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حـــيــال الـــغــارة لـــكن احلــكـــومــة لم
تـفــصح عن خـطـط لـلـمــضي في هـذا
ـــــــشـــــــروع في وقـت ال يـــــــزال في ا
الـــعـــراق أكـــثـــر من 5 آالف جـــنـــدي
أمـريــكي. وعــشـيــة  مـرور 40 يـومـا
عـــلـى الـــضــــربــــة دعت الــــســــفـــارة
األمـريـكـيــة رعـايـاهـا  في الـعـاصـمـة
لعدم االقتـراب من مبنـاها ب يومي
الثالثـاء واخلمـيس وجتنّب مـناطق
التظاهرات ونصحت األمريكي في
اخلــارج بـعــدم الـســفـر إلى الــعـراق.
وجـــاء ذلك في وقت جـــدّدت كـــتــائب
حــزب الـــله تــهـــديــداتـــهــا لـــلــقــوات

األمريكية. 
œd « oŠ

تـحدث باسم الـفصيل مـحمد وقال ا
مـحي في بــيـان تـلــقّت فـرانس بـرس
نــسـخــة مــنه إنّ (كـتــائب حــزب الـله
حتــتـــفظ بــحق الـــرد عــلى االحــتالل
وإرغــامـه عــلى اخلــروج) مــضــيــفــا
ـان بـاخراج (يـجب تنـفـيذ قـرار الـبر

القوات األمريكية).
لــكن أمــ عـــام عــصــائب أهل احلق
قـيـس اخلـزعـلـي احـد أبـرز قــيـاديي
احلـشــد الـشـعـبي أفــاد في تـغـريـدة
األحــد بـأن الــرد الـعــسـكــري مـؤجل.

الفــــتـــــات عـــــمالقـــــة حتــــمـل صــــور
ـهـنـدس.  وقـال قـيادي سـلـيمـاني وا
في كــتــائب حـزب الــله مــفــضّال عـدم
الكـشف عن هـويـته (قامت جـمـاعتـنا
ـشـانق اسـتـعـدادا لـلـحفل بـتـعـليق ا
الـــتــــأبـــيــــني ألربـــعــــ الـــقــــائـــدين
).  ونــفّــذت الــضــربــة الـــعــســكــريــ
األمريكيـة بأمر من تـرامب بعد ثالثة
أيــام من هــجــوم مــؤيــديـن لــلــحــشـد
الشعبي عـلى السفارة األمـريكية في
بغداد احتجاجاً على غارات أمريكية
أودت بـحـياة 25 مـقـاتالً من فـصـيل
كــتــائـب حــزب الــله. وأتت الــغــارات
األمريـكـية بـدورهـا رداً على ضـربات
صـاروخيـة ضـد منـشـآت في الـعراق
تـؤوي أمـريكـيـ قـتل فـيهـا مـتـعـاقد

أمريكي أواخر كانون األول . 
وتـــصـــاعـــدت عـــلـى اثـــر الـــضـــربـــة
الــتــوتـرات بــ واشــنــطن وطــهـران
الـتي شنت هـجـومـا صاروخـيـا على
قـاعدة أمـريـكيـة في الـعـراق ردا على
مـقــتل سـلــيـمــاني من دون أن تـوقع

خسائر في األرواح. 
وفي خـــــضم الـــــتــــوتـــــرات صــــوّت
ان الـعـراقي عـلى إنـهـاء وجود الـبـر
الــقـوات األجـنــبـيــة بـسـبـب الـسـخط
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دني العراقي قررت سلطة الطيران ا
انــهـاء تـكــلـيف مــديـرهـا الــعـام عـلي
خليل ابـراهيم من مهـماته. وبحسب
وثيـقة اطـلعت عـليـها (الـزمان) امس
بتـوقيع مـعاونه عـلي تقي فـانه تقرر
ان (انــهـــاء الــتــكــلــيف اعــتــبــارا من

االثن  10شباط اجلاري).
الى ذلـك اصــدرت ســلــطــة الــطــيـران
ـدني احـصــائـيـة لـلـحـركـة اجلـويـة ا
لــلـمــطـارات الــعـراقــيـة الــعـامــلـة في
الـبـالد خالل عـام 2019 وقـال بــيـان
تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان مــجــمـوع
ـغادرين والـقـادم الى سـافـرين ا ا
ـطارات الـعـراقـيـة بلغ 8,728,512 ا
مسافرا وبعدد رحالت بلغ 100288

رحلة هابطة ومغادرة. 
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وأكدت السلـطة ان (هذه اإلحـصائية
الـــتي اصـــدرتــهــا شـــعــبـــة احــصــاء
احلــركـة اجلــويـة لــقـسم الــتـخــطـيط
تابـعة في السـلطة والـتي شهدت وا
ـسـافرين زيادة واضـحـة في مـعدل ا
ــطـارات الــعـراقــيـة والــرحالت الى ا
بــغــداد الــبــصــرة الـنــجف اربــيل
الـسـلـيـمانـيـة) والـتي جـاءت نـتـيـجة
عن جهد وعمل متواصل من قبل ا
ــطـارات مع مـجــمـوعـة من في تـلك ا
التـسهـيالت واخلدمـات التي مـنحت

ــــا نــــشـــر في امـس انه (ال صــــحـــة 
واقع بشأن تقد ثالث دول بعض ا
انيا وأستراليا طلباً وهم فرنسا وأ
الى قـيادة الـعـمـليـات من اجل وضع
جــدول زمـــني لــســحـب قــواتــهــا من
العراق) ,داعيا الى (توخي الدقة في
صادر علومة واعتمادها من ا نقل ا

الرسمية قبل نشرها). 
 «u  V×Ý

ونــشــرت وســائـل ومــواقع اعالمــيــة
تــصــريــحـا نــسب الى عــضــو جلــنـة
االمن والدفاع الـنيـابية بـدر الزيادي
قــــولـه ان ثالث دولــــة هي فــــرنــــســـا
انـيا وأستـراليـا قدمت طـلباً الى وأ
شـتـركة من اجل قـيادة الـعـملـيـات ا
وضع جـدول زمـني لــسـحب قـواتـهـا
مـن الـــعـــراق. ونـــفت وزارة الـــدفـــاع
ــهــا طـلــبــاً لــسـحب ــانــيــة تـقــد األ

قواتها من العراق. 
وأكــد عــضـــو جلــنــة األمن والــدفــاع
ي بدء انسحاب النيابـية علي الغـا
الـقـوات األمـريـكـيـة من الـقـواعد وان
وجودها سيـكون في اربيل واالنبار.
ي في تـصـريح امس إن وقـال الـغـا
ـــتــحـــدة بــدأت تـــغــادر (الـــواليــات ا
العراق وسحب قواتها فعليا من 15
قــاعـدة عــســكــريـة) ,مــشـيــرا الى ان
(األمـريــكـيــ انـحـســر وجـودهم في
قاعـدت األولى فـي أربيل والـثانـية

هي قـــاعــدة عـــ األســد بـــاألنــبــار).
واصــدرت الــسـفــارة االمــريــكــيـة في
بـغـداد تنـبـيـهـا بشـأن تـظـاهـرات قد
تــنـطـلق فـي بـغـداد والــنـجف فــيـمـا
دعت رعـاياهـا الى عـدم االقـتراب من

السفارة ببغداد. 

وقـالـت الـســفـارة في بــيـان امس انه
ـتوقع أن جتري (وفقًا لـلتـقارير من ا
مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة
الـنــطـاق في بــغـداد والـنــجف الـيـوم
الـثـالثـاء او بــعـد ذلك) ,واضـافت ان
(عمليات القنصـلية العامة في بغداد

وحد الذي اقره مـجـــــــلس النواب قبل ايام بتاريخ  3/ وضع قـــانـون التقاعد ا
ادة  2014/2  قـاعـدتـ الحـتـسـاب الـرواتب الـتـقـاعـدية  الـقـاعـدة االولى فـي ا
وظف (طبقة وجبها الرواتب التقاعدية للرعية من صغار ا (21) والتي حتسب 
ـادة (37) مـنه الحــتـســاب الـرواتب الــفـقــراء)  والـقــاعـدة الــثـانــيـة جــاءت بـهــا ا
الـتقـاعديـة لعـليـة القـوم من كـبار مـوظفي الـدولة من مـدير عـام صعـودا الى رئيس
اجلـمـهـورية مـرورا بـالـنـواب والـوزراء ورئـيس مـجـلس الـوزراء وغـيـرهم من طـبـقة

كن تلمس الفروق التالية ب القاعدت : (االمراء ) ..  و
 1- احـتـساب اخملـصـصـات :  يسـتـحق االمراء رواتـبـهم الـتقـاعـديـة عن (الراتب
االجـمالـي) وهو مـجمـوع الراتب االسـمي واخملصـصات  امـا الفـقراء فـيسـتحون
رواتبـهم التـقاعديـة عن الراتب االسـمي فقط  وهـذا (اي الراتب االسـمي) قد يقل
عن النـصف او اكثـر في احيان كـثيـرة عن مقدار الـراتب االجمـالي . والغريب ان
وكان يـتوجب اقرارا بـالعدالة رواتب الفـقراء هي االقل قيـاسا الى رواتب االمراء 
ان تــكـون الـقـاعـدة مـعـكـوسـة بـان حتـتـسـب رواتب الـفـقـراء عن الـراتب االجـمـالي
لـقـلتـها  وان حتـسب رواتب االمـراء عن الراتب االسـمي لـلمـبالـغـة في مقـدارها .
لكن عدالة الطبقة السياسية رأت ان تزيد من ثراء االثرياء وتزيد من فقر الفقراء.
 2- معـدل الراتب : رواتب االمراء حتتسب على اسـاس اخر راتب ومخصصات
تـقـاضاه االمـيـر  امـا رواتب الـفقـراء فال حتـتـسب على اخـر راتب تـقـاضوه  بل
يـكون عن معـدل راتبه االسمي الخر (36) شهـر  اي ان للفـقير حـساب شديد 
وبـالــفـلـس  ويـكــون عن طـريـق جـمع رواتــبه االســمـيــة لـلــثالث ســنـوات االخــيـرة
وتـقسـيـمهـا على (36) ويكـون النـاجت هـو معـدل راتبه الـذي يـحسب عـلى اساسه
الراتب التـقاعدي  امـا االمراء فيعـفون من ذلك  فيحـتسب لهم الراتب الـتقاعدي
عـلى اسـاس اخر راتب مـع اخملصـصات وال حـاجـة الزعاجـهم باسـتـخراج مـعدل

الراتب مثلما يفعل بالفقراء .
ـبـالـغـة في مـقـدار رواتب االمـراء  فـان قـانـون الـتـقـاعـد  3- ربع الـراتب : رغم ا
يــحـتــسب لـهم بـال مـبــرر قـانــوني ربع الـراتب االجــمـالـي كـجــزء اولي من الـراتب
الـتــقـاعـدي  فـمن كــان راتـبه االجـمـالي اربــعـة ماليـ فـيـكــون له اسـتـحـاق اولي
ـقــدار ( اثـنـان تـقــاعـدي مــقـداره الـربع ومــقـداره مــلـيـون ديــنـار  ومن ثـم يـزاد 
ونصف ) من الـراتب االجمالي عـن كل سنة  امـا الفقـراء فال يحتـسب لهم الربع
وجب مـعادلة عـدد السـنوات مـضروبا في (2,5) نهائـيا  فـليس لـهم اال حقـهم 
فـقط مضروبـا في معدل الراتب لـ (36) شهـر وال يحتـسب لهم ربع الراتب مـثلما

يفعل مع االمراء .
 4- مدة اخلدمة :- ال يستحق الفقراء راتب تقاعدي اال اذا كانت لديهم خدمة ال
تــقل عن (15) سـنــة وان ال يـقل اعــمـارهم عن (50) سـنــة او في حـاالت الــوفـاة
واالسـتشـهـاد واالسـباب الـصـحيـة  امـا االمـراء فمـعـفون مـن ذلك كله  فـلـو كان
الحـدهم خـدمـة يـوم واحـد يـسـتـحق راتـب تـقـاعـدي . وهـذا يـعنـي امـكـانـيـة تـعـي

احـدهم في مـنـصب مديـر عـام فـاعلى لـيـوم واحـد من اجل منـحه راتب تـقـاعدي .
وهذا ما حصل فعال في حاالت معروفة .

 تلك الفـروقات االربعـة يتفـاقم اثرها في اعدام الـعدالة االجـتماعـية وحسن توزيع
نـطقية بـ رواتب كبار مـوظفي الدولة الثروة حـينما يـنظر حلـجم الفروقات غـير ا
وظف  التي قد تصل الى (30) ضعفا.  ومن اخلطأ الظن وب رواتب صغار ا
ـشـكـلـة هي ( فــقط ) في الـقـاعـدة الـتي جـاء بـهـا الـقـانـون اجلـديـد لـتـحـديـد بـان ا

وظف الن تلك نظرة قاصرة ومتجزئة للموضوع . الرواتب التقاعدية لكبار ا
وظف ة ومحـجفة  وتصب في مـصلحة كـبار ا  نعم  ان تلك الـقاعدة قاعـدة ظا
وظـف لنفس القواعد على حسـاب صغارهم  والبد من الغائـها واخضاع كبار ا
ـشكـلة االسـاسيـة تمـكن في عدم ـوضوعـية الـتي يـخضع لـها صـغارهم  لـكن ا ا
ـداخــيل في كل اصـنـافـهـا اعــتـمـاد مـعـايـيـر الــعـدالـة في تـوزيع ا
ـوظــفـ فـي اخلـدمــة واحـكـام بــضـمــنـهــا حتـديــد رواتب ا
وقــواعـد اسـتـحــقـاق الـراتب الــتـقـاعــدي لـهم بـعــد انـتـهـاء
خـدمـاتـهم .. ولنـا عـودة لـلحـديث في مـعـاييـر الـعـدالة في

داخيل والثرورة  وكيف يتم تطبيقها .  توزيع ا
{ قاض
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تـنـاقل نـاشـطـون عـلى مـوقع فـيـسـبوك
ـة في ـديــنـة الـقـد صـورا الحـد ازقـة ا

وصل حتول الى لوحة فنية جميلة. ا

وبـحـــــــــــــسب مـا ذكـره الـنـــــاشـطون
فـــأن "مـــجـــمـــــــــــــــوعـــة من شــــــبـــاب
ـوصـــــــل قــامـوا بــتـحــويل شــــــارع ا
ــــديـــنـــة ـــشــــــــــــاهـــدة في ا حـــــــي ا
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نصب مئات احملتج مشانق رمزية
لــلـرئــيس األمــريـكي دونــالــد تـرامب
وجلنـود أمريكـي في بـغداد عـشية
إحــيــاء ذكــرى مـرور 40 يــومـا عــلى
مـقـتل الـقـائـد اإليـراني الـبـارز قـاسم
سـلــيـمـاني  بــضـربـة أمـريــكـيـة قـرب

مطار العاصمة. 
وشــــهــــدت وعـــدد مـن احملـــافــــظـــات
الثالثاء احـتفـاالت تأبيـنية بـحضور
مــســؤولــ عــراقــيــ لــقــائــد فـيــلق
الـــقــدس قـــاسم ســلـــيــمـــاني ونــائب
رئـيس هــيـئـة احلـشـد الــشـعـبي أبـو
هـندس الـلذين قـتال بضـربة مهـدي ا
أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في
 3كــانــون الــثــاني .كــمــا يُــقـام حــفل
تــأبـيــني عــام بـحــضـور قــيـادات في
ندمج في فصائـل احلشد الـشعـبي ا

القوات األمنية .
ونـصبت كـتـائب حـزب الـله الـعراقي
ـنضـويـة في احلشـد الـشعـبي عـند ا
مــداخل مــديـنــة الــصــدر وفي شـارع
.  مشانق خـشبية جملسّمات فلسط
كرتونية  للـرئيس األمريكي وجلنود

 . أمريكي
وفي ساحة الوثبة في  بغداد عُلّقت
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شانق الرمزية للرئيس االمريكي ترامب o½UA∫ نصبت في شوارع وساحات بغداد عدد من ا

ــوصــــل الـى لــوحــة ــة بـــا الـــــــــــقــد
جـمـيــــــــــــلـة ذات الـوان بـراقـة بـعـدمـا
كـــــــــان حـــطـــامـــا في زمـــــن تـــنـــظـــيم

داعش).

لـشـركـات الـطــيـران الـعـامـلـة في تـلك
طـارات بـهدف تـعـزيز  واقع الـعمل ا

سافرين الكرام). خلدمة ا
وأوضــــــحت أن (الــــــعــــــدد الـــــكــــــلي
ــتــنــقـلــ الــقــادمـ لـلــمــســافـرين ا
غادرين  عبر  مطار بغداد الدولي وا
بــلغ 3797413 مـــســافـــرا  بــرحالت
بــلـــغت  37265 رحـــلـــة  كـــمــا بـــلغ
ـــســـافـــرين الى مـــطـــار مـــجـــمـــوع ا
الـبــصـرة الـدولي 984985 مـسـافـرا
وبـــــلغ مـــــجـــــمـــــوع الـــــرحالت فـــــيه

10106رحلة).
 مـــضــــيـــفـــة ان (اجملــــمـــوع الــــكـــلي
ـتــنــقـلــ الى مــطـار لــلــمـســافــرين ا
النـجف االشرف 2579355 مسـافرا
ومـــجـــمـــوع الــــرحالت فـــيـه بـــلـــغت
22123 رحلـة وايـضا كـان اجملـموع
ــطــار اربــيل الــكــلي لــلـــمــســافــريـن 
الدولي 891840 مـسـافرا وبـرحالت
بـلـغت 23294 وفـيـمــا يـخص مـطـار
الـسـلـيـمـانـيـة الـدولي فـكـان مـجـموع
ـتـنـقـلـ فـيه 474919 ـسـافـريـن ا ا
ـجمـوع الرحالت الـهابـطة مسـافرا 

غادرة بلغت  7500 رحلة. وا
عـــلى صــــعـــيـــد آخـــر  نــــفت قـــيـــادة
شـتركـة تقد ثالث دول العـمليـات ا
طــــلب انــــســــحــــاب لــــقـــواتــــهــــا من
ـتحـدث باسم الـقيادة العـراق.وقال ا
اللواء حتس اخلفاجي في تصريح

ـواطـن ال تـزال مـعـلـقة) ,مـطالـبـة ا
األمـــريــكـــيـــ بـ(عــدم االقـــتــراب من
الـسـفـارة وان الـقـنـصـلـيـة في أربـيل
مــفــتــوحــة لــلـتــأشــيــرات ومــواعــيـد
ــا في ــواطن األمـــريك  خــدمـــات ا

ذلك إصدار جواز السفر).
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وأوضح انه ( االتفاق عـلى تأجيل
الرد العسكري وإعـطاء فرصة للعمل
الــسـيــاسي) .وقـتل في الــتـظــاهـرات
ــســبــوقــة الــتي انــدلــعت في غــيــر ا
بـــدايـــة تـــشـــريـن االول نـــحــو 550

شــخــصــا في أنــحــاء مــخــتــلــفــة من
الــــبالد. ودفــــعت االحــــتــــجــــاجــــات
الـشبـابـيـة رئيس الـوزراء عـادل عـبد
ـهـدي لـالسـتـقـالـة وجــرى تـكـلـيف ا
وزيــر االتـــصــاالت الــســابق مــحــمــد

عالوي بـتشـكـيل حـكومـة جـديدة في
قبل. موعد أقصاه الثاني من آذار  ا
ــــتـــــظــــاهـــــرون عالوي ويــــرفـض ا
مـعـتـبـريـن أنّه شـخـصـيـة قـريـبـة من

تهمة بالفساد  النخبة احلاكمة ا

بغداد
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ـا يحـدُث في بـلدِك هل جـلستُ  وأعـرف أنّ هـناك من يـنـاديني ويـقـول لي أين قلـمُك 
أنت خـائف أم مـحايـد وال يـهمـك ما يـحـدث..وما إن تـذكـرت الـعراق واهل الـعـراق حتى
اذا وقف قلـمك وال يكتب عن ما أخذت يدي الـيمنى القـلم وكتَبَت ..  يُحـاسبني قـلمي ..

عتصم .? يحدث في ساحات ا
أجَـبـتَهُ . .ال يـا قـلـمي تـعـرف جـيـدا أنـا اليـخـيـفـني الـتـهـديـد وال الـوعيـد أنـا إبـن الـعراق
الـشــامخ  فِــداه روحي وجــسـدي ..إبن بــغــداد وذي قـار وكــربالء والــنـجـف والـبــصـرة
الفيـحاء أنا واحد من إخـوتي الشهداء الذين إمـتدت دمائَهم من بـغداد الى البصرة. لن
نتـفض فهم يـحرّكـون ويكـتبون يـقف ولن يسـتك قـلمي من ان يـسطّـر صور الـشبـاب ا
بقلـمي لكل ما يحدث .. أرجوك ياقـلمي ال حتاسبني عن توقفي فـضميري يحاسبني إن
ؤرّخ وكُتب التاريخ تشهد على ما كتبوا وسطّروا عن قصّرت فالـعراق بلد الكتّاب وا
سيرة في سـاحات االعتصام والتظاهر شجاعة ابـناء الرافدين واليوم ابنائـهم يكمّلون ا
بكل احملافـظات ..   ال ياقـلمي انا لم اقـصّر فقد قـدمت القلـيل امام مايـحدث وان قطرة
دم واحدة تسـاوي كل ما كتب عن شجاعة الشهـداء  .ومآثرهم أمام من يريد ان يُسكت
صوت احلق وكَسر االقالم التي تفضح جرائم من ال يريد للعراق خيراً وان يعيش حراً
مستـقالً .. يا قلـمي الغالي والـعزيز عـلى قلبي إن سـكت غيري خـوفا فلن أسكت  وإن
سكت اآلخرون إبتعاداً فلن أبتعد وكيف أبتعد والعراق يسري في دمي وينبض به قلبي
. فــالـيــوم وكل يـوم ســاعـيش فـي الـعــراق بـروحي وكــيـاني وقــلـمي ..
وسأكـتب..  نعم من احلق أن يُحاسب كلّ قلمٍ جفّ حِبرثه ولم
يـكـتب عن اجلـرائم الـتي حتـدث في بـلـدي عـذرا يـاقلـمي انت
مـحق حـ حتاسـبني فـالسـكوت قـد يجـرّ بلـدي الى االنهـيار

والتقسيم.
انت محق ياقلمي وصديقي الدائم..ساكتب .

ملـيار ـالـية  4 وتداول سـوق الـعـراق لالوراق ا
سـهم بـقـيـمـة جتاوزت  4مـليـارات ديـنـار خالل
ـاضي. وقال الـسـوق في بـيان امس االسبـوع ا
ــتـداولــة اســهـمــهـا خالل ان (عـدد الــشــركـات ا
ـاضي بـلغ 45 شركـة من اصل 102 االسـبـوع ا
شـركـة مدرجـة فـي الـسوق) ,الفتـا الـى ان (عدد
ـتــداولــة بــلـغت  4.036مـلــيــار سـهم االسـهـم ا
بقيـمة ماليـة بلغت  4.016 مليار ديـنار حتققت
من خالل 1821 صــفـــقــة) ,مــؤكـــدا ان (مــوشــر
ـتــداولـة اغــلق عـلى 474.43 نـقــطـة االسـعــار ا
ئة عن اغالقه مسجال انخـفاضا بـنسبة 1.3 با
ـاضي  ,بـيــنــمـا انــخــفض عـدد في االسـبــوع ا
ــتـداولــة لـهــذا االسـبــوع بـنــسـبـة 30 االسـهم ا

اضي).  ئة قياسا باالسبوع ا با
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اطـلق مـصـرف الـرافـدين أوسع حـمـلـة لـتـوط
الرواتب مصحوبـة بخدمات مالـية تعزز قدرات
ن يــحــمـلــون بــطــاقــة مــاســتــر كـارد االســرة 
ـصرف رفض الكشف الدولية. وقـال مسؤول با
ـصــرف يــقــدم نـظــام تــســلـيف عن اســمه ان (ا
نتسبي وزارة ن يوطن راتبه والسـيما  ميسر 
الـداخـلــيه وسـواهـم من مـوظـفــ ومـتــقـاعـدين
والشـكل الـذي يـدعم اقتـصـاد الـعائـلـة ويـحسن
ـصرف ـعـاشي) ,مـبـيـنـا ان (فـرق ا ـستـو ا ا
نتـجات وتـعددها وماستـر كي تدرس تـطويـر ا
والشكل الـذي ينـاسب وواقع الدفع اإللـكتروني
الــذي شـــهــد تــطـــور كــبـــيــرآ خالل الـــســنــوات

اضية).  ا
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اعلن وزيـر التخطيط نوري صباح الدليمي عن تخصيص  15ألف دو إلنشاء مدينة زراعية و 200دو
شروع الـوطني لـتشغـيل الشبـاب بالتـنسيق مع هـيئة إلنشاء مـدينة صـناعيـة في محافـظة ذي قار ضـمن ا
دينت ستوفران ما ال يقل عن  1000فرصة عمل استثـمار احملافظة وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان ا
شروع تشـغيل الشباب خالل العام اجلـاري). وب الدليـمي خالل ترؤسه اجتمـاع اللجنـة الوطنيـة العليـا 
الذي حضـره اعضاء مـجلس النـواب اكتـفاء احلسـناوي ونسـرين الوائلي مـساعي الوزارة نـحو استـثمار
ركزي للتـقييس والسيطـرة النوعية بهدف دعـم اخملترع وتطوير سجلة لدى اجلـهاز ا براءات االختـراع ا
قـدراتـهم واسـتـثـمـار النـجـاحـات الـوطـنـية الـتي حـقـقـوهـا في بـرامج ومـشـاريع تـشغـيل الـشـبـاب مـوجـهاً
ـزيـد من االراضي في احملـافـظات األخـرى إلقـامـة مـشاريع بـاسـتكـمـال  االجـراءات الالزمـة لـتخـصـيص ا
نتجات شروع الوطني لتشغيل الشباب في دعم ا تشغيل الشباب). إلى ذلك دعا الدليمي إلى (استثمار ا
طـور الوطـني والتـوجيه األمـثل لرؤوس األمـوال الوطـنيـة في دعم االقـتصاد احملـليـة وتعـزيز الـشراكـة مع ا
ومـختـلف القـطـاعات الـتنـمـوية).وضـيـفت اللـجنـة خالل االجـتمـاع  رئيـس احتاد الـصنـاعـات العـراقي علي
صبيح ورئـيس منتـدى اخملترعـ العراقـي زيدون الـساعدي ونـائب رئيس هيـئة االستـثمار في مـحافظة
ـثـلـ عن احتــادات ومـجـالس الـقـطــاع اخلـاص ووكـيل وزارة الـتـخــطـيط  وعـدد من الـسـادة ذي قـار و

ديرين العام في الوزارة. روساء االجهزة وا
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ــروريـة بـتـركـيب تـخـيـل أن تـقـوم شـركـة مــتـخـصـصـة فـي مـجـال مـنـظــومـات احلـركـة ا
الرادارات الذكيـة في تقاطعات بغداد.. الرادارات التي تأخذ عـلى عاتقها مهمة تسجيل
ركبات الـتي تخالف الـضوء االحمر وتـقوم بإرسال بـياناتهـا الى مديرية الـسيطرة في ا
ـرور إلصدار غـرامة مالـية مـباشرة أو اي عـقوبـة أخرى وفقـا للقـانون.. تـخيل ان هذه ا
دة الزمنية لإلشارة احلمراء بحسب حجم حركة الشارع الرادارات الذكية تتحكم في ا

والزحام.. كيف ستصبح بغداد عندئذ?
قــامت سـلـطـنـة عـمـان عـام 2014 بـالـتـقـاعـد مع شـركـة sensys gatso الـسـويـسـريـة
ـهمـة بـكـلـفة لم اخملـتصـة في هـذا اجملـال لـنصب 44  مـنظـومـة ذكـيـة في الـتقـاطـعـات ا
رور من طاقـات بشرية خالل تـتجاوز ال 700 الف دوالر! اتسـاءل كم أهدرت مديـرية ا
رور 16 عامـا لـتـنظـيم الـسـير في تـقـاطـعات الـعـاصـمة او الـعـراق ككـل? كم رجل من ا
توفي جراء الـطقس الالهب وهو مرابط وسط الـتقاطع في السـاعة الثالـثة ظهرا من ايام
رور في البلديات من الدوالرات لنصب اإلشارات شهر آب? كم أهدرت اقسام هندسة ا
ير مجدية? حتى بلغنا السنة السادسة عشر من عمر العراق اجلديد والزال رورية الغـ ا
سـكون عصيهم الـضوئية ليـقفوا حاجزا أمـام العجالت التي لوال رور  12 رجل من ا
ا امتنع من االستمـرار في اجتياز التقاطع رور  مخافـة ان يبتلي قائدها بـدهس رجل ا
ت للـحضـارة في بلـد احلضـارة من صلـة! اتمـنى من السـيد عـادل عبد في مـشهـد ال 
ناقـصات ويتـعاقد هو قـاوالت وا هم من افواه تـماسيح ا ـلف ا هدي ان يـخرج هذا ا ا
بنفسه مع شـركات رصينة ومتخصـصة في هذا اجملال ليحل السيـد بنفسه هذه العقدة

همة.  ا


