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السيد رئيس اجلمهورية احملترم

السيد رئيس مجلس الوزراء احملترم
السيد رئيس مجلس النواب احملترم

الـســيـد رئــيس مـجــلس الـقــضـاء األعـلى
احملترم

السيد وزير العدل احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

وهذه حكايتي
نصيف اخلصاف

ـشـاكل اإلجـتـمـاعـيـة بـالـتـصـاعـد بـدأت ا
عدديا ونـوعيا ح عجـزت الدولة بسب
ــالــيـــة والــفــســـاد عن إعــطــاء األزمــة ا
قاول مستـحقاتهم عن أعمالهم وكان ا
مـن بـيـنـهم قـريب لي إسـمه (حـسن فـلـيح
)  تــوقــيــفـه في مــركــز شــرطــة حـــســ
الـعـلويـة في نـهـايـة عام  2014بـشـكوى
من قبل أحد الدائنـ وأسمه (حيدر علي
عــبـــاس) وحــدثت مــفــاوضــات لــتــنــازل
وأبـدى ـشــتـكي عــنه كـنت طــرفـا فـيــهـا ا
ـدعـو (حــيـدر عـلي عـبــاس) إسـتـعـداده ا
) بـشرط لـلتـنازل عن (حـسن فـليح حـس
ضـــمــان عـــدم ســـفـــره أو هـــروبـه خــارج
الـعــراق وأن يـكــون هـذا الــضـمــان عـلى
شـكـل صك أحـرره أنـا ويـودع عـنـد طـرف
ثــالـث وال يـــعــطـي هـــذا الــطـــرف الـــصك
لــلــمــشـتــكي إال إذا ســافــر (حــسن فــلـيح
) أو هـرب خـارج الـعراق وألني ال حـس

أعـرف لـغة "شـيـوخ آخـر زمن" وحبـائـلهم
ــانــا ــغــلــفــة بــكـالم يــقــطــر عــسال وإ ا
وتـقــوى قــبـلـت أن أكـتب الــصك وأودعه
عـنـد شـيخ شـيـاع جـاسم مـحـمـد في عـام
 2014وكـــــان الــــــصـك بـــــدون تــــــاريخ
وبــتــاريخ 8/24/ 2015أعـــطى شــيــاع
ـــدعـــو(عالء الـــدين مـــهــدي الـــصك إلى ا
ــان بــأن صــالح) الــذي أقـــسم أغــلظ اال
الـصك سيـبقى أمـانة عـنده وإن الـغرض
من أخــذه هـو أن يــثــبت لـدائــني (حــيـدر
علي عـباس) بـأن (حسن فـليح) لـن يهرب
أو يسافر خارج العراق بدليل هذا الصك
الذي أعطـانا اياه قريـبه (نصيف جاسم)
على أن يتم لضمان عدم سـفره أو هروبه
مـنح (حـسن فــلـيح) مـدة ثـالثـة اسـابـيع
لسـداد دينه وكـان (حسن فـليح) قـد منح
"صــكـــا بــدون رصــيــد" من قـــبل مــحــافظ
الذي لم واسط حينذاك محمود مال طالل
يـصــرف إال نـصــفه بـعــد أكـثــر من سـنـة
وكــتـب إتــفــاق حتــريـــري يــنص عــلى أن
ــدعـو (عالء الــصك يــبــقى أمــانـة عــنــد ا
الدين مهدي صالح) ويتعهدان فيه هو و
دعو (حيدر علي عباس) بعدم الشكوى ا
بالصك ضدي وإن الغرض منه (إحضار
حسن فـليح) الـذي كان يـراجع مع (حيدر
عـلي عـبـاس) الى مـحـافـظـة واسط بـشأن
محاولة إستالم مبـلغ الصك الذي منحته

مـــحــــافـــظــــة واسط الى (حــــسن فــــلـــيح
).  حتـديــد يـوم 2015/9/15 حــســ
كــآخــر يــوم لــيــســلم لـــهم (حــسن فــلــيح
) مـبـلغ قـدره مـائـة الـف دوالر كـما حـسـ
يـنـص اإلتـفـاق الـتـحـريـري وإال سـيـكون
لـزامـا أن نـسـلم (حـسن فـلـيح) الـى مـركز
شـرطـة الـعـلـويـة ويـعاد الـصك الـى شيخ
شياع وبتاريخ 9/15/ 2015قام ناظم
جاسم مـحمـد (شقيق شـيخ شيـاع) بأخذ
حسـن فلـيح قـرب مـركـز شـرطـة الـعـلـوية
وإتـــصل بــعـالء الــدين لـــيــجـــلب الــصك
لـيسـلـم حـسن فـلـيح الى مـركـز الـشـرطة
حسب اإلتفـاق لكنهمـا أخال باإلتفاق ولم
بل إشــتـكى حــيـدر عـلي يـحـضــرا الـصك
ادة ) 459صك بدون بالصك على وفق ا
رصيد) بعد أن زوره بإضافة تاريخ عليه
بـــخــطه و تــوقــيــفـي مــدة تــزيــد عــلى
سبح الشهر والنصف في مركز شرطة ا
وأخـلى قـاضي التـحقـيق سـبيـلي بـكفـالة
شتكـي بحصوله بعـد تيقـنه من طريقـة ا
عـلى الــصك بـطـريــقـة اإلحـتــيـال  وحـدد
مـوعـد لـلمـحـاكـمـة يوم 1/29/ 2017لم
ـوعـدها أصال- أحـضـرها ألني لم أبـلغ 
بـلغ علـيه" ال يـوجد أحـد في الدار كـتب ا
وعندما سألت أحد اجليران أخبرني بأن
ــشــتـكي أهـل الـدار في أربــيل")- أي إن ا
الذي حصل على الصك بطريقة اإلحتيال
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كـتـظة في احـدى منـاطق بـغـداد ا
ـواطــنـ كــانت لــنـا وقــفـة مع بــا
ــواطن عــلي ســوادي الـبــالغ من ا
العمر  41عاما وهو بـائع للشلغم
ــواطن عن طــبـيــعـة وقــد حتـدث ا
عـمله قـائال نـتـيجـة الـبـطالـة وقـلة
العمل ولعـدم قدرتي على العمل

ويقدم ساخنا ولـلراغب بوضع قليل
ــلح عـلـيه العــطـاء نـكــهـة وطـعم من ا
ــيـزين ولــقـد كــانت مــنـاطق بــغـداد
ـــلـــوءة بــبـــاعـــة الــشـــلـــغم وفي كل
ــنــاطـق كــان هــنــاك اكــثــر من بــائع ا
للـشـلغم لـكن الـتطـور وتـغيـر االحوال
هـنـة وحالـيا هـناك قضى عـلى هـذه ا
اعداد مـحدودة جدا من بـاعة الـشلغم
في بعض مـناطق بـغداد واحملـافظات
الـشـمـالـيـة ويـوجـد بـاعة الـشـلـغم في
ـنـاطق الـشـعـبـيـة بـكـثرة االسـواق وا

ويقبل على شرائه الناس..
 ان اجلـيل احلـالي ال يــسـتـسـيغ هـذه
االكلـة لعدم تـعوده علـيهـا اضافة الى
عدم اكتراث الناس حـاليا بهذا النوع
مـن الــــطـــــعــــام لـــــقـــــد كــــان عـــــقــــدا
اخلـمـسـينـات والـسـتـيـنـات من الـقرن
ـاضي مدة مـتـعـبـة حيث كـان الـفـقر ا
منـتشـرا واجلـوع واجلهل ولـذلك كان
الشلغم رفيق الفـقراء وكانوا يأكلونه
لــرخص اســعــاره امـا االن فــكل شيء
مـــتـــوفــــر لألطــــفـــال والـــشــــبـــاب من
أكـوالت واحلـلـويات والـنـساتل ولم ا
يعد الشلغم مناسبا لهم لكننا نحاول
أكوالت اضي اجلمـيل لهذه ا اعادة ا
وهـــنــاك من يـــبــحث عن هـــذه األكــلــة

اجلسم فهذا الشلغم به فوائد عظيمة
للجسـم فهو يعـطي طاقة قويـة ويفيد
بــــنــــاء اجلــــسم اضــــافـــة الـى انه من
ــعــدة وهــذا االلــيـــاف الــتي تــفــيــد ا
الـشـلـغم الـذي يـسـلق بـهـذه الـطـريـقة
خـــاص بـــالـــعـــراق فـــقط وطـــريـــقـــته
بــغــداديـة بــحت وال
يوجد بلـد آخر يقدم
الشلـغم نفـسه بهذه
الطريقة فهو اما ان
يـــشــوى او يـــطــبخ
وتتلـخص الطـريقة
الــعــراقــيــة لــغــسل
الـشـلـغم وتـقـطيـعه
او ســـــلـــــقـه عـــــلى
طــبــيــعــته ومن ثم
يـــــــضــــــاف الـــــــيه
الـدبس او الـسـكر
بــــيــــد ان الــــدبس
افـــــــضـل فـــــــهــــــو
يـــعـــطـــيه مـــذاقـــا
خاصا ويؤكل في
االيـــــام شــــديــــدة
الـبــرودة او بـعـد
اخلـــــــــــــــروج مـن
االســـــتــــحـــــمــــام

الــصــعب فـانــني مــنــذ ثالث ســنـوات
ـــســـلـــوق صـــيـــفـــا ابـــيع احلـــمص ا
والشـلغم شـتاء وهـذا العـمل البـسيط
شـــأنه شـــأن االعــمـــال االخـــرى الــتي
تــخــدم الـنــاس وتــقـدم لــهم مــأكـوالت
بـغـداديـة تـخـفف بـرودة اجلـو وتـفـيد
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واطن علي فاضل من بغداد/ االسكان ضرورة االستفادة  يقترح ا
من الـصـبات الـكـونـكـريـتـيـة الـتي رفـعت من الـشـوارع ووضـعـها عـلى
احلـدود او لـوقف الـكـثـبـان الـرمـلــيـة او االسـتـفـادة مـنـهـا في االبـنـيـة.
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ـواطن عـلـي جـبـار من مـحـافـظـة الــبـصـرة/ احلـكـيـمـيـة عن يـتـسـاءل ا
الدرجات الوظـيفية العـشرة االلف التي خصـصت للمحـافظة والتي لم
ـواطن ان اغلب الـظن ان تلك يرهـا احد ولم يـع بهـا احد ويـضيف ا

الوعود لم تكن اال وعودا للتهدئة والتسويف.
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ـواطنـ الذيـن منـحوا اراض سـكنـية فـي منـطقـة ابو دشـير عدد من ا
الثانيـة ولم تفرز تلك االراضـي حتى االن يطالـبون بفرز االراضي من
رقمة 10/2/ واطن عـلى السكن في تـلك االراضي ا اجل ان يعمل ا

و3/ 10وايصال اخلدمات لها.

ـواطن عالء مـهــدي من مـحـافــظـة بـابل/ احلــلـة مـوضـوع يـتـنــاول ا
واطن زيادة كن حتميل ا ايرادات الدولة وكيفية زيادتها ويقول ال 
كن احلـصول عليها من في الضرائب ولكن هناك ايـرادات كبيرة 
ادارة الـشـركـات اخلـاصـة كـشـركـات الــهـواتف الـنـقـالـة واسـتـيـراد
وبايل) واصدار البطاقات الذكية وصرف الرواتب وكذلك اجهزة (ا

والت واالسواق الكبيرة. ادارة ا
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ـواطن عـدي سـلـمــان من بـغـداد/ الـكـاظـمـيـة بـضـرورة ابـدال يـطـلب ا
ناهج الدراسية الصعبة احلالـية والتي باتت تؤثر على الطالب سلبا ا

ناهج. واستبدالها كما هو احلال كل سنة عند تغيير ا

مـن الـشـخـص الـذي خـان األمــانـة والـذي
زور الــــصك وخــــالـف بــــنــــود اإلتــــفـــاق
وقع مـن قبـله صـار يتـمتع الـتحـريـري ا
بـــحـق حــبـــسـي دون أن يـــكـــون لــدي أي
تـعامل جتـاري أو مالـي معه واألكـثر من
ذلك إن (حـسن فـلـيح) حكم عـلـيه بـدعوى
ـــشـــتـــكـي (حـــيـــدر عـــلي من قـــبـل ذات ا
عـبـاس) قـبل عـامـ وحـكم عـلـيه ثـانـية
قــبل شـــهــر تــقـــريــبــا بـــشــكــوى من ذات
ـــشــتـــكي أيـــضـــا ومـــســجـــون اآلن في ا
تسـفيـرات الرصـافة. أقـمت أنا دعوى في
ـؤتمن سـبح ضد كل من ا مركـز شرطـة ا
عــلى الــصك (عالء الــدين مـهــدي صـالح)
دعو (حيدر علي عباس) قلت فيها كل وا
ما جرى وكـما جرى وشهـد ثالثة شهود
بالقضية وأكـدوا عدم وجود تعامل مالي
ـدعو (حيدر علي أو جتاري بيني وب ا
عــبـاس) أغــلـقت الــدعـوى الــتي اقـمــتـهـا
ـادة (130/أ) مـؤخــرا بـاإلســتـنــاد الى ا
الــتي ال تــنــطــبق اي مـن فــقـراتــهــا عــلى
الـدعـوى ألنـهـا عن واقـعـة خـيـانـة أمـانة
ونـصب وإحتـيال ال يـجوز غـلقـها قـانونا
ـشتكي لم ألنها من جـرائم احلق العام. ا
يكـتف بذلك بل قـام باإلعـتداء عـلى بيتي
بإطالق الـعيارات الـناريـة هو ومجـموعة
مسلحـة تقلهم سـيارة بدون أرقام ذهبت
ليـلتهـا الى مركـز شرطة الـعلويـة لتدوين

ــتــقـاعــد: مــحـمــد جــاسم حــمـادي ا
ياس

الرقم التقاعدي 138536500
كــنـت مــوظــفــا فـي وزارة الــتــجــارة
ــواد الــشــركــة الــعـــامــة لــتــجــارة ا
االنــشـائــيـة وفـي سـنـة  1988تـمت
احـالــتي الى الــتـقــاعـد بــسـبب
عوقي خالل اخلـدمة العـسكرية
ونـسـبـة الـعـجز  %100وكنت
انذاك بـالدرجة الـثانـية وبراتب
اســـمي مــقــداره  191ديــنــارا.
وجب كتـابها دائرة الـتقاعـد و
ـــــــرقم 267080ع في /30/4 ا
ــــوجـــــبه  1988 مـــــنــــحـي 
درجــتـ اعـلى ومـن تـاريخ قـطع
عـالقـتي عن الــعــمل في الـشــركـة
بــــــتـــــــاريخ 27/3/1988. واالن
الراتـب التـقاعـدي هو 490000
ديـنـار اربـعـمــائـة وتـسـعـون الف
ديــــنـــــار وهــــذا ضـــــمن الـــــراتب
ـتقـاعدين الـتـقاعـدي للـمـوظفـ ا
من الــــــدرجـــــة الــــــثـــــانــــــيـــــة مع
مـخـصـصـات الـشهـادة اجلـامـعـية
فــاذا كــان هــذا هــو االســتــحــقـاق
فـلـمـاذا تـطـلب دائـرة الـتـقـاعـد في

حـيـنـهـا مـنـحي درجـتـ اعـلى. طـيا
ارفق نسخة من كتاب دائرة التقاعد
اعـاله واالمـــــــــر االداري  1850في
 30/4/1988لــيـطـلع عـلــيه الـسـيـد
ـديــر الـعـام لـهــيـئـة الــتـقـاعـد ومن ا

ــالـيـة خالله مــعـالي الــسـيــد وزيـر ا
احملــتــرم عــلى قــضــيـتـي وانـصــافي
واعــطـائـي اسـتــحــقـاقي. عــلــمـا اني
راجـعت دائـرة التـقـاعد مـرات عـديدة
دون جدوى ودائـمـا اواجه بعـبارة ال
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مازالت مـستمـرة على بعض الرواتب.
تقاعدين قصصا واشاعات ويتداول ا
عن نـسب االستـقطـاعات ومـا هو قادم

منها.
) متقاعد ـواطن (أبو حا  ويتحدث ا
(رفـض ذكـــــر اســــــمه الــــــصـــــريح) ان
االسـتـقــطـاعـات غــيـر مـفـهــومـة وغـيـر
تقـاعدين انفسهم ال واضحة كـما ان ا
يـــذكــــرون االســـتـــقـــطـــاع احلـــقـــيـــقي
لــرواتـبـهم امــام االخـرين ويـحـاول كل
ـبـالـغـة في هـذه األمـور واحـد مـنـهم ا
وهـو ما يثـير الدهـشة واالستـياء لدى
االخــرين ويــقــال ان االســتــقــطــاعـات
جتري وفق الـدرجـات الوظـيـفيـة وهو
امـر سـوف يظـلم الـكـثـيـرين الن بعض
من يحمل تلك الدرجات رواتبهم قليلة
في حـــ ان الـــبـــعض االخـــر يــحـــمل
درجات بسـيطة ورواتبـهم عالية جدا.
وقـــرب احــــد مـــنــــافـــذ تــــوزيع رواتب
ــتــقــاعــدين كــان اجلــمـيـع في حــالـة ا
انـفـعـال من االســتـقـطـاعـات وعـلى أي
أســاس جتـــري نــسب االســـتــقــطــاع..
وهنـا البد من تـوضيـحات مـتلـفزة في
اكـثـر من مـحـطـة فـضـائـية لـكـي يطـلع
اجلميع على تلك اإلجراءات وتوضيح
نـسب االسـتـقـطــاع عـلى كل الـدرجـات
اذا الوظيفيـة من اجل ان يتفهم الكل 
تـسـتـقـطع من تـلك الـنـسب وكيـف تتم
وهل صــحـيح ان االســتــقـطــاع سـوف

ستقبل القريب. تتضاعف في ا
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واطـنـون ان االستـقطـاعـات التي اكـد ا
جتـري عــلى رواتـبـهم اثـارت تـسـاؤالت
كــثــيــرة وقـالــوا في احــاديث مــتــفــرقـة
لـ(الـزمــان) ان االســتـقــطـاعــات الــغـيت
ـــاذا فــــلـــمــــاذا اعــــادت مـــرة اخــــرى و
ـتـقـاعدين تـسـتـقـطع مبـالغ من بـعض ا

! دني ا
ـــواطن (عــلـي كــاظم) انه لم  واوضح ا
يـسـتــقـطع مـنه اي مــبـلغ خالل شـهـري
كـــانــــون االول والــــثــــاني فـي حـــ ان
مـتقـاعـدين اخـرين  اسـتقـطـاع بعض
ــبــالغ مـــنــهم وهـــو امــر اخــذ يـــثــيــر ا
الـتساؤالت حـول كيفـية االستـقطاعات?
ــاذا تـسـتــقـطع وقـد كــان هـنـاك قـرار و
سـابق بــالـغـاء االسـتــقـطـاعـات ومع ان
رواتب الـبعض قلـيلة فـقد  استـقطاع
ـصارف جـزء مـنـهـا . وعنـد بـاب احـد ا
كانت لنـا وقفة لـنعـرف حقيـقة االمر اال
ـتـقاعـدين كانـوا يـتخـوفون ان مـعظم ا
مـن ذكــر اســمـــائــهـم وبــعـــضــهم رفض
ــوضــوع اال ان اجلــمـيع احلــديث عن ا
كانـا مـستـائ من االسـتقـطاعـات التي
اجـمع الـكل عـلى انـهـا سـوف تـعود من
جــــديـــد وهي تــــؤثـــر عــــلى حـــيــــاتـــهم
والــتـزامــاتـهم االخــرى كـشــراء االدويـة
ودفع االيجارات او دفع اقسـاط مترتبة
واطن لـطيف جـميل علـيهم ويـتحـدث ا
وضوع بالقول رغم متقاعد مدني عن ا
ان االســتـقـطــاعـات قـد الـغــيت اال انـهـا

ـواطن احـسـان كـاظم من مـحافـظـة ديـالى/ االسـود مـوضوع يطـرح ا
واطنـ عند الفجر اثناء الكالب السائبة التي باتت تـؤثر على حركة ا
ـســاجــد او الـذهــاب لــلـعــمل والبــد من انــقـاذ الـذهــاب لــلـصـالة في ا

واطن منها. ا

في كـل مـوسـم شــتــاء جتــتــاح الــســيـول
مناطق عديدة من احملـافظات القريبة من
احلـدود الــشـرقــيـة وخــاصـة في مــنـاطق
ديـــالى ومــيـــســان وواسط وتـــكــون تــلك
الـسـيـول هـائـلــة جـدا بـحـيث جتـتـاح كل
ــزارع وجتـبـر ــنـازل وا شيء فـتــخـرب ا
الـسـكـان عـلى الـرحـيل.. والبـد من ايـجاد
ـشـاكل الـسـيـول واالسـتـفـادة من حـلـول 
ــكن شق ــيــاه الـــغــزيــرة حـــيث  تـــلك ا
قـنوات صـغيـرة كثـيرة وشق قـناة كـبيرة
تـمـتـد من امـاكن الـسـيـول الى اقـرب نـهر
ـياه ـكن خزن ا او بـحيـرة او اي مكـان 
ياه كـن تسريب ا او االستفـادة منها و

من القنـوات الصغيـرة لتستـوعب كميات
ميـاه الـسـيـول الى الـقنـاة الـكـبـيـرة التي
ــزارع يـــجب ان تـــمــتـــد قــرب الـــقــرى وا
لـالســتــفـــادة مــنــهــا فـي الــري وبــدال من
تـهديـد السـيـول للـسكـان واجبـارهم على
الـــرحــيـل تــاركــ كـل شيء فــبـــاالمــكــان
ــيـاه سـيــمـا وانـنـا االسـتــفـادة من تـلك ا
ـياه في نـعـاني مـشـاكل كـثـيـرة من شح ا
ــكـن اخــتـــيـــار مـــكــان الـــصـــيف كـــمـــا 
مـنـخفض قـريب وتـسريب مـيـاه السـيول

اليه لالستفادة منه في اشهر اخرى.

×w{«— œuL- بغداد
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bOýd « W¹bKÐ w{«—√ ذلك ان بعض االماكن مخـلخلة وحتتاج

الى مـعايـنة كـما يـجب فحص اسـاسات
كل جسر مدى حتمـله بعد ان مرت عليه
عــــقــــود عــــدة  ومـالحــــظــــة مــــفــــاصل
االرضـيـات وسط اجلـسـور حـيث يـكـمن

اخللل الواضح.
 والبـــد من فــتـح ساللم اجلـــســور امــام
كن اسـتعمالها بعد ان واطن لكي  ا
زالت االسـبـاب الـتي اغـلـقت من اجـلـهـا
وحسن فـعلت اجلهـات اخملتصـة بانارة

اجلسور.

ÍbN- بغداد  5 Š
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بـنــيت جـســور بـغــداد في خــمـســيـنـات
اضي ومـنذ ذلك الـوقت لم جتر القـرن ا
ـفهوم عنى ا عـليهـا صيانـة حقيـقية بـا
ونتيجـة لكثرة ما مـر بهذه اجلسور من
عـوامل الزمن واالحـمال الـكبـيرة يـوميا
فــان اغــلب تــلك اجلــسـور بــحــاجـة الى
صيـانـة كـبيـرة في كل شيء والـصـيـانة
هــنـا ال تــعـنـي صـبغ اســيـجــة اجلـسـور
وارضيتـها فقط بل فحص كل قـعة منها
ومـعـرفــة احـتـيـاجـات كل جـسـر فـهـنـاك

جسور.
ـثال تـطـلق اصواتـا كلـما  عـلى سـبيل ا
مـرت سيـارة على امـاكن محـددة ويعني

sÞ«u  Õd²I

ـواطن طـارق عـبد االمـيـر من مـحـافـظة يقـتـرح ا
بابل/ احللـة اصدار طوابـع ماليـة من فئة االلف
دينار لـلمـعامالت اخلـاصة بالـتسـجيل الـعقاري
واصدار اجلوازات ومراجعـة اية دائرة وحتويل

مبالغها للرعاية االجتماعية.   

بائع شلغم يقدم انتاجه
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إفادتي كـمشتـكي بتاريخ 2016/8/23
ولغـاية اآلن لم يـتخـذ القـضاء قـرار بهذه
الـدعـوى وكـذلك بالـدعـوى الـتي سـبقـتـها
والـتي كـانـت ضدهـم ايـضـا ألنهـم كـتـبوا
لم على مـنزلي عـبارة (مطـلوب عشـائريا)
يتـخـذ الـقـضاء قـرارا فـيـهـما فـيـمـا حكم
عــلـي بــتــاريخ 1/29/ 2017وبـــالــعــدد
741/ج/ 2016غيابيا باحلبس الشديد
ادة دة ثالث سنوات استـنادا" الحكام ا
459/ 1عـقـوبـات بـصك كـان أمـانـة عـنـد
ــشـتـكي طـرف ثـالث خــان األمـانـة زور ا
تـاريـخه وهـو ليس نـتـيجـة تـعـامل مالي
أو جتــــاري اصال كــــمــــا بــــيــــنت أعاله.
األغرب واألكـثر مرارة واألتـعس ما حدث
ـدعـو الحـقــا فـقـد أعــطى الـقـضــاء إلى ا
(حـــيــدر عـــلي عـــبــاس) احلق فـي إقــامــة
دعـوى مدنـيـة ضدي إلسـتـحصـال "دينه"
ـدعي في احملـاكـمة"عـجزه وأبـدى وكيل ا
عن إثــبـات الــدين" وكــان عـلـى احملـكــمـة
احلــــكم لــــصـــاحلـي لــــوجـــود اإلتــــفـــاق
الـتـحـريـري ولــوجـود شـهـود أكـدوا عـدم
وجود تعامل مالي أو جتاري بيني وب
ــــدعي الـــذي أقــــسم "كـــذبــــا" الـــيـــمـــ ا
احلــاســمــة فــأصـــدرت مــحــكــمــة بــداءة
الــكــرادة حـكــمــهـا بــوجــوب أدائي مــبـلغ
الــصك ( 500مـــلـــيـــون ديـــنــار عـــراقي)
لــلـمــدعي (حــيــدر عـلي عــبــاس) الـذي لم

شكلة التي توسطت أعرفه إال من خالل ا
.( حلـلـها بـيـنه وبـ (حسـن فلـيح حـس
و حـــجــزدار ســـكــني الـــوحــيـــد خالفــا
ادة ( (62من قـانون لـلـفـقرة ( (14من ا
الــتــنــفـيــذ الــتي ال جتــيــز بـيـع دار سـكن
ــــدين" مع إنـي اصال لــــسـت مــــديــــنـــا "ا
لــلــمـشــتــكي وال بــفـلس واحــد! أخــيـرا ال
أطــلب تـدخال في الـقــضـاء قـدر مـا أطـلب
وإيــقــاف اإلجــراءات تــطـــبــيق الــقــانــون
التنـفيذيـة بشأن دار سكـني الوحيد وأن
تـــأخـــذ الــدعـــاوى الـــتي اقـــمــتـــهـــا ضــد

ـذكـورين أعاله مـجـراهـا وفق الـقـانون ا
إحقاقا للحق ونصرة للقانون وعدم منح
الــنــصـابــ فـرصــة إسـتــغـفــال الـقــضـاء
ـواطـن مـسـتغـلـ عدم نـظر لإليـقـاع با
ــدى تــوفــر الـركن الــقــضـاء –أحــيـانــا- 
ــة ومـدى تــوفـر "سـوء ــعـنــوي لـلــجـر ا
ة يحاسب النية" فـي الفعل كي يعـد جر

عليها القانون.
مع فائق التقدير واإلحترام.
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سألـة مسألـة ذوق ان عملي هذا وا
يدر عـليّ دخال ال بـأس به ويـسـاعد
ــصـــروف الـــيــومـي كــمـــا انه فـي ا
وسـيـلـة لـهـو لي ألنـني ال اسـتـطـيع
نـزل وتعرفـون فان بغداد البقـاء با
ـــواطـــنـــ والــزوار تـــعج بـــاالف ا
والــبـاعـة لــذلك فـهــنـاك الـكــثـيـر من
الـــذواقـــة الـــذين يـــحــبـــون تـــنــاول
الـشلـغم كـوجبـة لـلتـدفـئة والـفـائدة
ـشـكـلـة الـتي نـواجـهـها لـلـجـسم وا
حــالـــيـــا هي عـــدم الـــســـمـــاح لـــنــا
ـــرور من مـــنــاطق بـــالــوقـــوف او ا
مـتـعـددة مـن اجلـهـات ذات الـعالقـة
وهــذا يـــؤثــر كــثـــرا عــلـى عــمـــلــنــا
ونـــطــالب اجلـــهــات اخملـــتــصــة ان
تـــخــفف من اجــراءاتـــهــا جتــاهــنــا
فنـحن اصـحاب اسـر ونبـغي الرزق
كـمـا انـنــا اشـخـاص مـعـروفـون في
طـاردتنا ومنعنا نطقة وال داعي  ا
من الــرزق عـلى الــعــمـوم فــان قـطع
االرزاق ومــــنـع الــــبــــيع والــــشــــراء
والـبـسـطـيـات اضـافـة الى الـبـطـالة
امـر يسـبب االذى لـلـجـمـــــيع والبد
ــشـــاكل من ايــجــاد حـلــول لـهــذه ا
الـــتي جتـــري وتـــمـــنع الـــعـــمل عن

الناس.

ـعـنـية ـواطن فالح ابـراهـيم من بـغـداد/ الـشـواكة اجلـهـات ا ينـاشـد ا
حلل جمـيع مشاكـل التقـاعد اخلـاصة بـاجليش الـسابق الن كـثيرا من
ـشـاكل الـتي اثـرت عـلى ـنـتـسـبـ مازالـوا وعـوائـلـهم يـعـانـون تـلك ا ا

حياتهم والبد من انصافهم.
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الكهربـاء مقطـوعة منذ  10كانون الثاني 2019
ـنــطـقـة مــحـلـة  341زقاق  21دار  16ولم في ا
يصلـح العطـل ابدا مع االسف نـناشـد مسؤولي
نطقـتنا رجاء الكهربـاء اعادة التيـار الكهربـائي 

مع جزيل الشكر واالحترام
نطقة - الكبر والغزالن محلة 341 ساكنو ا

زقاق 21  .

واطن صورة رسالة ا

لك العدل أساس ا


