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سـتهـدفة  كالم مـحدد ومـدروس يقـال بعـد دراسـة معـمقـة للـضـحيـة ا
مــنـذ أربع عــقـود ومــا زال هـنـاك ضــحـايــا كـثـر ومـن مـخـتــلف شـرائح
اجملتمع  شبـاب وشابات متـخصص في إيقـاع بالفريـسة "الدسمة "
 كــانـوا مـنـذ الـسـبـعـيـنـات يـسـتــخـدمـون االتـصـاالت الـهـاتـفـيـة إليـقـاع

بالضحايا أما اآلن فمواقع التواصل االجتماعي حلت مكانها .
ـر ـالـيـة  وال يـكـاد  ـلك مـكـتـبـا لــلـتـحـويالت ا أذكـر أن صـديــقـا لي 
دينة أو ن يحولـون مبالغ فلكية إلى تلك ا أسبوع إال ويأتيه الكثيرين 
هذه الـعـاصمـة وصاحب احلـوالة مـغـلوب عـلى أمره ال حـول وال قوة له
فإذا نطق بكـلمة أصبحـت قصته بأدق تفـاصيلهـا على كل لسان  لكن
صديـقي كان يطـمئن الـكثيـرين بأن اجلـهات األمنـية بـإمكانـها جلب أي
من هؤالء وإيقافهم عند حدهم وبأقل اإلضرار  وكان هناك بالفعل من
وهنـاك من فـي داخله تـفـاعل وذهب وبـلغ وجنح في االنـتـصـار عـلـيهـم 
اخلوف ليس فـقط على نـفسه بل على أفـراد أسرته أن علـمت باحلقـيقة
. لقد حذرونا أهالينا ومعلمينا من التعامل مع الغرباء وعدم البوح لهم
بـأي شيء مـهمـا كـان  لـكن هـذه التـحـذيـرات مع األسف ال أحـد يـهتم
ـفتوح  وهـناك هم يـنشطون بها بـفضاء مـواقع التواصل االجـتماعي ا

ويعلمون أي ضحية يختارونها حتى ينقضوا عليها . 
ـكننـا أن ننكر أن الـكثير شبابـنا عطشـى للمشـاركة االجتـماعية  وال 
منهم يـعيش حالة من الـفراغ العـاطفي واألسري ويحـاول أن يسد هذا
الــفـراغ بـخــلق عـالم خـاص بـه وأبـسط وأسـهـل طـريق هـو عــبـر مـواقع
وهم ال يـخفون وال ينـكرون هذا وأنـا شاهد على التواصل االجـتماعي 
أن الـكثـيـرين من الشـبـاب والشـابـات يبـحـثون عن شـريك حـياتـهم عـبر
مواقع التواصل االجـتماعي  وعنـدما تطالـبهم بإتبـاع الطرق التـقليدية
عروفـة تأتيك اإلجـابة وعلى الـفور بأنـهم أتبعـوها ولم يسـتفيـدوا منها ا

أي شيء .
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ا حـدثت الـتـظـاهرات ـثلـون الـشـعب حـقـا  ـان  لـو كـان أعـضاء الـبـر
ولـوجـدت مــشـاغل الــنـاس وهـمــومـهم وتــطـلـعــاتـهم انــعـكـاســا لـهـا في
ا جهاد في سبيل رفع الظيم واحليف ان وجلاهـدوا ا تشريعات البر
وانتهاك الكرامـة وتخليص الناس من الفـقر واحلرمان وسوء اخلدمات
والسكن في العـشوائيات واعادة الهـيبة للعـراق لكن تمثيال حـقيقيا لم
يـتحـقق في مجـمل العـملـية الـسـياسـية اجلـارية الـتي اريد لـها االرتـقاء
ان ? بالـبالد والنهـوض بالـعباد والـسؤال كـيف وصل هؤالء لـقبة الـبر
عتـمدة في جتربـتنا سـليمة قراطيـة ا وهنا نـقول: لو كـانت اآلليات الـد
ا وجدنا تون بصلة حقيقية للشعب و ان اناس ال  ا وصل الى البر
ـصالح الـوطنـية ومن من يغـلّب مـصاحله الـشخـصيـة واحلزبـيـة على ا
يــحــرص عــلى كـــرسي احلــكم ويـــغض الــبــصــر عـن دمــاء تــهــدر في
ا تـشكلت حـكومات ـقراطيـة رصيـنة  الشـوارع  لو كانت اآللـيات الد

احملاصصة التي أذاقتنا األمرين وعادت بالبالد الى اخللف  .
ـتـعـاقـبة  ولـو كـان مـنـسـبـوب الـروح الـوطـنـيـة عـالـيـا لـدى احلـكـومـات ا
ألطلقت حـزمها االصالحـية منـذ سنوات ولـيس في أعقاب الـتظاهرات
ـالـكي ومـرورا بـالـعـبـادي او عـنــدمـا تـهـتـز الـكـراسي بـدءا بـحــكـومـة ا
هـدي  فلم تـأخـرت الوعـود الورديـة الـتي صدحت بـها وانـتهـاء بعـبـد ا
ا أصبح حنـاجر الـرئاسـات الثالث? ولـو كان االنـتمـاء الوطـني عمـيقـا 
ا انـتظر البعض امالءات البعض ذيال لهذا الـطرف األجنبي او ذاك و
ـرابط في ســاحـة الـغــربـاء لــيـتــسـنى لـه الـرد عــلى مـطــالب الــشـبــاب ا

التحرير والنجف والديوانية والناصرية والسماوة وغيرها .
واد الـدستوريـة اخملتلف  ولو كـان تفسـير احملكـمة االحتـادية لبـعض ا
ـشهـد الـسيـاسي صـحيـحا ومـسـتقال عـليـهـا ب الـطـامحـ لـتصـدر ا
ـهيـمنة بـقوة السالح ومتـحررا من الضـغوط التـي تمارسـها االحزاب ا
ا كُـلف اخلـاسر في االنـتـخابـات بـتشـكيـل احلكـومة ولـيس باإلقـنـاع 
ـا جتذرت احملـاصصـة حتى بيـنمـا يـخرج الـفائـز فيـها بـخفي حـن و
وصـلت الى أصـغر دوائـرنـا الـتنـفـيـذية وصـار اخلالص مـنـها بـحـاجة

الى ثورة ال ندري حجم أثمانها .
ـكـنـنـا ان نـنـفي وجـود أنـاس وطـنـيـ راغـبـ بـتـقـد ما ومع ذلك ال 
بوسعهم لشعبهم  لكنهم غدو في ظل عبثية سياسية حلقة صغيرة في
منـظومـة كبيـرة ال يعـني لها الـعراق شـيئا بـقدر مـا جتنـيه من مكاسب

وبذلك يتعذر التغيير الذي يتطلع له العراقيون منذ عقود .
وبـــعـــد كـل الـــذي حـــدث والــــذي كـــشف عـن االيـــغـــال فـي قـــمع ارادة
اجلـمـاهـيـر الـتي مـثـلت روحـا وطـنـيـة عـالـيـة إلعـادة الـعـراق الـى مـكـانة
يسـتحـقهـا وليس مـثار سـخرية لـآلخرين فـهل يكـمن احلل في احلزم
االصالحيـة الـتي أطلـقتـها احلـكومـة وهل هي قـادرة على حتـقيـقيـها ?
ومع يـقـيـنـي بـعـدم قـدرتـهـا عـلى تـنـفـيـذ جـمـيع مـا وعـدت به وان الـذي
سـيـتحـقق ال يـعـدو أن يـكون مـسـكـنـات جلرح غـائـر ألن اخلـلل األكـبر
ـقراطـية الـزائفـة التي يـكمن في بـنيـة العـملـية الـسيـاسيـة وآليـاتهـا الد
مــكــنـت األحــزاب من الــتــغــول واالســتــعــداد لــســحق كل من يــقف في
ـشكـلة لن تُـحل ببـضع آالف من فرص الـتعـي او طريـقهـا وأظن ان ا
ـشـكلـة سـتـتـعاظم ـا تـراه احلـكومـة حال فـا قـطع االراضي وغـيـرها 
وجة قوى دولـية معروفة ككرة الثـلج وستنفـجر في يوم ما وستـركب ا
بـشــكل يـجــعل اجلــمـاهــيـر تــصـفـق أليـة حــالـة تــغـيــيـر تــطـول الــوجـوه
السياسية الراهنة وهو ما ال نرغب به فـال نريد للتغيير أن يكون بأيد
الـغـربـاء فـاخلـسـائر سـتـكـون جـسـيـمـة والتـجـربـة الـراهـنـة مـثـاال فلِمَ
ندسـ والتوظيف نوصل االمور الى مـا وصلت اليه لـنتشبث بـذرائع ا
من قوى تريـد بالـعراق شرا ولـيكن معـلوما ان الـناس لم تنـتفض ضد
ـقراطيـة والتداول جوهر الـنظام الـسيـاسي السائـد فال أحلى من الد
السـلمي للـسلطـة وحرية الـتعبـير لـكنهـا انتفـظت ضد الفـاسدين الذين
ـقــراطـيـة زيـفــا  ويـطـبـقــون الـدكـتـاتــوريـة بـأبـشع يـرفـعـون شــعـار الـد
صورها تظاهـروا ضد واقع مزر ال يلـيق بالشعوب احلـية أن تعيشه 
ثـاروا من أجل عــراق مـتـقـدم ولـيس في ذيل الــقـوائم عـراق مـتـحـضـر

ة . ينعم أهله بالرفاهية واحلياة الكر
ـا وصل الــيه الـعـراق وال يـرى في والـســـــيـاسي الـذي ال يـســتـحي 
كان الذي هو فيه اآلن عليه نفسه مسؤوال ال يستحق أن يجلس في ا
ن يــسـتـطـيع أن يـخـدم هـذا الـشـعب الـذي قـضى وطـرا من أن يـخـلـيه 
تــاريـــخه مـــحـــرومـــا من ثـــرواته وحـــريــاتـه وطــاقـــاته
اخلالقـة عـلـيــنـا أن نـبـاشـر بـاصالحـات حـقـيـقـيـة
ولـيس تـرقـيـعـيـة ولـو بـاشـرنـا بـذلك بـروح وطـنـيـة
وارادة صــــادقــة لـنــدمــلت اجلــروح الــغــائـرة الى

األبد .
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اصـدر مجـلس الـوزراء حزمـة القرارات
الـثـانـيـة متـضـمـنة  13قـرارا مـهـما من
ــتـظــاهـرين من اجل تــلــبـيــة مـطــالب ا
بــيـنــهـا تــشـكــيل جلـنــة عـلــيـا لــتـوزيع
االراضي الـسـكنـية وتـوزيع مـنظـومات
طـاقة شمسية للعـوائل الفقيرة وتوفير
ســيـارات مـتـنــقـلـة اخلـاصــة بـصـنـاعـة
ــــــرطـــــــبــــــات األكـالت اجلــــــاهـــــــزة وا
ـشـروبـات الـسـاخـنـة لـلـعـاطـلـ عن وا
الـعمل. وادنـاه حزمـة القـرارات الثـانية
الـتي صدرت في اعـقاب جـلسـة مجلس
الــوزراء الــتي عــقـدت بــرئــاســة رئـيس
ــهـدي : مــجــلس الــوزراء عــادل عـبــد ا
اوال. تـشــكـيل الـلـجـنـة الــعـلـيـا لـتـوزيع
االراضي الــســكــنــيــة بــرئــاســة رئــيس
الـوزراء وعضـوية كل من وزيـر اإلعمار
واالســكـــان نــائــبـــا لــرئــيس الـــلــجــنــة
وعـضويـة االم الـعام جملـلس الوزراء
ورئــيس ســكـرتــاريــة الـهــيـئــة الــعـلــيـا
لـلـتـنـسـيق ب احملـافـظـات ومـديـر عام
ـسـاحـة عــقـارات الـدولــة ومـديـر عــام ا
الـعسـكرية  –وزارة الـدفاع  ومـدير عام
االراضـي الــزراعــيــة  –وزارة الـــزراعــة
ـثل عن مكتب رئيس الوزراء ومدير و
عـــام الــتــســجـــيل الــعــقـــاري وتــتــولى
الــــلـــجـــنـــة: 1- تــــهـــــــــيـــئـــة االراضي
الـزراعـيـة الالزمة لـتـخـصيـص القـطـعة
ـواطـن الـسـكـنـيـة لـلمـسـتـحـقـ من ا
استنادا للقرار رقم 70 لسنة 2019.
2- دراســة تــوســيع احلــدود الــبــلــديـة
ومـــايــتــطــلـــبه من اطــفـــاء واســتــمالك
وتـعــديل اسـتـعـمـال االراضي وتـغـيـيـر

جنسها ألغراض اعمال اللجنة .
وازنة  ثانيا . تضم مشروع قانون ا
لـعـام  2020جتـمـيـد الـعـمل بـالـقـوان
والـتعـليـمات الـنافـذة التي تـمنح احلق
بــاســتالم الـشــخص اكــثـر من راتب او
تــقـاعـد او مـنــحـة وتـخـيــيـره بـاسـتالم

احدها . 
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ثـالــثـا. تـتـولى وزارة الـكـهـربـاء تـوزيع
مـنظـومات طاقـة شمـسية مـتكـاملة الى
3000 عــــائـــــلــــة فـــــقــــيــــرة مـــــجــــانــــا
وبـتـخصـيص اجمـالي قدره   15مـلـيار

دينار . 
. لـغــرض تـوفــيـر عـدد كــبـيـر من رابــعـاً
فــرص عــمل لــلــشــبــاب الــعــاطـلــ عن

العمل تقرر: 
 -1قـــيــام وزارة الــتـــجــارة بــتـــبــســيط
إجـراءات تـسجـيل الشـركات الـصغـيرة
لـلشـباب (لـلفـئة الـعمـرية  35-18سـنة)
ــســتــحــدثــة واعــفـــائــهم من االجـــور ا
لـغـرض تـوفيـر فـرص عـمل لهـذه الـفـئة
في االعمال االتية: أ- شركات التنظيف

الــفـئـة الــعـمـريـة (18-35) نــة بـالـعـمل
كـجباة الجور الكـهرباء وحسب مناطق
سـكنـاهم وفقا لـلفواتـير التي تـصدرها
الــــــوزارة مـن خالل االســــــتــــــمــــــارات
ئة من الـتشغيلية وبحوافز بنسبة 5با
بـالغ اجملباة يومـياً على أن يتم قـيمة ا
تـدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي قدره
خــمــســـة االف ديــنــار لــلــثالثــة أشــهــر
ـــــبـــــاشـــــرة في األولـى ابـــــتـــــداءً مـن ا

التدريب. 
qLF « …u

ـهـني وتـوزيع سـادسـا. دعم الـتـعـلـيم ا
األراضـي الــــــزراعــــــيــــــة: من أجـل دعم
هـني وتأدية دوره في تـوفير الـتعـليم ا
ــؤهـلـة ــاهـرة ا ـهــنـيـة ا قــوة الـعــمل ا
ـشـاريع اخلـاصــة الـصـغـيـرة إلنــشـاء ا
ــتـوســطـة وتــوفــيـر فــرص عـمل في وا
الـقـطـاع الـزراعي تـقرر: 1- مـنـح طـلـبة
االعــداديـات الـزراعـيــة مـنـحــةً شـهـريـةً
قـدرها خمسون ألف دينار خالل السنة
الــدراســيـة واعــتــبــاراً من عـام 2019-
2020.  2- فـك االرتــــــــــبــــــــــاط االداري
ــهــني من ــدارس الــتــعــلــيم ا ــالي  وا
ــديــريـات الــعــامـة لــلــتـربــيــة وإعـادة ا
ـديـريـة الـعـامـة لـلـتـعلـيم ارتـبـاطـهـا بـا
ـهـني في وزارة الـتـربـية. -3الـسـمـاح ا
ـهـنـيـة بـإسـتـثـمـار الـقـدرات الـفـنـيـة وا
ـــهـــني ألغــراض ـــدارس الـــتــعـــلـــيم ا
إنـتاجيـة وخدميـة (فضال عن األغراض
الـتـدريبـية) وتـخصـيص نسـبة من ريع
الكات التـدريسية ـنتجـات للطلـبة وا ا
ـدرسية والـتدريـبيـة ولتـطوير الـبيـئة ا
وتــسـويق مــنـتـجــاتـهم مع اســتـحـداث
وحـدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل
ـدارس.  4- تــتـولى وزارة عــمل تــلك ا
الـزراعـة تخـصـيص األراضي الزراعـية
ـــائـــيــة الـى خــريـــجي ذات احلـــصـــة ا
االعـداديات الـزراعيـة (وكذلك خلـريجي
عاهد الـزراعية والبيطرية) الـكليات وا
لـتأسيس جمعيات تخـصصية تعاونية
واســــــتـــــثـــــمــــــار هـــــذه األراضـــــــــي
وشـمولهم بـقانون الـتفرغ الزراعي رقم

24 لسنة 2013. 
5 - تـتـولى وزارة الـزراعـة بـالـتـنـسيق
ــائــيــة تــخـصــيص ـوارد ا مـع وزارة ا
أراضٍ زراعـيـة بـضـمـنـهـا الـصـحـراوية
ــائــيــة لــلــعــاطـلــ عن ذات احلــصــة ا
ـــتـــفـــرغـــ الـــزراعـــيــ الـــعـــمل من ا
وغــــيــــرهم وتــــأســــيس جــــمــــعــــيـــات
تـخصّـصيـة تعـاونيـة إلستـثمـارها دون
تــفـتـيت الُــرقع الـزراعـيـة الــكـبـيـرة. 6-
تــتــولى وزارة الــزراعــة إعــادة تــقــيــيم
تـعاقد الى القطاع ـشاريع الزراعية ا ا
ـشــاريع غـيـر اخلــاص وإلـغـاء عــقـود ا
الـــعــامـــلــة وإعــادة عـــرضــهـــا كــفــرص

ـؤسـسـات ـؤســسـات الـتـعـلـيــمـيـة ا (ا
الـــصــحـــيـــة اجملــمـــعــات الـــســـكــنـــيــة
االسـتــثـمـاريـة). ب- شـركـات الـبـسـتـنـة
وهـــــنــــدســـــة احلـــــدائق.ج- شـــــركــــات
ـقاوالت لألعمـال الثانويـة.د- محطات ا
تـــــدويــــر الـــــنـــــفــــايـــــات.ه- شـــــركــــات
الـــبـــرمـــجـــيـــات.و- أخــرى.  -2تـــمـــنح
ــرتــبــطــة الــوزارات واجلـــهــات غــيــر ا
بـوزارة واحملـافـظـات صالحـيـة اإلحـالة
ـبـاشرة العـمـال (التـرمـيم  الصـيـانة ا
اإلنـشـاء التـوسيع واالضـافة الـنصب
الـتشـغـيل التـجهـيز الـتنـظيف الـنقل)
والـتي كـلفـهـا تصـل لغـاية  500مـلـيون
شاريع التي تقل كلفتها دينار وكذلك ا
عن مـلـيـار ديـنار الى هـذه الـشـركات أو
مـتـعـهديـن من الشـبـاب الـعراقـيـ غـير
ــصـــنــفــ واســتــثـــنــاءً من أســالــيب ا
ادة 3 نـصـوص علـيهـا في ا الـتـعاقـد ا
من تـعلـيمـات تنـفيـذ العـقود احلـكومـية
رقم 2 لـسـنـة  2014وتـعـلـيـمـات تـنـفـيذ
ــوازنـة الـنــافـذة في وقــتـهـا. 3- عــلى ا
الـشركات احلاصلة عـلى عقود حكومية
ـرتـبـطـة من الـوزارات واجلـهـات غـيـر ا
بــوزارة واحملــافــظــات إحــالــة جــزء من
ـا ال يـتـجاوز 500 مـلـيـون اعـمـالـهـا و
ديـنـار الى متـعـهدين غـيـر مصـنـف من
خالل الــتـعــاقـد مــعـهـم بـصــيـغــة (عـقـد
مــسـمّى) لــدى صـاحب الـعــمل أو جـهـة
الـــتــعــاقـــد لــضــمـــان حــقــوق األطــراف
ــتــعـاقــدة الــثــانـويــة وتــتـولى وزارة ا
الــتــخــطــيط اصــدار ضــوابط تــسـهــيل
ذكور آنفاً في ـوضوع وا وتـنفيذ هذا ا
الـــفـــقــرة رابـــعــا /2. 4-تـــتــولى وزارة
الــعـمل والـشـؤون االجـتــمـاعـيـة اتـخـاذ
اإلجـراءات الـالزمـة لـتـوفـيـر الـسـيـارات
ــتـنــقــلـة اخلــاصـة بــصـنــاعـة األكالت ا
ــشـــروبــات ــرطـــبـــات وا اجلـــاهـــزة وا
الــسـاخـنـة والــسـيـارات الـتــخـصـصـيـة
(مــثل: سـيـارات الـصـيــانـة والـتـنـظـيف
بـأنواعها) لـلشباب العـاطل عن العمل
ـسجلـ في قاعدة الـبيانـت لديها من ا
وتـــــمــــول إمـــــا من خالل:أ -صــــنــــدوق
ـــــدرّة لــــلـــــربح في وزارة الـــــقــــروض ا
يسّرة وبفائدة العمل.ب -أو الـقروض ا
رمـزيـة من مـصـرفي الرافـدين والـرشـيد
سجل بقاعدة بيانات بـالنسبة لغير ا
وزارة الـعمل والشؤون االجتماعية. 5-
تـــتــولـى أمــانـــة بــغـــداد واحملــافـــظــات
تـــبـــســـيط إجـــراءات مـــنـــحـــهـم اجــازة
ـهنـة وتنـظيم أمـاكن وقوفهم ـارسة ا

ناطق التجارية. في ا
 6- يـعفى هذا النـوع من السيارات من

رسوم الكمارك.
 خــامـــســا . تــتــولـى وزارة الــكــهــربــاء
تـشغيل الشباب العاطل عن العمل من

ـــواطن (مـــالك حـــمــادي عـــبـــد الـــرضــا) دعـــوته قـــدم ا
الـقــضـائـيـة لـتـبـديل (لـقــبه) وجـعـله (الـسـراي) بـدال من
ـديـرية (الـدراجي) فـمـن لـديه اعـتـراض مـراجـعـة هـذه ا
خالل خــمـسـة عـشـر يـومـا من تــاريخ الـنـشـر وبـعـكـسه
ـديـرية بـطـلـبه استـنـادا الى احـكام سـوف تـنـظر هـذه ا
ادة ( (22من قـانون الـبطـاقة الـوطنـية رقم ( (3لـسنة ا
ــعـدل عــلى ان يـكـون الــنـشــر بـأسم مــديـر عـام  2016ا

اجلنسية احملترم. مع التقدير.
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ثــالث عــشــر. تــتـولـى االمـانــة الــعــامـة
جملـــلـس الـــوزراء تـــشـــكـــيل جلـــان في
احملــافــظـات تــتـولى مــتــابـعــة قـرارات
مــجـــلس الــوزراء اخلــاصــة بـــتــلــبــيــة
تظاهرين لتكون برئاسة احد مطالب ا
الــســـادة الــوزراء وعــضــويــة اعــضــاء
مــجـــلس الــنــواب عـن تــلك احملــافــظــة
ـثل عن واحملــافظ وقـائــد الـشـرطــة و
ــيـدانـيــة في مـكـتب ــتـابـعـة ا خــلـيـة ا
رئـيس الوزراء عـلى ان تـرفع تقـاريرها
الــدوريـة لـرئـيـس مـجـلس الـوزراء وان
تــنـجــز اعــمـالــهـا خالل مــدة اقـصــاهـا

ثالثة اشهر .

اسـتثماريـة دون تفتيتـها وتقد رؤية
جــديــدة لـتــوظـيــفــهـا في دعـم الـقــطـاع
الـزراعي وتـشغـيل األيـدي الـعامـلة. 7-
تـتـولى وزارة الـزراعـة تـقـيـيم األراضي
تـعاقد عـليـها حـسب قانون الـزراعيـة ا
اإلصـالح الـــزراعي رقم (117) لـــســـنـــة
1970 وقــــــانـــــــون إيــــــجــــــار األراضي
الــــزراعــــيـــة رقم (35) لــــســــنـــة 1983
والــقــوانـ الــنــافـذة األخــرى وإلــغـاء
سـتـغـلّـة وإعادة عـقـود األراضي غـيـر ا
تـأجـيرهـا الى الـعـاطلـ عن الـعمل من
ــتــفـرغــ الــزراعـيــ والــبـيــطــريـ ا
وغـــيــرهم.  -8تـــتــولـى وزارة الــزراعــة
تـــفــعــيـل صــنــدوق اإلقـــراض الــزراعي
ستردة من بالغ ا يسّر وتخصيص ا ا
ــبــادرة الـزراعــيــة لــغـرض صــنــاديق ا
إقــراض الـعــاطـلــ عن الـعــمل والـذين

خصصت لهم اراضٍ زراعية.
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ســـابـــعـــا. تــتـــولى وزارة الـــصـــنـــاعــة
ـعادن تـدريب الشـباب الـعاطـل عن وا
الـــعــمل مـن اخلــريـــجــ وغـــيــرهم من
الـراغبـ في تأسيس مـشاريع تـصنيع
ـتاحة مـنتـجات محـلية ضـمن اخلبرة ا
فـي مصانع وشركات الوزارة والسماح
لـهم باستـغالل القاعـات اإلنتاجـية غير
صانع وتقد اخلدمات ـستغلة في ا ا
شاريع الـصناعية لهم مجاناً وتموّل ا
الـنـاجتة من هـذا الـتدريب من صـندوق
ــدرّة لـلــربح اومن مــبـادرة ــشــاريع ا ا
تـشـغـيل الـشـبـاب الـتي اطـلـقـهـا الـبـنك

ركزي . ا
ــسـتـشـارين في ثــامـنـا . قـيــام هـيـئـة ا
رئــــاســـة مــــجـــلـس الـــوزراء بــــدراســـة
تــخــفــيض سن الــتــقــاعـد لــلــمــوظــفـ
وتـــقـــد رؤيـــة جملــلـس الــوزراء خالل
اسـبـوعـ بغـيـة استـبـدالـهم بالـشـباب

العاطل عن العمل .
تـاسـعـا. تـتولـى وزارة التـعـلـيم الـعالي
والــبـحـث الـعــلـمي والــوزارات االخـرى
رتـبطـة بوزارة اطالق واجلـهـات غيـر ا
الـدرجات الـوظيـفية الـناجتـة عن حركة
الك اخملــصــصـة حلــمـلــة الـشــهـادات ا
الـعـلـيـا لـغرض تـوفـيـر فـرص عـمل لهم
وخـالل اســبــوعـــ وفــقـــا لــلـــضــوابط
ـــعـــلــنـــة واالخـــتــصـــاص واحلـــاجــة ا
ــتـقــدمـ ــنـافــسـة الــشــفـافــة بـ ا وا

وخالل اسبوع .
 عـاشـرا. تتـولى وزارة التـعـليم الـعالي
والــبـحث الــعـلـمي:أ .إلــزام اجلـامـعـات
والـكـلـيـات األهـلـيـة بـاسـتـيـعـاب أعـداد
مـنـاسـبـة من حـمـلـة الـشـهـادات الـعـلـيا
تاحة من حـسب الطاقـة االستيـعابيـة ا
خالل اعــتـمـاد مـالك تـدريـسي بــنـسـبـة
مـــــدرس واحـــــد الى 25 طـــــالـــــبـــــا في

الــتــخـصــصـات االداريــة واالنــسـانــيـة
ونـــســـبــة  1الى  20فـي تــخـــصــصــات
الـعلوم الصرفة ونسبة  1 الى  15 في
الـتـخـصـصـات الـهـنـدسـيـة واجملـمـوعـة
الـطبية. ب .زيـادة نسـبة قبـول خريجي
ـعـاهد والـكلـيات ـهنـية في ا ـدارس ا ا
ـئـة  اعـتـبـارا من الــتـقـنـيـة الى 10 بــا

العام الدراسي 2021 -2020.
حـادي عشر. من اجل حتـس اخلدمات
الـبلدية والبـيئية ولتشـجيع الصناعات
ـنــتـجـات الــصـغــيـرة الــتي تـســتـخــدم 
الــتـدويـر لـلـنــفـايـات تـقـرر:1- ان تـقـوم
امــانـة بــغـداد واحملــافـظــات بـإجـراءات

الـــــــتـــــــعــــــاقـــــــد مع
ـسـتثـمرين إلنـشاء ا
مـــعـــامـل مـــعـــاجلــة
وتــدويــر الـنــفــايـات
بـــــــــاالســـــــــالــــــــــيب
احلـديـثة.2- تـتـولى
وزارة الــــكــــهــــربـــاء
شــراء كـامل الـطـاقـة
نـتجة الـكهـربائيـة ا
مـن مـــــــــعــــــــاجلــــــــة
الـنـفايـات إن وجدت
وبـــــــــــأســـــــــــعــــــــــار

تشجيعية.
 ثــانـي عــشــر. إلـزام
الـوزارات واجلـهـات
ــــرتـــبــــطـــة غــــيـــر ا
بـوزارة واحملافظات
بـــــــتــــــــغـــــــطـــــــيـــــــة
احـــتــيــاجــاتــهــا من
ــنـتـجــات احملـلـيـة ا
ـا فـيـهـا مـنـتـجات
الــــقـــطـــاع اخلـــاص
الــتي تــتـوفــر فـيــهـا
قـيـمـة مـضـافـة تـزيد

ئة. على 20 با


