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مـنـذ فـتـرة تـدور في ذهـني الـعـديـد من األسـئـلـة الـتي حتـتـاج الى إجـابـة
ـوقرة لكـي أقف على بـعض احلقائق واضحة وصـريحـة من محـكمـتكم ا
التي قد تكون مبهـمة لي و للمواطنـ ولكنها واضحـة ألغلب السياسي
تنـفذة وصاحبة القرار في سؤول احلكوميـ من األحزاب والكتل ا وا
هذا البلد  لكنهم يتجاهلونها ويناورون تارة ويتعصبون ويتجاوزون على
غلفـة باحلقد القانون ويـنساقون وراء أهـوائهم الشـخصية والـسياسيـة ا
واالنتـقـام وإيـذاء اآلخرين تـارة أخـرى ويـعتـقـدون أنهـم فوق الـقـانون وال
ـوقرة عبر أحد يستـطيع محاسـبتهم وارتـأيت ان أوجها الى محـكمتكم ا
ـوضوع يتعلق جريدة الزمان لـيطلع علـيها أكبـر عدد من أبناء شـعبنا وا
ـنتـسـبي اجليش الـسـابق فمع ان قـانون بصـرف مكـافـئة نـهايـة اخلـدمة 
اخلدمـة والتـقاعـد العـسكـري الرقم (3) لسـنة  2010 قد سـاوى بيـنهم
ـتعاقبة وهيـئة التقاعد لم وب منتسبي اجلـيش احلالي لكن احلكومات ا
ادة (55) نـصوص علـيهـا في ا ـكافـأة ا ينـفذوا الـقانـون ولم يصـرفوا ا

منه ألسباب انتقامية ليس إال  ومن هذه األسئلة 
س :1هل تستـطيع إحدى الـسلطـات التنـفيذيـة أو التشـريعيـة عدم تنـفيذ

قرار وملزم ونهائي تصدره احملكمة االحتادية العليا ? 
س :2 هل تستطيع وزارة أو مؤسسـة وهيئة عدم تنـفيذ قرار بات وملزم
ونـهـائـي تـصـدره احملــكـمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا?                            
  س :3 هل يستطـيع أي سياسي كـبير أو مسـؤول حكومي مـهما كانت
درجته الـوظـيـفيـة عـالـية كـوزيـر أو رئيـس هيـئـة أو مديـر عـام عـدم تنـفـيذ
ـوافقـة السـلــــــطات قانـون صدر منـذ أكثـر من ثمـاني سنـوات وحظي 
جـمـيـعــاً ونـشـر في جـريـدة الــوقـائـع الـعـراقـيــة حـيـنـــــهـا ويــهـتم بـحـيـاة
شريــــــــحـة مهـمـة من اجملـتمع الـعـراقي واقـصد هـنـا قانـون اخلــــــدمة

والتقاعد العسكري الرقم  3 لسنة 2010.
س 4 واألخيـر: وهذا الـسـؤال يرتـبط بالـسـؤال الذي قـبله فـهل يـستـطيع
ديـر الـعام ـسـؤول احلكـومي الـرفيع أو الـوزيـر أو ا هذا الـسـياسي أو ا
عـدم تـنفـيـذ قـرار يـصـدر من احملـكـمـة االحتـاديـة العـلـيـا تـطـالـبه بـتـنـفـيذ
القانون رقم (3) أعاله النافـذ الذي صدر عن احلـكومة ومـجلس النواب
منذ أكثـر من ثماني سنـوات ونشر حـينها في جـريدة الوقائع الـعراقية ?
فاذا كان اجلـواب  نعم تـستـطيع احلـكومـة أو مجلس الـنواب عـدم تنـفيذ
ـسـؤول احلـكـومي عـدم تـنـفـيـذ قـرارات احملـكـمـة االحتـاديـة ويـسـتـطـيع ا
الـقـوانــ احلـكـومـيـة الــنـافـذة ويـســتـطـيع عــدم تـنـفـيــذ قـرارات احملـكـمـة
االحتاديـة أعـطـونـا تـوضيح يـرحـمـكم الـله وإذا كـانـوا ال يسـتـطـيـعون إال
ـوافـقة لـزمـة الـتي تـصـدرهـا احلكـومـة و حتـظى  تـنفـيـذ كل الـقـوانـ ا
السـلـطات جـمـيعـاً ويـتم نشـرهـا ففي اجلـريـدة الرسـمـية فـلـماذا ال تـنـفذ
احلكومة قانون اخلدمة والتقاعد العسكري الرقم  3 لسنة  2010 بكل
عيـشة وحياة فـئة واسعة من مواده بل نفذت مـواد وتركت أخرى تهـتم 
أبناء الشعب ومنها صرف مكافأة نهاية اخلدمة لضباط ومراتب اجليش
اذا ولم  ينفـذ رئيــس هيـئة التـقاعد الوطـــنية قـانون اخلدمة السابق  و
والـتـقــاعـد الـعـســكـري الـرقم  3  لـســــنـة  2010 والـذي  نـشـره في
جــريـدة الــوقــائع الــعــراقــيــة في عــددهـا  4143 في  8 شــبـاط 2010
ـنتـسـبي اجلـيش السـابق بـعد ان ورفض صرف مـكـافأة نـهـايـة اخلدمـة 
سـاوى الــقــانـون اجلــديـد بــ مــنـتــسـبي اجلــيش الــسـابـق واحلـالي في
ـتراكـمة احلقـوق ومنـها حـق استالم مـكافـأة نهـايـة اخلدمـة واإلجازات ا
ورفض كذلـك كل الدعـوات وقـرارات احملـاكم ومـطـالبـات مـجـلس الـنواب
نحة ثم رفض قـرار احملكمة االحتاديـة العليا التي التي طالبته بـصرف ا
نـتـسبي طالـبـته بقـرار واضح وصـريح  بـصرف مـكـافأة نـهـاية اخلـدمـة 
ـنــتــسـبـي اجلـيش احلــالي مع الــعــلم ان هـذه اجلـيـش الـســابق أســوة 
ـكـافـأة يـسـتـحـقـهـا كل مـوظف حـكـومي عـسـكـري أو مـدني خـدم وطـنه ا
وشعـبه أكـثر من (15) سنـة بـغض النـظر عـن قومـيتـه وطائـفتـه وانتـمائه
وظـفـ والـعسـكـري وديانـته وهي في الـواقع ادخـار من رواتب هـؤالء ا
كـافأة والراتب وليس مـنة من احـد مع العلـم ان هيئـة التـقاعـد تصـرف ا
ـن منحـوا رتبـاً عالـية من الـسيـاسيـ الذين لم يـخدمـوا يوماً التـقاعدي 
واحداً في اجليش ولـيس لديـهم ادخار يصـرف منه راتـبهم التـقاعدي أو
ـالية فـلماذا مكافـأتهم  وإذا كان العـذر بعدم الـصرف التـخصـيصات ا
ـنـتـسـبي اجلـيش احلـالي وتـصرف لـهم مـكـافـأة نـهـاية تـخصص مـبـالغ 
اذا نتسبي اجليش السابق وهم أقدم وأحق  ثم  اخلدمة وال تخصص 
تتـحـايل هـيـئة الـتـقـاعد واحلـكـومـة ومـديريـة الـتـقاعـد الـعـسكـري احلـلـقة
الزائدة التي أنشـأتها وزارة الدفـاع لتزيد التـرهل في مؤسسات الوزارة
وذلك لوجود شـعبة لـلتـقاعد الـعسكـري في هيـئة التـقاعد وبعـد شكاوى
عديـدة ومـطـالـبات وتـدخل قـوى سـيـاسيـة ثم اإلعالن فـي وسائل اإلعالم
وألكثر من مرة من قبل رئيس هيئة التقاعد من أنهم  سيصرفون مكافأة
نـتسبي اجلـيش السابق عـلى أساس رواتب سنة 2005 نهاية اخلـدمة 
ومـرة عــلى  الـراتب االســمي (وهي مـجــرد أقـاويل كــسـابــقـاتــهـا) وهـذه
مخـالـفـة كـبيـرة لـلـمادة  55 من الـفصل الـثـاني من الـقـانـون الـتي تـقول
تقـول نصـاً (إذا أحـيل العـسكـري أو اعـتبـر محـاالً الى الـتقـاعد أو أعـيد
دة (1) الى التقـاعد تـدفع له مكـافأة نهـاية اخلـدمة تعـادل راتبه الـكامل 
اآلن رة واحـدة) فهم يحـرفون الـقانون ولـغايـات انتقـامية  سنة واحـدة و
كـافئـة وللـمرة الـثانـية وقد حـصلت مـوافقـة رئيس الـوزراء على صـرف ا
ـبـالغ الـالزمـة لـهـا ومع ذلك لم يـوافق رئـيس ـالـيـة ا وخـصـصت وزارة ا
هيـئة الـتقـاعد عـلى الـصرف فـهل يجـوز ان يتـجـاهل موظف كل مـراجعه
تـنع عن تنفـيذ قـرارات رئيس الـوزراء ومراجعه في الدولة واحلـكومـة و
ـصلـحة مـن يفـعل ذلك ويحـرم عوائل وعـسكـري واألجهـزة القـضائـية و
ضحوا من أجل وطنهم وشعبهم من حقوقهم القانونية وماهي غايته وما
ــاذا? مع فــائق شــكـري هي اجلــهـة الــتي تــقف وراءه في أفــعــاله هـذه و
وتقديـري للمـحكمـة االحتادية الـعليـا وجهودهـا في إحقاق احلق وتـطبيق
الـقـانـون عـلى اجلـمــيع دون تـمـيـيـز العـتـبــارات سـيـاسـيـة أو وظـيـفـيـة أو

معنوية.  

هاشتاكات سياسية

و قـبل إعـالن سـلــطــتـهم الــقــمـعــيـة الـبــعــثـيــون عــنـدمــا بــدأوا حـكــمـهـم 
بتـحقيقهم إجنازات خدمية خدعوا العراقي  وديكتاتوريتهم الصدامـية 
بقـيـت حـتى الـيـوم تـخدم إسـتـراتيـجـيـة في شـتـى اجملـاالت  و عـمـرانـيـة 
غـير أن اإلسالمـي بدأوا البالد بعـملـها في بـغداد و جـميع احملافـظات 
حكمـهم بالفـوضى و الطـائفيـة و الفسـاد و ما زالـوا مستـمرين على ذلك
دون وجـود بوادر حـقيـقية بوتيـرة متـصاعـدة منذ  15عاماً و إلى الـيوم 

للنهوض و البناء و اإلعمار مع حجم الدمار و اخلراب الذي حصل .
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نائباً أن لديه  188  يقول  كان محور كـتلة النـواة (سائرون و النصـر ) 
بـينمـا يدعي احملـور االخر الـبنـاء (الفتح و بورقة مـوقعـة برؤسـاء كتـلهم 
و لـو أنه جـمع  145 نـائـبـاً من خالل تـواقـيـع حـيـة بـأيـديـهم  الـقـانـون) 
و هـو أمـر غـير بـدون الـكرد  جمـعـنـا العـددين يـكـون ناجته 333 نائـبـاً 
خصوصاً بعـد تأكيدات التحالف الكردي معقول و مقبول منـطقا و عقال
و أنه على لم يحـسم أمره بالـدخول ألي من احملورين  أنه حتى اللحـظة 
حـتى حتـقـيق أهم مـطـالبه الـثالثـة بـشـأن اإلقـليم مسـافـة واحـدة مـنـهمـا 

ن يستجيب لذلك. ليعلنوا بعدها االنضمام 
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عن الـعراق الـذي يـحـتـرق مـنذ 15 لم أر واقـرأ منـشـورا وطـنـيـاً واحـدا 
تـبـاكـ علـى حرق الـقـنـصلـيـة اإليـرانـية في عامـاً في صـفـحـات أولئـك ا
غـير أن أن كانـوا يـنـتمـون حـقآ لـهـذا الـبلـد  البـصـرة
أظــهــر والءاتـهم احــتـراق الــقــنــصـلــيــة الــفـارســيــة
اخلـارجــيـة .. انــا سـعـيــد بـعــراقـيــتي و وطـنــيـتي
ولـكــنـكم سـتــمـوتــون و أنـتم مــشـكـوك بــوطـنــيـتـكم

و غير معترف بعمالتكم خارجياً .     داخلياً
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وكــالــة غــوث وتــشـغــيـل الالجــئـ
الـفلـسطـينـي (أونـروا) التي تـقدم
اليــ الالجـئــ مـؤكـداً خــدمـات 
الـتــزام فـرنــسـا مـســاعـدة الــوكـالـة
ـيــة لـلــخــروج من األزمـة غــيـر األ

سبوقة التي تمر بها. ا
وخـالل مـحـادثـة هــاتـفـيـة امس مع
ــتــحـدة ــفـوض الــســامي لأل ا ا
لشـؤون الالجئـ فيلـيبـو غراندي
قـال مـاكـرون إن خـدمـات "األونروا"
"ضـــروريــــة لالســــتـــقــــرار احملـــلي
واإلقـليـمي" وفقـا لـبيـان صادر عن
الرئاسة الفرنسية. وأضاف البيان
أن "الــــرئــــيـس أشـــار إلـى الــــتـــزام
ـسـاهـمـة في االسـتـجـابـة فـرنـسـا ا
ـــســـاعـــدة اجلـــمــــاعـــيـــة الالزمــــة 
األونـــروا عــــلى اخلــــروج من هـــذه
األزمـــة وزيــادة حتــســ فـــعــالــيــة

عملها".
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في غضـون بضعـة أسابـيع اتخذت
إدارة الــرئــيس األمــيــركي دونــالــد
تـرامـب سـلـســلـة إجــراءات بـيــنـهـا
إلـغـاء أكـثـر من  200 مـلـيـون دوالر
ــــســـــاعــــدات الـــــثــــنـــــائــــيــــة مـن ا
لــلــفــلــســطـــيــنــيــ ووقف تــمــويل
"األونروا" في نهاية آب/أغسطس.
باإلضافة إلى ذلك أعلنت الواليات
ــمـثــلـيـة ـتــحـدة االثــنـ إغالق ا ا
الـفلسـطيـنيـة في واشنـطن متـهمة
الــقــادة الــفــلــســـطــيــنــيــ بــرفض
الــتـــواصل مع إدارة تـــرامب وبــدء

مفاوضات سالم مع إسرائيل.
ـسـؤولـون الـفـلسـطـيـنـيون وأدان ا
الـذين جـمـدوا االتصـال بـاحلـكـومة
األميركيـة منذ اعتـراف رئيسها من

جـــانب واحــد بـــالــقــدس عـــاصــمــة
إلسـرائـيل عــلى الـفــور مـا وصـفـوه

بأنه "هجمة تصعيدية مدروسة".
تـــقـــدم األنـــروا خـــدمـــات إغـــاثـــيــة
وصحـية وتعـليـمية ألكـثر من ثالثة
مـاليـــ الجئ فـــلـــســــطـــيـــني وهي
تـواجه "أزمـة مـاليـة غـيـر مسـبـوقة"
وحتـــتــاج إلى  200 مـــلــيــون دوالر

لـلـحـفـاظ علـى مدارسـهـا ومـراكـزها
الــصـحــيـة مــفـتــوحـة حــتى نـهــايـة

العام.
ـــتــحــدة أكــبــر وكـــانت الــواليــات ا
مساهم في هذه الوكالة التي قدمت
لها  350مليون دوالر ( 300 مليون

يورو) في عام .2017
أنشئت "األنـروا" قبل نحو  70عاماً

عقب إقامة دولة إسرائيل. ووصفت
حــنــان عــشــراوي عــضــو الــلــجــنـة
ــنــظــمــة الــتــحــريــر الــتـــنــفــيــذيــة 
تحدة الفلسـطينية قـرار الواليات ا
بـأنـه "مـتــهــور وغـيــر إنــسـاني" في
ح أشادت به إسرائيل التي تريد
تـقــلـيص عــدد الالجـئــ إلى احلـد

األدنى.

q²I∫ جثة الطفل الفلسطيني شادي عبد العال بعد مقتله برصاص اجليش االسرائيلي 

) أ { غـزة (االراضي الفـلسـطـينـية)
ف ب) - قـتل ثـالثـة فــلـســطـيــنـيـ
أحـدهم صــبي في الـثــانـيــة عـشـرة
امس برصاص اجلـيش االسرائيلي
ـواجــهـات عــلى حـدود إثـر جتــدد ا
قـــطـــاع غـــزة كـــمـــا أعـــلـــنت وزارة
الـــصـــحـــة في الـــقـــطـــاع اخلـــاضع

لسيطرة حركة حماس.
وقـتل الـصــبي شـادي عـبــد الـعـزيـز
عبـد العال ( 12عاما) بـرصاصة في
الـــرأس قــرب جـــبــالـــيــا فـي شــمــال

القطاع.
واشار أشـرف القـدرة النـاطق باسم
الــوزارة لــوكـالــة فــرانس بـرس الى
"استـشهاد الـشاب هاني عـفانة (21
عـــامــا) بـــرصــاص االحـــتالل شــرق
رفح" في جـنـوب قـطـاع غزة مـبـيـنا
أنه "اسـتـشهـد أيـضا الـشـاب محـمد
شــقــورة ( 21عــامـــا) شــرق مـــخــيم

البريج" في وسط القطاع.
وأصــيب  248 شــخـــصــا بـــجــروح
بـــيــــنــــهم  80 بـــالــــرصــــاص احلي
االســـرائـــيـــلـي مـــنـــهم مـــســـعـــفـــان
وصحافي وفق ما قال القدرة ح
خـرج أالف الفـلـسطـينـيـ للـتظـاهر
مـجــددا في مـنــاطق مـخــتـلــفـة عـلى

طول احلدود اجلمعة.
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صـدر نفـسه أن "ستة من واوضح ا
ـــصـــابـــ فـي حـــالـــة خـــطـــرة أو ا

حرجة".
وقالت متحـدثة عسكريـة اسرائيلية
لـــفـــرانس بـــرس ان نـــحـــو  13الف
فـلـسـطـيـني شـاركـوا في تـظـاهـرات
عــنــيـفــة مــضـيــفــة ان مـتــظــاهـرين
أحــرقـوا اطــارات ورشـقــوا حـجـارة

وزجــــاجـــــات حـــــارقــــة فـي اجتــــاه
الـــســيــاج االمــني ونـــقــاط تــمــركــز

. اجلنود االسرائيلي
ـدفـعـيـة من جـهـة ثـانـيــة قـصـفت ا
االسـرائـيلـيـة نـقـطـة مـراقـبـة تـابـعة
حلـــركــة حـــمـــاس شـــرق مــنـــطـــقــة
الـزيتـون شرق مـديـنة غـزة وموقـعا
شــــرق خــــان يــــونس في جــــنــــوب
الـقطـاع ما أسـفر عن أضـرار بدون
أن تسجل اصابـات بحسب مصدر

أمني في غزة.
وتشهد حدود غزة منذ الثالث من
اذار/مـــارس احـــتـــجـــاجـــات تــبـــلغ
الـذروة كل يـوم جمـعـة لتـأكـيد "حق
" الى بلـداتهم التي العودة لالجـئ
هجـروها أو طـردوا منـها قـبل نحو
ــطــالــبــة بــرفع ســبــعــ عــامــا وا
فروض على احلصار اإلسرائيلي ا
القطـاع منذ أكثر مـن عشر سنوات
وفق الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا

سيرات العودة.
وبـرّرت اسرائـيل استـخـدام قواتـها
ــتـظـاهـرين الــرصـاص احلي ضـد ا
بالـدفاع عن حدودهـا متهـمة حركة
حـمـاس الــتي تـسـيـطــر عـلى قـطـاع
ـــــحــــــاولـــــة اســـــتـــــخـــــدام غـــــزة 
االحتجاجات كغطاء لشن هجمات.
وبــــــذلك يــــــرتـــــفـع الى  179عـــــدد
الفلسطيني الذين قتلوا برصاص
اجلـيش االسـرائـيـلي مـنـذ الـثـالث
من اذار/مـــــارس. وكـــــان جـــــنـــــدي
اسـرائــيــلي قــتل في الــعـشــرين من

تموز/يوليو.
الـى ذلك أعـرب الــرئـيس الــفـرنـسي
انـويل ماكرون عن "أسـفه" لقرار إ
ــتـــحــدة وقف تـــمــويل الـــواليــات ا
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مدير تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: ١٢٠١ / ٢٠١٨
التاريخ: ٥ / ٩ / ٢٠١٨
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ديرية من االشعـار الوارد لنا من مركز شرطة التهذيب لقد حتقق لهذه ا
بالعدد ٧٦٢  في ٢٥ / ٦ / ٢٠١٨وتأييد ام قطاع  ٢٠ بأسم هاشم جار
الله انك مجهول محل اإلقامـة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
كن اجـراء التبلـيغ عليه واسـتنادا للـمادة (٢٧)من قانـون التنفـيذ تقرر
تبليـغك اعالنا باحلضـور في مديرية تـنفيذ الـرصافة خالل خمـسة عشر
ـعــامالت الـتـنــفـيـذيـة ــبـاشـرة ا يـومـا تـبــدأ من الـيـوم الــتـالي لـلــنـشـر 
ديـريـة بـاجراءات بـحـضـورك وفي حالـة عـدم حـضـورك ستـبـاشـر هـذه ا

التنفيذ اجلبري فوق القانون:
‰bF « cHM*«
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بالزامك بتأديـة للمدعي مدير عام مصـرف الرافدين/ اضافة الى وظيفته
مبـلغ قدره مـليـونان وخمـسمـائة واربـعة وسـتون الف ديـنار مع الـفائدة
االتفاقيـة بنسبة ٦% اعتـبارا من تاريخ مـنحه القرض في ٨ / ٩ / ٢٠٠٨
ـصـاريف واتعـاب محـاماة ولـغـاية الـسداد الـتام وحتـمـيله الـرسوم او ا

وكيله احلقوقي حسب النسب القانونية.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مدير تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: ٧٥٣ / ٢٠١٨
التاريخ: ٥ / ٩ / ٢٠١٨
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ـديـريـة من اشـعـار القـائم بـالـتـبـلـيغ وتـأيـيـد اجمللس لـقد حتـقق لـهـذه ا
احمللي حلي الكاظمية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او
كن اجـراء التـبلـيغ علـيه واستـناداً لـلمادة (٢٧) من مـؤقت او مختـار 
قانون التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضـور في مديرية تنفيذ الرصافة
عامالت ـباشرة ا خالل خـمسة عشر يـوماً تبدأ من الـيوم التالي لـلنشر 
ـديـرية الـتنـفـيذيـة بـحـضورك وفي حـالـة عدم حـضـورك سـتبـاشـر هذه ا

باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
‰bF « cHM*«
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ـؤرخ في قـرار مـحـكـمـة بـداءة الـكـاظـمــــيـة بـالـــــعدد ١٠٢٨/ ب/ ٢٠١٧ ا
ــدين كل من  (حــســ مــحـمــد مــهـدي ــتــضـمن الــزام ا ٢٠١٧/٧/٢٥ وا
١٣)ملـيون ديـنار ٤٧٠ وفـراس تـركي عبـد االميـر) بتـأديـتهم مـبلغ ( ٤٧٥

بالتكافل والتضامن للدائن مصرف الرافدين.
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