
وجب السبل التالية:
أ- اســــتــــحــــداث ادلـــة عــــمل
مكتوبـة ولكافة الـنشاطات على
ان تــتــضــمن شــرحــا مــســحــبـا
مهما للوظائف واسلوب عملها
والـــعـالقـــة بـــ الـــفــــعـــالـــيـــات

اخملتلفة 
ب- حتـديــد االرتـبـاط االفـقي
والـــعــمـــودي ضـــمـن الـــنـــشــاط
الــــــواحــــــد وعـالقــــــاتــــــهــــــا مع
النشاطات اخملتلفة االخرى
ـفـاضـلـة ت- اعــتـمـاد مـبـدأ ا
الـعلـمـيـة والـعـمـليـة الـشـمـولـية
عـنـد اخـتـيـار الكـوادر الـقـيـادية
ولـــلــمــنــاصب اخملـــتــلــفــة وذلك
ناسب بهدف وضع الـشخص ا
ـناسب عـلى ان يتم كـان ا في ا
حتـــديــدهـــا وفق نــظـــام مــحــرر
ومـــعـــتــــمـــد ومـــثــــال عـــلى ذلك
اســتـخــدام درجــة لــكل مــنـصب
وظــــيــــفـي وكــــمــــا مـــــوضح في

اجلدول رقم (1) 
ث- اعــــادة تــــوزيـع الــــقـــوى
ـــــا يـــــنــــســـــجم الـــــعـــــامــــلـــــة 

ومؤهالتهم
ج- اســـتـــخـــدام الـــعـــنـــصـــر
الــنـسـوي في الـنــشـاطـات الـتي
تــقع ضــمـن امــكــانــيــة ونــشـاط
رأه وحسب مـؤهالتها والتي ا
تــتــطــابق ومــتــطــلــبــات الـعــمل

الوظيفي
ح - الــتــأكـيــد عــلـى ضـرورة
ـام الـقـوى الـعـامـلـة الـقـيـاديـة ا
بــــــالــــــقـــــوانــــــ واالنـــــظــــــمـــــة
وجب والتـعلـيمـات الصـادرة 
االتــــفــــاقـــــيــــات الــــصــــادرة عن
ـنظـمـات واالحتادات الـدولـية ا
باد السالمة بهدف االلتزام 
واالمان في عمليات التشغيل
خــامـسـاً- خـطـه الـتـطـويـر: (

راجع استمارة رقم 3) 
الكات أ- التعويض عن ا

 UÝ«—œ5

www.azzaman.com

»UDI²Ýù« ÆÆ qO¼Q² « ÆÆ .uI² « ÆÆ¡UBŠù«

 w «dF « Íu'« q UM « Èb  WK UF « ÈuI «  

تــــتـــضــــمن الــــنــــشـــاط احلــــالي
ـا تتـطلب ـتوقع مـسـتقـبال  وا
اعــتــمــاد وخــطط مــســتــقــبــلــيـة
مـخـتـلـفـة في مـسـتـواهـا (خـطط
قــصـيــرة ومــتـوســطــة وطـويــلـة
ــدى) عـلى ان يــتم تــطـبــيـقــهـا ا

وفق االسس التالية:
أ- اعــتــمــاد نــســبــة مــعــيــنــة

لكفاءة التنفيذ
ب- حتــــديــــد نــــوع الـــدورات
الـتـدريـبـيـة الـنـظـريـة والـعـمـلـية
وخملتلف انـواعها ومسـتوياتها
(اسـاسـيــة تـخـصــصـيـة اعـادة

تأهيل تقوية.... الخ) 
ت- اعتماد نظام عمل (وجبة
واحـدة مـتعـدد الـوجـبات دوام

طي) لكل نظام
ـــــــؤهالت ث- تــــــوصـــــــيـف ا
ـيـة والـعـمـلـيـة واخلـبرة االكـاد
ـطـلـوبة لـلـعـمل الـتـخـصـصـيـة ا
ستويات التنفيذي ولكافة ا
ج- حتـــــديــــد نـــــوع اجلــــنس
ـطلـوب لتنـفيـذ العـمل (ذكر او ا

انثى او كالهما)
ــــســـاهـــمــــة في تـــأمـــ ح- ا

مــتـطــلـبــات قــطـاعــات الـطــيـران
االخرى

خ- تأم متطلبات االجازات
بأنواعـها وكذلك حاالت الـتقاعد

واالستقالة
ثالثاً- حتليل االحصائيات:
ــرحــلـة بــعـد يــبـاشــر بــهـذه ا
علومات اجناز مرحلة جمع ا
عـلى ان يـتم الـتـحـلـيل بـشـكل
دقيق وحـيادي بهـدف حتقيق

النتائج التالية:
أ- تثبـيت العجـز والفائض

في القوى العاملة 
ب- حتـديـد الـقـوى الـعـامـلـة

ــشـمــولـة بــالـتــقـاعــد او الـتي ا
ســتــصل الـيـه خالل الـســنـوات

اخلمس القادمة
ت- احـصـاء الـقـوى الـعـامـلة

الـــتي هي دون احلـــد االدنى من
ــطـــلـــوبــة ولـــكـــافــة ــؤهـالت ا ا
ــسـتــويـات الــوظـيــفـيــة وعـلى ا

اختالف انواعها
رابـــعــاً- تـــطــبـــيق ســـيــاقــات

العمل الثابتة:
ـــرحـــلـــة ان الــــهـــدف من هـــذه ا
يــعـــتــبــر ضــروريــا في تــطــويــر
مـتـطـلـبـات الـعمـل وفق اسـاليب
عـمل مـحـدودة وضـروري والتي

بـاإلمكـان تنـفيـذها

بغداد
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راكز التدريبية اخملتلفة ب-  ا
عاهد هنية وا دارس ا ت-  ا

الفنية
دني ث-  معهد الطيران ا

الــعــراقي واي مــعــاهــد مــثــيــلـة
خارج القطر

ان مـــبـــدأ االســـتـــقـــطــاب يـــجب
تـنـفـيـذه بـدفـعـات سـنـويـة وذلك
لــضــمــان مــتـطــلــبــات الــتـدريب
وواجـبــات الــعــمل عـلـى ان يـتم
حتديد ضـوابط التعـي وعقود
الــعـمل بــهــدف احـتــســاب كـلف
الــرواتـب واخملــصـــصــات وايــة

امتيازات اخرى.
V¹—b² «

ان اعداد خـطة تدريـبية مـركزية
ـسـتــوى الـعـلـمي لـلـنــهـوض بـا
ــهــني لــلـعــامــلـ والــعــمـلي وا
ـتـدربـ تـتـطـلب حتـديــد عـدد ا
ومـدد الـتـدريب ومـحل الـتدريب
ونــــــوع الــــــتـــــخــــــصـص (داخل
وخـارج البـلد) عـلى ان يتـضمن

ما يلي:
دورات تـدريـبـيـة عـامة  -5-3-1
وتـخـصـيـصـيـة عـلى ان تـشـتمل
عـــلـى تـــدريب نـــظـــري وعـــمـــلي
ـكن وحــسب الــنـشــاط والــتي 

تقسيمها الى ما يلي:
- دورة تـــعـــريـــفـــيـــة عـــامـــة:
وتـتـضــمن الـتــعـريف بـالــهـيـكل
التنظيمي لـلمؤسسة واالنشطة
اخملـتـلـفـة االرتــبـاط الـوظـيـفي
ـــــعــــدات قـــــوانـــــ الـــــعـــــمـل ا
ــــســــتــــخــــدمــــة الــــطــــائـــرات ا
وانواعها ومواصـفاتها العامة
نـــــــظـــــــام االجـــــــور والـــــــرواتب
واخملـصــصـات واحلـوافـز ادلـة

العمل...الخ
- دورة اســاســيــة في مــجـال

ؤهلة: الفائضة وغير ا
في حالـة ظهور نـتائج التـحليل
االحــصـــائي عن وجـــود فــائض
فـي الــقــوى الـــعــامــلـــة وظــهــور
ايـــضـــا قـــوى عـــامـــلـــة من ذوي
ؤهالت يفوق احلد االدنى من ا
العـدد الفـائض علـيه يصار الى
تـقــيـيم جـديــد وشـمـولي لــكـافـة
الـــــكـــــوادر من اجـل اخـــــتـــــيــــار
ــــــكن الــــــعــــــنــــــاصــــــر الــــــتـي 
استخدامها في نشاطات اخرى
ـؤسـسـة ذاتـهـا بـعـد ان ضــمن ا
يتم تأهيلها في دورات تدريبية
اسـاسـيـة وتـخــصـصـيـة طـويـله
االمد في مجال النشاط اجلديد.
ن ال تـبـقي من الـكوادر  امـا ا
يــــسع اجملــــال اعــــتـــمــــادهم في
الـعـمل فـعـنـدها يـتم مـعـاجلـتهم
بــأســلـــوبــ هــمــا اوال: تــرويج
مــبـــدأ الــتــقـــاعــد واالســتـــقــالــة
ــتـــبــقي خــارج وثـــانــيــا: نـــقل ا
ــؤسـســة عــلى ان تــكــون هـذه ا
اخلــــــطــــــة مــــــوازيــــــة خلــــــطـــــة
االسـتــقـطــاب وتــأهـيل الــكـوادر

اجلديدة.
ب- اســــتــــقــــطــــاب الــــقــــوى

العاملة اجلديدة:
ان اسـتـقــطـاب الـقـوى الــعـامـلـة
يـــتــطـــلب اعــتـــمــاد خـــطط انــيه
ومـسـتقـبلـيـة لتـعـويض  العـجز
ــسـتـقــبـلـيـة وتـوفــيـر احلـاجـة ا
عــــلى ان تــــعــــتــــمــــد عــــمــــلــــيـــة
االستقـطاب على روافـد متعددة
ـطـلـوب حـسب لــتـأمـ الـعـدد ا
االخـتـصـاص وبـاالتفـاق عـلـيـها
ـعـيــنـة اخملـتـلـفـة مع اجلـهـات ا
(وزارة الــــــتــــــخــــــطــــــيط وزارة
التربـية وزارة التعـليم العالي)
ـــتـــطـــلـــبـــات من اجل تــــأمـــ ا
باستمرار وفق البدائل التالية:

ركزي  أ- التوزيع ا

في الـتـسـعـيـنـات وحـتى نـهـايـة سـنـوات مـظـلـمة  –بـاقل وصف لـها –
ظلت وعود الـسلطـة تترى فيـما يتـعلق بتـوزيع قطع االراضي وحتس
واقع احلـال وزيـادة الـرواتب وغـيـر ذاك من وعـود كـانـت تـعـد امـنـيات
كبرى الن الناس وال سـيما الفقـراء منهم ال يفكـرون بنوع نظام احلكم
اني او رئاسـي  يعدون ذاك شـيئاً ال يعـنيهم  ملكـي او جمهوري بـر
فاألهم .. السلم وحتس اخلدمات وتطوير الواقع باستمرار .. وفيما
لم حتـقق الـسـلـطـة الـدكـتــاتـوريـة آنـذاك شـيـئـاً لـلـفـقـراء  فـان الـبـيـوت
صالح والعمارات والسيارات الفارهة فضال عن الرواتب الضخمة وا
العامة واخلـاصة كانت بيـد رؤوس السلطة والـوزراء والرفاق وقيادات
.. قرب دراء العـام واالمنيـ والدرجات اخلاصـة وكل ا اجليش وا
كلـهم يـعـيـشـون بـحـبـوحـة واضـحـة عـلى حـسـاب شعـب يعـيش بـظالم
ا جـعل السـلطـة بواد فـيما دامس ال يـعلمـه ويحـسه اال من عانـاه .. 
ـسـاجـد ودور الـعـبـادة يـدعـون ربـهم لـلـخالص من الفـقـراء اكـتـفـوا بـا
لك محنة التفاوت وعدم عدالة التوزيع وهم يعلمون ان العدل أساس ا

وبقاؤه مرهون بتحقيقه  ..
ـعروض من برامج شهر رمضان الـتلفزيونية قبل يوم وجراء سوء ا
ـمل في كـومـيـديـا مـخدرة ال الـتي اغـلـبـهـا غـلف بـالـصخب والـروتـ ا
وضـوعـية .. اضـطررت مـعهـا على الـبحث في ـعاجلـة ا تـمتـلك قدرة ا
الـيـوتـيوب  فـتـوقـفت عـند مـسـلـسل (ماضـي يا مـاضي) وعـرفت انـها
ـعـروض وقد قـرات هـذا اخلـبر : لـعام 2008 من خالل الـسـبتـايـتل ا
(رئــيس الـــوزراء يــشــكل جلــنــة من األمـــانــة الــعــامــة جملــلس الــوزراء
.. ( ان ومجـالس احملافظات للـبدء بتوزيع قطـع أراض للمواطن والبر
مــرت عــلى ذلك الــتــاريخ احــدى عـشــرة ســنــة لم يــتــغـيــر بــهــا سـوى
الشـعارات واالزياء واالسـماء وبعض الـعنـاوين .. اذ لم توزع السـلطة
ارضــا وال شـقــة وال بــيـتــاً اال بـشــكل مــحــدود جـدا ال يــحل مــشـكــلـة
مـســتـعـصـيــة مـنـذ سـنــوات وعـقـود فـيــمـا زال الـــــفـقــراء يـتـحـسـرون
ـمــنـهج عــلى افـضل أراضي ويـســخـرون من عـمــلـيــات االسـتــحـواذ ا
الـعــاصـمــة واحملـافــظـات الـتي اســتـولت عــلـيــهـا الـســلـطــات اجلـديـدة
قراطي فيما هم ورموزها في عراق منهوب بعنوانيه الدكتاتوري والد
ـلـكـون فـيه مــئـة مـتـر يـتـحـسـسـون فـيـهــا عـراقـيـتـهم وانـسـانـيـتـهم ال 

سلوبة .  ا
قبل أيام سمعت احد احملـسوب على السلطـة اجلديدة مفسرا للواقع
وقراءته لـلمسـتقبل اذ قـال : (العراق بـخير واصـبح االستقـرار بنسب
جيدة متصاعدة .. نحـــــمد الله وعلينا العمل للمــــــحافظة عليه ) .. 
رحلة تعجـبت من طرح الرجل  ثم اعـتبرته رداً تقـليديـاً لرجل سلطـة 
ــتـنــعـمــة بـكل شيء .. .. فـهــو يـتــحــدث عن نـفــسه واقـاربه وطــبـقــته ا
واالســتــقــرار واضح لــهم .. من خالل االطــمــئــنــان عــلى مــنــاصـبــهم
وثـرواتـهم وعــقـارتـهم وارصـدتـهم في الـداخل واخلـارج وهـذا عـ مـا

قصده الرجل ..
ـظـاهـرات اليـومـيـة واخلـدمات الـسـيـئة فـهـو ال يـعي مـعانـي من قبـيل ا
ـسـتـشـــــــري والـفـسـاد اإلداري الـبالغ ـشـاكل الـطـافـحـة والـفـقر ا وا
مـسـتويـات غـير مـســــــــبوقـة والـقــــــيم اجملـتـمعـيـة الضـائعـة وتـفشي
و طـبـقـات ارستــــــــقـراطـية الـظـواهــــــــر اجملتـــــــمـعـية اخلـطـيـرة و
جديدة تـنعم بخيـرات الــــبلد  فـيما الفـقراء بعــــــد ان عـز علـــــــيهم
شيء فـي عـــــــــــراق نــــهب به كـل شيء .. عــــــادوا مــــرة أخــــرى الى
جـــوامــعــهـــــــم وصـــوامــعــهـم يــدعــــــــون الـــله لــلــخـالص من طــغــاة
ـــقــراطــيـــة الــذين وعــدوا بـــتــوزيع األرض وحتـــســ احلــال ولم الــد

يحققـــــــوا شيئاً .. 
الن مـصــاحلــهم بــخـيــر واحــوالـهـم مـســتــقـرة
وارصدتـهم متضـخمـة وجوازاتـهـــــــم جاهزة
وجـــــــنـاسيـهم مـزدوجة .. وكـان الله لـلفـقراء

اليوم وغدا يا ................. !!

الـــتــخــصـص (تــأهــيـل طــيــارين
( ومهندس

- دورة فـي الـــــــــــنـــــــــــشــــــــــاط
الـتـخـصـصي الـنـوعـي (الـنـشاط

التجاري والتسويقي والفني)
ـطـلـوبة - دورة في الـلـغات ا
ستوى اعتمادا دة وا (حتديد ا
عــلى الــنـشــاط الــذي يـســتــخـدم

فيها العمالة) 
- دورات تخـصصيـة متـقدمة
خـارج الــبـلـد (حتــديـد انــواعـهـا
حـــــسب الـــــنـــــشـــــاط الـــــنـــــوعي

اخملتلف)
الــــدراســـات الــــعــــلــــيـــا -5-3-2

التخصصية:
ـتـطـلـبـات ضـرورة اعـداد خـطـة 
الـدراسات الـعـليـا التـخـصصـية
في الـنـشــاطـات اخملـتــلـفـة وذلك
لــتـــأمـــ مـــتــطـــلـــبــات االدارات
كن ؤسـسـة اذ  الـقيـاديـة في ا
االســـتــــفـــادة من االتــــفـــاقـــيـــات
الـثـنـائـيــة الـدولـيـة او الـزمـاالت
الـدراسـيـة او اعـتـمـاد الـبـعـثـات
عـلـى ان تـكــون هــذه الــدراسـات
فـي الـفـروع الـنــادرة والـتي لـهـا
دني عالقة ومساس بالطيران ا
عـلى ان يـتم حتـديـد هـذا الـنـوع
مـن الــدراســات حـــسب ضــوابط
نـافـسة مـحـدودة تعـتـمد مـبـدأ ا
ن تـتوفر ـوظف  احلرة ب ا
ـــيــة ـــؤهـالت االكـــاد لـــديـــهم ا
واخلبـرة اضافـة الى توفـر مبدأ

الكفاءة في العمل
عالقـة الــتـعـويض عن الـكـادر
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ان مــسـتــوى الـكــوادر واسـلـوب
تـطـويرهـا يـجب ان يـكـون قادرا
عــلى رفع مـــســتــوى االداء كــمــا
ونـوعــا عـنـد تــنـفــيـذه ومن اجل
ضـمـان حتـقـيـقه بـصـورة
ـا يـتـطـلب االمـر فـعـاله 
ان يـرافـقه نـظـام يـتـناول
ـــادي ــــســـتــــوى ا رفع ا
للـعامـل سـواء الكوادر
الـتـي سـيـتم االسـتـفـادة
مـــنـــهـــا او الـــعـــنـــاصــر
اجلـديـدة عـلـمـا ان احد
ــــبـــاشـــرة االســــبـــاب ا
النــخــفـــاض مــســتــوى
االداء هـــو انــخـــفــاض
مـــــســـــتـــــوى االجـــــور
والـــــرواتـب وغـــــيــــاب
عــــنـــاصــــر احلـــوافـــز
لــلــعـــامــلــ اجملــدين
ـــبـــدعــ قـــيـــاســا وا
ـــاثل في بــنـــشـــاط 
حقل الـطيـران خارج
الــــبــــلـــد بــــشـــرط ان
يكون نظام احلوافز
مـــــرتـــــبـط بـــــزيــــادة
االنـتـاج وتـخـفـيض
الـــقـــوى الــعـــامـــلــة

الغير ضرورية.
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ايــراليــنــز ومـــســؤولــ من مـــصــنــعي
الطائرة.

والطائرة 737 ماكس-8 حاليا متوقفة
عن الــــطـــيــــران عـــقـب حتـــطـم طـــائـــرة
اخلطوط االثيوبـية في الرحلة 302 في
آذار/مـــارس ومــقـــتل جــمـــيع ركـــابــهــا
وعـددهم  157شـخــصــا مــا اســتـدعى

مطالـبات بالتـدقيق في برنـامج التحكم
ـــســمـى "نــظـــام تـــعــزيـــز خـــصــائص ا
ـنـاورة" والـذي يـعـتـقـد احملـقـقـون إنه ا

ا تسبب في حتطم الطائرة. ر
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غـير أن االجـتـماع يـظهـر بـأن الطـيارين
كـانـوا قـلقـ بـشأن سـالمة هـذا الـطراز
مـــــنـــــذ تــــشـــــرين
األول/أكــــتــــوبــــر
 في أعـقاب2018
كـــــارثـــــة حتـــــطم
طــــائــــرة شــــركـــة
اليــــون ايـــر وهي
مـن طـــــــــراز 737
مـــــــــــاكـس-8 في
إنــــدونــــيـــســــيـــا
ومــصــرع جــمــيع
ركــابـهــا وعـددهم
 شخصا.189
ووفـقــا لـلـتـقـاريـر
فــــــــقــــــــد أبــــــــدى
الــطــيـارون قــلــقـا
بـــــشــــكـل خــــاص
بـــــشـــــأن نـــــظــــام
تعـزيز خـصائص
ــــنــــاورة الــــذي ا
يــعـزو احملــقـقـون
له الــــــســـــبـب في
الـــكــــارثـــتـــ في
إنــــدونــــيــــســــيــــا
وإثــيــوبــيــا.وقـال
نــــــــائب رئــــــــيس
بــــــويــــــنغ مــــــايك
سيـنيت في ذلك االجـتمـاع "لم يسـتنتج

أحـد بعـد بأن الـسبب الـوحيـد لهـذا هو
هذه الوظيفة على الطائرة".

وقال الحقا في االجتماع الذي جاء قبل
أربــعــة أشــهـــر عــلى كـــارثــة اخلــطــوط
اإلثـيـوبيـة إن "أسـوأ مـا قد يـحـصل هو
مــأســاة كــهــذه واألســوأ وقــوع كــارثـة
أخـرى".من جـانـبـهم قـال الـطـيـارون في
الــلــقـــاء إنــهم يـــشــعــرون بــأنـه لم يــتم
ناورة إطالعهم بشكل كاف على نظام ا
الــذي كـــان جــديــدا عـــلى الــطــراز 737
ماكس-8.وقـال رئـيس شـؤون الـسالمة
في نـقـابة الـطيـارين مـايكل مـيـكايـليس
"هـؤالء األشـخـاص لم يـكـونـوا يـدركـون
بــأن ذلك الـنـظـام مـوجـود في الـطـائـرة
وال أي شــــخـص آخــــر".وعــــقب حتــــطم
طـــائـــرة اليـــون ايـــر أصـــدرت بـــويـــنغ
تعـلـيـمـات إضـافيـة لـلـطـيـارين في حال
ناورة. واجهوا خلال في نظام تعزيز ا
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ـز أن مـيكـايـليس وذكـرت نـيويـورك تا
طلب من مدراء بوينغ في ذلك االجتماع
االخـذ بـاالعـتـبــار حتـديـثـا لـبـرمـجـيـات
ماكس-   8 وهـو مـا قد الـطـائرة  737 
يـتـطـلب تـعـلـيق رحالت هـذه الـطـائرات
لـبــعض الـوقت.وأمــرت خـطــوط جـويـة
وحــكـومــات في أنـحــاء الـعــالم بـحــظـر
طـيــران هـذا الــنــمـوذج في األيــام الـتي

تلت حتطم الطائرة اإلثيوبية.
وتـعـمل بـويـنغ عـلـى إصالح بـرمـجـيات
نــظــام الـــطــيـــران وتــأمل في مـــوافــقــة
سـريـعـة من الـهـيئـات الـنـاظـمـة لكن لم
يــتــضح بــعـد مــا إذا كــانت الــطــائـرات
ستـعود إلى الـتحـليق قـبل نهـاية فصل

الصيف.

والدعوة إلدخال تـعديالت والتي كانت
تـتطـلب تعـلـيق رحالت النـموذج األكـثر
بيعا موقتا أوردتـها صحيفة نيويورك
ـــز وشــــبــــكـــة سـي.بي.إس بــــعـــد تــــا
حـصـولــهـمـا عـلى تـســجـيالت صـوتـيـة
لــــلـــقـــاء الــــذي جـــمع في 27 تــــشـــرين
الـثاني/نـوفمبـر نقـابة طـياري امـيركان

{ واشــنــطـن  (أ ف ب) - دعــا طــيـارو
شــركـة امــيـركـان ايــراليـنــز بـعــد كـارثـة
حتـــطم دامـــيــة في إنـــدونــيــســـيــا إلى
دراء التنفيذي اجتماع للضغط على ا
لـبـوينغ إلدخـال تـعـديالت على الـطـائرة
ماكس من أجل الـسالمة  وفق ما 737

ذكرت وسائل إعالم أميركية الثالثاء.

طائرة اليون إير إثر وقوعها

ا لن تـثيـر االية و ال تـفسـيرها وال اسـباب نـزولهـا اغلب من يـنطبق ر
علـيهم مـنطوقـها وحـكمهـا فهـذه االية من سورة الـكهف جتـد لها في
ن تـنـطـبق عـلـيـهم باقـي كلـمـات االيـتـ بـعـدها كل زمـان مـصـاديق 
وهي " الـذين ضـل سـعــيـهم في احلــيـاة الــدنـيــا وهم يـحــسـبــون انـهم
يحـسنون صـنعـا" ان كل مكلف ابـتدع لنـفسه سـياسة وانـتزع او منح
ا مكانا ليقيم احلقوق فوضعهـا خارج موضعها ليبث للناس قهرا وا
وهو فرح بشقاء االخرين ويكاد يكذب بحساب البد قريب سيجد ان
يـستـدرج خلـسران وكل حـسب مـواطن خوفه فـمـكر الـله ابـعد من ان

يحيط به بشر.
احيـانا كثـيرة عـندما اطـالع اخبـاراً مسـربة عن مرض فالن او هالكه
تـتــجـمع صـور في ذهـني عـنه وعـن من يـحـيط به فـأقـول اتـراه يـدرك
ر الدواء وجـرب معنى التـعكز بعد دق معنى استـبدال هني الطـعام 
ـر يـوشك ان يـنـتـهي به االرض بـاحلـذاء وبـدأ يـشـعـر انه قـــــــبـالـة 

لتراب? 
قـبـل هــذا اتـراه ادرك- ان عــلم- انـه حــرم نـاســا من حــقــوقــهم فال

حصلوا على اكلهم وال دوائهم و ظلوا حفاة?
لـبس الفـاخر بـذالت معـاصرة وثـياب رجل دين او مسـك صـاحب ا
عشـيرة يوشك الـزمان ان يدور به فـأذا بنـاعم القمـاش قماش رطب
يلف به بعد ان يتقلب ب يدي مغسله يسارع بطانته للنجاة الى حام
اخـر او الـفـرار يـحــمل جـسـده عـلى االكف ويـقـام له تـكـر ارضي
غيـر ان نـفـسه لـن تـكـون مطـمـئـنـة و لن تـدخـل جنـة فـهـو" لـيس بـظالم

للعبيد"
ان تراث االنسانية مـهما عظم وكثر و اضاف النـسان فهو يبقى تراثا
ناصب اال ليحاسب رويات فال الله يحـفل با مخدوعا بالشفـاهية و ا
من فـيـهـا حـيث ال قرابـة تـشـفع و ال حـصانـة من حـصـانـات تمـنـحـها

دولة.
مـؤلم ان يـحـفظ الـنـاس حـديث" كـلكـم راع" فيـفـهـمـون ان الـنـاس غنم
وانـهـم رعـاة غـنـم فـيــقـدمـون لــهـا بــاقي الـطــعـام فــيـجــزون الـصـوف

ويحلبون و يذبحون الغنم في القطيع.
من مـعـانـي الـكـفـر: اجلـهل عـلى عـــــلم ولـذلك فـأن الـله يـكـمل" الـذين
كـفروا بـأيات ربهـم ولقائـه فحبـطت اعـمالهـم فال نقـيم لهم يـوم القـيامة

وزنا".
من االخسرين اعـماال وجوه و اسمـاء سمعـنا بها و لم نـعش زمانها
ووجوه و اسـمـاء شـاهـدنـاهـا وعـرفـنـاها وغـيـرهم سـيـجـيـئـون بـعـدنا
رود فـقـابـيل من االخـسـرين اعـمـاال وابن نـوح مـنـهم وقـوم لـوط و

سيح وابو لهب. وقارون فرعون ومن باع ا
هذه االسماء ال يخـتصرها التـاريخ وليست منقـطعة عن وجود اشباه
لـهـا فــكل من قـتل بــغـيــر حق و نـهب و كــذب ووضع االشـيـاء بــغـيـر
موضـعـهـا فـلـيـجـهز عـذرا لـله فـالـله ال يـؤخـذ بـصـدقـة من سـرقة وال

سجد لفخر.
وطنيا يـكون االخسرون اعـماال هم من قتل عراقـيا بال سبب  ونهب

ا مـال الـناس وكـذب عـليـهم ومـنع سـيـر حيـاتـهم 
يـــرضـي الـــله هـم اخلـــاســـرون وســــنـــرى كـــيف
يـقدمـون عـلى الله عـراة ليـتـفاخـروا بـألقـابهم و

شهاداتهم ووجوهم.
سـبـحـان الـلــــه لـيت االنـســــــان يـذكر انـه لو

حبس ادراره لبكى!

∫W bI*«
تعد عملية الـتخطيط والتطوير
لـــلـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة احلـــالـــيـــة
ستقبلية لدى الناقل اجلوي وا
الـوطـني وبــكـافـة مـســتـويـاتـهـا
وارد الـضرورية لعـملية احد  ا
االنـتـاج كـونـها تـمـثـل الـعـنـصر
االســـــاسي في رفـع مــــســــتــــوى
االداء وزيـــادة االنــتـــاج وتــؤدي
الى خـــفض كــــلف الـــتــــشـــغـــيل
ـــبـــاشـــرة ـــبــــاشـــرة وغـــيــــر ا ا
ولـغــرض حتـقـيق اهـداف خـطـة
التطوير يتطلب تأم التالي:-
- تـــقـــيــــيم الـــكــــادر احلـــالي
بـــــــــهـــــــــدف وضـع احلـــــــــلــــــــول
عاجلات الضرورية لتحس وا

االداء.
- اعـــــــداد ســــــــيـــــــاق عــــــــمل

الستقطاب العناصر اجلديدة.
- وضع خطة زمنية لتحس

مــؤهالت الــعـــنــاصــر الــتي هي
ــؤهالت دون احلــد االدنى من ا

طلوبة. ا
- اعـداد كراريس الـتـوصيف

الوظيفي 
- اعــتــمـــاد مــبــدأ احملــفــزات

وربطه بزيادة االنتاج
- حتـــــديـــــد طـــــرق وبـــــرامج

التدريب واساليبه
وبـهـدف تــنـفـيــذ مـا جـاء  اعاله
ـــعــــلـــومـــات يــــتـــطــــلب جـــمـع ا
االحـصـائـيـة وحتـليـلـهـا لـغرض
االســـتــفــادة مــنـــهــا في حتــديــد
اهداف استغالل القـوى العاملة
ـنـهـج لـلـحـصـول عـلى بـشـكل 
اعــــــلـى درجــــــات االنــــــتـــــاج ذو

مردودات مادية جيدة.
∫ U uKF*« lLł ≠ôË«

ـــرحــلــة جــمع تـــتــضــمن هــذه ا
الــبـيــانـات االحــصــائـيــة لـكــافـة
الــقــوى الـــعــامــلــة عــلى ان يــتم
تــــنــــفــــيــــذهــــا وفق االســــالــــيب

التالية:-
أ- اعداد احصائية تفصيلية
لـــلـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة احلـــالـــيـــة
ـــوجب (مــــوظـــفـــ وعـــمـــال) 
رفقة طيا استمارة رقم (1)  ا
ب- حتـديــد احلــدود الــدنــيـا
للمـؤهالت والتخـصص العلمي
والــعـــمــلـي واخلــبـــرة ولــكـــافــة
الوظائف وخملتلف االعمال
ج - وضع احلـــدود الـــدنـــيــا
العـمـداد لـلـقــوى الـعـامـلـة ولـكل
صــنف مـن اصــنــافـــهــا من اجل

حتــقــيـق مــســتـوى
االنــــــتــــــاج
بـــــــــحـــــــــده

االدنى.
ثـــانــيــا-

تـــــــقــــــيــــــيم
اســــــالــــــيب
تـــــنـــــفـــــيـــــذ
الـــــبــــــرامج:
(راجــــــــــــــــــــع
اســـتــــــمـــارة

رقم 2)
ان حت  ديــــــــد
عــــدد الـــقـــوى
الـــــعــــــامـــــلـــــة
الالزمة لتنفيذ
االعــــــــــــمـــــــــــال
اخملـــــتــــــلـــــفـــــة


