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والــتــضـــخم الــنــقـــدي في الــســوق عن
ــكن االعــتــمــاد طــريق احــصــائــيــات 
ـارس دوره في حتديد نـسبة علـيها و
الـــفـــائــــدة ويـــكـــون رقــــيب عـــلـى تـــلك
واضاف ان (الـبـنك قـام بدور الـعـملـيـة)
ـفـارز الـتـنـمـويـة اسـاسي في اقـراض ا
ــفــاصل االقــتــصــاديــة والــتــدخل فـي ا
وبـرغم من ذلك يــتـطـلب مـنه بـالــعـراق 
اجـــراءات لـــوقف جتـــاوزات الـــعـــمـــلــة
وتقـد اخلدمات لـلمواطن واعـتقد انه
مــا زال هـنـاك قـصــور في هـذا اجملـال).
وشدد رؤساء ثـمانيـة بنوك مـركزية من
ـتوسـط على مـنـطـقـة الـبـحـر األبـيض ا
ضـرورة أن تـأخــذ الـسـيــاسـة الـنــقـديـة
بـع اإلعـتـبار الـبعـد اإلجـتمـاعي.وقال
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دعا اخلـبيـر االقتـصادي مـاجد انـطوان
ركزي الى العمل على التنسيق البنك ا
ا الـيـة والـنقـديـة  بـ الـسيـاسـتـ ا
يــتالئم مع الــواقـع اجلـديــد لــتــحــقــيق
مشـيرا الـتوازن  بـ تلك الـسيـاستـ 
الى انه بـــالـــرغـم من االجـــراءات الـــتي
يعمل عليها البنك اال ان هناك نوعا من
القصور في هـذا اجملال.  وقال انطوان
لـ (الــزمــان) امـس ان (مـا مــطــلــوب من
البـنك لتـرجمـة هدف البـعد االجـتماعي
لـلـسيـاسيـة الـنقـديـة هو الـتـنسـيق ب
ـاليـة والنـقـدية لـتحـقيق الـسيـاسـت ا
ـا يـتالئم مع الـواقع اجلـديد الـتوازن 
مـن خالل مــــراقـــبــــة حــــركـــة الــــســـوق

ــدارس الــســـادس لــلــحـــديث عن ا
اخلاصة بالبن والتي انشات  ما
ب قيـام احلكم الوطـني  الى سنة
دارس اعرق1958 ومن ب تلك ا
ـــــــوصل االعـــــــداديــــــة مـــــــدارس ا
الــشــــــــــرقــيــة  كــمــا  اضــاء عــبـر
ـدارس الـبـنـات الــفــــصل الـسـابع 
ــــــوصـــــل لــــــلــــــفــــــتــــــرة من في ا
عـام1921-1958  كــمــا حتــدث في
ـــدارس الـــفـــيـــصل الـــثـــامـن عن  ا
الــتـابـعـة لـلـمـوصل والـتي تـقع في
ـــــديــــنـــــة  في عـــــدد من اطــــراف ا
ـديـنة .. ـركز ا الـنـواحي الـتابـعـة 
ـوسع اليــقـتـصـر بــحث الـكـاتب  ا
ــدارس في اضـــاءة تـــاريـــخـــيـــة ا
وابراز البصمات  النخبوية التي
دارس كانت وراء تـاسيس تـلك ا
ـــئـــات من خـــريــجـي تــلك البل  ا
احلــواضــر فــحـــسب بل  تــوسع
الـكـاتب في جـهــد مـهم ومـتـمـيـز
الضـــــــاءة تــــــــلك احلـــــــواضـــــــر
باوضاعها التي  زارها  الكاتب
مــــصـــورا في بــــعض الـــصـــور
الــتــاريــخــيـة الــتي تــضــمــنــهـا
الــكـتــاب  مــال تــلك احلــواضـر
والــنـخـب االداريـة الــتي تـولت
ــــدارس حلــــظــــة ادارة تــــلـك ا
اعـداد الــكـتـاب حـيث اسـهـمت
تــلك الـكـوادر االداريــة بـابـراز
جـــهـــود من تـــســـلـــمـــوا دفـــة
ـــــدارس في االدارة لـــــتـــــلك ا
عـــهـــود وســـنـــوات ســـابـــقــة
وكــانــهـــا اعــتــرافـــات  مــهــمــة

ا تركه االجداد لالجيال الالحقـة 
ـديـنة واالبـاء  مـبـرزين تـاريخـيـة ا
عبر تـلك احلواضر واروقـتها التي
ـــعــرفـــة عــبـــر اجــيــال اكــتـــنــزت ا
مـــتـــعـــاقــــبـــة لـــيـــســـهـم  الـــكـــاتب
ي عــلي جنم عـيـسى بـرفـد االكـاد
ــوصــلــيــة  والــعــربــيـة ــكــتـبــة ا ا
جـهود فكري  اليقتصر ية  والعا
ــديــنــة في بــالــبــحـث عن  ريــادة ا
مجال التربية والتعليم فحسب بل
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امي التي فـارقني وانا طـفل صغـير واالن حتسـست وفاءها من خالل
زوجـتـي الوالدهـا فـهـذه الـكـتـابـة مـهـداة الوالدي بـعـد ان سـهـرت عـلى
ــرأة وقـلــبـهـا ـزيـد مـن وحي هـذه ا كـتــابـتــهـا لــيال طـويال وســأكـتـب ا
االبـيض الوالدنا فـأرجوهم ان اليـفـضلـوا غيـرهـا احدا مـهمـا كان الن

الله شديد احلساب وهو يعلم ما تكنه االنفس.. 
ويعلم السر والعـلن فأقول..  اكبر وانا عـند امي صغير واشيب وانا
لـديـهـا طـفل هي الـوحـيـدة التي نـزفت مـن اجلي دمــــــــوعـهـا ولـبـنـها
ودمـهـا نـسـيني الـنـاس اال امـــــــي عـقـني الـكل اال امي تـغـيـر عليّ
الــعــالم اال امي.. الــله يــا امي كم غــســلت خــديك بــالــدمــوع حــيــنــمـا

سافرت! 
نام يوم غبت وكم ودعت الـرقاد يوم مرضت. الله يا امي وكم عفت ا
اذا جئت من السفر وقفت بالباب تـنظرين وعيناك تدمعان فرحا واذا
خـرجت من الـبـيت وقــفت تـودعـيـنــني بـقـلب يـقــطـر أسى الـله يـا أمي
حـمـلـتـني بـ الـضـلـوع ايـام االالم واالوجـاع ووضـعتـيـني مع اهـاتكِ
وزفـراتكِ وضـمـيتـيـني بـقبالتـك وبسـمـاتك الـله يا امـي التنـامـ ابدا
حـتى يـزور النـوم جـفـني وال ترتـاحـ ابـدا حتى يـحل الـسـرور عليّ
اذا ابـتـسـمت ضـحـكت وال تـدرين مـا الـسـبب واذا تـكـدرت بكـيت وال
تـعلـمـ ما اخلـبر تـعـذرينـني قـبل ان اعتـذر. الله يـا امي من مـدحني
صدقـته ولو جـعلـني امام االنـام وبدور الـتمـام ومنـذ ذمني كـذبته ولو
ـشـغولـة بـأمري شـهـد له العـدول وزكـاة الثـقـات ابدا انت الـوحـيدة ا

همومة بيّ.  وانت الفريدة ا
الـله يا امي انـا قضـيتك الـكـبرى وقـصتك اجلـميـلة وامـنيـتك العـذبة
حتـسـن اليّ وتـعـتذرين من الـتـقصـيـر وتذوبـ عـليّ شوقـا وتـريدين
زيد يا امي ليتني اغسل بدموع الوفاء قدميك واحمل في مهرجان ا
ــوت يـتــخـطــاك اليّ ولـيـت الـبـأس اذا احلـيــاة نـعــلـيك يــا امي لـيت ا
قصدك يـقع عليّ نـفسي حتدثـني بأن روحي فداك عـرفت ام لم تعرف
يا امي كـيف ارد اجلمـيل لك بعـدما جـعلت بـطنك لي وعـاء وثديك لي
ســقـاء وحـضــنك لي غـطـاء كــيــــــف اقـابل احــســـــــانك وقـد شـاب
رأسك في سـبـيل اسـعـادي ورق عـظـمك من اجل راحـتـي واحدودب
ظـهــرك ألنـعم بــحـيــاتي كـيـف اكـافئ دمــوعك الـصــادقـة الــتي سـألت
سـخـية عـلى خـديك مـرة حزنـا عـليّ ومـرة فرحـا بي النك تـبـك في

سرائي وضرائي.
يـا أمـي انـظـر الى وجـهك وكـانه ورقـة مــصـحف وقـد كـتب فـيه الـدهـر
ـشقـة بـسبـبي يـا امي انا ـعـاناة من اجـلي وروايـة اجلهـد وا قـصة ا
كلي خجل وحياء اذا نظـــــــرت الـيك وانت في ســـــــلم الشيخوخة
وانـا في عنــــــــفـوان الشـبـاب تدبـ عـلى االرض دبــــــيـبـا وانا اثب

وثبا. 
يا امي انت الـوحيـدة التي وفت مـعي يوم خـذلنـي االصدقاء وخـانني
االوفـيـاء وغـدر بي االصفـيـاء ووقـفت مـعي بـقلـبك احلـنـون بـدموعك
ـلــتـهــبـة تــضـمــ تـقــبـلـ الــسـاخــنـة بــآهـاتك احلــارة بـزفــراتك ا

تـضمـدين تـواس تـعـزين تسـل تـشـارك تـدعـ يا امي انـظر
الـيك وكـلـي رهـبـة وانـا انظـر الـسـنـوات قـد اضـعـفت كـيـانـك وهددت
اركانك فـأتذكر كم مـن ضمة لك وقـبلـة ودمـــــــعة وزفـرة وخـــــــطوة
ا جـدت بـها لي طـائـعـة راضيـة التـطلـبـ عـليـهـا اجرا وال شـكـرا وا

سخوت بها حبا وكرما. 
انـظـر اليك االن وانـت تودعـ احلـياة وانـا اسـتقـبـلـها وتـنـه الـعـمر
وانـا ابـتـدئـه فـأقف عـاجــزا عن اعـادة شــــــــبــابك الـذي ســكـبـته في
شبابي وارجـاع قوتك التي صـببتـها في قوتي اعـضائي صنعت من
لـبـنك وحلـمي نــسج من حلـمك وخـدي غـسل بـدمـوعك ورأسي نـبت
بـقــبالتك وجنـاحي  بــدعـائك ارى جــمـيــلك يـطــوقـنـــــــي فــأجـلس
امامك خـادما صـغيرا ال اذكـر انتـصاراتي وال تـفوقي وال ابداعي وال
ــكـانـتي بـ مـوهـبـتـي عـنـدك النـهــا من بـعض عـطــايـاك لي. اشـعـر 
نـزلتي عـند االصـدقاء وبقــــــــيمـتي عنـد الغـير. ولكن اذا النـاس و

جثوت عند قدميك فأنا طفلك الصغير.
لؤني اخلجل ويعـتريني الوجل فألغي دلل فأصبح صـفرا  وابنك ا
دائح النك ام ـال وانسى ا االلقـاب واحذف الشـهرة واشـطب على ا
وانـــا ابـن والنك ســــيـــدة وانـــا خــــادم والنك كـل شيء في حــــيـــاتي

فــأســمــحـي لي بــتــقــبــيل قــدمـــيك والــفــضل لك يــوم
تــواضـعت واذنت لــشـفـتي بــأن تـمــسح الـتـراب عن

قدميك.
رب اغـفر المـي وارحمـهـما كـمـا ربـتني صـغـيرا..
ـغـفرة يـارب يـارب يـامن التـخـفى عـليك وأسـالك ا

خافية.

اضـــاءتـه لـــتـــاريــــخـــيـــة قــــسم من
ـــــدارس الــــــتي بـــــقــــــيت تـــــؤدي ا
رسالـتهـا التـربوية  ومـنهـا مدرسة
شمـعون الـصفا ومـدرسة الـطاهرة
وومــدرســـة الــقــديـس عــبــد االحــد
االبـــاء الـــدومـــنــــيـــكـــان .. امـــا في
الــفـصل الـثـالث من الـكـتـاب فـابـرز
الـــــكـــــاتـب فـي ســـــيـــــاقه مـــــدارس
الـــطــوائـف الــديـــنــيـــة  الـــتــابـــعــة
للموصل  والتي قصد فيها الكاتب
ـدارس الـواقـعـة في اقـضـيـة تــلك ا
دينة منها  مدارس تقع ونواحي ا
في قـضــاء احلـمــدانـيــة  كـمــدرسـة
قـرقـوش لـلـبنـ  ومـدارس تـلـكيف
الــتي من بـيـنـهـا  مـدرسـة راهـبـات
الــقــديــسـة كــاتــريــنــا في تــلــكــيف
ومـــــدارس الـــــقــــوش  وبـــــرطـــــلــــة
ـدارس تــقع وكــرمــلــيس اضــافــة  
ـتـاطق االيـزيـديــ  ومن بـيـنـهـا
مـدرسة عـدي بن مـسافـر  ومـدرسة
بــاعــذرة .. امـا في الــفــصل الـرابع
من  الـكـتـاب  فـقـد اضـاء من خالله
ـــؤســـســـات الـــكـــاتـب لـــتـــطـــور  ا
وصل الـتـعـلـيـمـيـة  احلـديـثة فـي ا
دارس منهـا  حديثه عن تـاسيس ا
احلـديــثـة  ومن ثم  بــروز مـديــريـة
ـوصل  ونـظـام مــعـارف (تـربـيــة) ا
علـم  اضافة االمتحـانات ودار ا
ـهنـية  وتـطور نـظام لالعـداديات ا
الـكشـافـة  ومعـاناة الـطـلبـة  وتابع
الـكــاتب في سـيـاق الـفـصل الـتـالي
مــداس الـبــنــ  الــتي اســـــــــست
نهاية  العهـد العثماني  حتى قيام
 احلـــــــــــــكــم الـــــــــــــوطــــــــــــــنـي  فـي
ــــبـــرزا الــــــــعـــراق 1921-1868 
مــدارس كــثــيـــرة انــشــئت في تــلك
احلـقـبـة ومن بيـنـهـا  مـدرسة راس
الـــكـــور ومـــدرســـة  بـــاب الــبـــيض
ــــدرســـة ــــوصل  وا وثـــانــــويــــة ا
اخلــــضــــريـــة  ومــــدرســــة شــــمس
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فـــيــمــا خـــصص الــكــاتـب الــفــصل

االتــابـكي  والـعـثـمـاني مـؤكـدا بـان
الــتـــعــلــيم ازدهــر فـي فــتــرة  حــكم
ـوصل  عبر الدولـة االتابكـية  في ا
ـدارس الـتي قـامت بـتـخريج فـتح ا
اعـداد هائـلـة  من الـطلـبـة في شتى
ـدارس انــواع الــعـلــوم  ومن بــ ا
التي خلص الكاتب بروزها في تلك
درسة النظامية  ومدرسة الفترة  ا
درسة االتابكية  كما الطغرائي  وا
ابـرز في ســيـاق الــفـصل ذاتـه نـبـذ
دارس التي واستعراضات بشان ا
ــوصل ابــان الــعــهــد انــشــات في ا
الـــعـــثــــمـــاني  مـن خالل خـــضـــوع
ـديـنـة  لـدائـرة انــفـوذ الـعـثـمـاني ا
لـلـفـتـرة  من 1918- 1517م وسلط
دارس التي الضـوء على عـدد من ا
انــشـات في تــلك احلــقـبــة  ومـنــهـا
مـدرسـة  جـامع العـمـريـة  ومـدرسة
طه  افــنـدي مـحـضـر بـاشـا  .. وفي
الـفــصل الـثـاني من الـكـتـاب نـاقش
الكـاتب  مدارس الـطوائـف الديـنية
ــوصل واالجــنــبــيــة واالرمن  في ا
مـبـرزا في سـيـاق افتـتـاحه لـلـفصل
ذكـور  استعـراضا حـول  بدايات ا
ــدارس الــتــابــعــة افــتـــتــاح  تــلك ا
لـلـطـوائـف الـدينـيـة  والـتـي شـيدت
بــحـسب الــكــاتب  نـهــايــة الـعــصـر
الـعثمـاني  حيث تـبنـتهـا  البـعثات
التبشيرية  الدومنيكانية حيث بلغ
وصل عـدد مدارس الـطـوائف في ا
مدرسة منها  ابتدائية ورشدية 57
 واعـــداديـــة  و 45 مـــدرســـة غـــيــر
مـــرخــــصـــة   26 لــــلـــكــــلـــدان و10
للـسريان و7 لالرمن البروتـستانت
ـدارس  تـمارس حـيث بـقـيت تـلك ا
مـهـامـهـا حــتى  اتـخـذت احلـكـومـة
دارس العـراقية  قـرارا بتـحويلـها 
ــدارس الــتي رســمـيــة  ومـن بـ ا
وردت في ســــالــــنــــامــــات الــــدولـــة
ــؤلف  الى الـــعــثــمـــانــيــة  اشـــار ا
مـدرسـة الـقـلـعـة االولـيـة  ومـدرسـة
شـعبـة مـار يوسف ومـدرسـة الست
مـر لـلبـنـات كـما ابـرز الـكاتب في

اسـهامـاتها فـي  استـقطاب الـنخب
الــعـلـمــيـة واالحــتـفــاء بـهـا فــكـانت
دارس التي محطـات احلديث عن ا
انـشئت في احلـقب الـتي انـتـخـبـهـا

الــكـاتب لـتـكــون رصـدا مـوسـعـا
فــرصــة اخـرى لــلــحـديـث عن جـانب
اخــر اكـثــر اهــمـيــة من خالل  اثـراء
ـعرفـية عـرفي باجلـهود ا اجلانـب ا
دينة وولعـهم بتلقي العلوم البناء ا
ــعـرفـة  مــحـطـمــ قـيـود اجلـهل وا
والتـخلف التي اسـتشـرت في عهود
سـابــقـة لـيـحـاول االبـاء االجـداد من
اســتـقــطــاب حــواضـر عــلــمـــــــــــيـة
رصـيــنـة وبــاالسـتــــــــعــانـة بــنـخب

بـــااللــتــزام بــاحلــدود الــدنــيــا اخلــاصــة
الفـتـا الى ان ـال) ـعـيـار كـفـايـة راس ا
(االلــتــزام بـــاحلــدود الـــدنــيــا ســـيــكــون
عتمدة باالستناد على طريقة احلساب ا
ـتـعـارف عـلـيـهـا). من وفـقـا لـلــسـيـقـات ا
جــهــة اخــرى احــبـطـت هـيــئــة الــكــمـارك
تـهـريب نحـو مـئـة ألف دوالر عـبـر مـطار
النجـف الى دبي.وقالت الهـيئـة في بيان
امس إن (الــعـامـلــ في كـمــارك الـنـجف
تـــمــكـــنــوا من احـــبــاط تــهـــريب عــمالت
مخـتـلفـة ما يـعادل مـئـة ألف وسبـعمـائة
دوالر  حاول مسافـر عراقي تهـريبها من
واشار الى ان (مـوظفي طـار إلى دبي) ا
الهيئة تمكنـوا من كشف عملية التهريب
واطن اُحيل مبينا ان (ا أثناء التفتيش)
بالغ الى اجلـهات اخملتـصة ألتخاذ مع ا
األجـــراءات الــقـــانــونـــيــة بـــحــقه وفقــاً

للتعليمات والقوان النافذة). 

ـعهد األوروبي لـلبـحر األبيض رئيس ا
ؤتمر توسط سينان فلورنسا خالل ا ا
ــتـوسـطـيـة ـركـزيـة ا الـرابع لـلـبــنـوك ا
الــذي عـقـد فـي تـونس (يــجب أن تـأخـذ
السـياسـة النـقدية الـتي تهـدف للـحفاظ
عـلى التـوازنات الـكبـرى بعـ االعتـبار

البعد اإلجتماعي).
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كن حتقـيق اإلستقرار اال وأضاف (ال 
ــــتــــقــــاسم وتــــقــــلــــيص بــــالــــنــــمــــو ا
وعـــد فــلــورنــســا أن (خــلق الــتــفــاوت)
مـواطن العـمل الالئـقة والـدائـمة يـشكل
الــتــحــدي األكــثــر تـعــقــيــدا وفي نــفس
الــوقت احلل األكـثــر جنـاعـة لـلــمـشـاكل
اكـد الـتي تــعــوق الـنــمـو). مـن جـانــبه 

بغداد
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قد تثير جـولة رئيس اجلمهـورية برهم صالح في عدد من دول اجلوار
العديد من التساؤالت بشأن ما الذي يريده العراق من محيطه العربي
قـابل للـحفـاظ على خـيط رفيع واالقـليـمي وما الـذي يجب ان يـقدمه بـا
من الـتـوازن احلـذر الـذي رسـمه لـعـالقـاته بـتـلك الـدول وانـعـكـاسـاتـها
ـستـقـبلـية عـلى الـداخل العـراقي . صـالح كان واضـحـا في الرسـالة ا
التي حـاول ايصـالهـا والتي تذهـب باجتاه ان الـعراق لم يـعد يـتسامح
او يـسـمح بان يـجـعل من أراضيـه ساحـة لـلصـراع اإلقـليـمي ويـحاول
جاهـدا ان ينأى بـنفـسه عن تداعيـات ذلك الــــصـراع من خالل إقناع
صالح جميع األطراف بقدرته على إيــــــجاد ارضية مناسبة لتالقي ا
الـتي البــد ان تـكـون مـنــسـجـمـة مـع مـصـــــــلـحــته الـوطـنـيــة بـالـدرجـة

األساس . 
وتتمحور مالمح السياسة اخلارجـية التي يحاول ان يسوقها الساسة
العراقيون حول العالقات التجارية التي يتمتع بها مع جميع األطراف
ـتــخـاصــمـون حــتى وان فـرقــتـهم ـكن ان يــجـتــمع حــولـهــا ا والـتـي 
النـزاعـات ومـقاصـد الـهـيمـنـة وأالعـيبـهـا الـسيـاسـيـة . الدول الـعـربـية
احمليطة بالـعراق ترى في االقتصاد مـنفذا تلج من خالله الى الداخل
الــعـراقي لـتـحـقـيق نـوع من الــتـوازن في الـعالقـات الـتي يـراد لـهـا ان
ـا في كـفـة الـصـراع مع حتـقق فـي وقت الحق نـوعـا من الـتـكــافيء ر
صالح خصمها اإليراني والتنافس على نوع من التأثير الذي تخلقه ا

تبادلة .  االقتصادية ا
ويـرتـبط الـعـراق بـتـحـالـفـات وثـيـقـة مع واشـنـطن الـتي تـمـتـلك بـدورهـا
اثـلة مع دول اخلليج وهي تدفع باجتـاه تهيئة بيـئة مناسبة حتالفات 
ـرحـلـة الالحـقـة لـتـطـبيق لتـقـارب اكـثـر بـ اجلـانـبـ خصـوصـا في ا
الــعـقــوبـات عــلى ايـران  لــكن الــعـراقــيـ هم اكــثـر إدراكــا بـطــبـيــعـة
نـطقـة وتوجب عـليـهم مزيدا عـقدة الـتي تفـرضهـا ظروف ا العـالقات ا
من احلـذر في تـعــامالتـهم .  الـعــراقـيـون لن يــتـخـلّـوا عن حتــالـفـاتـهم
ة مع طـهران  لكنهم في ذات الـوقت يرغبون اكثـر بالتقارب مع القد
عمـقهم الـعربي  واجـتذاب األمـوال اخللـيجـية في مـشاريع اسـتثـمارية
ـشاكل االقتـصاديـة التي يعـاني منـها الداخل توفـر حلـوال لكثـير من ا
الـعـراقي وأبـرزهـا تـوفـيـر فـرص عـمل جلـيـوش من الـعـاطـل وحتـريك

عجلة االقتصاد . 
وبات الساسة في العراق مدرك لتداعيات الصراعات واألثمان التي
تكلفهـا  خصوصا مع نذر مـعركة تلوح في األفق ومـحاوالت أمريكية
الحتواء تمـدد النفوذ اإليـراني في اكثر من منـطقة في الشرق األوسط
علن عازم على احكام الطوق . األمريكيون وكما يبدو من خطابهم ا
على اإليرانيـ في محاولة إلجـبارهم على اجللـوس الى طاولة احلوار
مجـددا  وهم مدركـ تمـاما ان طـهران لن تـكتـفي بالـوقوف والـفرجة

بل سـتـحــاول اسـتـخـدام كل مـا تـمـتـلـكه من وسـائل
لــلـمـواجـهـة . وبـ هـذا وذاك يــسـعى الـعـراقـيـون
لـلـحـفـاظ عـلـى شـعـرة مـعـاويـة مــحـاولـ جتـنـيب
بالدهم اثـار ذلك الـصـراع من جـانب  واحلـفاظ
ـتخـاصم على مـستوى من الـعالقات مع كال ا

وحلفائهما من جانب اخر.
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شهدت االوساط  الـتربوية  صدور
اوسـع دراسـة حـضـاريـة تـاريـخـيـة
ي الــــدكـــتـــور عــــلي جنم لـالكـــاد
وصل ) عيسى  بعنوان (مدارس ا
اسهم مـن خاللهـا الكاتـب بتسـليط
الــضـوء عــلى مــا تـمــتـلــكه مـديــنـة
ــوصل مـن بــعــد مـــعــرفي ويــادة ا
الفـتــة بـشـان احلــواضـر الـعــلـمـيـة
وتـخــريج الــنــخب  الــتي اســهـمت
بــتــوفـــيــر اشــعـــاع الــعــلـم ونــقــله
الصـقـاع العـالم اخملـتلـفـة ..الكـتاب
الــصـادر  بـطـبـعـته االولى االنـيـقـة
ـمـيـزة  عن دار الـكـتب الـعـلـمـية وا
فـي بـــيـــروت  جـــاء  بـــنـــحـــو 600
صفـحـة من الـقـطع الـكـبـيـر لـيـكون
مـوسـوعـة مـهــمـة وبـارزة ومـصـدر
ـيــ بـتــتـبع لــلـبــاحـثـ واالكــاد
ـــعـــرفـــة الـــتي مـــنـــاهل الـــعـــلم وا
ـــديـــنـــة احـــتـــضـــنـــتـــهـــا اروقـــة ا

التاريخية على مر االزمان .
WFÝ«Ë WÝ«—œ

ـوسـوعي وابـتـدا  الـكـاتب كـتـابه ا
بــاي من الــقــران الــكــر لــيــتـبــعه
ـــرحــوم بــاهـــداء  الـى شـــقــيـــقـه ا
مــحــمـــد جنم عــيـــسى ثم ابــرز في
ــقـدمــة دافـعه لــتــقـد مــثل هـذه ا
الــدراســة الــواســعـة عـن حــواضـر
ـعـرفـة.  مـشـيـرا ان طـرق الــعـلم وا
ؤسسات التعليمية  من موضوع ا
ـواضــيع الـتي اسـهـمت في بـنـاء ا
فـكـر االمـة  وثـقـافـتـهـا ونـهـضـتـهـا
وحـــركــتـــهـــا  مـــعـــززا دافــعـه بــان
ــــذكـــورة  هــــدفت الى الــــدراســـة ا
اظهار الـتجذر التـاريخي  والسبق
ــــدارس في مــــديــــنـــة في بــــنــــاء ا
ـوصل  بـوصـفهـا مـحـطة  كـبـيرة ا
لتـنويـر عقـول طلـبتـها  في االبداع
والــتـفـوق والـنـهـوض في مـجـاالت
احلـــــيــــاة اخملــــتــــلــــفــــة . واضــــاء
ـي عــلي جنـم عــيـــسى في االكــاد
ســـيــاق الـــفـــصل االول لـــلـــكـــتــاب
ـــوصـل  من الـــعـــهـــدين مـــدارس ا

ـعرفي مـهمـة في تـرسيخ اجلـانب ا
لـلمـديـنة  وكـان  الدكـتـور علي جنم
ـسع عـيــسى من خالل كــــــــــتـابه ا
والــدراسـة الـتــاريـخـيــة  يـؤكـد بـان
ـوصل ومـهـمـا مرت به من مـديـنة ا

خــــطـــوب احملـن ومـــرارة االزمــــنـــة
الـقـاسيـة فـستـبـقى كطـائـر العـنـقاء
الذي يـنبعث من الـرماد  نـافضا كل
اتــربــة اجلـــهل  مــدونـــا في لــوحــة
الـتـاريخ اعـــــــــــتـرافـا بـجـــــــــهـود
ديـنة كل  مـا عـــــــاش عـلى تـراب ا
حــافـــظــا له اســهــامـــاته اجلــلــيــلــة
بـــــاضــــاءة حــــروف الــــعــــلـم عــــلى

دينة .. صفحات ا
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رأى اخلبير الـقانوني طارق حرب
ان تـــأجــيل احملـــكــمـــة االحتــاديــة
واد شركة العليا لدعوى الطعن 
الـنـفط الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة يوافق
الــقـــانــون من اجل الـــوصــول الى
ــســـائل الـــفــنـــيـــة الــتـي تــخص ا

الــقـضـيـة. وقـال حـرب لـ (الـزمـان)
امـس ان (لــــلـــــمــــحـــــكــــمـــــة احلق
القانوني في انتداب خبير ام عدد
سائل الـفنية من اخلبـراء لبيـان ا
تـعلقـة بقانـون الشركـة والسيما ا
انـــهـــا تــــتـــضـــمـن الـــتـــنــــقـــيب و
اسـتـخراج وبـيع الـنـفط فضال عن

عـالقــته بــقــانـــون الــنــفط والــغــاز
وكـــذلك بـــاجلــــوانب الـــواقـــعـــيـــة
اخلاصة بالعمليات النفطية حل
الـوصـول حلـقـيـقـة االمـر). واجلت
ــواد احملـــكــمـــة دعــوى الــطـــعن 
قـانـون الـشـركة رقم  4 لـسـنة 2018

قبل . الى الشهر ا
ـــتــحــدث الــرســـمي بــأسم وقــال ا
احملكمة  إياس الـساموك في بيان
تـلقـته (الزمـان) امس إن (احملكـمة
عـقدت جـلسـتهـا برئـاسة الـقاضي
مــدحت احملــمــود ونــظــرت دعـوى
قـدم ببـعض مـواد قانون الطـعن ا

الشركة رقم  4لسنة 2018).
واضـاف أن (احملـكـمـة اسـتـفـسرت
من خالل وكالء االطـراف أن هـناك
مشروع قانون جـديد للشركة وعن
مـبـيـنا ان ـر بـهـا) ـراحل الـتي  ا
(وكــيل الــشــخص الــثــالث رئــيس
مـجــلس الــوزراء اكــد إن مــشـروع
الــقـــانــون اجلــديــد  فـــيه تالفي
الـــكـــثـــيـــر من مـــواطن اخلـــلل في
الــقـــانـــون احلــالـي وقــد اعـــتـــمــد
السيـاسة النفطـية التي تقـتضيها
مصلحة البلد ووافق عليه مجلس
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ـركزي التونسي مروان محافظ البنك ا
العباسي إن (نسبة البطالة لن تتراجع
موضـحا اال إذا ارتفـعت اإلستـثمـارات)
أن (هــذه االسـتـثــمـارات إنــخـفـضت من

ئة من الناجت الداخلي اخلام 26 با
ـــــــــئـــــــــة خـالل بـــــــــضع الى  18 بـــــــــا
الفـتـا الى انـه (يـجب الـعـودة سـنــوات)
خالل االربـع الـى اخلـــــمـس ســـــنـــــوات
ـئـة ــقـبـلـة الـى نـسب تـفـوق  26في ا ا
لـــــــنـــــــتـــــــمـــــــكـن مـن خـــــــلـق مـــــــواطن
مستـنكـرا (مضاعـفة االجراءات العـمل)
ــتــوسط وفي الــوقــائــيــة في جــنــوب ا
ــــؤتــــمــــر شــــمــــاله خـــــاصــــة). وضم ا
مسـؤول في بـنوك مـركزيـة من تونس
ـغـرب واجلـزائـر ولـيـبـيـا واسـبـانـيا وا
ـــنــاقــشــة دور وفـــرنــســا وايـــطــالــيــا. 
الـسيـاسـة في خلق مـواطن الـعمل وفي
حـلقـة الـنمـو انطالقـا من االسـتثـمارات
العمـومية واخلـاصة والدولـية.وتواجه
تـونس مـشاكـل اقتـصـادية كـانت سـبـبا
في تفاقم االضطرابات االجـتماعية منذ
ثورة  2011ووفقا للبـنك التونسي فإن
ـئة الـنـمـو وصل الى مـسـتـوى  2,6بـا
خالل الـعـام اجلـاري وال تـزال الـبـطـالـة

ئة.   15 با مستقرة عند 5 
W¹UH  —UOF

ــركــزي فـي غــضـــون ذلك الــزم الـــبــنـك ا
ــعـيـار ــصـارف الــتـجــاريـة  الــعـراقي ا
ال بـاحلـدود الدنـيـا. وقال كفـايـة راس ا
الـــــبـــــنك فـي بــــيـــــان امس انـه (من اجل
مـواكــبـة الـتــطـورات اخلـاصـة بــالـنـظـام
ي وبغية الوصول الى ما صرفي العا ا
اكـدت علـيه مـقـررات جلنـة بـازل للـرقـابة
ــصــارف الـتــجــاريـة ــصــرفـيــة نــلـزم ا ا

الـــــوزراء واحـــــيل الـى مـــــجـــــلس
وتابع الساموك النواب للتـشريع)
أنه (تـــقـــرر تـــأجــــيل الـــنـــظـــر في
ــقـدمــة عـلـى الـقــانـون الــطـعــون ا
احلــالي الى يــوم  23 من الـــشــهــر
ـقــبل لـغــرض الـوقـــــــــوف عـلى ا
أقــوال االطـــــــــراف عــلـى مــا جـاء

في تــــقــــريـــر اخلــــبـــيــــر الـــذي 
انتدابه).

WŠUÞ« œuNł

الى ذلك كــشف مــجــلـس الــقــضـاء
االعـــــلى عـن جــــهـــــود االطـــــاحــــة
بــعـــصــابــات اخلــطـف في بــغــداد
والـتي انخـفـضــــــــت بنـسـبة مـئة
مـشــيـرا الى ان أفـراد تـلك ـئـة  بــا
الـعـصـابـات يـواجـهون  638حـكـما
ـؤبد.وقال اجمللس في باإلعدام وا
بـيـان امس ان (إجراءات قـضـائـية
سريعة اسهمـت في إطاحة الكثير
من هـذه الـعـصـابـات الـتي انـتـحل
بـــــعـــــضـــــهــــــا صـــــفـــــة جـــــهـــــات
واضـاف ان (التـحـقيق في أمـنيـة)
هـذه اجلــرائم اوكل إلـى مـحــكــمـة
ــركــزيــة اخملــتــصــة الــتــحــقــيـق ا
ـــة بـــقـــضـــايـــا اإلرهـــاب واجلـــر

مشيرا الى انه (بعد عمل نظمة) ا
اسـتثـنائي بـالتـنسـيق مع اخلاليا
األمنـية أفضت اجلـهود القـضائية
إلى انـــخـــفـــاض جـــرائم اخلـــطف
ـنــظـمـة في بــغـداد بـنـســبـة مـئـة ا
اكــد الـــقــاضي ــئـــة) . بـــدوره  بـــا
اخملـتص بـقـضايـا خـلـية مـكـافـحة
اخلـطف والـهـيـئـة التـحـقـيـقـية في
قيـادة عـمـلـيـات بـغـداد جـبـار عـبد
دلـي أن (االحــكــام الـصــادرة الــتي
طالت عناصر هذه العصابات كان
مـبـيـنا ان اغلـبـهـا اإلعـدام شـنـقـاً)
(أغلب عـملـيات اخلـطف كانت تتم
فـي جـــــــــــانـب الـــــــــــرصـــــــــــافــــــــــة
ــدة بــ واوضـح ان (ا بــبـــغــداد)
إصـــدار قـــانـــون الـــعـــفـــو الـــعـــام
وتعديله كانت كفـيلة بخروج كثير

.( دان من ا
WLEM   UÐUBŽ

شكلة اطاحت مؤكدا ان (اخللية ا
بـنــحـو  374 مـتــهـمـاً مـوزعـ بـ
شـكل عـصـابـات مـنـظـمة لـلـخـطف
ويـتـراوح مـعـدل افــراد الـعـصـابـة
الــواحــدة من   3الى   14فـرداً وان
حكما قد صدر بحقهم من قبل 638

مـحــاكم اجلـنـايـات كـون كل مـتـهم
ـــــــــة وان ارتــكب اكــثــر من جــر
اغـلب هـذه االحـكـام االعـدام شـنـقاً
ــئــة ـــوت بــنــســبــة  90بــا حــتى ا
والـبـقـية كـانـت احـكـاماً بـالـسـجن
ـــؤبـــد).مـــشـــيـــرا الى ان (اغـــلب ا
ـتـهـمـ عـمـلــيـات الـقـبض عــلى ا
يـصـاحـبـهــا حتـريـر اخملـطـوف او
ــواطـنـ الى داعـيـا ا الـضـحــيـة)
(االبـالغ عـن حـــــــــاالت اخلــــــــــطف
ـشـابـهـة لـيـتـسـنى الـقـبض عـلى ا
).  وأعـلن اجملــلس عن اخلــاطــفــ
تـشـكـيل مـحـكـمـتـ جـديـدتـ في
نـــاحـــيــتـي ام قــصـــر والـــســـيـــبــة
الـتـابـعتـ الى مـحـافظـة الـبـصرة
لترتبط بـرئاسة محكـمة استئناف
الــبـصــرة االحتــاديـة. وقــال بــيـان
ـــــركــــز االعالمي صــــــــــــادر عن ا
لـــلــمــجـــلس أن (احملــكـــمــة األولى
شـكـلت بـاســــــــم دار الـقـضـاء في
أم قـــصـــر والـــثـــانـــيـــة بـــاسم دار
القـضاء في الـسيـبة عـلى ان تضم
كل مـــنــهــمــا مــحــاكم الــبـــــــــداءة
واالحوال الشــــــــخصية ومحكمة

اجلنح ومحكمة التحقيق). 
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