MO  ÊUL¦łË

وحتمل نفس الشكل والتصميم ويؤكد
الـبعض ان من قـام بالتـصميم والـبناء
ــان االســرى لـدى ــهــنــدســون اال هـم ا
وقـمـنـا بـتـصـويـر االحتـاد الــسـوفـيـتي
باني التي تشغل احداها بـعض هذه ا
(بـيت الثقـافة) وفيهـا كان يقـيم الكتاب
واالدبـــاء والــشــعــراء وهـــنــاك مــبــنى
لـــوزارة اخلــارجـــيـــة وثــالـــثــة فـــنــدق

والرابعة جامعة موسكو .
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عالم التـاريخية من اشـهر وابرز تـلك ا
والـسـيـاحـيـة هي كـاتـدرائـيـة (الـقديس
بـاســيل) ولـهـذا الـقـديس مـكـانـة وحب
كـبـيـران لـدى الـقـيـصـر ايـفـان الـرهـيب
والـــشــعب الــروسي لـــذلك  تــكــلــيف
عماري "بـرستيك رياكفوف" ـهندس ا ا
ـناسـبة انـتصـار روسيـا على بـولندا
في مــعــركــة فــازان ان يـبــني كــنــســيـة
فــريـدة من نــوعـهـا اســتـمـر الــبـنـاء 6
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قـبل ان نـتـحـدث عـن الـسـاحـة احلـمراء
ــيــدان االحــمــر ومــا يـحــتــويه من او ا
مبان أثرية ومعالم سياحية مدرجة في
ي لـلــيـونــسـكـو قــائـمــة الـتــراث الـعــا
يــتــوجب عــلـيــنــا الـتــنــبـيه الـى بـعض

االمور التي تهم السائح في موسكو.
اوال : عـلـيك ان ال تـسـتعـجل بـتـصريف
الــدوالر ألنــنــا في فــنـدق الــفــا كــنــا قـد
صـرفنـا الدوالر مـقابل الـروبل الروسي
ـقدار 6320 روبل  فـئـة مـئة الـدوالر 
لـكن اتضح لنا أن في الساحة احلمراء
ومـا يحـيط بهـا يكـون تصـريف الدوالر

مــقــابل الــروبل فــئـة 100 دوالر 6500
روبـل اي بــفـارق 180 روبـل .عــلــمـا ان

سعر التصريف غير ثابت!
ـــدخـــنـــ مـالحـــظـــة اخـــرى تـــخـص ا
نـــنــصــحـــهم بــعـــدم تــوريط انـــفــســهم
بـــالــتــدخـــ داخل غــرف الـــفــنــدق ألن
ـقدار  5000روبل اي الـغـرامـة تكـون 
مــا يـــعــادل تــقــريــبــا  80دوالر وهم ال
ـوضوع و يـسـامـحـون احـد  فـي هـذا ا
ــنــوع في االمـاكن الــتــدخـ  ايــضـا 
طـاعم ووسـائل النـقل وحتى ـغـلقـة ا ا
فـتوحة. باحلدائق فـي بعض االماكن ا
بــحـجـة وجــود سـقـوف

ومظالت!
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هــكــذا يــطــلــقـون عــلى
الــسـاحــة احلـمـراء في
مـــوســـكـــو ويــعـــتـــقــد
الـــــبـــــعض فـــــورا الى
عـالقـــة الــــتـــســــمـــيـــة
(الــــــلــــــون االحــــــمـــــر
بــالــشـيــوعـيــة) وهـذا
اعــتــقــاد خــاطئ فـإن
االسـم مشتق من لون
الـطـوب االحـمـر لـتلك
ــــبــــانـي واالســـوار ا
احملـيـطـة بـالـسـاحـة
وفـي روايــــة أخــــرى
يـقـولون ان الـقيـصر
(ايــــــفــــــان الــــــرابع)
لقب بالرهيب اقام ا
فـي هـــذا الـــســـاحــة
مـــذبـــحـــة كـــبـــيـــرة
بـسبب وفاة زوجته
(مــســمــومــة) لــذلك
ســـمــيت الـــســاحــة

(بالساحة احلمراء) .
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انــطــلــقت بــنــا الــســيــارة مـن الــفــنـدق
مـتوجهة للساحة احلمراء وكان الوقت
ـقدر للوصول  35دقـيقة ولكن لوجود ا
الـرئـيس الـصـيـني فـي الـكرمـلـ جـعل
الـــوقت يـــســتـــغـــرق اكــثـــر من ســـاعــة
ونـــصف! ولم يــكــتـف االمــر عــنــد هــذا
الــضـرر بل لـقـد حـرمــنـا من زيـارة قـبـر
) احملـنط ألن الـزيـارة وجــثـمـان (لـيـنــ
مـنعت قبل وصولنا بـقليل وذهبت منا
ــعــلم الــتــاريــخي فــرصــة رؤيـــة هــذا ا
والــقــائــد الــســيــاسي الــذي غـيــر وجه
الـــتــاريخ بــثـــورة اكــتــوبـــر عــلــمــا ان
الــدخـــول الى الــكــرمــلــ وزيــارة هــذا
ـرفق التـاريخـي- السيـاسي مـجانا!- ا
-وال يـسمح صـدقة جـارية حملـبي ليـن
بــالـزيـارة في ايــام الـقـادمــة ( اجلـمـعـة
والـسبت) ايام مكوثـنا في موسكو قبل
ــغــادرة الى مــديــنــة (ســانت بــطـرس ا

برغ)
مـعلـومات كثـيرة  التـعرف علـيها من
ـرشد السـياحي ونحن نـقطع الطريق ا
لـلوصول الى الساحـة احلمراء نفوس
مــوســكـو 20 مــلــيـون نــســمـة رســمــيـا
ـكن ان يصل الى 30 مـليـون نسـمة و
واقـعيا خاصة وان نفوس موسكو في
الــنــهــار شيء وفـي الــلـيـل بــعــد عـودة
ـدن الـقـريـبـة من الـقــادمـ الـيـهـا من ا

العاصمة عدد آخر !
وهـي أكـبـر عـاصـمــة أوربـيـة  وحـديث
مــثـيــر عن مـتـرو االنــفـاق في مــوسـكـو
ويــرجـع تــاريخ أنــشــائه  ســنــة 1935
ويــــصل عــــمــــقه حتت االرض 200 م 
وحتـدث عن 7 مـبـاني جـمـيـلـة وغـريـبة
 بناؤها سنة 1953 بأمر من ستال
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ـركز االرشـادي في كـربالء ندوة عـقـد ا
ارشــاديـة حــول الـلــقـاحـات والــعـوامل
الـتي تؤثر على نـسبة التـميع بحضور
عــدد من اخملـتـصـ في مـجـال الـثـروة
احلـيوانية . وقـال بيان تلـقته (الزمان)

امـس انه (جرى خالل الـنـدوة الـتـطرق
ـصل الـى الـعـديـد من احملــاور مـنـهل ا
والـلقـاح والهـدف من اعطـاء اللـقاحات
ـطـلـوب تـوفـرهـا بـالـلـقـاح والـشـروط ا
ـستخدم وانواعـها اضافة الى تناول ا
فـحوصات السيـطرة النوعيـة للقاحات

.( واسباب فشل التحص
واعـلنت مديـرية زراعة كـربالء االنتهاء
من تــنــفـيــذ كــامل خــطـتــهــا الـزراعــيـة
ــقـررة لـلـمــوسم الـزراعي احلـالي في ا
اً من احملـافظـة والبـالغة 38862 دو
مـخــتـلف احملـاصـيل الـصـيـفـيـة مـاعـدا

مــحـصـول الـذرة الـصـفـراء الـذي يـزرع
ـقـبل حـيث  تنـفـيذ في شـهـر تـموز ا
اخلــطــة احلــالـيــة بــعــد تــهـيــئــة كــافـة
ــســتــلــزمـات الــزراعــيــة الــضــروريـة ا
ــوسـم والــذي شــهــد زراعـة لــنــجــاح ا
مــخـتــلف احملـاصــيل الــصـيــفـيــة بـعـد
تــوزيــعـهــا عــلى الـرقــعــة اجلـغــرافــيـة
الـتــابـعـة لـلـشـعب الـزراعـيـة في عـمـوم
احملـــافــظــة وبـــنــســـبــة اجنــاز بـــلــغت
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كـمـا اعـلـنت مـديـريـة زراعـة كـربالء عن
انــــــتـــــاج اكــــــثـــــر من 54 الـف طـن من
مـــحـــاصـــيل الحنـــطــة والـــشـــعــيـــر في

ــــوسم احلــــالي  احملـــافــــظــــة خالل ا
تــــســـويــــقــــهـــا الـى شـــركــــات الــــبـــذور
ـسـاحـات ـتـخـصـصــة بـعـد تـوسـيع ا ا
ـزروعـة لــهـذه احملـاصـيـل بـاسـتـخـدام ا
ـــرشـــاة تـــقـــانـــات الـــري احلـــديـــثـــة وا
ناطق الصحراوية فضال احملورية في ا
عن سـقــوط كـمـيـات كـبــيـرة من االمـطـار
ــاضي.وأجــرت خالل فــصـل الــشــتـــاء ا

مـديـريـة زراعـة بـغـداد الـرصـافـة حـمـلة
رض تـعـريـفيـة عن مـخـاطـر اإلصـابـة 
احلـمى الــنــزفـيــة بـغــيــة احلـفــاظ عـلى
الــثــروة احلــيــوانــيــة وزيــادة اإلنــتــاج
احملـلي في احملـافـظة حـيث بـاشـر قسم
الـثـروة احلـيــوانـيـة الـتـابـع لـلـمـديـريـة
بـتـنـفـيـذ حـمالت تـوعـويـة لـلـوقـايـة من
ـواشي ومنـها اإلمـراض التي تـصيب ا
مـرض احلـمى الـنـزفـيـة وبـالـتعـاون مع
ـتـابـعـة وحـدات الـثـروة احلـيـوانـيـة وا
ـــــدائن لـــــشــــعـــــبـــــتي االســـــتـــــقالل وا
شـكلة الـزراعيـت ومن خالل الـلجـان ا
بـإقامة هذه الفعاليات الوقائية للحفاظ
عــلى سالمــتـهــا . وفي نــفس الــســيـاق
ديريـة مشاهدة حـقلية لـعملية نـظمت ا
تغطيس أكثر من 900 رأس من األغنام
ــاعـــز  فـــضالً عن رش احلـــضـــائــر وا
ـبـيـدات صــديـقـة لـلـبــيـئـة وبـإشـراف
الـلجنـة اخملتصـة لتـوعية مـربي الثروة
ـناسبة احلـيوانيـة واستخـدام الطرق ا
ـكافحـة حشرة الـقراد الناقـل الرئيسي
ـرض احلـمى واطـلقـت دائرة الـبـيـطرة

‰öI²Ý≈ vKŽ bLF²  “ËU&

WOzUCI « WDK « W¹œUOŠË

 «¡ôu «Ë  ôU u « W uJŠ

 wLOL² « s Š rýU¼

بغداد

كاتيوشا

اصيـبت حركة احلـكومة  بل الـدولة العـراقية بـكاملـها بالشـلل التام
ـطلق لـلعـقول والـكفـاءات العـراقيـة بسـبب احملاصـصة والـتهـميش ا
ـقيـتـة وسيـاسة الـوالءات لـلزعـامـات واالحزاب الـتي قادتـنـا لنـظام ا

ناصب بالوكالة حل توزيع احلصص على الكيانات ا
ـعـتـمـدة مـنـذ عـام 2003 تـتـعـارض مع ابـسط ان هـذه الـسـيـاسـة ا
مبـادىء االدارة العـامة والتـخطـيط االستـراتيجي لـدولة مـثل العراق
حتتاج الدارات  ذكية نزيهة ومخلـصة وشريفة للنهوض بالبالد من
كـبـوتـها بـعـد سـلـسلـة احلـروب والـصراعـات مع االرهـاب ومـافـيات
الـفــسـاد رتـدخـل دول الـعـالـم كـافـة فـي شـؤون الـعــراق الـصــغـيـرة
والكبـيرة لتـحقيق مصـاحلها واسـقاط مصـالح العراق في اجملاالت

كافة  لغياب االرادة  واالدارة .....
نصب ان الوكالة ترسم للمكلف بها وبدون امتيازات وصالحيات ا
ن هو اعلى اخلنوع واخلضوع لسهولة انـهاء تكليفه اذا لم ينصع 
منـه في السـلم الوظـــــــــيفي وبـامكـانه ان يخـلعه مـتى شاء واسـفر
عن هـذه  الـظــاهـرة  عـدم احــتـرام لـلـمــنـصب الـعــام وظـهـور اجتـاه
خــطـيــر من الـطــامــحـ بــالـتـــــــــسـلق لــلـمــنـاصب بــطـرق مــلـتــويـة
وبـسياسـات االسقـاط والتـشهـير االلـكتـروني والتـقاريـر اخملابـراتية
لـفـقـة والـتي  اسـتنـــــــــزفت وقت وجـهـود الـقـيـــــــادات الـكـيـديـة ا
عارك جانبية شـغلتها عن واجباتها التنموية العليا  في الوزارات 
والتطويرية واسفرت عن عـــــــزوف اصحاب القدرات وهروبهم من
ستقل ناصب الـتي اصبحت بوابـات جـــــــهنم للـوكـــــــيل ا هذه ا
ــتـحـــــــــزب والـذي اليــجـــــــد مـن يـدافع عـــــــــنه في مـزاد غــيـر ا
ـنـاصب وهــو االكـثـر غـرابــة في ادارات الـدول في الـشـرق حــسم ا

والغرب.
 ونحن ال ننكـر وجود وزراء يحمـلون نيات حـسنة وخطط لالصالح
لكـنـــــــهم  بتـعرضون يـومــــيـا  لتـــــــدخالت سـافرة من االحزاب
ــنــاصـب بــطــريــقـة ــان الــتي تــريــد ان تــشــــــغل ا وكــتل الــبـــــــــر
احملاصصة وسياسـة الوالء لالحزاب وليس خلـــطة االصالح التي
ـــــــــــارسـة الــضـغـوط يـتـبــنـاهــا هـذا الـوزيــر او ذاك فـضال عن 
لــلــتــحــكم بــالــســيـــاســة الــعــامــــــــــة لــلــوزارة  لــتــحــقــيق رغــبــات
انــــــيـ ومصـاحلـهم  االنـتـــــــخـابـية عـلى حـسـاب مسـتـقبل الـبـر

واطن. الوطن وا
 ان مـصـيــر الـعـراق مــرهـون بـحـركــة اصالح حـقـيــقـيـة تــنـتـقل من

الــشــعـارات الـى الـقــرارات لــيـكــون الـوالء االول
لــلـعــراق واالخـتــصـاص والــنـزاهــة واالقـتـدار
االداري ولــيــكـون الــــــــشــعـار  الــعـراق اوال
ومـــــــا فــــــــاز من حتــــــــزب واليــــــــــــــصح اال

الصحيح.
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توقع ان يصوت مجلس النواب قريبا على مشروع قانون مهم من ا
جـدا يـخص اهـم مـؤسـسـة في الـسـلـطـة القــــــضـائـيـة ونـعـني بـذلك
احملـكمـة االحتــــــــادية الـعـليـا التي نــــــــص علـيهـا دسـتور الـعراق

لعام 2005.
ذكـــــــــــورة يتأتى ان اهمـية اي قانـــــــــون يتعـلـــــــــق باحملكـمة ا
هم واخلطير الذي تختص به احملـــــــكمة كونها حارسة من الدور ا
لـلـــــــــنــظـام الــقـــــــــانـونـي في الـبالد من خالل مــراقـبــة واحـتـرام
خـتـــــــلف مـــــــــستـوياتهـا للمبـاد االساســــــية اجهزة الـدولة 
ــــــــــتــمـــثــلـــة في تـــفــســـيــر الـــتي نـــــــص عـــلــيـــهــا الـــدســـتــور وا
نـصــوصـــــــــه والـغــاء اي قـانــون او نـظــــــــــــام يــخـالف احــكـامه
وكـذلك حـل اخلالفـات الــتي حتــصل بــ احلــكـومــة االحتـــــــــاديـة
ـنـتظـمة وحـكومـة االقـليم واخلـالفات بـ االقلـيم واحملـافظـات غـير ا

باقليم .
ان ادراج نص جديـد في مسودة مـشروع قانـون احملكمـة االحتادية
ـادة (4) من من قــبل مـجـلس الــوزراء ونـعـني بـذلك الــبـنـد (أ) من ا

مشروع القانون التي جاء فيها :
(يحفظ في تـكوين احملكـمة التـوازن الدستـوري ب مكـونات الشعب
بدأ الـفصل ب السـلطات وجتاوزا العراقي ) تـمثل خرقا واضـحا 
ـــــــــثل مخالفة على مبدأ مستـقر في النظم الدستـــــــــوريـة كما 
ألبـسـط قـواعــد الــــــــــتـعــاون بــــــــــ الــسـلــطــات الـثـالث وتـدخال
سـافــرا من الـسـلــطـة الـتــنـفـيــذيـة في اخـتـــــــــــصـاصـات الــسـلـطـة
الــقــضــائــيـــة  ومــــــــن جــانب اخــر يــكـــشف عن حــالي االصــرار
والـتـمـادي في تـطـبيق نـهج احملـاصـصـة في اخـطـر مؤسـسـة مـوكـلة
ـواطن واحـتـرام الدسـتـور ونـعني بـهـا احملـكمـة االحتـادية بـحـمـاية ا

العليا .
ان عـبــــــــــارة (الـتــوازن الـدســتـوري) الــتي ادرجــهـا مـــــــــــجـلس
الوزراء في مـشروع الـقانون سـتمـهد الـطريق لالحـــــــــزاب والكتل
ـتــــــــــنـفذة في الـعراق فـي اختــــــــــيار الـقضــــــــاة السـياسـية ا
ـا في لـيس فـــــــــــقط في احملـكــمـة االحتــاديــــــــة الــعـــــــــلـيــا وا
احملــــــاكم على مـستوى العـراق وهـــــــذا يعـني جتــــاوزا واضحا

ساواة اللت يضطلع بهما القضاء . بدأي الـــــــعدالة وا
ــنـصــرمــة مــنــذ عـام 2003 ان ذريــعـة اثــبــتت جتــربـة الــســنــوات ا
ـواقع ب (الـتـوازن) ما هي اال اقـتـســــــــــام وتـوزيع للـمـنـاصب وا
ستويات  واذا كــــــان القضاء احزاب الـــــسلطة على كــــــــافـة ا
حتى االن بعيـدا عن احملاصصة عـلى مستوى البالد  –عدا االقليم
 – فان ادراج مثل هـذا النص سيـمهد الطـريق وكما ذكـرنا للتالعب
ثل طعـنه بخنجـر مسموم بواقع ومسـتقبل اجلهـاز القضـائي وهو 

في جسد صاح حتى االن .
ـســـــــتـوى الـقـضـائي ال يــــــــكـون بـأتـبـاع نـهج ان الـتـوازن عـلى ا
ا يـكون بـتـــــــوزيع االخـتـصاصـات القـضائـية من احملـاصصـة وا
خالل تــشــكـــيل مــحـــاكم احتــاديــة ومـــحــاكم مـــحــلــيــة فـي االقــلــيم

واحملافظات .
ان الـــــــتـوازن في اختـــــــيار الـــــــــقضـاة بشـكل عام مـتحــــــقق
ــعـــهــد الـــقــضـــائي) الـــــــــذي يـــتــــــــم الـــقــبـــول فــيه من خـالل (ا
خلـريــــــــــجي كـلــيـات الــقــــــــــانــون في عـمـــــــــــوم الـعــراق عـلى
ـعهـد وال يتـم ألعتـبارات اسس مـهـنـــــيـة وامتـحـان كفـاءة من قـبل ا

اخرى .
ــعـهــد يـعــيـنــون قـضـــــــــاة في احملـاكـــــــــم الـعــراقـيـة وخـريــجـو ا
ـهـنــة وصـوال الى اعـــــــــلى واالدعــاء الـعـام ويــتــــــــــدرجـون فـي ا
ــواقع في مــؤسـســات الـســلــطـة الــقـــــــضــائـيــة ومــنـهــا احملـكــمـة ا

االحتادية العليا .
اننا ندعـــــــو من خالل هـــــــذا العرض الى وقــــــــفة مــــــــن قبل

ابـنـاء الـشــــــــــعب ومـجـلس الـنـواب لـلـــــــــتـصدي
ـثـــــــل هـذه اخلروقـات والـطـعـنات الـفـاضـحة

بجسد القضاء والوطن .
{ االمـــــ العـــــام للـــــتيار االجتمــــاعي

ــــقراطي الد

ان للمطالبة بالتعي ئات من الطلبة اخلريج العاطل عن العمل يتظاهرون أمام مبنى البر d¼UEð…∫ ا
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ـصـارف إدارات الـرقــابـة عـلى الـبـنـوك من ا
ـركزية ومـؤسسات الـنقد الـعربيـة إضافة ا
ـثـلـ عن كل من جلـنـة بـازل لـلـرقـابة إلى 
ــصــرفــيـــة ومــجــمــوعــة الــبــنك اإلسالمي ا
لــلـتــنـمــيـة. عــلى صـعــيـد آخــر اسـتــعـرض
اجملـلس جهـود الصـندوق الستـكمـال إنشاء
مـؤسـسـة تـتـمـتع بـالـشـخـصـيـة االعـتـبـاريـة
تـلكـها صـندوق الـنقـد العربي ـستـقلـة  ا
ــقـاصّـة وتـسـويـة إلدارة الــنـظـام اإلقـلـيـمي 
ــدفـوعـات الـعـربــيّـة الـبـيـنــيـة حـيث تـمت ا
ـتــمـثـلـة في إحــاطـة اجملـلس بـالــتـطـورات ا
الـنظام األساسي للمؤسسة اإلقليمية لنظام
دفوعات الـعربيّة وسبل مـقاصة وتسـوية ا
ــوائــمــة مع مــشــروع نــظـام الــتــنــســيق وا
ـدفـوعـات اخلـلـيـجـية الـتـسـويـات لـشـركة ا
ودور الــلـجـنـة اإلشــرافـيـة واسـتــراتـيـجـيـة

ـسـتــخـدمـ من الــتـواصل مع مــجـمـوعــة ا
ـنــتـجـات الــبـنــوك الـتـجــاريـة إلى جــانب ا
ــؤسـسـة ــتـوقع أن تـوفــرهـا ا واخلــدمـات ا
اإلقـليـميّة. اسـتعـرض اجمللس أيضـاً ما قام
به الـصـنـدوق خالل الـفـترة مـنـذ االجـتـماع
ـاضي فـي إطار دوره الـسـابق له فـي ايار ا
ـالـيـة الـعـرب حيث كـأمـانـة جملـلس وزراء ا
ـــوضـــوعـــات الـــتي تـــمت أخـــذ عـــلـــمـــاً بـــا
مـنـاقشـتـهـا خالل اجتـمـاع الدورة الـعـاشرة
ـالــيـة الــعـرب الـذي نــظـمه جملــلس وزراء ا
ــاضي  في الــصــنــدوق يـوم  25 نــيــسـان ا
ـشـاركــة وزراء مـالـيـة دولــة الـكـويت ذلـك 
ثل عن جامعة الـدول العربية وحضـور 
اء الـدول الـعربـية والـصنـدوق العـربي لإل
ــــدراء االقـــــتـــــصــــادي واالجـــــتـــــمــــاعـي وا
الـتنفيذي الـعرب في كل من صندوق النقد

والــبـنك الــدولـيـ بــصـفـة مــراقب. في هـذا
الــــســـيــــاق  إحــــاطـــة اجملــــلس عــــلــــمـــاً
ـوضوعـات التـي تضـمنـهـا جدول أعـمال بـا
االجـتماع ومن أهمها منـاقشة مجموعة من
أوراق الــعــمل حــول مــوضــوعــات تــقع في
بـؤرة اهـتـمـام صـانعي الـسـيـاسـات بـالدول
ـشـروعـات الـصـغـيرة الـعـربـيـة مـثل "دعم ا
توسطة في الدول العربيّة وتطوير نُظم وا
الـضـمـان االجتـمـاعي لـتـعزيـز فـرص الـعمل
والـنـمـو في الـدول الـعـربـيـة وتـطـويـر إدارة
واســتــراتــيـجــيّــات الــدين الــعــام في الـدول
ــالــيـة الــعــربـيّــة واســتـخــدام الــتـقــنــيّـات ا
احلــديـثـة لــتـطــويـر اخلـدمــات الـضـريــبـيّـة
فـضالً عن مـنـاقـشـة الـتطـورات االقـتـصـادية
اإلقـليميّة والدوليـة والتحديات التي تواجه

اقتصادات الدول العربية في هذا الشأن.

ــذكـــور في عــقــد 9 ـــعــهــد خالل الـــربع ا ا
ــشــاركـة ــهـا  دورات تــدريــبــيـة  تــقــد
الـفني بصـندوق النقد الـعربي وبالتعاون
ركزي ية والبنك ا مع منظمة التجارة العا
ـاني وبـنك التـسـويات الـدولـية والـبنك األ
االحــتـيـاطي الــفـيـدرالي األمـريــكي والـبـنك
الـدولي ومركز االقتـصـــــــــاد والـــــــتمويل
فـي الـشــرق األوسط الــتــابع لــصــــــــــنـدوق
الـــنـــقـــد الـــدولي وآلـــيـــة االســـتــــــــــــقـــرار

األوروبي. 
واضــــاف الـــبــــيـــان ان الــــدورات تــــنـــاولت
مــوضـوعــات اقـتــصـاديــة مـتــنـوعــة تـواكب
االهــتــمــامـات واالحــتــيــاجــات الـتــدريــبــيـة
لــلــكـوادر الــعـربــيــة الـرســمــيـة. كــمــا اطـلع
اجملــلس عـلى نــشـاط الـصـنــدوق في مـجـال
الي في الدول الـعمل عـلى تطـوير الـقطـاع ا
بادرات الـتي يتـبناها الـعربيـة من خالل ا
ـاليـة اإلقـليـمـية ـؤسسـات ا بـالـتعـاون مع ا
والـدولـية ذات الـصلـة حيث أحـيط اجمللس
عـلــمـاً بـإصـدار الـصـنـدوق كـتـاب "الـشـمـول
ـالي في الـدول الـعـربـية" ضـمن فـعـالـيات ا
ـالي. عـلى صعـيد الـيـوم العـربي لـلشـمول ا
نـشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية
ـــركـــزيــة ـــصـــارف ا جملـــلس مـــحـــافـــظـي ا
ومـؤسـسات الـنـقد الـعـربيـة أحـيط اجمللس
عــلـمـاً بــنـتــائج االجـتــمـاع الـســابع لـلــجـنـة
الـعـربيـة لـلمـعـلومـات االئـتمـانـية بـحـضور
ـــعــلــومــات ــســؤولــ عـن نــظم ا ـــدراء ا ا
صارف االئـتمانيـة ومركزيات اخملـاطر في ا
ـركزيـة العربـية إلى جانب مـدراء شركات ا
رخص لها ـعلومات االئتـمانية الوطـنية ا ا
ركزية ومؤسسات النقد صارف ا من قـبل ا
الـعـربـيـة. كـمـا أخـذ اجملـلس عـلـمـاً بـتـنظـيم
الصندوق االجتماع الثالث والثالث للجنة
صـرفيـة بحـضور مدراء الـعربـية لـلرقـابة ا
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ائة عُـقِدَ االجتماع الواحد والتسعون بعد ا
ديرين الـتنفيـذي لصنـدوق النقد جملـلس ا
الـعـربي في مـدينـة أبو ظـبي بـرئـاسة عـبد
ديـر العام الـرحمن بن عـبد الـله احلميـدي ا
رئـــــيس مـــــجــــلـس اإلدارة. واســــتـــــعــــرض
االجـتماع تـطورات أنشطـة الصندوق وأهم
مـا قـام به في مجـاالت عمـله اخملـتلـفة خالل
الــــربـع الــــثــــاني مـن عـــام 2019 فـي إطـــار
Æ©2015- 2020) اسـتـراتـيـجيـته اخلـمـسـية
فــيـــمــا يــتــعــلق بـــنــشــاط اإلقــراض أحــيط
تعلقة بالقروض اجمللس علماً بالتطورات ا
ـها لـلدول الـتي وافق الـصنـدوق عـلى تقـد
األعضاء استجابة لطلبها االستفادة مجدداً
مـن مـوارد الــصــنـدوق إضــافــة إلى نــتـائج
ـتـابـعـة الــتي أوفـدهـا الـصـنـدوق بـعــثـات ا
لـلـوقـوف عـلى سـير تـنـفـيـذ برامج اإلصالح
ــدعــومــة بـقــروض من ــتــفق عــلــيــهــا وا ا

الصندوق.  
 ‰ULŽ« ‰Ëbł

وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان جدول
أعـمال اجمللس تضمن استعراضاً لتطورات
الــنـشـاط االسـتــثـمـاري لــلـصـنــدوق ومـنـهـا
ركـزية صـارف ا نـشـاط قبـول الودائع مـن ا
ومـؤسـسـات النـقـد الـعربـيـة وأداء احملافظ
االســتــثــمــاريــة والــتــطـورات فـي األسـواق

ــيـــة واإلجـــراءات الــتي  ـــالـــيــة الـــعـــا ا
اتـخاذها لتنـفيذ استراتيـجية الصندوق في
مـجال االستـثمار.  كـما أُحيطَ اجملـلس عِلْمَّاً
بــفـرص الــتــدريب الـتـي وفـرهــا الـصــنـدوق
خالل الـربع الثـاني العـام اجلاري لـلمالكات
ـالـية ؤسـسـات االقتـصـادية وا الـعـربيـة بـا
والـنـقديـة واإلحصـائيـة الرسـميـة في الدول
الــعـــربــيــة من خالل مــعـــهــد الــســيــاســات
االقــتـصـاديــة الـتـابع له. تــمـثـلـت نـشـاطـات
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اخلـطة الستراتيجية الـوطنية للسيطرة
ــيـكـروبــات ضـمن اطـار عـلى مــقـاومـة ا
الـصــحــة الــواحــدة بـحــضــور الــوكـيل
االداري لـلـوزارة مـهـدي سـهـر اجلـبوري
والـوكـيـل الـفـني لـوزارة الــصـحـة حـازم
عـبد الـرزاق اجلمـيلي ومـدير عـام دائرة

البيطرة صالح فاضل. 
‰u uðËdÐ lO uð

وقـال الــبــيـان ان (احلــفل شــهـد تــوقـيع
الـبـروتـوكـول اخلـاص بـالـسـتـراتـيـجـية
الــوطـنــيــة بـ الــوكــيل االداري لـوزارة
الـزراعة والـوكيل الفـني لوزارة الـصحة
والـــبـــيـــئـــة فــضـال عن الـــقــاء عـــدد من
الـكــلـمــات وعـرض فــيــلم وثـائــقي حـول
الـسـتـراتيـجـيـة الـوطـنـيـة والـتـعـلـيـمات
ضادات احلـيوية نع تـداول ا اخلـاصة 

الـبـيــطـريـة وفي خــتـام االحـتــفـالـيـة 
ــشـــاركــة في اعــداد تــكــر اجلـــهــات ا
اخلـطـة الوطـنـية. يـذكـر ان هذه اخلـطة
تــمت بــالـتــنــسـيق مـع وزارة الـصــحـة
والـبيئة وبالتعـاون مع منظمة الصحة

ية). العا

جانب من اجتماع
مجلس مديري

الصندوق العربي


