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بغداد/ طامي اجملمعي
حـدد يوم اخلـامس عشـر من الشهـر القادم
آخـــــر يـــــوم لــتقـــــدمي طلــبـــــات املفــصـــــولــني

السياسيني يف وزارات الدولة كافة.
وقــال مصـدر مـســؤول يف جلنـة املـفصــولني
السيـاسيني بوزارة الـداخلية انـه مت متديد
هــــذه الفـتــــرة للـمــــرة الـثــــالـثــــة مبــــوافقــــة
مـجلـــــس الـــــــوزراء لــــصعـــــــوبـــــــة مــــــــراجعـــــــة
املـــواطـنـني الـلجـنـــة الـــسـيـــاسـيـــة وبـــسـبـب
الــظــــروف االمـنـيــــة الـتـي متــــر بهــــا الــبالد

اخلامس عرش من حزيران آخر موعد لتسلم
طلبات املفصولني السياسيني 

والـــسـمــــاح العــــادة اكـبــــر عــــدد ممـكـن مـن
املفـصـــولـني الــسـيـــاسـيـني يف زمـن الـنـظـــام

السابق الى الوظيفة.
واضــاف انه متت اعــادة اكثـر مـن 9 وجبـات
مــن الـــضــبـــــاط واملــنــتــــســبــني املفـــصـــــولــني
السياسيني والبـالغ عددهم اكثر من 2500
مـنتــسب وبــرتـب مخـتلفــة مــشيــراً الــى ان
الــوزارة يف صــدد اصــدار الــوجبــة العــاشــرة
خالل االســابـيع املقـبلــة والـتي تـضـم اكثــر

من 200 اسم وبرتب مختلفة.

بغداد/ رياض القره غولي
دعـــــا وكــيل وزارة الــصــنـــــاعـــــة
واملعــادن املــشــرف علــى شــؤون
الـتنـميــة واالستـثمــار الــسيــد
عــادل كــرمي الـــى تفعـيل سـبل
الـــــتــعــــــــــــــــاون بـــــني الــعــــــــــــــــراق
وجــمـهـــــــوريـــــــة الــتـــــشــيــك يف
مجــاالت املــسح اجلـيــولــوجـي
ــــأهــيل مــصـــــانع وشــــركــــات وت
الوزرة وانـشاء مـصانع جـديدة
ذات جـدوى اقتصـادية بـاعتبار
ان الـعــــــــــــراق ســــــــــــوق واعــــــــــــدة

لالستثمارات.
جـاء ذلك خالل لقـائه بسفـير
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بحث آفاق التعاون مع مجهورية التشيك 
يف جماالت التنمية واالستثامر

كربالء / املدى
عقــــدت كلـيـــة االدارة واالقـتــصـــاد
بجامعـة كربالء مؤمتـرها العلمي
االول حتـــت شـعــــــــار )الـــتـجــــــــارب
الـتـنـمــويــة لـبلــدان جـنــوب شــرق
آسيا وإمكـانية االستفادة منها يف
ــــــة ــــــاســــــات الـعــــــراقــي إدارة الـــــســي
املسـتقبلـية( مبـشاركـة واسعـة من
أسـاتــذة كليـات عــراقيــة ومهتـمني
بـالـشـأن املـسـتقبـلي للعــراق متثل
الـبحــوث يف اجللـسـة الـصبــاحيـة

األولى.
وقــــدمـت خـالل اجللـــســــة االولــــى
الـتـي تـــرأسهـــا األسـتـــاذ الـــدكـتـــور
لـــطفـي حـمـيــــد جــــودة ثـمــــانـيــــة
بحــوث اسـتهلـت بـبحـث الــدكـتــور
جـعفـــر طـــالـب احـمـــد مــن كلـيـــة
ــــــصــــــــــــاد/ قـــــــــســـــم اإلدارة واالقـــــت
االقتصـاد بجامعة واسـط )تنمية
الـسياحـة الدينيـة( التي اعتبـرها
واحـدة من النشـاطات التـرويجية
لإلنـــســــان وهـي تـــشــبع حــــاجــــات
إنـــســـــانـيـــــة وإميـــــانـيـــــة )روحـيـــــة(
وتعكـس ثقافـة اجملتمع وإنهـا من
الــصنــاعــات الــرائجـــة وال حتتــاج
إلى وسـائل دعائـية كبـيرة كمـا هو
ــــــاحــــــات ــــــواع الـــــســي احلــــــال يف أن
األخـــــرى. لـــــذلــك فهــي تــــســـــاهــم
بــرفــد االقـتـصــاد الــوطـنـي الــذي
يحـسـن من مــستــوى دخل الفــرد
ـــــــرة ويـعــــطـــي فـــــــرص عـــمـل كـــثـــي
لإلفـــــراد والعـــــاطلـني عــن العــمل
ســـيـــمـــــــا يف مـــــــديـــنـــتـــي كـــــــربـالء
والــنجف وأشـــار الـبـــاحـث إلـــى ان
ظاهـرة السيـاحة الـدينـية قـدمية
وقــــد ســبقـت أنــــواع الـــسـيــــاحــــات
األخـــرى الـتـي روج لهـــا يف القـــرن
العــــشـــــريــن نــتـــيجـــــة الــتــنــمــيـــــة
املـتــــواصلــــة وارتفــــاع دخـل الفــــرد
وتــــركـيــــز وســـــائل اإلعـالم بهــــدف
خلق وســـائل اجلـــذب الــسـيـــاحـي
فاملـشروع الـسياحـي الدينـي حتى
بقيـة املشاريع الـسياحيـة األخرى
تـســاهم يف زيـادة الــدخل القــومي
ــــــرانهــــــا بــــــاألمــن شــــــريـــطــــــة اقــت
والقضـاء علـى اإلرهــابيني الـذين
ال يـريـدون للعـراق الـدميقـراطيـة
والـرفـاه وإعـادة الـبنـاء بـاعـتبـارهـا
مــن األولــــــويــــــات أو الـــضــــــرورات.
وطــــرح الـبــــاحــث مجـمــــوعــــة مـن
ـــــــشـــــــــروع الــــنـقـــــــــاط إلجنـــــــــاح امل
الــسـيــاحـي مـنهــا ضــرورة حتقـيق
األمـن واالســتقـــــرار للـــســـــائحـني
وقيــام معــاهــد ومـــدارس لتـــدريب
ــــــى هــــــذه ـــــــة عل ـــــــدي العـــــــامل األي
الــصـنــــاعـــــة يف مجــــال اخلــــدمــــة
واملــطــــاعـم واحملــــال واملــــرشــــديـن
الــسيــاحيـني وتفعـيل الـصنــاعــات
الــتــــــراثــيــــــة الــتـــي تعـكــــس تــــــراث
املـنــطقــة الــديـنـيــة وكـــذلك طـبع
دلــيل سـيــــاحــي معـــــزز بخــــارطــــة
للـمــــواقع الـــسـيــــاحـيــــة مع صــــور

تراثية.
ـــــــانـــي حـــــــول ) أمـــــــا الـــبـحـــث الـــث
إمكــانـيــة االسـتفــادة مـن جتــربــة
بلــدان جنـوب شــرق آسيــا يف بنـاء
االقتـصاد الـعراقـي وتنمـية سـوقه
املـــاليــة( لـألستـــاذين املـســاعـــدين
بــــشــيـــــر هـــــادي عـــــودة مــن قــــســم
االقتصاد بجـامعة البـصرة و زياد
جــواد الفـيـصل مـن قـسـم العلــوم
املــــالـيــــة واملــصــــرفـيـــــة بجـــــامعــــة
ــــــى الــبــــصــــــرة أيــــضــــــا فــــــدعــــــا ال
االستفـادة من التجارب الـتنموية
يف تـلك الـبلــدان بــاهـتـمــام كـبـيــر
وعلـى األصعـدة كـافـة الـسيــاسيـة
واالقتـصاديـة واالجتـماعـية حـتى
الـثقـــافـيـــة مـن قــبل العـــديـــد مـن
املؤسسـات املالية الـدولية كنموذج
اقــتـــصــــــادي يحــتـــــذى بـه للـــــدول
ـــــــة مـــن اجـل الــــــشـــــــروع ـــــــامـــي الـــن
بــنهــضــتهــــا االقـتــصــــاديــــة. وأكــــد
ـــــــى إن األزمـــــــة ـــــــان عـل ـــــــاحـــث الـــب
االقــتـــصــــــاديــــــة الـكــبــيــــــرة الــتــي
اجـتــاحـت أســواق املــال يف جـنــوب
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اساليب جديدة يف بناء العراق واالستفادة من جتارب دول جنوب آسيا
عشرون بحثاَ يف مؤمتر لكلية االدارة واالقتصاد بجامعة كربالء

االردنـيــــة مـــــوضحـني فــيه اهـمـيــــة
الـسيـولـة النقـديـة التـي تعتبـر من
ــــــواضــيـع املـهــمــــــة يف املــــصــــــارف امل

التجارية.
وقدم الـدكتـور عالء فـرحان طـالب
ــــــة ــــــالــي ــــــوم امل رئــيـــــس قـــــســم الـعـل
ـــــــة االدارة ـــــــة  يف كـلـــي واملـــــصـــــــرفـــي
واالقــتـــصــــــاد بجــــــامعـــــة كــــــربالء و
هــاشم فــوزي العبــادي والتـدريـسي
مــن جـــــامعـــــة الـكـــــوفـــــة بحــثهــمـــــا
)الـعالقـــــة الـــتفــــــاعلــيـــــة بــني ادارة
ـــــــال الـفــكـــــــري املـعـــــــرفـــــــة ورأس امل
واهــمــيـــتهــــــا يف حتقــيـق القــــــدرات
التنـافسيـة للمنـظمة (مـؤكدين ان
ــــــة بــني ادارة الـعالقــــــة الـــتفـــــــاعلــي
املعــــرفــــة ورأس املــــال الفـكــــري هـي
عالقــة وطيـدة كــونهمـا نـوعـني من
املنافسة املعتمدة على الفرد وعلى
قــوة الـعمـليــات العقـليــة..وقــد ركــز
الـبحـث علــى مــشـكلــة مـتـمـثلــة يف
تــــســــــاؤل هــــــو )) هل متـــتلـك ادارة
املعـــرفـــة القـــدرة علـــى ايجـــاد رأس
املـــال الـفكـــري وبـنـــائه واسـتـثـمـــاره
ومـن ثم احملـافـظــة عليـه لتحـقيق

قدرات تنافسية للمنظمة ((.
فـيمــا كـــان البـحث )اثــر اسـتخــدام
احلـاسـوب علـى الـنظـام احملـاسـبي
والـرقـابـة الــداخليـة :دراسـة حـالـة
جــــامعــــة كــــربـالء( للــــدكـتــــور عالء
فــرحــان طــالـب فــرحــان مـن كلـيــة
االدارة واالقتـصاد بـجامـعة كـربالء
ــــــة  تعــــــامل قــــــد ركــــــز علــــــى اهــمــي
املنـظمــات مع احلـاسـوب الــذي لم
يعـد تـرفــا وال خيـارا مـرفـوضـا  بل
ملـزمــا حتــى ظهـور ابـتكـار جـديـد
يحـل محـله مـــــوضحـــــا يف مجـــــال
ـــــــرقـــــــابـــي الـعـــمـل احملـــــــاســـبـــي وال
استخدم يف العديد من التصرفات

واملعامالت املالية.
وقدم ثالثـة تدريـسيني من جـامعة
القـــادسـيــــة بحـثـــا مــشـتـــركـــا وهـم
رحـيـم جـبــــار ظــــاهــــر وعلـي جــــواد
كــــــاظــم وطــــــاهــــــر ريــــســــــان دخـــيل
ـــــــة )اجتـــــــاهـــــــات اعــــضـــــــاء الـهـــيـــئ
التـدريــسيـة يف جــامعــة القــادسيـة
نحــــــو العــــــاملــني يف سـكـــــرتـــــاريـــــة
األقـســام العلـميــة( مــركــزيـن علــى
اهميـة دور الـسكـرتـاريـة بـاعتبـارهـا
عـلمـــاً وفنــاً وانه يــدرس يف الكـثيــر
من اجلامعـات واملعاهـد كتخصص

قائم بحد ذاته.
فيمـا قدم التدريـسي سعدي احمد
حـميـــد من جــامعــة كــربالء بـحثــا
ــــــة املـــنــــظـــمــــــات )تـقــــــومي فــــــاعـلـــي
ــــــة ــــــة( دراســــــة حتـلـــيـلـــي اخلــــــدمـــي
تطبيقية يف جمعيـة بغداد الطبية
التعـاونية مركزاً فيه على مؤشرات
قيـــاس عمـل املنــظمــات يف حتقـيق

أهدافها.
قدم بعدها عبد احملسن جواد عبد
احلـــــســـني مـــن مـعـــمـل االلـــبـــــســــــة
الـرجــاليـة يف الـنجف/ مـاجـسـتيـر
ادارة اعمـال بحثـا حـول )املنــافسـة
املعـتمـدة علـى الــزمن (مـركــزا فيه
ــــــرات املـــتــــــســــــارعــــــة ــــــى املـــتـغـــي عـل
واملـستمــرة التي تـشهـدهـا االسـواق
ــــــة ـــــــة االلفــي ــــــداي ـــــــة مع ب العــــــاملــي
اجلـديــدة واشتـداد حــدة املنـافـسـة
بـني مـنــتجـي الـــسـلع واخلــــدمــــات
ــــــة ــــــوجــــــود ظــــــروف بــيــئــي وذلـك ل
مختلـفة تتـطلب استجـابة سـريعة
من قـبل هــؤالء املـنتـجني لــضمــان
بقـــائهـم يف الــســوق ومتـيــزهـم بـني

املنافسني.
امـــا الـبحـث االخـيـــر الـــذي شهـــده
املـــؤمتـــر فكـــان للـتـــدريــسـيـني علـي
حـــسـني وحـــســني علـي رســــول مـن
جـامعــة الكـوفـة )الـنمـط القيـادي
والصراع وأثـره يف فاعليـة الفريق(
وحـول اختبـار العالقـة بني الـنمط
القــيــــــادي لقـــــائــــــد الفــــــريق ونـــــوع
الصـراع وفــاعليـة الفـريق يف عـينـة
من املـصـــارف احلكـــوميـــة ، شمـلت
)12 ( فـــــرعـــــاً مــن فـــــروع مـــصـــــرف

الرشيد والرافدين.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

االقتصاد العراقي ( استعرض فيه
االجنــاز التـنمـوي احلقـيقي الـذي
حـققــته دول جـنـــــوب شـــــرق آسـيـــــا
خـــالل اعــــــــــــــــــــــــــوام )1995-1965( ،
بـاعـتبـارهـا جتـربـة رائـدة يف مجـال
التـصنـيع ميكـن للـبلــدان النــاميـة

االستفادة منها كالعراق.
أما البحث الرابع فكـان للتدريسي
حـيــدر يــونــس املــوســوي مـن كلـيــة
اإلدارة واالقتـصاد بـجامـعة كـربالء
ــــــاج ــــــة انــت ــــــر وحتـلــيـل دال )تـقــــــدي
الـصـنــاعــة الـتحـــويلـيـــة يف العــراق
لـلمــدة 1988 -2000  الــذي خلـص
يف بحــثه أن الـنــشـــاط الــصـنـــاعـي
ركيــزة يف عمـليــة حتقـيق الـتنـميـة
ــــــة ــــــة واالجــتــمــــــاعــي االقــتـــصــــــادي
وخـــصـــــوصـــــاً قـــطـــــاع الـــصــنـــــاعـــــة
الـتحـــويلـيـــة يف حتقـيق الـتـنـمـيـــة
االقـتـصــاديــة وقـيــاس نــسـب تغـيــر
مــؤشــرات هــذا القـطــاع يف العــراق
للـمــدة )1988-2002( مــشـيــراً الــى
اعتماد العراق الكبير على إيرادات
القـطاع النفـطي لتلبـية متـطلبات
قـطــاع الــصنــاعــة الـتحــويـليــة ممــا
جـعل هــــــذا القـــطــــــاع مــــــرتــبـــطــــــا
بــإيــرادات قـطــاع الـنفـط وبــالتــالي
فـأن احـداث حـرب اخلـليج وتــوقف
تـصــديــر الـنفـط احـــدث عجــزا يف
تـوفيـر احتـياجـات قطـاع الصنـاعة
التحـويلية وتـدهور اغلب مـؤشرات
الـصـنــاعــة الـتحـــويلـيـــة يف العــراق
ممــا انعكـس يف ظهـور قـيم ســالبـة
يف نــــســب تغــيــــــر اغلــب مـــــؤشـــــرات
الصنـاعة التحـويلية وان الـصناعة
الــتحـــــويلـيـــــة يف العـــــراق تعــمل يف
املرحلـة غير الـرشيدة وهي مـرحلة
ــــــــة احلـجـــم اذ بـلـغ ــــــــاقـــــص غـل تـــن
مجـمــــوع املــــرونــــات نحــــو )0.923(
ويـــوزع النــاجت كحـصــة لــرأس املــال
تبلغ ) 66.1%( يف مقابل ) %33.9(
ــــــــة حـــــصــــــــة الـعـــمـل مـــن الـعـــمـلـــي
االنتاجيـة . اضافة الـى ميل قطاع
الـصنـاعــة التحــويليـة الـى تكـثيف
عــنـــصــــــر رأس املــــــال املــــســــــاهــم يف
العـملـيــة االنـتــاجـيــة جتـــاه تقلـيل

عنصر العمل .
ثم بــدأت اعمــال اجللـســة الثــالثـة
للـمــؤمتــر والـتـي تـــرأسهــا االسـتــاذ
الـــــدكــتـــــور عــبـــــاس حــــســني جـــــواد
واخملصصـة للبحوث االدارية حيث
قــدم الـــدكتــور صــالـح عبــد الــرضــا
رشـيــــد والــــدكـتــــور احـــســــان دهـــش
جـالب من جــامعــة القـــادسيـــة من
قسم ادارة االعـمال بحثا مـشتركا)
نـحو مـنظمـات محليـة متعلـمة يف
ظل االلـفيــة الثــالثـة ( اسـتعـرضـا
فـيه التحـديـات البـيئيـة ) التـغييـر
الـتكـنـــولـــوجـي( للــشـــركـــة العـــامـــة
للـصنـاعــات الكهـربــائيــة منـظمـات
متعلمة ، وقدم الباحثان  توصيات
تـــؤكـــد ابـــرزهـــا ضــــرورة تفعـيل دور
العنصر البـشري عبر اتـاحة فرص
التــدريب واالطالع فـضال عـن حث
ادارات املــنـــظــمــــــات احمللــيــــــة علـــــى
الــتــــــوجـه نحــــــو اعــتــمــــــاد اسلــــــوب
الفريق وتخـويل االفراد املـزيد من

الصالحيات يف مجال الوظيفة .
أما الـدكتـوران عبـاس حسـني جواد
ــــــــة اإلدارة واالقـــتـــــصــــــــاد مـــن كـلـــي
بجــــامعــــة كــــربالء واكــــرم محـــسـن
الياسري رئيـس جامعة اهل البيت
فقــدمــا بحـثــا)حتــديــد اثــر القــوة
واالبــداع يف الـتغـييــر الـتنــظيـمي(
وهـــو بحـث  مـيــدانـي يف عـيـنــة مـن
دوائــــر محــــافــظــــة كــــربـالء بهــــدف
حتـــديـــد اثــــر القـــوة الـتـنــظـيـمـيـــة
واالبـــــداع الـتـنــظـيـمـي يف احـــــداث

التغيير التنظيمي.
ــــــــة أمــــــــا بـحـــث )دراســــــــة حتـلـــيـلـــي
للــــســيــــــولــــــة املـــصــــــرفــيــــــة( فـكــــــان
للـــدكـتـــوريـن محـمـــد جـبـــار ورضـــا
صـاحب ابـو حمـد مـن كليـة االدارة
واالقتـصــاد بجــامعــة الكــوفــة وهــو
عــيــنـــــة مــن املــصـــــارف الــتجـــــاريـــــة
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املستدامة يف النموذح الهندي.
واكـد الــدكتـور تــوفيـق عبــاس عبـد
عــون مـن كلـيــة االدارة واالقـتـصــاد
بجـامعـة كــربالء )منــاطق التجـارة
احلــرة العـــربيــة ودورهــا يف تـعمـيق
الـتـبــــادل الــتجــــاري بـني األقــطــــار
العربية ( يف بحثه املوسوم )اهمية
ــــــاطق الـــتجــــــارة احلــــــرة يف دور مــن
حتقــيق الـتـنـمـيـــة   االقـتــصـــاديـــة
وجــــذب االسـتـثـمــــارات األجـنـبـيــــة
وحريـة العمالـة( مضيفـا انه ال بد
مـن تـــوفـــر الــشـــروط املـــوضـــوعـيـــة
إلقـــامـــة مـنــــاطق حــــرة مع الـــدول
العـــربـيـــة لـتــشـــابه اقـتـصـــاديـــاتهـــا
ووجــود الـعمــالــة الــرخيـصــة إال ان
هــنـــــاك خـلال عــمــيقـــــا يــتــمــثل يف
االنــــشقــــاق الـــسـيــــاسـي والـنــظــــرة
القــطــــريــــة الــضــيقــــة وعــــدم وضع
القـرارات أملتخـذه مـوضع التـنفيـذ
وفقــــدان اإلطــــار املــــؤســـسـي وعــــدم
مــواكبـته آخــر التـطــورات العلـميــة
والـتـكـنــــولــــوجـيــــة وكــــذلـك هجــــرة
الـكفـــاءات العـــربـيـــة القـــادرة علـــى

تطوير بلدانها .
بعـدها تـرأس الدكتـور مازن عيـسى
الـشيخ راضـي جلسـة اخرى قـدمت
فـــيهــــــا أربعــــــة بحــــــوث اســـتهـلهــــــا
الـــدكـتـــور حـــاكـم محــسـن محـمـــد
عـمـيـــــد كلـيــــة االدارة واالقـتــصــــاد
بجامعـة كربالء )مؤشـرات التنمية
االقـتصـاديــة واالجتمـاعيـة يف دول
النمـور االسيـوية مـاليـزيا ، وكـوريا
اجلـنــوبـيــة ، امنــوذجــا مع االشــارة
الى العـراق(مؤكـدا فيه ان التـنمية
هــــــدف الــــــدول املـــتخـلفــــــة سعــيــــــا
للـــوصـــول الـــى مـــراحل مـتقـــدمـــة
مــــــوضحـــــا ان الـــــدول اآلســيـــــويـــــة
اخـتلفت يف مـستـوى الـوصـول الـى

التنمية. 
أمــا البحـث الثـانـي فكـان للــدكتـور
كـــرمي ضمــد مــشيــر الـفتـالوي من
كلـيــة االدارة واالقـتـصـــاد بجـــامعــة
كــربـالء )التـــداعيـــات االقتـصــاديــة
واثرها يف العـمل االرهابي..العراق
منــــــوذجــــــا(مــــــؤكــــــدا فـــيه تــنــــــامــي
املـنـظـمـــات االرهـــابـيـــة يف مخــتلف
بلـدان العـالـم وهي تــشكل مــشكلـة
دوليـة خطـرة تتـطلب جهـدا دوليـا
مـشتـركـا للـتصـدي لهـذه الظـاهـرة
ومعــاجلـــة االسبــاب احلـقيـقيــة يف
جــــوانــبهــــا املــتعــــددة ومـن اهــمهــــا
السـياسيـة واالقتصـادية خـاصة ان
اغلـب عـنـــــاصـــــر هـــــذه املـنــظـمـــــات
االرهـــابـيـــة هـم مـن العـــاطلـني عـن
العمل ومـن بيئـة صـاحلـة النـتشـار
االرهــــــاب وكــــــذلـك الـــــســيــــــاســــــات
اخلـاطئـة من قبل الـدول العظـمى
جتـــاه الـــشعــــوب ومحـــاولـــة فـــرض
هـيمنتهـا بالقـوة دون اعارة اهـتمام
ملصـالح الـشعـوب ومـشـاعـرهـا ممـا
يــنعـكـــس ذلـك علــــى شـكل اعـمــــال
ارهـــابيـــة متثـل ردود فعل طـبيـعيــة
لهــــذه الـــسـيــــاســــات وايــضــــا القـلق
الـفكــري الــذي اوجــده االسـتعـمــار
مـن خـالل ثقـــــافـــــاته او مــن خالل
اسـتعـمــاره املـبــاشــر والـظلـم الــذي
حلق بــــــالـــــشعــــــوب جــــــراء فقــــــدان
العــدالــة وطـمــس احلــريــات ســواء
كـانت من قـبل االنظمـة السـياسـية
مباشـرة او جراء ظلـم املستعـمرين
او االثنني معـا.وكـذلك احلـروب ملـا
لهــا من اثـر كـبيـر يف خلق نــوع من
ثقــافــة القـتل والـتــدمـيــر وقــرارات
االمم املـــتـحــــــــدة اجملـحـفــــــــة بـحـق
ــــــــرة نـــتـــيـجــــــــة الــــــشـعــــــــوب الـفـقـــي
الــسيــاســات اخلـــاطئــة النــظمـتهــا
السيـاسية وتدني املـستوى املعيشي
العــــداد هــــائلــــة مـن سـكــــان الـكــــرة

االرضية.
وقــــدم الــــدكـتــــور مـنـــــاضل عـبــــاس
اجلـــواري والـــدكـتــــور مهــــدي سهـــر
اجلبـوري من جـامعـة كــربالء كليـة
االدارة واالقتـصــاد بـحثــا مــشتــركــا
ــــــا ــــــوب شــــــرق آســي ــــــة جــن )جتــــــرب
ومحـــــاولـــــة االســـتفـــــادة مـــنهـــــا يف
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جـــامعـــة صالح الــديـن  –اربـيل يف
بحثه املـوسـوم )اآلثـار االقـتصـاديـة
لـلخـــصخــصـــــة يف دول مخــتـــــارة (
ـــــــــــــى ضـــــــــــــرورة اإلصــالحـــــــــــــات عــل
االقـتــصـــاديـــة وخـــاصـــة يف الـــدول
الــنـــــامــيـــــة ، بــــســبــب تـــــدنــي األداء
االقــتـــصــــــادي لـــبعـــض املـــــشــــــاريع
االقــتـــصــــــاديــــــة وخــــــاصــــــة مـــنهــــــا

اإلنتاجية.
وأشـار البـاحث إلـى انه وعلـى ضوء
املـطـــالـبـــة بـــالــتخلـي عـن القـطـــاع
العــــام يف الــــدول الـنــــامـيــــة وذلـك
لعـــدم كفــــاءته وانحــســـار معـــدالت
الـنـمـــو وانخفــاض مـتــوســط دخل
الفـرد والعجـز املـتسـارع يف املـوازنـة
العــامــة للــدولــة ، كـــذلك تـصــاعــد
حجـم املديونيـة العامة ومـا يترتب
علـى ذلك من ارتفـاع حجم خـدمة
الــديــون والـتـي أصـبحـت يف بعـض
الدول اكـثر من الـدين العـام نفسه
، كمـا ان معـدالت التـضخم اخـذت
بــــالـتــصــــاعـــــد ، وعجــــز يف مـيــــزان
املـــدفـــوعـــات وانـخفـــاض حــصـيلـــة
العــمالت االجـنـبـيـــة اضـــافـــة الـــى
االرتـدادات االقتصـاديـة علـى بقيـة
حـلقـــات االقـتــصـــاد املـــاديـــة مـنهـــا
والبـشــريــة والـبيـئيــة..مــوضحــا ان
ـــــــاك ـــــــاب جـعـلـــت هـــن هـــــــذه االســـب
مـؤشرات لدى هـذه الدول ان تتجه
نحـو اخلصخصـة بكل ثقلهـا..وقد
اخـتـــار الـبـــاحـث دولـتـني لـتـطـبـيق
آرائه يف جناح ذلك التحول وفشله
) مـاليـزيـا ومصــر ( كمثـال لنجـاح
اخلـصخصـة أو فشلهـا على الـرغم
من تأكيده ان ليس كل الدول التي
أخــــذت بــــالــتحــــول قــــد كـتــب لهــــا
النـجاح ، اال ان معظـم الدول التي
ســــــارت علـــــى هـــــذا الـــطــــــريق قـــــد
حتـــررت مـن قـيــــود القــطــــاع العـــام
الــذي كــان الـتخلـص مـنه مـطـلبــا"

عاما" .
وقــــدم بعـــد ذلـك بحـثـــا مــشـتـــركـــا
للـدكتـور احمـد بـاهـض من املعهـد
التقني يف كربالء واملدرس املساعد
هــــدى الــــدعـمـي مــن كلـيــــة اإلدارة
واالقتـصــاد/ كــربـالء )البـطــالــة يف
العـراق:الــواقع واالنعكـاسـات( ركـز
علــــى اعـتـبــــار الـبــطــــالــــة ظــــاهــــرة
اجـتمــاعيـة واقـتصـاديــة وسيــاسيـة
غير صحيـة ذات أبعاد متنـوعة لها
انعكـاســات خطـرة علـى االقـتصـاد
واجملتـمع علــى حــد ســـواء وتنــاول
البـحث واقـع واسبـــاب البـطــالــة يف
العــراق واالنعكـاسـات االقـتصـاديـة
للـبـطـــالـــة الـــراهـنـــة يف العـــراق ، و

االنعكاسات االجتماعية لها.
واشــار بحث الــدكتــور احمـد خـليل
حــسن احلـسـينـي من كـليــة االدارة
واالقتصاد بجامعة بابل )سياسات
اإلصالح االقــتـــصــــــادي العــــــراقــي
لـلمــدة 2003-2004( الــى مــا وصل
اليه االقـتصاد العـراقي من تـدمير
طـوال ثـالث وعشــرين سنـة إضـافـة
إلــــى االحــتالل الــــذي أزم الـــــوضع
االقـتصــادي ورسخه كـوضـع صعب
ليـدخل العـراق يف ازمــة اقتصـاديـة
واجـتـمـــاعـيـــة جـــديــــدة تفـــوق مـن
حـيـث شـمـــولهــا وحـــدتهــا االزمــات
التي عرفتها البـلدان النامية التي
اسـتـــــدعـت االخـــــذ بـــــاالصالحـــــات

االقتصادية.
وجـاء بحث الـدكتـور حـسني ديكـان
درويــش من جــامعــة كــربالء  كـليــة
االدارة واالقتصـاد /قسم االقتصاد
)مالمح وآفــــاق فلـــسفـــة الـتـنـمـيـــة
االقـتــصــــاديـــــة يف الهـنــــد : دراســــة
تـطبـيقيـة ( علـى اعـتبــار إن الهنـد
مـن األسواق النـاشئة األسـاسية يف
ــــــدأت فــيـهــــــا ــــــا الــتــي ب قــــــارة آســي
سياسات االصالح االقتصادي منذ
عـــــام 1995 مــن خالل أســتقــطـــــاب
االستـثمـار االجـنبـي املبـاشـر الـذي
يجــب أن ال يـقل عـــن )15( ملــيـــــار
دوالر سـنــــويــــا لـتـفعــيل الـتـنـمـيــــة
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شــرق آسيــا ومــا أحــدثتـه من دمــار
هـائل القـتصـاداتهـا قــدمت الكـثيـر
مــــن املـعــــــطــــيـــــــــــات الــــتــــي يـجــــب
االستفـادة منهـا يف رسم الـسيـاسـة
االقـتـصـــاديـــة اللـيـنـــة بــشـــأن بـنـــاء
ســــوق مــــالـيــــة رصـيـنــــة يف العــــراق
ــــــى إنعــــــاش االقــتـــصــــــاد قــــــادرة عل
الوطنـي وبعيدة عن دوامة األزمات
اخلــارجيـة علـى اعـتبـار إن الـسـوق
املـــــالــيـــــة متــثل مـــــركـــــزاً تــنــمـــــويـــــاً
المنـاص من بنـائه بنـاءً اقتصـادياً
صحيحـاً ليأخذ علـى عاتقه مهمة
حتـويـل مشـاريع التـنميـة املـنشـودة
يف الـقطـر وإجنـاح بـرامج اإلصالح
االقتـصـــادي احملتـمل إحــداثهــا يف
ـــــــــة االقــــتـــــصـــــــــاد الـعـــــــــراقــــي بــــنــــي
مــــســـتقـــبال..وأشــــــار الـــبحــث إلــــــى
ضــرورة تقيـيم جتـربـة بلـدان شـرق
آســيــــــا تقــيــيــمــــــا جــيــــــدا مـــن اجل
صيــاغــة محــاور أســـاسيــة لـتفعـيل
نـشــاط الـســوق املـــاليـــة للعــراق يف
ــــــة القــــــادمــــــة مع ضــــــرورة ــــــرحل امل
الـتــأكـيــد علــى مـســألــة اسـتحــالــة
ــــــســــــــاخ أو نـقـل الـــتـجــــــــارب اســـتـــن
التـنمـويــة حتـى ان كــانت نــاجحـة
مـن النـــواحي كــافـــة وذلك لـتبــادل
واخـــتالف الـــظــــــروف واملـــتغــيــــــرات
ــــــة ــــــة واالجــتــمــــــاعــي االقــتـــصــــــادي
والـسياسية بـني الدول وألن عملية
رســم الــــســيــــــاســــــة االقــتـــصــــــاديــــــة
املستقبلية للعراق يجب أن تستند
إلــــى حقــيقـــة املــــوارد واإلمكـــانـــات
املـاديـة واملــاليــة والبـشـريــة املتـاحـة
لــديه يف ضـــوء املتـغيــرات الـــراهنــة
واحملـتـملــة مــسـتقـبـال وهكــذا فــان
مـــراجعـــة املــشـــاكل الـتـي سـبـبـتهـــا
األســـــواق املـــــالــيـــــة يف دول جــنـــــوب
شــرق آسيـا تفـرض علـينـا تفـحص
جـمــيع املــتغـيـــــرات االقـتــصـــــاديـــــة
الـكلـيــــة الـتــي رافقــت تلـك األزمــــة
من اجل السيـر نحو تفعيل نشاط

السوق املالية للعراق .
وكــــان الــبحـث الـثــــالــث لألسـتــــاذة
املــســـاعـــدة غـيـــداء صـــادق سلـمـــان
األسود من كليـة اإلدارة واالقتصاد
ــــــــوســــــــوم ــــــــار امل بـجــــــــامـعــــــــة االنـــب
)اسـتـــراتـيجـيـــة املـــواءمـــة بـني آثـــار
االستـثمـار األجـنبـي املبـاشــر وبني
سيـاسـات الـتنـميـة االقـتصـاديـة يف
الـبلـــدان النـــاميــة( قــد تــركــز علــى
ــــــة مــــــدى االســتـفــــــادة مــن عــمـلــي
االسـتـثـمـــار األجـنـبـي يف الـتـنـمـيـــة
املـستقـبليـة معـتبـرة إن  األولـويـات
اإلمنائـية للبلـدان الناميـة تتطلب
عـبـــــر حتقــيق منــــو مـتـــــواصل مـن
دخل اقـتـصــاداتهــا بـــدفع معــدالت
االســتــثــمــــــار وتــــــدعــيـــم القــــــدرات
واملهـــارات التـكنــولـــوجيــة وحتــسني
القـدرة الـتنـافــسيـة لـصــادراتهـا يف
األســـواق العـــاملـيـــة وتـــوزيع عـــوائـــد
ــــــوزيعــــــا عــــــادال بــــــزيــــــادة الــنــمــــــو ت
وحتــسـني فــــرص العــمل،وحـمـــايـــة
وصـون الـبيئـة الـطبـيعيـة لألجيـال
املقـــبلــــــة مــــــوضحــــــة ان الــــســيــــــاق
اجلـديـد الـذي ميـكن أن يلعـب فيه
االســتــثــمــــــار األجــنــبــي املــبــــــاشــــــر
واإلنــتـــــاج الـــــدولـــي دورا مهــمـــــاً يف
حفـز جهــود الشـركـات الــوطنيـة يف
هـــذا الــصـــدد. إال إن أهـــداف هـــذه
الـشــركـــات غيــر الــوطـنيــة تخـتلف
عـن أهـــداف احلكـــومـــات املـضـيفـــة
وسـيــــاســـــاتهــــا الـتـنـمــــويــــة لـكــــون
احلكــومــات تــسعــى إلــى اسـتـنفــار
جهــود الـتـنـمـيــة الــوطـنـيــة بـيـنـمــا
تسـعى الشـركات غيـر الوطنيـة إلى
تعـزيز قدراتها التنـافسية يف سياق
ــــــى الـــبحــث عــن أســــــواق دولــي وال
جـــديـــدة لـنــشـــر صــــادراتهـــا . ممـــا
يتـطلـب البـحث عـن إستــراتيـجيــة
مــثلــــى للـمـــواءمـــة بـني سـيـــاســـات
االستـثمـار األجـنبـي املبـاشــر وبني
سيـاسـات الـتنـميـة االقـتصـاديـة يف

البلدان النامية .
وحث الدكتور حمزة اخلفاجي من
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بغداد/ املدى
اكد وزير الصنـاعة واملعادن املهندس أسامة عبد العزيز
الـنجـيفـي حــاجـــة العــراقـي الـــى ثالثـــة ماليـني وحــدة
سكـنيـة حلل ازمـة الـسـكن وتــوفيــره جلمـيع العـراقـيني
مبـينـاً ان الـوزارة أبـدت اهـتمـامـاً كـبيــراً للمـسـاعـدة يف
تــوفيـر املـواد االنـشــائيــة للمـواطـنني بــاسعـار تـتنــاسب

واملستوى املعيشي للفرد العراقي.
وقـال: ان الـوزارة تقـوم حـاليـاً بتـأهـيل وتطـويـر معـامل
السـمنت بـاالضـافـة الـى منح اجـازات للقطـاع اخلـاص
النـشاء مـعامل سـمنت بـطاقـة )25( مليـون طن سنـوياً
والتـي من املـؤمـل اكمــالهــا خالل الـسـنتـني القـادمـتني
ومشاريع اخرى منها مشروع معامل الطابوق بطاقة 7

مليارات طن سنوياً.
واوضح ان هــــذه املـــشـــــاريع سـتــــسهـم بـــشـكل كـبـيــــر يف
انخفـاض اسعار املـواد االنشـائيـة والتـي ال يسهم انـتاج
معامل الـسمنت الـتابعـة للوزارة والـبالغ ثالثـة ماليني
طن سنـوياً يف تغـطية احلـاجة احمللـية مقـارنة بحـاجة
الـســوق التـي تبلـغ )100( مليـون طـن سنـويـاً، ممـا ادى

هذا الفارق الى ارتفاع اسعار هذه املواد.
واضاف النجيفـي ان الوزارة خصصت 50% من انتاجها
الى املواطـنني بسعر ال يتجـاوز )125( الف دينار للطن
الــــواحــــد والـتـي يـتـم تــــوزيـعهــــا عـن طــــريـق مجــــالـــس
احملافـظات وحـصص اخـرى لصـالح الـوزارات والقـطاع
اخلـــاص بــسعـــر أقل مـن الــسعـــر الـتجـــاري يف الــســـوق

احمللية.
واشــار النـجيـفي الــى ان االفكـار الـتي قـدمـتهـا الـوزارة
الـــى مجلــس الـــوزراء اخلـــاصـــة بـــدعـم االنـتـــاج احمللـي
وقانون مكافحة اإلغراق ستحقق نتائج ايجابية كبيرة
للــســـوق احمللـي سـيــشهــد اسـتقــراراً كـبـيـــراً يف االسعــار
فـضالً عن ان قـوانني االسـتثمـار واخلـصخصـة يف حـال
تنفـيذهـا ستحقق ارتـفاعـاً كبـيراً يف مـستـويات االنـتاج
وامتصـاص البطالـة من خالل تشغيل االيـدي العاملة
علــى ان تـتم هــذه الـعمـليــة بـطــريقـــة متــوازنــة تخــدم

املصلحة الوطنية للبلد.

وزير الصناعة واملعادن: العراق بحاجة
اىل 100 مليون طن سنوياَ من السمنت

واســط / طــــالـب املــــاس
الياس 

قــررت جـمعـيــة املـتقــاعــديـن يف
محـــــافــظـــــة واســط فــتح بـــــاب
الــتــــــسـجــيـل عـلــــــــى ســيــــــــارات
الصالون للمتقاعدين حصراً. 

وقال رئيـس جمعيـة املتقـاعدين
يف احملــافـظــة الــسـيــد إبــراهـيـم
الـــصــــــايف لـ ) املــــــدى ( ان هــــــذا
اإلجـراء جـاء ضمن سـلسلـة من
االمـتـيــازات الـتـي اقــرهـــا املقــر
العام للجمعية يف مؤمتره الذي
عقد يف الـعاصمـة بغداد مـؤخرًا
ومنهـا فتح بـاب الـتسـجيل علـى
سيـارات الصـالـون للـمتقـاعـدين
وشـمـــولهــم بقـــانـــون الــتقـــاعـــد
اجلـديـد الــذي مت التــوصل اليه
مــن قــبل احلـكـــــومـــــة مـــــؤخـــــرًا
وشــمـــــول املــتقـــــاعــــــد بقـــــانـــــون
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شمول املتقاعدين بالتسجيل 
عىل سيارات حديثة يف واسط 

تــــسـلــيـف االعــمــــــار واإلسـكــــــان
لغــرض الـبـنــاء أســوة مبــوظفـي
دوائـــــــر الـــــــدولـــــــة وشــمـــــــولـهــم
بالـسفرات السياحيـة الترفيهية
مـع عـــــــــوائـلـهــم داخـل وخـــــــــارج

العراق .
وأشـــــــــــــار الـــــــصـــــــــــــايف إلـــــــــــــى أن
املــتـقــــــــاعــــــــديــن لـهــم احلـق يف
احلصول على سيارات الصالون
لـ ) 5 ( أنــــواع مــن مـــــوديل عــــام
)2006 ( بطـريقة األقسـاط بعد
دفع القسط األول والبالغ ) 3 (
مـاليــني و ) 750 ( ألـف ديــنــــــــار

عراقي.
وأوضــح أن اجلــــــمــعــــــيـــــــــــــــــــة يف
احملــافظـة تـأسـسـت يف منـتصف
آذار 2004 وعــدد املـنتـمني الـيهــا
يــبـلغ ) 9400 ( مــتقـــــاعـــــد مــن

أبناء احملافظة.
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الناصرية/املدى
اعلـن يف مجلس محافظة ذي قار عن اقـامة مخيم آخر لتوطني
النــازحـني من الـتهــديــدات االرهـــابيــة الـــذين يـبلغ عـــددهم 722

نازحا يف احملافظة.
وقــــال رزاق محـيـبـــس رئـيـــس جلـنـــة املـهجـــريــن واملهـــاجـــريـن يف
مجلـس احملافظة انه مت توطني 112 عـائلة يف مخيم الفجر وان
االستعدادات جتـري حاليـا القامـة مخيم اخـر يف مدخل مـدينة
الـناصـرية وسـوف يجهـز باخلـيام واخلـدمات كـما سـيتم جتهـيزه
مبواد االغـاثة التي وعـدنا اجلـانب االيطـالي بتقـدميها ، مـشيرا
الـى توزيع 300 كارتون من املواد الغذائية قدمتها وزارة املهجرين

واملهاجرين للنازحني مؤخرا.
وعلـى الـصعيـد ذاته اقـر مجلـس محــافظـة ذي قــار فتح حـسـاب

مصريف لتلقي االعانات املالية ملساعدة النازحني.
ودعـا احـسـان طـالـب رئيـس مجلـس املكــاتب الـديـنيـة واالحـزاب
السيـاسية ومنـظمات اجملـتمع املدنـي والشخصـيات االجتمـاعية
واملـواطنني الـى التـبرع ومـد يد العـون للنـازحني  ، كـما اقـترح ان
تكــون البــادرة االولــى من اعـضــاء اجمللـس مبـبلغ ال يقـل عن 15
مـليـــون دينـــار ليـتم تــوزيعهــا علــى العــوائـل النــازحــة بــاســرع مــا

ميكن.
ويـذكـر ان عـدداً كـبيــراً من مـواطـني محــافظـة ذي قـار كـانـوا قـد
تـبــرعـــوا بكـمـيــات كـبـيــرة مـن االغــذيــة واالفــرشــة والـبـطــانـيــات
واملـستلزمـات املنزليـة خمليم النـازحني يف ناحيـة الفجر )120كم(

شمال الناصرية.

خميم جديد للنازحني يف النارصية وفتح حساب
مرصيف  لتلقي املساعدات املالية

االســتـفــــــادة مــن الــتـجــــــربــــــة
الـــتــــــــشـــيــكـــيـــــــــــة يف مـجـــــــــــال
اخلــصخــصــــة بعـــد اطـالعهـــا
علــى جتــارب تــركـيــا والكــويـت

وايران وغيرها من الدول.
وعـبــر الــسفـيــر الـتــشـيكـي عـن
رغــبـــــة بالده بــتــطــــويــــر آفــــاق
التعـاون مع العراق واملسـاهمة
يف اعـــــادة الــبــنـــــى الــتحــتــيـــــة
واقامة مشاريع جديدة خاصة
ــــالــصــنــــاعــــات االنـــشــــائــيــــة ب
واملسـاعـدة يف تقـدمي اخلبـرات
العلمية واحلصول على فرص

استثمارية.
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جـمهــوريــة الـتــشــيك الــسـيــد
بـيـتـــر فـــوزنـيـتــســـا وعـــدد مـن
اخلبــراء املــرافقـني له، مــؤكــداً
اهـمـيـــة تـبـــادل اخلـبـــرات بـني
الــبـلـــــــديــن وتـــــــوفــيـــــــر بـعـــض
الفــرص التـدريـبيــة للعــاملني
العــــراقــيــني يف مجــــال املـــسح

اجليولوجي.
ــــاً مع ــــوزارة تعـــاون وذكــــر ان لل
شـــركـــات تــشـيـكـيـــة اخـــرى يف
مجـــاالت صـنـــاعـــة اجلـــرارات
التي من املـؤمل تطـويرهـا عن
طـــريق املــشــاركــة يف االنـتــاج،
مبـينــاً ان العــراق يـطـمح الــى
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ـ ـ ـ دعوات من اجل العراقـ


