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سؤولي النجف »ŸUL²ł∫ وزير التجارة خالل اجتماعه 

ودروســا لـلــمــوسـيــقى والــبــالـيه
وأدخــلـت نـــظـــام قــراءة لـــلـــكـــتب
ــتــنـوعــة الــذي يـتم اخلــارجـيــة ا
حتت رقـــــــابـــــــة وإشـــــــراف إدارة
ــدرســة مـع تــوفــيــر شــعـــــــــبــة ا
ـرضـة تـعـنى بـصـحة صـحـيـة و

الطالب). 
ـــشـــروع يــــهـــدف الى وقــــال ان ا
ـيـة في مـواكـبـة الـتــطـورات الـعـا
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اعـــلن رئـــيس جلـــنـــة الـــتـــربـــيــة
والـتـعـلـيم في مــجـلس مـحـافـظـة
ديـالى احـمد الـربـيـعي  عن قرار

بشأن محاضري التربية. 
وقال الـربـيعي  لـ (الـزمان) امس
ان (مجلس ديـالى ناقش بـجلسة
رســمــيــة بــحـث مــلــفــات مــهــمـة
تـخص الــشـأن احملــلي حملـافــظـة
لـفات ديـالى) مبـينـا ان (ابـرز ا
الـتي تـمت مـنـاقـشـتـهـا هـو مـلف
نـــقص الـــكــوادر الـــتــربـــويــة في

دارس).   ا
وأضـاف الـربـيـعي  أن  (اجملـلس
كلف مديرية تربية ديالى بإجراء
دراســـة مـــتــــكـــامـــلــــة عن نـــقص
ـدرس ـعلـمـ وا الـكـوادر من ا
في مدارس احملـافظة السـيما في
ــنـاطق الــنـائــيـة فــيـمــا صـوت ا
عـلى الـغـاء قـرار سـابق لـه بـشأن
الــــغــــاء اصـــــدار اوامــــر اداريــــة

للمحاضرين). 
وأشار  الربيعي الى أن  ( القرار
يعد ضوءاً اخضر إلصدار اوامر
ة اداريـة جديـدة وجتـديد الـقـد
من اجـل حل مـــشــكـــلـــة الـــنــقص
احلاصل في كـوادر التـربوية في

دارس). بعض ا
وتزامـناً مع إنـطالقة عام دراسي
ــؤســســات جــديــد وإســتــعــداد ا
الـتربـوية والـتعـليـميـة إلستـقبال
طالبـهـا تـسـعى هـيـئـة إسـتـثـمار
بـغـداد الى تـشـجـيع مـشـاريـعـهـا
اإلســــتــــثـــمــــاريـــة فـي الـــقــــطـــاع

الــتــعــلــيــمي وتــقـد الــدعم لــهم
ســــواء كــــانـت قــــيــــد اإلجنـــاز أو
مــــشــــاريع مــــنــــجــــزة ومـن هـــذه
ــشــاريع (مـدارس عــشق بــغـداد ا
لـلـمـعـرفـة ) الــتي نـفـذتـهـا شـركـة
الــفــنــاء الـــهــنــدســيــة لــلــتــجــارة
ــقـاوالت الــعــامــة في مـنــطــقـة وا
زيـــونــة والـــفـــرع اآلخــر لـــهــا في

نصور.  ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ــشـروع عــبـارة عـن مـدرسـة ان (ا
وذجية صممت بإسلوب أهلية 
مـــــعـــــمـــــاري حـــــديث مـع مالعب
ومـــبــــنى لإلدارة ومــــخـــتــــبـــرات
ومسرح وسينما ومسبح ومدينة
مـائـيــة وغـرفـة مـوســيـقى وغـرف
تـــســــجـــيـل نـــشـــاطــــات الـــطالب
وصـفـوف دراسـيـة تـضم (ريـاض
ــراحل اإلبـــتــدائــيــة  أطــفـــال  ا
الثانوية ) تشمل اقساماً مختلفة
ونــشـاطــات تـعــلـيــمـيــة مـتــنـوعـة
وتـعمل بـكـوادر محـليـة وأجـنبـية
مــتـمــيـزة والــتي تـنــفـرد بــهـا عن
ـماثـلة لـها شـاريع ا غـيرهـا من ا
إذ عــمــدت إدارتـــهــا عــلى إدخــال
ـــنــاهج الـــدولــيــة و األســـالــيب ا
والـطـرق الــعـلـمـيـة والـتــعـلـيـمـيـة
احلـديـثـة الــتي تـعـمـل عـلى بـنـاء
شخـصـيـتـهم وتـنـمـيـة مـهـاراتهم
ــا يـــؤهــلـــهم لــلـــمــشـــاركــة في
ـشـاركـة في مــنـافـسـات دولـيـة وا

ية). محافل ومسابقات عا
ـــدارس  واضــــاف الـــبــــيـــان ان ا
ـنـهجـهـا اللـغـة التـركـية اضـافت 

ــســتــوى لــتــرقـــــــى أن تــكــون 
وذجية .  دارس األ ا

هــذا وقـد حـصــلت مـدارس عـشق
بــغـداد عـلى مــوافـقـات وإعـتـراف

وزارة الـــتـــربــــيـــة بـــهـــا كـــمـــا 
ـهـا في وقت سـابق من قبل تـكر
هـيـئة إسـتثـمـار بغـداد ورئـيسـها
ــهــنـدس شــاكــر الــزامــلي الـذي ا
أثنى وفي أكـثر من مـناسـبة على

اجلــهــود الـــتي بــذلــوهــا إلتــمــام
ــشــروع في الـــوقت الــذي حــدد ا
لـــهـم مع إســــتـــمــــرار جــــهـــودهم
وتـــعـــاظـــمــهـــا فـــيـــمــا يـــقـــدمــوه
لــلــطــــــــلــبــة من مــهــارة وكــفـاءة
وخـبــرة جتـعــلـهم الــيـوم من أهم
ـــــنـــــفـــــــــذة ـــــؤســــــــــــســـــات ا ا
إســتــثــمـــاريــاً في الـــعــاصـــــــمــة

بغداد).
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بغداد
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ـشــاركـة في االحـتــجـاجـات الــتي خـرجت يـوم 10\25 هي االكـثـر يـبــدو لي ان ا
ا فيها تظاهرات يوم 1 /تشرين االول نضـوجا من جميع التظاهرات السابـقة 
فقـد تبـلورت رؤيـة سياسـية بـعيـدة عن احلاالت االنـية  الـتي تطـالب بحل مـشاكل
البـطالـة وتوفـير فـرص العـمل وباقي اخلـدمات الـضروريـة! لقـد حددت الـتظـاهرة
هدفـها بشكل واضح وهو هدف سياسي ال يرض اال بأستقالة احلكومة وتشكيل
حكومـة مؤقته تشـرف على اجراء انتـخابات مخـتلفة عن االنـتخابات الـسابقة من
ثلي خالل تغـيير قانـون االنتخـابات وضمـان نزاهتهـا  حتت اشراف القـضاء و
نظـمات الدولـية وهنـاك حاجة ألجـراء تغيـير بالـدستور بـعيدا عن تـعقيدات عن ا
آلـيـة الــتـغـيـيـر الـتي نص عـلـيـهـا الـدسـتـور نـفـسه! االصـرار عـلى الـتـمـسك بـهـذا

! الدستور الذي كتب بشكل ووضع غير مالئم
كما نـضجت تصـرفات احلكومـة بشكل مقـبول فلم تفـرض حظر التـجوال وتقطع
ـتـظــاهـرين من الــوصـول الى سـاحــة الـتـحــريـر لم يـتم جــمـيع الـطــرق لـتـحــرم ا
ـسـيل ـطــاط والـغــاز ا اسـتـخــدام الـرصـاص احلـي لـكن اســتـخـدم الــرصـاص ا
للـدموع بشكل مفـرط خاصة جتاه من يريـدون ان يعبروا جسـر اجلمهورية رفع
عـلومات (عـدم قطع الـنت ) بعد ان ثـبت فشـلها سـابقـا لوجود سيـاسة حصـار ا

علومات). ية اسمها (سوق ا سوق عا
تظـاهراصبح اكثر وعيا فأخـذ يصرخ بأنه ال يريد اليـوم تعييناً او قطعة ارض  ا
ـهدي وتشكيل او راتباً ومـنحة بل هو خـرج يطالب بأستـقالة حكـومة عادل عبد ا
حـكومـة انـقاذ وتـصـريف اعمـال لـلتـحضـيـر ألنتـخـابات نـزيـهة بـإشـراف القـضاء
ـيـة بـعــد اجـراء تـعــديل الـدسـتـور وقــانـون االنـتــخـابـات وكـذلك ـنــظـمـات الـعــا وا
تـظـاهرين قـد تطـور كثـيرا ـفـوضيـة العـليـا لالنتـخـابات! من الـواضح ان وعي ا ا
طـالب سيـاسـية ولـيس مطـاليب خـدمـية وحـاجات  وقـد نشـكل على واصبـحت ا
ـتـظاهـرين اعـمال احلـرق في احملـافظـات والـتي بدورهـا تـولد اسـتـخدام الـعنف ا
تظاهرين في فـرط وتعطي حجة لهذا االستخدام وهو غير مبرر! كما ان على ا ا
ـنطـقة سـاحة الـتـحريـر ان ال يحـاولوا عـبـور جسـر اجلمـهوريـة ومـحاولـة دخول ا
اخلـضـراء ألن ال فـائـدة مـن ذلك بـيـنـمـا حتـويل االحـتــجـاجـات والـتـظـاهـرات الى
اعـتـصامـات في سـاحة الـتـحريـر وهي تـمثل رمـزا مـعنـويـا يكـون اكثـر فـائدة من

نطقة اخلضراء! ا
لكه من ا  قراطية ال بد ان يـكون اهال لها الشباب  ـارس الشعب الد لكي 
غـامرة وحب احلـياة وقـبول التـحديـات هو من سوف ـبادرة وا حيـوية الطـموح وا
ـعادلـة عـلى الـطـبقـة الـسـياسـيـة الـفاشـلـة  وعـلى االباء يـحقـق االهداف ويـقـلب ا
مسؤولـية التخلي عن العاطفة فهي تولد االستسالم والضعف حينما نزل ولداي
احـسـان ومازن الـى ساحـة الـتحـريـر للـمـشـاركة في االحـتـجاجـات  كـان اخلوف
ا جـعـلني اطـلب مـنهـما  –رغم عـدم قنـاعتي- بـعدم ينـتاب امـهـما وزوجـاتـهمـا 
اخلروج بـحجة انهما لديهم عمل وبيت وراتب وعـائلة ! لكن اجابتهم كانت قاطعة
واصرارهم كـان جمـيال (انهـا قضـية وطن) بـينـما هـما يـشاركـان باالحـتجـاجات
قـاهي كـنت ارى بـعض الـشـبـاب الـعـاطـلـ عن الـعـمل والـفـقـراء يـجـلسـون فـي ا
ـشـاركة يلـعـبـون الـدومـينـو ويـدخـنـون الـنـركيـلـة! عـلى االبـاء تـشـجيع ابـنـائـهم بـا

باالحـتجاجـات (السـلميـة)  لتحـقيق الـتغيـير والـتخلص من
(العاطفة) السلبية .

حيـنما جاء نابليون الى مصر ووجد شابا يجلس حتت
الشجرة يبكي  سأله عن السبب? أجاب الشــــاب بإن
رافـقيه وعـد! عنـدها قـال نابــــليـون  حبـيبـته لم تأتِ بـا

"حان وقت غزو مصر ألن العاطفة تغــــلبت عليهم. 

ـؤسـسات هـذا اجملـال وإيـصـال ا
التربوية والتـعليمية الى مصاف
ــسـتـوى ـتــقـدمـة ورفع ا الـدول ا
العلـمي في البالد خصـوصاً بعد
تـــزايــــد عـــدد الــــطالب ســــنـــويـــاً
ووجـــــــود نــــــــقص فـي مـــــــدارس
الـقـطـاع احلـكـومي الـذي يـحـتـاج
الى رفع مــسـتــوى الــدراســة فـيه
ومـــعــاجلــة نـــقص عــدد أبـــنــيــته
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اندالع الـتظاهـرات العراقـية يوم اجلـمعة 25 أكـتوبر 2019 بـعد تعـليقهـا بسبب
الــزيـارة االربـعـيــنـيـة يـجـعـل الـعـراق وتـطــورات االوضـاع فـيه مـفــتـوحـة عـلى كل
ا ستـوؤل اليه االمور بـسبب الزخم الـشعبي ـكن التوقـع  االحتـماالت والتي ال 
شـاركة الواسعة خملـتلف الفئـات من مختلف االعـمار الى جانب دخول الكـبير وا
اطراف وحـركات سـياسـية مـعروفه عـلى خط االحتـجاجـات التي وصـلت الى حد

مشاركة بعض الوزراء والشخصيات السياسية فيها.
ؤيدين في ح تـخسر احلكومة العراقية والطبقة السياسية في العراق كل يوم ا
نـاصرين لـها بل وتـضـيق الظـروف واالحوال بـها الى درجـة انتـشار االخـبار وا

عن هروب او مغادرة الكثير منها هي وعوائلها من العاصمة بغداد.
 الـعـراق في خطـر بل وفي جـملـة اخـطار الن طـابع الـعـنف هو الـسـمة الـرئـيسـية
لـلشـخصـية الـعراقيـة التي تـسود حـياتـنا الـفردية او اجملـتمـعيـة وصوال لـلحـكومة
واجهزتـها االمنية والعـسكرية التي فشـلت كثيرا في احتواء الـغضب اجلماهيري
من سـوء االوضـاع وكـانت احلـصـيـلـة االعـداد الـكـثـيـرة لـلـضـحـايـا من الـشـهـداء

واجلرحى.
الـعـراق بعـد يوم 25 أكتـوبـر هو عـراق آخـر اذا ما أدرك الـعـراقيـون ان الـعراق
صالح او وطنـنا جميعا وعـلينا العـمل جميعا من اجلـه وليس الصراع من اجل ا
تـصـفـيـة احلسـابـات او حـتى الـسـكـوت والـرضـوخ عـنـدمـا يـحصـل البـعض عـلى
مصلـحة خـاصة او نفع مـادي وعنـدما تفـهم الطبـقة الـسياسـية ان الـتغيـير قادم
عـقـدة التي يـجريـها ومـطلـوب تنـفـيذه وهـو اشبه بـالعـمـليـة اجلراحـيـة الصـعبـة وا
ـوت عنه عـليه فان فريق طـبي همـهم ومهمـتهم االولى انـقاذ حـياة مريض ودفع ا
كن ان يتشكل كن ان يتقدم على الفـوضى وحالة الفراغ الذي  امكـانية احلل 

بعد اسقاط هذه احلكومة. 
ـوت ولالمانه وصل الـى ما وصل الـيه ليس ـوت او هو مـشرف عـلى ا العـراق 
هدي بل منذ عقود العراق ينزف بسبب احلكومة احلالية او شخص عادل عبد ا
ـسؤوليـة اليـوم هي على الـطـــــــبـقة السـياسـية الـتــــــــي تولت احلـكم بعد لكن ا
ـقــراطــيـة عــام 2003 النـه تـوفــرت لــهـا فــرصــة الـوصــول الى احلــكم بــطــرق د
واستـلمت بلدا لم تستطع ان تعالج اي مرض او علة فيه بل العكس عاثوا فسادا
وقــتال وتــدمـيــرا وانــهـاءً لــكل صــور من صــور احلـيــاة.الــشــبـاب الــذين خــرجـوا
ـظـاهرات او احـتـجـاجـات او ايا كـانت الـتـسـميـة الـتي تـطـلق عـليـهـا هـو شـباب
منـتفض ثـائر نـاقم يـائس حاقـد على كل مـا هـو موجـود من شخـصيـات واحزاب
ورموز حتـكـمت بـثـروات وسـلـطة الـعـراق مـنـذ اكـثر من  16سـنـة وهـو شـباب ال

يحـمل الكثير من الصبر والتروي والتعليم والثقافة و..و..وهم
شبـاب صـدورهم عاريـة وجيـوبـهم خاويـة وقلـوبـهم حامـية
لكـون ما يخـافون علـيه بعد كل وراياتـهم عاليـة وهم ال 
الظـلم واحليف والتهـميش واخلطف واالغتـيال والتوقيف
واالخـتــفــاء والـقــتل وهم الــيـوم ال يــريــدون اال حـقــوقـهم

والتي يُجملها شعار(انا طالع آخذ حقي).

كن اعتباره من أكثـر التقارير بؤساً وفشالً التقـرير الصادر عن جلنة التـحقيق 
فرطة فهـو يتكتم على احلـقائق ويغطّي على من مـارسوا القتل والقـنص والقوة ا

بدم بارد ...!
ظلوم . واطن العراقي ا وهذه استهانة كبرى بحق الدم العراقي وا

شـروعة في اسـترجاع  واننا اذ نـؤيد الـتظاهـرات السـلميـة الشـعبـية ومطـالبـها ا
نهـوبة ومحـاكمـة رموز الفـساد واالفسـاد  وتوفيـر اخلدمات األموال الـعراقيـة ا
ـنـحاز الـضروريـة  وتـهـيئـة فـرص العـمل لـلـعاطـلـ والغـاء قـانـون االنتـخـابات ا
ـتظـاهـرين وسالمة أمن لـلـكتل الـسـياسـيـة النـافذة نـشـدد على ضـرورة حـمايـة ا

القوات األمنية العراقية .
ان احلكـومة العـراقية مسـؤولة عمـا وقع من إراقة الدمـاء وازهاق األرواح وايقاع

آالف االصابات اخلطيرة .
سؤولية في موقف تاريخي عظيم . رجعية الدينية العليا كامل ا وقد حمّلتها ا

ان زمن الضحك على الذقون قد ولّى الى غير رجعة
وان الشـعب العـراقي لن يســــكت مـالم يُســـــتـجب لنداءاته

شروعة ومطالبه احلقة . ا
وكــان عـلى احلـكـومـة أنْ تـبـادر الـى مـا أعـلـنت عـنه من

اجراءات قبل ان يشتــعل فتيل الغضب العارم ..!
حفـظ الله الـعراق ونـصـر شعـبه الـكر ومـا ضاع حق

وراءه مطالب . 2019/10/23.
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الــــتـــقـى الــــنــــائب األول حملــــافظ
الــنـجف هــاشم الــكــرعــاوي وزيـر
التـجـارة هاشم الـعاني في بـغداد
بــحــضــور وكــيل وزيــر الــتــجـارة
ومـــديــــر عــــام جتـــارة احلــــبـــوب

ومديري السيطرة والتسويق .
وقـال الـكـرعـاوي  (نـاقـشـنـا خـطـة
واصفات التسويق لهـذا العام وا
ـعــمـول بـهــا مع وزيـر الــتـجـارة ا
ووكـــــــــيـل الـــــــــوزارة وعـــــــــدد من
مـــــســــؤولـي الــــوزارة) .واضــــاف

وطـالـبـنـا بـعـدة تـعـديالت من اجل
رفـع خـطـة الـتـســويق واهـمـهـا ان
تكون نـسبة احلـبوب احلمراء 20
ـئـة  اضـافـة الى تـقـلـيل نـسـبـة بـا
اخلـــصم .رفـع االســـتـــقــــطـــاعـــات
فروضـة على الفالح والـبالغة ا
ــئـة الــذي كــانت تــســتــقـطع 2 بــا
بعنوان البذور والتي لم يزود بها
الــفـالح لــهــذا الـــعــام .وان تــكــون
ـئـة وذلك نـسـبـة الـرطـوبـة  17 بـا
بسبب ارتفاع نـسبة االمطار لهذه
ـستـحـقات الـسـنة.يـكـون تـسلـيم ا
ـالـيـة لـلـفالحـ بـعـد تسـويـقـهم ا

للمحصول مباشرة وبدون تأخير.
ووعد وزيـر التـجارة وعـد بتـعديل
ــواصـــفـــات اخلـــاصــة بـــخـــطــة ا
التسويق الـتي  طرحها من قبل

النائب االول).
واوضح الـــكـــرعـــاوي (خالل هـــذا
اللـقاء اجريت اتـصاالً مـباشراً مع
وزيــر الـزراعـة حـيث طـلـبت مـنـة 
ـواصـفات اخلـاصة بـرفع تعـديل ا
باحلبوب احلـمراء من اجل اتخاذ
الـقـرار بـرفع نسـبـة قـبولـهـا ضمن

خطة التسويق لهذا العام).
مشـيـراً الى انه في وقت سابق 

اللقاء مع مستشار رئيس الوزراء
ـنـاقـشـة وبـحـضـور اخملـتـصـ  
ـــشــــاكل الـــتي ـــعــــانـــاة وا اهم ا
يــعـانـي مـنــهــا االخــوه الــفالحـ
ـســوقه بــخــصــوص الــكــمــيــات ا

والغله وخطة التسويق).
مـــؤكـــداً انه ( مـــعـــاجلـــة كـــافــة
االشكاليات واصـبح الفالح مخير
في تـــســـويـق الـــكـــمـــيـــات بـــدون
الــرجــوع الى خــطــة الــتـســويق 
ومـديـريــة الـزراعـة مـعــتـمـداً عـلى

منوحه له). الهوية الزراعيه ا
واعـــاد مـــكــــتب وزارة الــــهـــجـــرة
ـهجـرين في تـركـيا 317 الجئاً وا
عـراقـياً من تـركـيـا إلى ديارهم في
الــعــراق. وقــال مــديــر عــام دائـرة
شؤون الـهـجرة في الـوزارة طالب
اصــغــر دوســة في بــيــان امس إن
(الـــــوزارة اعـــــادت امس دفـــــعـــــة
ـقيم في جديدة من الـعراقي ا
تـركـيـا ضـمن بـرنـامـجـهـا الـعـودة
الـطــوعـيـة اجملـانـيـة). وأوضح أن
(رحلـة العودة لالجـئ العـراقي
كـــانت مـن مـــحـــافـــظـــات انـــقـــرة
سامسـون جروم مضـيفاً أنه (
الــتـــنــســـيق مع وزارة الـــنــقل في
مــنـــفــذ ابـــراهــيم اخلـــلــيل لـــنــقل
العائدين من تركيا عن طريق البر
في حــافالت خـصـصـتـهـا الـوزارة
لنقلـهم وإيصالهم إلى ديارهم في

العراق).
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افــــــتـــــتــــــحت فـي ابـــــو ظــــــبي دورة
الـسـيــاسـة الـرامـيــة إلى االسـتـقـرار
والنمو التي ينظمها معهد التدريب
وبــنــاء الــقــدرات بــصــنــدوق الــنــقـد
الـــــعــــربي فـي مــــقــــر الــــصــــنــــدوق

بأبوظبي.
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(الــدورة تــهـــدف إلى تــقــد عــرض
ألهم الـــــقـــــضــــــايـــــا ذات الـــــعالقـــــة
بــالــســيــاســة الـــرامــيــة إلى الــنــمــو
واالسـتـقـرار عـلى وجه اخلـصوص.
ــهم الـذي تــلــعـبه ال يـخــفى الــدور ا
ـــالــيـــة في الـــنـــشــاط الـــســـيــاســـة ا
االقـــــتـــــصــــادي بـــــشـــــكل عـــــام وفي
االقتـصادات الـعربـية بـشكل خاص
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يــعـــود ذلـك من جـــهـــة إلى أهـــمـــيــة
الــقــطـــاع الــعــام في اقــتـــصــاداتــنــا
العربـية وإلى طبيـعة اإليرادات غير
الــضـريــبــيــة خـصــوصــاً اإليـرادات
الـنــفـطــيـة الـتـي تـصب في خــزيـنـة
الــدولـــة وتــشـــكل جـــزءاً مــهـــمــاً من

ميزانيتها). 
واضاف (إن هنـاك حاجة مـلحة إلى
ضـرورة تـبــني سـيـاسـات حــصـيـفـة
لـلتعـامل مع الـظروف اخملـتلفـة مثل
تـطـويـر وتـفعـيل الـنـظم الضـريـبـية
وتــنــويع مــصـــادر الــدخل من خالل
تطوير القطـاعات االنتاجية االخرى
ـصدرة خـاصة في الـدول العـربـية ا
لـلـنــفط.  كـذلك الــعـمل عـلـى تـرشـيـد
اإلنفاق العام والتـركيز على اإلنفاق

االسـتـثمـاري والـرأسـمـالي الذي من
شـــــأنه أن يــــــســـــهم فـي تـــــطـــــويـــــر
االقـتـصـاد احلقـيـقي لـلـدول ويؤدي
إلى تــــــخـــــــــــــفـــــيـف الـــــضــــــغـــــوط

التضخمية).
ـديــر الــعـام رئــيس مــجـلس وقــال ا
اإلدارة في افــتـتــاح الـدورة (إن أطـر
الـسـياسـة الـنقـديـة يعـتـمد بـالـدرجة
االولـى عــلى مـــدى تــطـــور الــهـــيــكل
ـــــالي لـــــلـــــدولــــة وعـــــلى الـــــوضع ا

االقتصادي.  
تقوم السلطات النقدية عادة بضبط
عـرض الـنـقـود أو الــتـوسع الـنـقـدي
ـــتــــعـــامــــلـــ لـــيــــتالءم وحـــاجــــة ا
االقـتـصـاديــ بـحـيث يــتم تـقـلـيص
عرض النـقد بهدف خـفض التضخم

أو زيــادة عــرض الــنــقــد لــتــشــجــيع
االسـتـثـمـار وبـالــتـالي زيـادة الـنـمـو

االقتصادي.  
عـلـيه فإن الـسيـاسـة النـقـدية تـهدف
إلى انــتـــهــاج ســيـــاســة تــوســـعــيــة
ائــتــمــانـــيــة في أوقـــات االنــكــمــاش
وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة
الــرواج بـالــتـالي مــعــاجلـة مــعـدالت

رتفعة.  التضخم ا
في ضـــــوء عـــــدم جنـــــاعـــــة االدوات
الـتـقــلـيـديـة لـلـســيـاسـة الـنـقـديـة في
حتـفيـز االقـتصـاد انتـهـجت العـديد
من الـــدول ســــيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة
ية الية العا توسعية إبان االزمة ا
بــاســتــخــدام مـا يــســمى بــســيــاسـة
الـتــيـســيـر الـكــمي من خالل الــقـيـام

بشـراء االصـول من البـنوك من أجل
تـوفـيــر سـيـولـة لـديـهــا تـمـكـنـهـا من
ــســـاعــدة في االقـــراض بــالـــتــالـي ا
ــالـيـة وتــعـزيـز تـســهـيل االوضـاع ا
الـنـمـو االقـتـصـادي وتـخـفيـف حجم

البطالة).
واكـد ان الــدورة تـركـز عـلى احملـاور

الرئيسة التالية
ـــالــيــة وأثـــرهــا عــلى الــســـيــاســة ا
االقـــتــــصــــاد الــــكـــلـي وعالقــــتــــهـــا
بـالــسـيـاسـات االقــتـصـاديـة الــكـلـيـة
األخرى. ودور السياسة النقدية في
ـالي. ومـصـادر تـعـزيـز االسـتـقـرار ا

النمو االقتصادي.  
الي وعالقـتها وسيـاسات الـقطـاع ا

باالستقرار.
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انــــــــــقـــــذت قـــــــــــوة امـــــنـــــيـــــة
شـخـصــــــا حـاول االنـتـحـار من
ـــــعـــــلـق في أعـــــلـى اجلـــــســـــر ا

بــــغداد قبل ايام. 
وقـال مـصـدر في تـصـريح امس
إن (دوريــــــات جنــــــدة بــــــغـــــداد
تـمــكـنت صــبـاح الــثالثـاء  من
إفــــشــــال مــــحـــاولــــة انــــتــــحـــار
شـــخـــــــص حــاول رمي نــفــسه
ـعـلق وسط من أعــلى اجلـســر ا

العاصمة بغداد. 
ـــــــــــصــــــــــدر الـى أن واشــــــــــار ا
الـتـحقـيـقـات االوليـة اظـهرت ان
ســبب مـحـاولـة االنـتـحـار كـانت

نتيجة خالف عائلي)
وكـشـفت دائـرة الـتـحـقـيـقات في
هــــيــــئــــة الـــنــــزاهــــة عن ضــــبط
ــــــــــديــــريـــة مـــســــؤولــــ في ا
الــــعـــامـــة إلنــــتـــاج الــــطـــاقــــــــة
الـــكـــهـــربـــائــيـــة فــــــي الـــفــرات
األوسطــــــ لـقيـامهـما بـالتالعب
وإضــافـــة أســـــمــاء وهــــــــمــيــة
فــــي قــــــــوائـم تـــــــشـــــــغــــــــــــيل
وحتــــــــــويل 800 مـن األجـــــراء
الـيومـي في الـدائرة إلى صـفة

عقود. 
وقــالت الــدائــرة في بــيـان امس
إن (فــــــريـق عـــــمـل من مـالكـــــات
مــكـتب حتـقــيق بـابل الـذي قـام

ــديـريـة تـمـكن بـاالنـتـقـال إلى ا
بــعـد مـتـابــعـة وحتـر من ضـبط
مــــســـؤولي الــــشـــؤون اإلداريـــة
وارد الـبشـرية فيـها; لـثبوت وا
قـيـامــهـمــا بـالــتالعب في قـوائم
تــــشـــغـــيل 800 أجــــيـــر يـــومي
وحتــــــــويل 564 مــــــــنــــــــهـم إلى
عـــــــــقـود خالفـا لــقـرار مـجـلس

الوزراء). 
وتابعت أن (التحـقيقات األولية
في عـمـلـيـة الـضـبط الـتي نـفذت
وجب مـذكرة قضـائيـة كشفت
ــتــهـــمــ بــإضــافــة عـن قــيــام ا
أســـــمـــــاء وهـــــمـــــيـــــة لـألجــــراء
الـيـومـيـ الـذين تـركـوا الـعمل;
بغية تشـغيل أجراء آخرين بدال

منهم). 
وأضــــافت أن (آلـــيـــة تــــشـــغـــيل
األجــــراء اجلــــدد تــــكـــــــــون عن
طـــريق تـــوفـــيــر بـــديل لألجـــيــر
الــتـارك لــلـعـمـل في احملــــــطـات
الـتابـعـة لهـا إال أنه ال يــــــوجد
مـا يؤيـد تركهـم للـعـــــمل عـلما
أن الــــشــــركــــة مــــســــتــــمــــرة في
الــتـــشـــغـــيل رغـم وضــــــــعـــهــا
الفـتــات عـلـــــى واجـهــة مـقــرهـا
بـــــعـــــدم قـــــــــــبـــــول طـــــلـــــبـــــات
الــــتــــــــشــــغـــيـل; لـــعــــدم تـــوفـــر
ـــــــالـــيـــة حـــسب الـــســـيـــولـــة ا

زعمها.
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