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ـواطن ــوضـوع ادنـاه بــعث به ا ا
عــلي شــاكــر من بــغــداد/ الــشـعب
يــتـــنــاول فــيه اراء وانـــطــبــاعــات
شـخـصيـة عن االستـيـراد وتسـببه
ــــواطـــنــــ ويــــبــــتـــد في اذى ا
ـواطن مـوضـوعه بـالـقـول شـتان ا
مـا ب االسـتيـراد في زمن النـظام
الــــســــابـق واحلــــالي فــــقــــد كــــان
نـوعا ويـقتصـر على االسـتيـراد 
بــعـض احلــاجـــات.. الن الـــنـــظــام
الـسـابـق اعـتـبـر كـل شيء كـمـالي!
وال يـحق الحـد اسـتـيـراد اي شيء
ــوافـقــات ومــراجــعـات و. و. اال 
امــا االن فـــان صــاحـب بــســـيــطــة
صغـيرة يـحجز في طـائرة متـجهة
الى الـصـ وهـنــاك يـتـعـاقـد عـلى
تصنـيع كل ما يريده ويـخطر على
ـــســــاعــــدة مـــتــــرجــــمـــ بــــالـه 
همات ونتيجة مخصصون لهذه ا

الطمع واجلشع الـذي سيطرا على
بــعض الــتــجــاوز فـان االســتــيـراد
صـار عـشوائـيا وكـمـا يحب ويـريد
الـــتــاجــر الــذي ال يــهــمه ان كــانت
ستوردة جيدة ام ال او نتجات ا ا
نــافـــعــة او ضـــارة ولــهـــذا اخــذت
تــدخـل مـنــافــذ الــعــراق كـل انـواع
ـا فــيـهـا ـســتـوردة  ــنـتــجـات ا ا
ــقــلـدة ــنــتــهـيــة الــصالحــيــة وا ا
ــنـــتــهـــيــة ـــزورة والــبـــاالت وا وا
مـــــوديالتــــــهـــــا وبـــــعـــــبـــــارة ادق
اصـــبـــــــحت اســـواقـــنــا مـــكـــبــات
لنـفايات الـعالم! وبعض الـتجار ال
ـواطن او حـيـاته يـهـمـهم صـحـة ا
فـــكل مـــا  يـــهـــمه هـــو الـــربح اوال
واخـيـرا دون الـنــظـر الى الـنـتـائج
فــهــنــاك مـواد مــســرطــنــة وهــنـاك
مـــواد تـسبب االوبئـة وطالب عدد
ـــعـــامل ـــواطـــنـــ بـــفـــتح ا مـن ا

الــذي يــحــتــرق مع اســــــــتــخـراج
الـــنــفـط ويـــذهب هـــبـــاء فـــيـــحــ
تـصــــرف الـدولـة مــلـيـارات اخـرى
السـتـيـراد الغـاز من دول خـارجـية
ـسـؤولة واذا مـا ارادت اجلـهـات ا
حل االزمــات االقـتـصــاديـة فــيـجب
اوال انـــشــاء صــنــاعــة مـــتــكــامــلــة
الستـخـراج الـغـاز واسـتـثـماره في
الـتصـديـر واالعتـماد عـلى تصـدير
ــعــادن االخــرى.. الــفــوســفـــات وا
وقـيـام ثـورة زراعـيـة مـتـكامـلـة من
اجل االكـتـفـاء الـذاتي من احلـبوب
(رز وحـنـطة وشـعـيـر) اضـافـة الى
اخلـضــراوات والــفـواكه واالكــثـار
ــغــطـاة من الــزراعــة احملــمــيــة وا
اثـنـاء فـصل الـشـتـاء من اجل عـدم
اســــتـــيـــراد اي شـيء من اخلـــارج
وبــقــاء الــعـمالت الــصــعــبـة داخل

البلد.

ـغـلـقـة والـكف ـصـانع ا وتـأهـيل ا
عن االســـتـــيـــراد الــعـــشـــوائي من
اجــــل استيعاب العـمالة العراقية
وقــالــوا فـي احــاديث مـــتــفــرقــة لـ
(لـزمـان) ان مـعـامـل الـعـراق اذا ما
عــادت لـــلــعــمـل وفــتــحـت مــعــامل
اسـتـثـمـاريـة اخـرى فـانه لن يـبـقى
هنـاك عاطل واحد وسـوف تتحول
جــــمـــيـع الــــشـــركــــات اخلــــاســـرة
ـغلـقة الى رابـحة شرط ـعامل ا وا
ــــشــــابه ايــــقـــــاف االســــتــــيــــراد ا
واوضـــح (مــحـمـد ريـاض) كـاسب
ــيـزا ان االنــتــاج الــعــراقي كــان 
ومـشـهـودا له وكـان رائـجـا بـشـكل
كــبــيـر والزال قــسم كــبـيــر من ذلك
ـنـازل حلد االن ومن االنـتاج في ا
اجل تــغــيـيــر الـواقـع االقـتــصـادي
احلـــالي البــد مـن االعــتــمـــاد عــلى
الـثــروات االخـرى واهــمـهــا الـغـاز
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ركز العام  عن تأجير علم العراقي  –ا تعلن نقابة ا
ــنـاســبـات - فـوق الــطـابق الــثـالث من بــنـايــتـهـا قـاعـة ا
زايدة العـلنية  فعلى الكـائنة في كورنيش الـعطيفيـة  با
الراغب تقـد عطاءاتهم في مقـر النقابة  –امـانة السر
خالل مدة عشرة ايام من تاريخ نشر االعالن ويتحمل من

يرسو عليه العطاء اجور النشر واالعالن.
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ٩٣٥١/٥

قاطعة: ١٠ / احلسينية احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ١٩٩٢/٥٠٧ ايلول ٣٢١
ب اعاله وطلب الدائن حتصيله وبالنظر لعدم اقامتك في احملل بناء على استحقاق الدين ا
ب بـالعقد وانه ليس لك مـحل اقامة معلوم غـيره فتعتبـر بذلك مجهول مـحل االقامة فعليه ا
قررنـا تبلغيك بلـزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يومـاً اعتباراً من اليوم الـتالي لتاريخ نشر

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ٩٢٨٩/٥

قاطعة: ١٠ / احلسينية احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٢٠٠٨/٦٠٦ ايلول ١٥
ب اعاله وطلب الدائن حتصيله وبالنظر لعدم اقامتك في احملل بناء على استحقاق الدين ا
ب بـالعقد وانه ليس لك مـحل اقامة معلوم غـيره فتعتبـر بذلك مجهول مـحل االقامة فعليه ا
قررنـا تبلغيك بلـزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يومـاً اعتباراً من اليوم الـتالي لتاريخ نشر

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٨٦٠٨/٦

قاطعة:١٠ / احلسينية احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (٢٩٦٦٦٦٦٨) دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٢٠١٠/٣٧
ب اعاله وطلب الدائن حتصيله وبالنظر لعدم اقامتك في احملل بناء على استحقاق الدين ا
ب بـالعقد وانه ليس لك مـحل اقامة معلوم غـيره فتعتبـر بذلك مجهول مـحل االقامة فعليه ا
قررنـا تبلغيك بلـزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يومـاً اعتباراً من اليوم الـتالي لتاريخ نشر

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا
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الـوظيـفـيـة انزلـت من مديـر اسـتـيراد
الى مالحظ فــاجــبـرت عــلى الــتـوسل
الـى ان اصــــبــــحـت درجــــتـي رئــــيس
مالحظ بـالرغم من كـفاءتي العـالية
بالـلغـة االنكـليـزية وادارة االسـتيراد.
حـــاولت لــثالث ســـنــوات مــتـــتــالــيــة
االحـالـة عــلى الـتـقـاعــد لالبـتـعـاد عن
ذلك التحطيم النفسي. كما استدعيت
الى الـتـحـقـيق في اخملـابـرات كـبـقـيـة
االفـراد الــعـامـلــ في الـشــركـة. انـنـا
مـــتــقــاعــدون عـــراقــيــون في اخلــارج
ونتسلم رواتبنـا التقاعدية عن طريق
وكالء لـــنــا في بـــغــداد وغـــيــرهــا من

احملــافـظــات لـكــنـنــا ال نـعــرف مـقـدار
رواتــبــنــا وهل طــرأت عـلــيــهــا زيـادة
خالل هذه السنـوات. اقترح ان يكون
هــنـاك تـنــسـيق بــ هـيــئـة الـتــقـاعـد
ـلـحـقـيـات الـعـراقيـة في الـوطـنـيـة وا
ـهـجـر وان يــكـون هـنـاك مـوقع دول ا
على كـومـبيـوتر الـقنـصلـية الـعراقـية
ـطـلوبـة ومن ـعـلـومـات ا تـدرج فـيه ا
بينـها الرقم االـتقاعـدي ومقدار راتب

تقاعد كي نكون على بينة منه. ا
مـع شـــكــري واحـــتـــرامـي لــكـم ايـــهــا

االعزاء
واطن متي غريب سليمان ا

W¾ON  Õd²I0 ©ÊU e «®h ¹  »d²G  

bŽUI² «

  bŽUI² « Êu½U  bOŠu²Ð  U³ UD
شاكل بعـد ان انتظمت العالقة بـ احلكومة االحتاديـة واقليم كردستـان بعد حسم ا
العـالقـة وجتاوزهـا بـحكـمة احلـكمـاء ورويـتهم الـتي لم تـنظـر الى االمور اال من خالل
تقاعـدين او الذين يحالـون الى التقاعد خدمة الـشعب بكل طبـقاته .  عدد غفـير من ا
ـعتمـد وتوحـيده حيث يطالـبون احلـكومة بـاعادة الـنظـر في سلم الـتقاعـد والبـرنامج ا
هـنـالك تـفـاوت مـؤسف في الـراتب الـتـقـاعـدي ومـنـحـة نـهـايـة اخلـدمـة بـ مـحـافـظات
العراق وبـ محافظات االقليم مع العلم ان الذين يحـالون الى التقاعد تمتد خدماتهم
الى اكثر من 36 عامـا وقد انتظموا في الوظيفـة بنفس شروط أقرانهم من محافظات
الـعـراق . ان تـوحـيـد الـقـانـون يـؤدي الى ان يـنـال كل ذي حق حـقه من الـفـئـات الـتي

قضت سني عمرها في خدمة العراق وكل ضمن مجال عمله واختصاصه .
تقاعدين اقليم كردستان لفيف من ا
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ــيــة االبــتــدائــيـة مــدرســة الــكــر
ــدارس اخملــتـــلـــطــة هي احـــدى ا
الـتـابعـة لـقـضـاء سـامراء تـقع في
ـعــتـصـم عـلى بــعـد 25 نـاحــيــة ا
كـيـلـومـتـرا جـنـوب شـرق سـامراء
في قريـة الـصـعيـويـة وقـد تأسس
هـذا الـصـرح التـربـوي عام 1947
ـدارس في نـاحـيـة وهي من اول ا
ــعــتـصـم  وقـد تــخــرجت مــنــهـا ا
نـخـبـة مـن خـيـرة رجـال اجملـتـمـع
من اطـبـاء ومــهـنـدسـ وطـيـارين
فـي مـــــــــخــــــــــتـــــــــلـف اجملـــــــــاالت
واالخـتــصـاصـات . هــدمـهـا في
نــهـــايه عــام 2013 وحلــد االن لم
يــتم اجنــازهــاعــلـــمــاً انــهــا تــغط
مـــســـاحـــة  10 كـــيــــلـــو مـــتـــرات
لـتالمــيـــذ هـذه الــقـريـة  لم نـر اي
حتــرك جـاد الجنــازهـا وال نــعـرف
اين ذهبت تخصيـصاتها علماً ان
ــدرســـة االن يــذهب تالمـــيــذهــا ا
مسافة  7 كيـلو متـرات يومياً في
مـدرسة اخـرى وحتدث لـ(الـزمان)
احـــد ابـــاء الـــتـالمـــيـــذ وقـــال .ان
ــســافــة وحـوادث بــســبب بــعــد ا
الـــطـــرق تـــســـبب بـــدهـس احــدى
الـتلـمـيـذات وتسـبب بـوفـاتـها في

احلــال وهــنــاك كالب ســائــبـة في
الطـريق ايضـاً ناهـيك على حتمل
الـتالمـيــذ سـوء االحـوال اجلـويـة
من االمـــطــــار والـــبـــرد في فـــصل

الـشتـاء . بعـد مرور اكـثر من ست
ســـنـــوات عــلـى هــدمـــهـــا واعــادة
بــنـــائـــهـــا تــرضـخ حتت ســـنــدان
ـقـاول وبـعد احلكـومـة ومـطـرقة ا

مـــنـــاشــدات عـــده الـــيـــوم تـــعــود
ألنـينـها الـصامت...وال من مـجيب
دون بارقه أمل تنقذ ضعف هؤالء
الـــــــــتـالمــــــــيـــــــــذ وسـط صـــــــــمت

احلـــــكـــــومــــة.... الـى مــــتـى هــــذا
الصمت والوعود ?

ـيـة اخـيــراً نـقــول مـدرســة الـكــر
....امام انظار وزيرة التربية .

U¼“U$≈ ÂbŽ w½UFð ¡«d UÝ w  WÝ—b

Â«uŽ√ μ cM

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
تــلــقت( الــزمــان) رســالــة من مــواطن
عـراقي مغـتـرب في اسـتـراليـا يـقـترح
فيـها على هـيئة الـتقـاعد الوطـنية ان
تــفـتح مــوقـعــا الـكــتـرونــيـا يـتــضـمن
ــقـيـمـ خـارج ـتـقـاعـدين ا اسـمــاء ا
العراق مع مقدار رواتـبهم..واذ تنشر
(الـــزمـــان) طــــلب مـــرسـل الـــرســـالـــة
ـواطن مـتي غـريب سـلـيـمـان فـإنـهـا ا
تـتـمــنى عـلى هـيـئــة الـتـقـاعـد ان تـرد
عـلى الـرسـالـة السـيـمـا وانـهـا تـشـمل
. ـغتـرب فـئة كـبـيرة من الـعـراقيـ ا
ـرسـلـة عـبـر والـطـريف ان الـرسـالـة ا
البريد من ملبورن االسترالية مؤرخة
في  5/3/2019لــتـســتــغـرق ثــمـانــيـة
اشهـر في طريـق وصولـها الى مـبنى
اجلــريــدة فـي بــغــداد! وفي مــا يــأتي

نص الرسالة:
االخ العزيز رئيس التحرير

جريدة الزمان/بغداد
بـــعــد الــتــحــيــة مـن عــراقي مــغــتــرب
ـــوضــوع كــمـــا يــأتي :اني ..اشــرح ا
متقاعـد بعد خـدمة وظيفـية قدرها31
ســنـة آخـرهــا في الـشــركـة الـوطــنـيـة
للصناعات الكيمياوية والبالستيكية
في منطقة الزعفرانية ببغداد. عانيت
الكثير من الـصعاب الكثـير في العهد
الــــدكــــتـــــاتــــوري حــــتـى ان درجــــتي
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