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 بدءا احتـدث عن منـطقـة قـبل ان تنـشأ عـليـهـا دولة الـعراق  كـانت غنـية
ـعـدنيـة ومـيـاهـهـا واراضيـهـا اخلـصـبة ومـنـاخـهـا في فـصول بـثرواتـهـا ا
واد الغـذا ئية خالبة تسـتجيب لـبناء اقـتصـاد متطـور واكتفـاء ذاتي في ا
واالنشائية ومـتطلبات العـيش الرغيد لالنـسان وفيها جمـيع متطابت دولة
غنـيـة   وهي من عطـاء ربـنا وال الحـد يـد او فضل فـيـها اال في الـتـفريط
ية االولى بناء دولة بها  واقتضت مصـالح دول احللفاء في احلرب العـا
ـصلحتـها اخلاصة ونـصبت ملكـا عليها العراق علـيها من قبل بـريطانيا 
ـاني ذات سيادة نطـقة واصـبحت دولـة ملـكية بـنظـام بر من خارج هـذه ا
ولـهــا ثـقــلـهــا االقـلــيـمي والــدولي وحــظت بـاالمن واالســتـقــرار اال بـعض
الــنــزاعـــات الــعــنـــصــريــة من قـــادة مــحــلـــيــ تــثــار بـــ فــتــرة واخــرى
ـلكي في 14تموز 1958وحل محله واستـمـراحلال الى سـقـوط الـنظـام ا
النظام اجلمهوري في ح استبدل بحكم العسكرال غيره  مصاب بوباء
مخفي عن جمـيع االنظار واالجهـزة مختبـأ في افكار القـادة وهو الفساد
ـكنـنـا ان نـسـمـيه  (كـراون ) النه لم ولـن يـنتـقـل الى االشـخاص ولـهـذا 
االعتيادين كمـا في كرونا اليوم اال الى الـقادة الذين لهم صيط في ادارة
السلطة  وانتقل ب قادة االنقالبات العـسكرية الى سقوط النظام البائد
في  9نيسان  2003وبانتـهاء حـكم القـائد االوحـد انتـقل الى  السـلطات
الـثالث بــاعـتـبــار جـمــيـعـهم قــادة  ودخل الـوبــاء من اوسع االبـواب الى
ـوازنـات االنـفــجـاريـة لـسـنــ عـديـدة وفـعل دون حــسـيب ورقـيب وكـان ا
وازنـات ادخال الـعراق في التـطور الـعلمي واطنـون يتـاملون من هـذه ا ا
والـتــكـنــلـوجي ســجل ( غـيــتس ) لالرقــام الـقــيـاسـيــة ولـكـن وبـاء كـراون
ستوطن لدينا  62عاما ادخله قائـمة الدول اكثر فـسادا في العالم هذا ا
مـيز ب قادة جـعلوا من دولة غـنية رائدة في ريـر والفارق ا هو الواقع ا
النـزاهة ولـها ثـقلـها الدولـي واالقلـيمي الى دولـة مثـقلـة بالـديون واالساءة
لسمعتها وفي اجلوار قادة جعلوا من القبائل دول في ركب الدول الغنية

تطورة واقصد تعظيم هيبتهم. ا
ان وباء كراون الناخر في جسد الدولة العراقية  62عاما اوصل الفاسد
الى ثــراء فـــاحش خالل اربـع ســنـــوات عــلى حـــســاب اجلـــيــاعى مـــنــهم
اضـطـروالى تـامـ قــوتـهم من مـواقع الـطـمــر الـصـحي وكـذلك ان يـكـون
اكساء الـكثيـرمن ابناء الـشعب على الـباالت البـالية احـتمال الـتلوث فـيها
عـالـيــا والـتي تــسـتـورد مـن دول جـمـيــعـهـا مــعـا ال تـصـل وارداتـهـا  الى
واردات العـراق الـسنـوية      كـحـالة طـارءة دخل عـليـنـا ( كرونـا ) عدوا
خبيـثا مكـروها واتخـذت اجراءات فـورية حلصـره وعدم اجملال النـتشاره
بـامكـانـيـات مـتـواضـعـة كاي دولـة ذات امـكـانـيـات مـحـدودة الن ثـقل وباء
سـتشـري في مـفاصل الـسلـطـة بدرجـة اعلى من كـرونا ـزمن  ا كراون ا
تطـورة التي امنت فوت الفـرصة على العـراق الوصول الى ركـب الدول ا
قـوت الـعـاطـلـ عن الـعـمل بــسـبب احلـجـر الـصـحي وتـدار دوائـرهـا من
مـوظــفـ في بـيــوتـهم الــكـتــرونـيـا حــتى صـرف الــرواتب ودفع الـنــفـقـات
واالجـور جتـرى بـنـفس االسـلـوب وفـقـا الرقـام احلـسابـات اخلـاصـة بـهم
ـدارس الــهــايـبــات عـلى دون دخـول الــدولــة في سـبــات ووزعت فــيـهــا ا
ـقـرر اثـنـاء احلـضور ـنهج ا تـابـعـة دروسـهم في بـيـوتهـم وفق ا الطـالب 
االعتيادي وكذلك اجلامعات عن طريق ( اون الين ) وقضوا على التجمع
والـتجـمـهـر وسـاهـمت في تـقـليـل النـفـقـات لـكال الـطـرف
واحلفـاظ عـلى ارواح مـواطـنـيهم .  كتب عـلـيـكم الـقـتال
وهو كـره لكم وعـسى ان تكـرهـوا شيـئا وهـو خيـر لكم
وعسى ان حتبوا شيـئا وهو شر لـكم والله يعلم وانتم
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كــثـر احلــديث فـي افـكــار مــتــجـددة
ـتــصـديـ لــلـسـلــطـة عـلى حتـفــز ا
االتـيـان بحـلـول تـطبـيـقيـة وبـبدائل
عراقية واضحة وصريحة.. في هذا
الـسـياق عـقدت اجلـمـعيـة الـعراقـية
لــلـســيــاســات الــعــامـة والــتــنــمــيـة
الـبــشـريـة نــدوة عـلى (الــواسـتـاب)
ادارهــا ا.د لـبــنـان هـاتـف الـشـامي
رئـيس اجلمـعـية وشـارك فـيهـا عدد
مـن الـــبــاحـــثـــ واخملـــتــصـــ في
الـــشــؤون االقـــتــصـــاديــة –مـــالــيــة

ونقدية- واإلدارة االستراتيجية.
bKÐ  öJA

 طــــرح الــــشـــــامي تــــصـــــوراته عن
ـمكـنـة في مشـكالت البـلد احلـلول ا
واصـفـا من يـتـصــدى لـلـمـسـؤولـيـة
ـضـحي الــعـام بــوصف (الـفـدائـي ا
من اجل هذا الوطن)  ودعا الى ان
يـــتــقـــدم إلــغـــاء كل الـــرواتب الــتي
مــنـــحت ألســبــاب ســيــاســيــة عــلى
جمـيع األمـور  األخرى إضـافة الى
الية للسياسي إلغاء االمتيازات ا
الــذين غـادروا مــنــاصـبــهم وإلــغـاء
ــالـيــة لــلــمــنـاصب اخملــصــصــات ا
الــعــالـيــة من مــديــر عـام فــمــا فـوق
وتقليل رواتب ومـصروفات أعضاء
مـجــلس الـنـواب الى رواتب "مـدراء
عامـ " ولـيس  درجة "وزيـر" وهذا
كن ان يطبق على الـكثير  غيرهم
من الدرجـات اخلاصة الـعليـا فيما
طـــالـب تـــقــــلـــيـص رواتب جــــمـــيع
الـرئـاسـات الـثالث  بــنـسـبـة ال تـقل
ـئـة  في اجملــمـوع الـعـام عن 35 بـا
لـرواتـبــهم االسـمـيــة  ومـصـروفـات

مكاتبهم  . 
ـوازنة  ويـرى الـشـامي ان قـانـون ا
اذا مـا اطـلق عــلـيه قــانـون مـوازنـة
 2020او أي تــســمـيــة أخــرى مــثل
قــانـــون مــوازنـــة طــوار البــد وان
يـتـضـمن الغـاء احلـمـايات الـكـثـيرة
وزجـــهم في مــهـــامــهم األســـاســيــة
ويعتـقد ان مثل هذا اإللـغاء سيوفر
أمـواال طائلـة للـمنـفعـة العـامة  بدال

نفعة الشخصية  . من ا
مـن جــانـب اخـــر يـــجــد الـــشـــامي
االســـــــــــــتــــــــــــشــــــــــــاري فـي اإلدارة
االستراتيجيـة أهمية إعادة هندسة
 إدارة الـدولة من خـالل  حتويل كل
ـكن حتــويـلـهـا ـؤسـســات الـتي  ا
الى مـــــؤســـــســــات تـــــمـــــويل ذاتي
وتـــســريع تـــشــريع قـــانــون تــامــ
صحي اجباري للـمواطن  وتام
شـيـخـوخـة بـأقـسـاط تـسـتـقـطع من
رواتبـهم و تشـريع ضـريبـة اإلعمار
والـبـنى الـتـحـتـيـة عـلى  ان تـتـدرج
هــــذه الــــضــــرائب  حــــسب  رواتب
ـــوظــفـــ  بــنـــسب  مـــحــددة  من ا
ــــتـــوالــــيـــة األدنـى  الى األعــــلى  
حـسابـية مـضـاعفـة  مع  كل ملـيون
ـدفـوع من ديــنـار  لـزيـادة الــراتب ا
ــوازنـة الــعــامــة عـلـى ان  تـوضع ا
ضـوابط  صــارمــة  لـتــوظــيف هـذه
الـضـرائب  يـشـرف عـلـيـهـا  مـجلس
االعمار األعلى ضمن صندوق مالي
 سـيادي يـعـرف  بصـنـدوق ضريـبة
كن وضع االعمار وأضـاف " كما 
ــنـــافــذ  ضــريـــبــة  خـــاصــة  فـي  ا
احلـــدوديـــة  لــكـل الــزوار األجـــانب
الداخل للعراق  او العامل فيه 
فــضال  عن ضــرائب  مــنــاسـبــة مع
دارس االهلية أرباح اجلامعات  وا

وشركات الصيرفة  ".
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ويـــشــدد  الـــشـــامي عـــلى  ان أولى
مـهـمـة  مـجـلس االعـمـار  وصـندوق
تــمــويــله  يــتـمــثل فـي تـشــغــيل كل
توقفة في العراق وتفعيل عامل ا ا
دور الـقـطـاع اخلـاص  في الـشـراكة
ــنـــاســبـــة لــتـــوفــيــر فـــرص عــمل ا
ــوحـد ـوجب  قــانـون الــتـقــاعـد ا
ـنح مــوظـفي الــقـطـاع  حق الــذي 
ـشاريع الـتقـاعد  وان تـكـون هذه ا
بـإشـراف احلـكـومـة االحتـاديـة بـعد
إلــــغــــاء مـــــجــــالس احملـــــافــــظــــات
وحتـويـلـهـا الى شـورى خـبـراء يتم

بالتعي حسب الكفاءة األعلى .
  ويـــنــــصح االســـتـــشـــاري اإلداري

ـكــلف عـقــد جـلــسـة مع اقـتــراب دعــوة عـدنــان الـزرفي رئــيس الــوزراء ا
نهـاج احلكومي واختيار استماع وتصـويت جمللس النواب بعـد نضوج ا
"الكـابيـنة" الـوزارية تـتضـارب اآلراء السـياسـية في حـظوظه بـإنتـزاع نيل

الثقة من عدمها.
يـظـهــر الـتـفـاوت في االراء جــلـيـا عـلـى شـاشـات الـفــضـائـيـات الــعـراقـيـة
والعربية ب مؤيد ورافض وأخذ شكال رسميا عندما طعنت كتلة البناء
ـا يـعـني نسف بالـيـات الـترشـيح وعـدتـها انـتـهاكـا صـارخـا للـدسـتور 
كـلف وان مر الـطعن من التـكلـيف نفـسه بصـرف النـظر عن شـخصيـة ا
خالل احملـكــمـة االحتــاديـة فــاقـدة الــشـرعــيـة حـالــيـا بــسـبب نــقص أحـد
أعضائها فان رئيس اجلمهورية سـيضطر الى سحب التكليف وأنتظار

مرشح جديد للمنصب.
ــتـصــدون لـلــشـان ــزايـدات الــسـيــاســيـة نــسى ا بـ الــشــد واجلـذب وا
ـا تـقوده الى ـر به الـعـراق من أزمـات خطـيـرة ر السـيـاسي مـحـنة مـا 
اجملهول بـل ظلوا مـتمـسكـ بالـيات هم أنفـسهم خـروقهـا في منـاسبات
ا ال نفكر بعقل عراقي خالص ونـنقذ البلد من الوقوع في الهاوية عدة 
ونتجاوز االليـات التي كفلـها الدستور دون ان يـوضح تفاصيـلها ونعزز
فقـودة ب الكيانات واالحـزاب السياسية عـلى أختالفها ونصوت الثقة ا
ـوضـوعـية لـقـيـادة الـعـراق مدة حلـكومـة تـوفـرت لـهـا الـظروف الـذاتـيـة وا

نهاج واضح يقود الى انتخابات مبكرة حاسمة. زمنية محددة تلتزم 
ـيـلـون الى هـذا الـنـوع من أغـلب الـظن ان رؤوسـاء الـكـتل الـشــيـعـيـة ال 
التنازالت فـقد تعودا علـى خبز باب االغا حـار ومكسب ورخيص أذن

ما احلل.. كيف تمرر حكومة الزرفي ?
أسمح لـنفـسي باالجـتهـاد في تسـويق فكـرة يغـلب علـيها الـطابع الـوطني
على أية انانيات ضيقة هذه الفكرة تقول ان يعقد مجلس النواب جلسته
ـنـهـاج احلـكـومي ومن ثم الـرسـمـيـة بـنـصـاب كـامل يـتم خاللـهـا قـراءة ا
التـصـويت على الـرئـيس والوزارء ولـكي تـمضي االمـور الى خـواتـيمـها
طـلقة يترك لـكل عضـو حرية اتـخاذ القـرار فان حـصلت على االغـلبـية ا
طـلقـة ومررت فذلك مـعنـاه موافقـة اغلبـية اجملـلس على الوزارة أكرر ا

نطقي ان تقع االغلبية في خطأ األختيار. ومن غير ا
أما اذا تـمـسـكت القـيـادات الـشيـعـيـة برأيـهـا في ظـرف خطـيـر وحرح ال
كن التكهن بعواقبه وبقت مصرة على رأيها الذي تتفوق عليه الظروف
اآلنـيـة ونـعـود الى نـقـطـة الـصـفـر فـأن ذلك سـيـعـرض مـصـالح الـشـعب
والوطن الى مخاطر وبائية واقتصادية وسياسية وامنية ال حتمد عقباها.
ولـكي نـضع الـنقـاط عـلى احلـروف ونـذكـر الـسـيـاسـيـ من نـواب وغـير
ـا سـبق ان وعــدوا به وتـفــاعـلــوا مـعه إسـتــجـابــة لـلـتــظـاهـرات الـنــواب 
ـسؤولية تقع عـلى اعناقهم أمام ـستمرة فأن ا الشعبيـة واالحتجاجات ا
ا حـينـئذ الشـعب العـراقي وينـبغي ان يـقـولوا كـلمـتهم بـحريـة تامـة ور
ـلـزم أمام تـرفع مسـؤولـيـة وحـرج زعـمـاء الـكتل فـي التـمـسك بـالـثـابت وا
ا ال تـتجاوز سـنة واحدة جماهـيرهم في األقل وفي النـتيجـة هي مدة ر
وتنـتـهي تكـون احلـكومـة اجلـديدة خاللـهـا قد مـهدت
رحلة جديدة فـي تاريخ العراق تضع نهاية الطريق 
عاناة الشعب بكل قومياته وطوائفئه طوال السبعة

اضية. عشر عاما ا
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اظـهـر مـقــطع فـيـديـو قــيـام سـائـقي
مــركـبــات حـمل مــحــمـلــة بـالــفـواكه
واخلـــضـــر بـــرمي حـــمـــوالتـــهم في

الـــــشــــارع فــــيــــمــــا عــــزت رســــالــــة
تــلــقــتــهــا(الــزمــان) امس االمــر الى
رفـض الــــســــواق اعــــطــــاء اتـــاوات
لـعـنصـر نـقـاط التـفـتـيش. وجاء في

مـضـمــون الـرســالـة (الى من يــهـمه
االمــر.. اهل الــتـــريالت يــنــفــضــون
احلمل بـالشارع بـسبب السـيطرات
الــتي تـــاخــذ  خــاوات مـــنــهم الجل

ــــرور مـن تــــلك اعــــطــــائـــــهم حـق ا
الــســيــطــرات) مــضــيــفــة  ان(ســعـر
ـــــرور يـــــبـــــتـــــد من 500 دوالر اا
ويــــــــــصـل الى 1000 دوالر عـن كل
شـاحــنــة وحــسب نـوع احلــمــولـة).
وتـسـاءل مـرسل الـرسـالة (الـى متى
يـســتـمــر الـظــلم عــلى هـذا الــشـعب
ـسـك الـبـائس الـذي ابتـلى بـهذا ا
الــفـايـروس-  الـفـسـاد  وهـو اخـطـر
الـى متى ?) . من فـايـروس كـورونا 
وتـابع (ارجو ايـصـال هذه الـرسـالة
الـى من يـهــمه األمــر اذا كـان هــنـاك

من يهمه االمر اصال).
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وتـلـقت (الـزمـان) في وقت الحق من
يوم امـس رسالـة تأكـيديـة قال فـيها
مـرسـلـهــا (ِبـخـصـوص الــشـاحـنـات
التي افرغت محتوياتها في الشارع
اخلـــبـــر صـــحـــيح وهـــذا مـــا اكــده
مــسـؤول رفــيع وقـام بــدوره بـأبالغ
قيادة العملـيات واجلهات اخملتصة
وقع ـعـاجلـة االمر) مـضـيـفـا ان ( ا
ضـمـن سـيــطـرات مــحــافـظــة ديـالى
وسـائق شـاحـنـة الـلـيـمـون يجب ان
يـــــدفع  5 آالف دوالر امـــــا ســـــعـــــر
تمرير شاحنـة البيض فهو دفتر اي

 10آالف دوالر).
ــذكــورة  واذا مــا صــحت االرقـــام ا
فـإنه لن يــكـون امــام الـسـائــقـ من
خــيــار ســوى رمـي بــضــاعــتــهم في

الـشـارع ألن ايـصــالـهـا وبــيـعـهـا لن
يكون مجديا .
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واظــهـر مــقــطع الــفـيــديــو عـددا من
الـسـائـقـ وهم يـرمـون الفـواكه من
مــركـــبــاتــهم عــلى الـــطــريق بــشــكل
عـشوائي من اجل تـفـريغ حمـوالتهم
ـرور بـهـا عـبر بـعـد ان مـنـعـوا من ا
نقـاط التـفتـيش. وبدا واضـحا انهم
كـــانــوا مـــضـــطــريـن الى ذلك بل ان
احدهم اخذ يحمل صناديق الفاكهة
الى اعــــلى ويـــرمـــيـــهـــا عـــلى رأسه
لتتبعثر في الطريق في مشهد مؤلم
ــرارة الــتي يــشــعـر يــعـكـس واقع ا
بها. وانـتشر قـبل ايام مقـطع فيديو
لـسـائـقــ يـشـكـون مـن عـدم تـمـريـر
مركباتهم غي مـحافظة ديالي. وقال
مــصــدر حـكــومي في احملـافــظـة لـ (
الــزمــان ) في حـيــنه  إن  ( حـكــومـة
ديـالـى احملـلـيـة واجـهـزتـهـا االمـنـية
طبـقت قرار منع دخـول اخلضروات
سـتـوردة من دول اجلوار تـنفـيذا ا
ا جاء في قرارات حكومية اعلنتها
مــســبـــقــا وزارة الــزراعــة حلــمــايــة
صدر نتوج احمللي ) . وأضاف ا ا
أن ( الــفــيــديــو الــذي انــتـشــر عــلى
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي الـذي
يــظــهــر مــنع ســيــطــرة الــنـاي عــلى
طـريق كـركـوك - بـغـداد قـرب قـضاء
اخلالـص دخول مـئات الـشاحـنات

جــــاء ألنــــهــــا حتـــــمل خــــضــــروات
مستوردة من دول موبوءة بفيروس
كــورونــا) مــشــيــرا الى ان(حــمــولــة
الشاحنات غـير مفحوصـة مختبريا
واغلبـها متـهرب من دفع اجلمارك )
ـــنع  مـــؤكـــدا ان  ( قـــرارا صـــدر 
دخول تلك الشاحنات ألي مدينة في
ديـالى ). من جـهـة اخـرث اسـتـغـرب
نــواب مــحــافــظــة نـيــنــوى من فــتح
ـــنــتـــســـبي الـــداخــلـــيــة االجــازات 
والـدفاع والـسمـاح لهم بـالتـنقل من
مـحــافـظـة الخـرى. وقـالـوا في بـيـان
تلـقته(الزمـان) امس ان هذا االجراء
سـيــؤدي الى (تـفـشي وبـاء كـورونـا
ـنـتـسـبـ اوالً وبـ الـسـكـان بـ ا

دني ثانيا). ا
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مـشــيــرين  الـى انه (بــسـبـب دخـول
وخروج اكثر من 2000 منتسب من
االجـهـزة األمـنـيـة حملـافـظـة نـيـنـوى
نــطـــالب وزارة الـــدفــاع والـــصــحــة
ومــكـــتب الـــقـــائــد الـــعـــام بــحـــجــر
ـــنـــتــســـبـــ في مـــعـــســـكــراتـــهم ا
وثـــكـــنــاتـــهم وعـــدم االخـــتالط بــ
ـدنــيـ ) مــشـددين ـنــتــسـبــ وا ا
على(ضرورة توفير اجهزة الفحص
ـشتبه السـريعـة لفحـصهم وحـجر ا
بـهـم في مـســتـشــفــيـات خــاصـة في
بـغـداد لــعـدم تـوفــر أمـاكن لــلـحـجـر

دينة ). الصحي في ا

بـأهــمـيـة  تــواصل الـعـمل بــإنـشـاء
ميـناء الـفاو الكـبيـر وربطه بالـقناة
اجلــافــة بـــالــتــعــاون  مع مــشــروع
طــريق احلـريـر الـصـيـني  واهـمـيـة
إعادة النـظر بتفاصـيل العالقة ب
احلـــكــومـــة االحتـــاديـــة  و إقـــلـــيم
ــا يــنـهي  اإلشــكـاالت كـردســتـان 
ـالـيــة  وابـرزهـا  الـيــات تـصـديـر ا

النفط العراقي .
بدورها  اتفقت الدكتور اكرام عبد
الــعــزيــز  مـــديــر عــام فـي  هــيــئــة
االســـتــثــمـــار مع الــفـــقــرات األولى
ولـكـنهـا تـتـخـوف من إدارة األموال
ـشــاريع ـســتــقــطــعــة لــتــمـويـل ا ا
ومـشجـعة لـلفـقرات األخـيرة داعـية
لـدراســة شـامـلـة تــتـضـمـن الـنـقـاط
الـــتـي طـــرحت من قـــبـل الـــدكـــتــور
لــكن زمــيـلــهــا  الـدكــتـور الــشـامي 
زهير احلسينـي  اخلبير القانوني
 في هـيئـة  االسـتثـمـار  يشـدد على
ال امـن غـــــــذائـي مـــــــا دام كـل شيء
مـســتـورد والـتــجـار الـكــومـبـرادور
يـــــغــــرقــــون الـــــســــوق بـــــكل شيء
ومــادامت احلــدود مــفــتــوحــة لــكل
شيء  داعــــيــــا الـى  اســــتــــخــــدام
تــشـــريع قــانــونـي حلــمــايــة  ودعم

ـنــتج الــوطـنـي من خالل مــجـلس ا
ستـهلك  وتشـغيل معامل حمايـة ا
الـــصــنــاعـــة الــغــذائـــيــة مــتـــوقــفــة
كـــمــعـــجـــون الــطـــمـــاطم واأللـــبــان
والـزيـوت بـعـد  منـحـهـا تـسـهـيالت
مـــالـــيــة مـن اعــفـــاء من الـــضــرائب
وتـســهـيل الـنــقل عـنـد الــسـيـطـرات
األمــنــيــة  كــمــا أشــار الى أهــمــيـة
اصـدار منـهـاج استـيـراد وصفه ب"
الـصـارم"  لزيـادة  اإلنـتـاج الزراعي
بــعــد تــوفــيــر نــظــام الــري بــالـرش
ـاء في محافظات والتنـقيط لندرة ا
اجلـــنـــوب وذلك بــــتـــصـــنـــيع هـــذه
رشات وبيعها بالتقسيط للفالح. ا
امـا  عمـيد كـليـة العـلوم الـسيـاسية
في جـامــعـة الــنـهـريـن  ا .د  عـامـر
فـياض  فـقد اكد عـلى ثالثـية قـائمة
بــقـوله "نـحــتـاج دولـة ورجـال دولـة
وقـانـون نـافـذ إلجنـاز كل مـا طـرحه
الــــدكــــتـــــور الــــشــــامي فـي ورقــــته
.واضــــــاف "ســـــــيــــــكــــــون ذلـك  من
ــمــكــنـات  ولــكـن في هــيـكـل دولـة ا
فـاسد احملاصـصة تغيب ترجتف 
الوعي وحتتاج إلى تدخالت حلسم
نـزاع الـقـوى الـسـيــاسـيـة لـتـشـكـيل
حـكــومـة فـي وقت يـتــطـلب تــسـارع

واجهـة حتديات األسوأ خطواتـها 
مـا بــعـد أزمـة كــورونـا وانــخـفـاض

أسعار النفط .
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من جـهته دعـا الصـحفي والـباحث
الــســيــاسـي  مــازن صــاحب هــادي
وزارة الــــــتـــــجــــــارة الـى اإلســـــراع
بـتـوزيع حصـة تـمويـنـية  مـتـكامـلة
مـع مـواد إضـافـيــة   بـوصـفـهـا أول
خـطوة مـطلـوب من الدولـة االسراع
ــنح بــتــنــفــيــذهـا  وعــد ذلـك  مـا 
بـعض االطـمـئـنــان لـسـبـعـة ماليـ
ـــركــزي فـــقـــيـــر حـــسب اجلـــهـــاز ا
ـا أكـثـر من عـشـرة لالحـصـاء . ور
مالي نسمـة حسب أرقام صندوق
الــنــقــد الـدولـي ..  كــمـا يــلــجم ذلك
اطـمـاع الـتـجـارة بـقـوت الـشـعب ...
وهــذا يـنـعـكس عــلى الـثـقـة .. وهي
ــواطن فــجــوة كـــبــيــرة جــداً بــ ا
والــدولـــة وتـــعــلـــيــقـــا عـــلى ورقــة
الدكتـور الشامي  قـال "ال أعتقد أن
مـا تفـضل به دكتـور لبـنان الـشامي
أصــــــعـب من تــــــعـــــــديل قــــــانــــــون
االنـتـخـابـات ... وانـصـيـاع الـطـبـقة
الـــســيــاســـيــة لـــهــديــر تـــظــاهــرات
ي الـتـحـريـر ... الـيـوم يـرمي اكـاد

عـــراقي مــعـــروف بــاخلـــبــرة طــوق
الـنـجـاة لـهـذه الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة
بـرمتـهـا منـقذا عـارفـا باحلـاجة إلى
هذه احلـلول ... لـذلك حتتـاج الدعم
الــكــافي لــتــحـويــلــهــا إلى بــرنـامج
للـمدافـعة عن عـراق أفضل بـخارطة
طــريق واضـحــة تـتــجــاوز مـفــاسـد
احملــاصـــصــة بـــنــهـــضــة عـــراقــيــة
مــتـكــامــلـة ... وهي مــهــمـة حتــتـاج
تـــرجـــمـــة واقـــعــــيـــة من اجملـــتـــمع
ــــثــــقــــفـــة ـي والــــنـــخـب ا األكــــاد
ناصـرة داخل مجلس للـتحشيـد وا
الـــنــــواب من اجـل وضع إجـــراءات
عمـل متـجـددة حـاكـمـة لـلـسـيـاسات
الـعامـة وبرنـامج عـمل انقـاذ وطني
مـــلـــتـــزم بــــالـــعـــقـــد االجــــتـــمـــاعي
الــدسـتــوري الــقـائم عــلى مــسـاواة
نفـعة العامة نفـعة الشخصـية وا ا
واضاف "لعل أبسط وسائل للدولة 
وذج التكافل تأم الغذاء ..بنقل 
ـــفـــاســـد ـــتـــجـــاوز  اجملـــتـــمـــعي ا
ــوذج مــتــجـدد احملــاصــصــة الى 
يـعـتـمـده الـقـطـاع اخلـاص لـلـعـودة
إلـى امـــنــــا األرض ونــــقل جتــــربـــة
الــتـكــافل اجملـتــمـعـي بـتــجـارب عن

التكافل التجاري الوطني".
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كــشـــفت وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والبحث العلـمي عن خطتها الكمال
الــعــام الــدراسي اجلــاري في حــال
اسـتـمـرار خطـر كـورونـا واجراءات

حظر التجوال.
تحـدث باسم الوزارة عدنان وقال ا
الـــعــربي في بـــيــان اطــلــعـت عــلــيه
(الـزمـان) امس إن (أسـتـمـرار حـظر
الـتـجوال وتـعـطيل الـدوام الـرسمي
من قـبل خـلـية االزمـة الـصحـيـة قد
يــدفع الــوزارة إلى  تــمــديــد الــعــام
الــدراسي من خالل الــغـاء الـعــطـلـة

الصيفية).
 مشيرا الى ان (الوزارة ليس لديها
اي نــيــة لــتــأجــيل او الــغــاء الــعـام

الــدراسي بل أنــهــا مــاضــيــة عــلى
ـــواد اكــــمــــاله مـن خالل تــــقــــد ا
ـنـصـات الـدراسـيـة لـلــطـلـبـة عـبـر ا
االلــكــتـرونــيـة) واضــاف (نــنـتــظـر
نـــهــايـــة ازمـــة فـــايـــروس كـــورونــا
بـالـبالد لـندعـو الـطلـبـة الستـئـناف
الدوام واجراء االمـتحانـات واكمال
الـعـام الـدراسـي بـتفـاصـيـلـه كـافة).
وتـمـكن فريـق علـمي من قـسم عـلوم
احلـيـاة في كـلـيـة الـعـلـوم بـجـامـعة
الـقــادســيـة من حتــضــيـر وسط في
تي  ام  اخلـــاص بــنـــقل عــيـــنــات
ستـجد حسب بـروتوكول كورونـا ا
ية. وقال بيان منظمـة الصحة العـا
ان تصنيع هذا الوسط الناقل يأتي
ـاسة لـهذا الوسط (نظـرا للـحاجة ا

ؤسسـات الصحية بعد نـفاذه في ا
ومـة عمـلها) الفتا الى من اجل د
ان (فـريق العـمل ضم عـميـد الـكلـية

نبيل عبد عبـد الرضا والتدريسي
ميـثم غالي يـوسف و حبـيب وسيل

شبر وعباس ميار حزام). 
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DMC اعـلن مـركـز االعالم الـرقمي
عن  قــيـام شــركـة تــويـتــر بـاضــافـة
ــتــداول في الــعـــراق الى قــائــمـــة ا
مــوقـعـهـا بـعـد ان كـان اسم الـعـراق
غـيـر مـوجـود اسـاسـا في الـقـائـمـة.
ـــــــركــــــــز  فـي بــــــــيـــــــان واوضـح ا
تـــلــقــتـه(الــزمــان) امـس ان (شــركــة
تـويـتـر قـامت باجـراء تـغـيـيرات في
مــا يــتــعــلق بــالــتــرنــد اي قــائــمــة
ـتداولـة على مـنصـتها ـواضيع ا ا
في خـطـوة طـال انـتـظـارها مـن قبل
سـتخدمـ في العـراق) مؤكدا ان ا

(تـويـتـر اضـاف الـعـراق الى قـائـمـة
ـتــداول بـعـد ان كـان اسم الـعـراق ا
غـيـر مـوجـود اساسـا في الـقـائـمة).
واضـتف الـبـيـان انه صـار (بـامـكان
ـغـرد ايضـا مـعرفـة مـا يحـدث ب ا
ــــغـــرديـن الـــذيـن يـــتــــابــــعـــهم او ا
مـايــحـدث في الــرقـعــة اجلـغــرافـيـة
الــتي يــوجـد فــيــهـا ). وكــان مــركـز
االعالم الــرقــمي قــد طــالـب تــويــتـر
مـطــلع تـشــرين الـثــاني عـام 2018
بتفـعيل ترند خـاص بالعراق اسوة
ببقية الدول الـتي يوجد اسمها في
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‚«dF « W U{≈ ∫ wL d « ÂöŽù«
d²¹uð ‰Ë«b²  v ≈

  U³ d*« —u³F   «ËUð√ ÷dHÐ gO²H² « ◊UI½ ÂUNð≈ jÝË WÐ—UC²   U¹«Ë—

   wÝ«—b « ÂUF « ‰UL ù t²Dš sŽ nAJ¹ rOKF² «

∫ UMŠUý
طابور شاحنات

طويل امام
سيطرة اخلالص


