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هـنـاك مــوظـفـون مـخــلـصـون اكـفـاء
ن يـعـملـون في مـصارف مـجدون 
الدولة العراقـية (مصرف الرشيد -
فـرع ثــورة الـعــشـرين/ الــبـلــديـات)
ويـعـد وجـودهم مـصـبـاحـا مـضـيـئا
ـــظــلم.. وعــلى ســبــيل ــكــان ا في ا
ـثـال مـوظـفـو الـقـدوة في مـصـرف ا
الـرشـيـد / فـرع ثـورة الـعشـرين في
الـبــلـديـات وخــاصـة الــست امـجـاد
ـصرف اعاله كـاظم مـحـمد مـديـرة ا
والـست شـذى مـحي مـعـاون مـديرة
ـصرف والـست الهـام يونس عـبد ا
والــست رغــداء عـبــد احلــسن عــلي
والــسـيــد جـعــفـر ســوادي مـوظــفـو
ـواطـنــ والـست شـعــبـة تــقـاعــد ا
صبا محمد مـبارك امينة الصندوق
والـــست مــــاجـــدة شـــرهــــان خـــلف
صـرف حـيث يسـتحـقون مـوظفـة ا
توجيه شكر وتـقدير لهم مع مكافاة
تــشــجـــيــعــيــة لــهـم ولــكي يــقــتــدي
االخرون بهم ويحذو حذوهم خدمة
هم خدمات للمصلحة الـعامة لتقد
رضى وكبار للمتقاعدين وخاصة ا
ـــتــــابـــعـــة قـــضـــايـــاهم في الـــسن 
ـصرف واجنـاز وتسـليم رواتـبهم ا

ومـسـاعـدة احملـتـاجـ مـنـهم وبـذل
جـهـود اسـتثـنـائـيـة من دون كلل او
مــــلـل اضــــافــــة الـى اســــتـــــقــــبــــال
ـتـقـاعـدين بـوجه بـاسم والـتـعامل ا
تقاعدين. راجع ا االنساني مع ا
وظفات انها مـواقف انسانيـة من ا
ناطة بهم القدوة في اداء االعمال ا
وبـــــكل حــــرص وتـــــفــــان واخالص
وامــثـالـهم الـنــمـوذج االنـسـاني في
الــتـــعـــامل الـــوظـــيـــفي الـــراقي مع
تقـاعدين كافة وخاصة راجع ا ا
ـرضى كــلي امل ان كــبــار الـسـن وا
ــوظــفـ يــحــذو حــذوهم جــمــيـع ا
ـصــارف ودوائـر ــوظــفـات فـي ا وا

الدولـة وخاصـة اخلدمـية واالقـتداء
ن يــتــعـامــلــون مع رواتب بــهم و
تقاعدين ومكافـآتهم تشجيعا لهم ا
ولالخــــرين لـــكـي يـــقـــتــــدوا بـــهـــذا
ـثـالي وخـاصـة فـي هذا الـنـمـوذج ا
صرف يوميا يتم تمشية اكثر من ا
 200مــئـتي مـعــامـلـة . من الـواجب
ان نـذكـر االيـجابـيـات ايـضـا وليس
السـلب والشكـوى لكي يتم تـشجيع
مــــوظــــفي الــــســــلب ان يــــقــــتـــدون
ـوظـفـ االيـجـابـ واخملـلـصـ بـا

خدمة للمصلحة العامة.
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اكد مواطنون من مختلف احملافظات ان
الـتـنـقل بـ مديـنـة واخـرى اصـبح امرا
صعبـا جدا بسبب صـعوبة اخلروج من
ــديـنــة لالزدحــام الـشــديـد وقــالـوا في ا
احــــــاديـث لـ (الــــــزمــــــان) ان الــــــطــــــرق
اخلـــارجــيـــة مــتــعـــبــة وان احلـــفــريــات
طبات تعرقل عمـليات التنقل بسرعة وا
ويــرى (مـــحــمــد عـــبــد الـــله) كــاسب ان
واطن يأتي مثال من واسط الى بغداد ا

ويـواجه باالزدحـام الشـديد عنـد مداخل
ديـنـة ويـحـتـاج الـسـائق الى اكـثر من ا
رآب االمر الذي ساعة حتى يـصل الى ا
يـفــقــد الــقـادم مـن مـديــنــة اخــرى عـامل
الـــوقت لـــيـــقـــضي اغـــلب الـــوقت داخل
الـــســيـــارات.. ويالحظ ان اغـــلب الــذين
ــراجــعـة يــفــيــدون الى بــغــداد يــأتــون 
االطـبـاء او لـلتـسـوق او لزيـارة االقـرباء

واغلب هـؤالء يشـكون من مـداخل بغداد
وكـيـفيـة عبـور البـوابـات والتـخلص من
االزدحــام ويـــتـــحــدث (جـــاسم لـــطــيف)
متقاعد عن االمر فـيقول كنا في السابق
نـأتي من ديالى الى بـغداد بـسهـولة اما
االن فاننا نـتجنب للمـجيئ الها السباب
عديدة اهمها التأخير في بداية الدخول
واالزدحــام الــشــديــد والــتــأخــيــر الــذي
نـواجـهه ولـذلك نـفضـل عدم اجمليء الى
ـديــنـة رغم ان لــنـا فـيــهـا اقـارب واهل ا
وهـــو امــر صـــعب حـــكــمـــته لــلـــظــروف
احلــالــيــة الـتـي اسـتــجــدت في بــغـداد..
ـواطـنـون ان أسـبـاب االزدحام ويـؤكـد ا
كثـيـرة جـدا في مقـدمـتـها قـدم الـشوارع
وعـــدم مـالءمـــتـــهـــا لـــتـــطـــورات دخــول
الـسـيـارات بـهـذا الـشـكل وكـثـرة الـنـاس
الـــتي تـــشـــكـل حـــلـــقـــة زائـــدة في هـــذا
االزدحام إضافة الى السـيطرات األمنية
ـواطـنـون وتـضـرر الـشـوارع ويـسـتـاء ا
جدا من االزدحام احلاصل في الشوارع
الــتي تــوجــد بــهـا عــيــادات األطــبـاء او
األسـواق الـتـجـاريــة ويـحـتـاج الـبـعض
الى مـراجـعـات لألطـبـاء او الـتـبضع او
شراء األشيـاء ويشكل االزدحـام معاناة
شي ـارس هؤالء ا مضـافة لـهم حيث 
ــئــات األمــتــار من اجل الــوصــول الى
األســواق او الـعـيــادات ومن ثم الـعـودة

ـرضى وكبـار السن بـنفس الـطـرق اما ا
فان ازدحام الشوارع يسبب لهم معاناة
كــبـيــرة جــدا حــيث ان الــتـأخــيــر يــزيـد
مــعـانــاتـهـم وخـاصــة في أيـام الــصـيف
حـــيث تـــصـل درجــات احلـــرارة الـى مــا
ـكن ان يـبـقى فـوق اخلـمـسـ درجـة و
ـريض داخل السـيارات لـنصف سـاعة ا
او اكـثر بـسب االزدحام الـشديـد ويزداد
االزدحـــام ســـوءا مع حـــصـــول حــوادث
اصطدام او تفجير إرهابي ليزيد الط
ــكــان بــلــة ولـــيــصــبح الـــوصــول الى ا
ـــقــصـــود امــرا صـــعـــبــا جـــدا ويــدفع ا
واطنـون يوميـا ثمن هذا االزدحام من ا
عنية ان اعصابهم ولهذا البد للجهات ا
تـعـمل أوال علـى تبـلـيط الشـوارع بـشكل
ــواصــفــات احلــديــثــة جــيــد وحــسـب ا
ـهــمــة من خالل وتــعــريض الــشــوارع ا
اسـتـقــطـاع امـتـار من جــانـبي األرصـفـة
واجلــزرات الـــوســـطــيـــة. ان مـــثل هــذه
عـاناة اذالل لـلمواطن الـذي بدأ يـشعر ا
ــعـانـاة وعــدم الـرضــا وقـد يـؤدي به بـا
االمـــر الـى فـــقــدان اعـــصـــابـه فــيـــطـــلق
الـــكــلـــمــات والـــشــتـــائم وقـــد تــتـــحــول
احلــــــافالت الـى مـــــشــــــادات كالمــــــيـــــة
وشـجــارات في اغـلب األحــيـان نـتــيـجـة
نـرفـزة البـعض من هـذه األوضـاع وعدم

رضا البعض عنها.
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في احـدى مقـاهي بغـداد كانت
ــواطن (عــلي لــنــا وقــفــة مع ا
احـمد سـعيـد غازي) الـبالغ من
الــعـمـر  25 ســنـة وهــو خـريج
احدى الكليات وال يعمل حاليا

حــــتى تــــراجع اداؤه كــــثـــيـــرا
واصـبح مـنـتـخب الـعـراق كأي
فــريق شــعــبي بال خــطط وبال
هـدف وبال مـســؤولـيـة وغـابت
عـنه الـروح الـقتـالـيـة والـغـيرة
واالنـدفـاع وهــنـاك جتـاف بـ
الالعــــبـــ وعــــدم انـــســــجـــام
ـــدرب فـي واد والالعـــبـــون وا
فـي واد اخـــر.. البــــد لــــنــــا من
وقــفــة مع الـــنــفس والــدراســة
ــنــتــخب وعــلــيــنـا ان لــواقع ا
نـعـمل عـلى اعـداد مـنـتخب من
هارات صغار السن أصحاب ا
والــــتــــكــــتــــيـك والــــتــــكــــنــــيك
واالســتــغـنــاء عن كــبــار الـسن
الــذيـن ادوا واجــبـهـم بــكــفـاءة
نتخب وآن لهم االبتعاد عن ا
وهـناك خـلل واضح في هـجرة
ـنــتـخب ودفــاعه وخط وسط ا
جـيـد لـكـنه تـائه وال يـعـرف مـا
هو مـطلوب مـنه واعتقد ان آن
األوان لــيــكــون لــنــا فــريق من
طــراز خـــاص ومــدرب تــثق به
اجلماهير ويثق به الالعبون.

والالعـب وهنـاك فسـاد وتكتالت
وامور سـلبيـة كثيـرة حتى اصبح
ــنـتـخب يـخــسـر مع فـرق كـنـا ال ا
نــرضى بـأقل مـن خـمــسـة اهـداف
عـنــدمــا نــلــعب مــعــهــا وهــو امـر
مـحـزن للـجـمـاهـير الـريـاضـية وال
اعــــتــــقـــد ان األمــــور ســـوف حتل
قـريبا ولكـنها سـوف تبقى سـلبية
ومن سيء الى أســوأ وأيــضــا ان
هــنــاك تــدخـالت ســلــبــيــة بــأمـور
ـــدربــ وفـــرض اآلراء عــلـــيــهم ا
وبـــصــــراحــــة فـــان كـل مـــدرب او
مـــســـؤول يـــريـــد لـــعب نـــاديه او
نـتخب واعـتقد انه جـماعـته في ا
ــنـتـخب لــو اكـتــفـيـنــا بـصــعـود ا
نتخب الوطني بي بدال من ا األو
لـكان افـضل فاحملـترفـون يخـافون
عــــلى انــــفــــســـــهم من اإلصــــابــــة
واالخــــــرون يــــــقـــــدمــــــون والءهم
ـــنــــتـــخب لـــلــــنـــوادي بـــدال مـن ا
وبـــصــــراحــــة البـــد مـن غـــربــــلـــة
ـالك الـــتــــدريــــبي ــــنــــتــــخب وا ا
ــــــســـــؤول عـن تـــــلك واالحتـــــاد ا
ــنــتــخب ــهــازل الــتـي الحــقت ا ا

احــصل عــلى وظــيــفــة حــتى االن
واقوم حالـيا باعمال بـسيطة جدا
ن يــطــلـبــهــا فـانــا اعــرف بـعض
االعمال ومنها الـكهرباء وتصليح
عـطالت الـثـالجـات وقـد اكـتـسـبت
تــلك اخلـبــرة من اخي الــذي لـديه
مــحل لـــكــنــني االن ال اعـــمل مــعه
خلـالف عـائلـي وانـا مشـجـع الحد
االندية الـعراقيـة ولهذا تراني في
ـالعب وفي ســـاحــات الـــتــدريب ا
واقــــضـي اغــــلب اوقــــات فــــراغي
الــكـثـيـرة في مـتـابـعـة فـرق تـلـعب
العب الـصـغـيـرة كـرة الـقـدم في ا
(خـمـاســيـة) فــهـذه هـوايــتي مـنـذ
الـصـغـر ومع هـذا فـانـني ال اجـيد
ــارسـة الــلــعب فــهــو مـوهــبــة و
كثـيـرة في هـذا اجملـال وقـد يـلعب
العب اكثر من مئة العب وال في ا
ـنتـخـبـات غـيـر واحد يـصل الى ا
او اثــنــ ذلك الن الــفــرق تــبـحث
دائـمـا عن الالعب الـفـريـد في هذا
اجملـال.. وحسب رأيي الـشـخصي
نتخب يعاني مشاكل كثيرة فان ا
وتـــدخالت في شـــؤون الـــتـــدريب

ـفضل في سـوى تـشجـيع فريـقه ا
مــجـــال كـــرة الــقـــدم وقـــد حتــدث
ـــــواطن الـــــيـــــنــــا عـن حــــيـــــاته ا
وهـوايـاته قــائال اكـمـلت دراسـتي
واحلـــمــد لـــله قـــبل ســـنــوات ولم
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ـواطن حـسـا عـبـاس من بـغـداد/ الـكـسـرة اسـتـيـراد يـنـتــقـد ا
عـاملة كـيمـيائيـا ويقـول جلنى االرباح الـفواكه غـير الـناضجـة وا
بــات الـتــجـار يــسـتــوردون الــفـواكه فـي غـيــر اوقـات نــضـوجــهـا
ويعـامـلونـهـا كيـميـاويـا من اجل طرحـهـا باالسـواق قـبل موعـدها
مــثل الـبـامـيــا والـرقي والـبــطـيخ االمـر الـذي يــسـهم في امـراض

. كثيرة للمواطن
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ــواطن فــؤاد حــســ من بــغــداد/ شــارع فــلــســطــ يــتـــنــاول ا
مـوضوع غالء االسـعـار للـمواد الـغذائـية واخلـضروات والـفواكه
ـواطـنون ذلـك الغالء من س ا ـاضي ويـقول لـقـد  فـي رمضـان ا
ــواد الــغــذائـــيــة واســتــغل اصــحــاب بــيع خـالل الــتــعــامل مع ا
اخلـضـروات االمـر فـرفـعـوا االسـعـار ايـضـا نـتـيـجـة عـدم وجـود
الرقـابة.. وهنا نـتحدث عن سـعر الكيـلوغرام الـواحد في االحياء

وليس بالعالوي.

واطن طالل ابراهـيم من بغداد/ الشعب اجراء حمالت مقترح ا
كبـيرة لـتصـلـيح اجهـزة التـبريـد لـدوائر الـدولة.. بـدال من معـاناة
راجـع من احلـر في الصـيف وتوفـير اجـور شراء ـوظفـ وا ا

اجهزة جديدة.

 dz«Ëb « b¹d³ð …eNł√ `OKB²   öLŠ

ـواطن ولـيــد كـر من بـغـداد/ احلــريـة مـوضـوع عـدم يـتــنـاول ا
ـاضي مـن قـبـل الـبــعض ويــقـول االلــتـزام بــشــعـائــر رمــضــان ا
ـواطـن وهم ـاضي بـاعـداد كـبـيـرة من ا فـوجئـت في رمضـان ا
ـطاعم وباعة الشاي وهـو امر غير مسموح به يدخنون مع فتح ا
ــفــطـــــرين في ذلك في رمــضــان مع غــيــاب االجــراءات بــحـق ا

الوقت.
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مشجعون في ملعب رياضي

تقاطع في بغداد حيث االزدحام اليومي
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ـواطن دريـد حـازم من بغـداد اجلـديدة مـوضـوع اجراء يـتـناول ا
االشـعـة والـتـحـالـيـل والـفـحـوصـات ويـنـتـقـد بـشـدة اجـراء اشـعة
ـبـلغ ربع مـلـيون ديـنـار وهـو مـبـلغ ال يـسـتـطـيع اي كان الـرنـ 
ـواطن اجلهـات اخملـتصـة بضـرورة تـوفيـر تلك دفعه.. ويـناشـد ا
واطن الى ـستشفـيات حتى ال يـلجأ ا االجهـزة بصورة كبـيرة با

اخلارج وبتكلفة عالية.
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ـــاذا اخـــطــاء مـــوظـــفـي الـــدولــة
ــاذا ال ـــواطـن و يـــتـــحـــمـــلـــهـــا ا
قصر واخملطئ وظف ا يحاسب ا
ــواطــنـ مــظــهـر في مـعــامالت ا
ــــــــر دون مــــــــدان يـــــــــجب ان ال 
حساب. نود اعالمكم بان القانون
دني رقم  40 لسنة  1951حمل ا
ـــؤســـســات جـــمـــيع الـــدوائـــر وا
احلــكـومـيـة الـعـراقـيـة مـسـؤولـيـة
ـنـتـسب لـلـدوائـر ـوظـف ا خـطـأ ا
مــســـؤولــيــة كـــامــلــة عـن اخلــطــأ
والـضرر الـذي يـحـدثه مـوظـفـوها
(مــنــتــســبـــوهــا) اذ كــان الــضــرر
ناطة به ناجما من خالل اعماله ا
ــوظف خــدمـاته ومـن خالل اداء ا
وهـــذه احلــالـــة تــتـــحــمـل دائــرته
وموظفـوها مسؤوليـة اخلطأ عند
ـواطـن حـصولـه في مـعـامالت ا
ـسـؤولـية الـكـامـلة عن ويـتحـمل ا
ـادة ((219 الــضـرر واشــتــرطت ا
ـــذكـــور في اعاله من الـــقـــانــون ا
ـوظف مـسـؤولـيـة ضرر يـتحـمل ا
ناط به خطئه اثـناء اداء واجبه ا
خـالل الدوام الـرسـمـي.. ويتـحـمل

وظف مسؤولية اخلطأ والضرر ا
ـواطن ونـشـيـركم الـذي احلـقه بــا
الى احلـاالت الـتي تـعـرض الـيـهـا
ـوظـف ـواطن بـسـبب اهـمـال ا ا
في الدائـرة التي يـعمل فـيها وفي
هـــذه الــدوائـــر الــتـي لــهـــا عالقــة
ــــواطــــنــــ في مــــبــــاشـــــرة مع ا
واطن اخلدمات الـتي يحتـاجها ا
مــنــهــا دوائـر الــتــقــاعـد الــعــامـة
ـــــرور الـــــعـــــامـــــة اجلـــــوازات ا
ــدنـــيــة اجلــنـــســيـــة االحـــوال ا
الــــعــــقــــاريـــــة امــــانــــة بــــغــــداد
ـــاء الــــقـــاصـــرين الــــتـــربـــيـــة ا
الـكهـرباء ووو.. ولـيس للـمواطن
ــــــــوظف اي ذنـب مـن خــــــــطـــــــأ ا
ـهمل ـنـتسب لـدائرة لـلـموظف ا ا
والــغــيـر حــريص مــتــنــاســيـا انه
خادم الـشعب النه يـتقـاضى راتبا
.. عن اداء خــدمــاته لــلــمــواطــنــ
ــشـرع عــنــدمــا حــمل والشـك ان ا
ـعنـية عن اهـمال وخـطأ الـدائرة ا
منتسبيـها مسؤولية الضرر الذي
ـواطن والذي يـجب عـليه حلق بـا
ـراجع ــواطن ا تــسـهــيل مـهــمـة ا

لــلــدوائـــر في االمــكــان مــقــاضــاة
ــــوظف عن الـــضـــرر الـــدائـــرة وا
ـــوظف واســــتـــقـــطـــاع وخـــطــــأ ا
همل وظف ا اخلسائر من راتب ا
ــســـتــهــتــر في اداء ـــتــقــاعس ا ا
ـــنــاط به اســتــنــادا الى الــعــمل ا
ادة 220 حــسب الـقـانـون اعاله ا
ــــدني الــــنـــافــــذ في الـــقــــانــــون ا
ــوظف الــذي ســبب مــحــاســبـــة ا
ضـرر لــلـمـواطن مــاديـا وجـسـديـا
ونـفسيـا بسـبب تقـصيره في اداء
واطن الن مثل هذا واجبه جتاه ا
ـتهور ـتقاعس ا ـهمل ا وظف ا ا
ـــنــــاط به واجب من في عـــمــــله ا
االمــانــة الـعــامــة جملــلس الـوزراء
وجبه مع تعميم القانون للعمل 
ــجــلس الــتــقــديـــر وكــلــنـــا امل 
االمــانــة الـعــامــة جملــلس الـوزراء
ــقــصـرين ــوظــفــ ا حملــاســبـة ا
حـسب قــانـون انـضــبـاط مـوظـفي
دني لكي يكون الدولة والقانون ا
ـبـدأ عـبـرة لالخـريـن مع الـعـمل 

الثواب والعقاب.
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ال أريد اخلوض في تـفاصيل ما
قـام به رئيس هـيئـة التـقاعد من
ــارســات وإجـراءات لــعــرقــلـة
صــرف مـكـافــأة نـهـايــة اخلـدمـة
ـنـتـسبي اجلـيش الـسـابق مـنذ
صـدور قانون اخلـدمة والتـقاعد
الـعسكـري الرقم  3 لسنة 2010
والى أيامـنـا هذه لـكـني أريد ان
اسأل رئيس هيئة التقاعد الذي
ـــاطـل ويـــســــوف ســـنـــ ظـل 
طـــويـــلـــة وبــــدفع وإســـنـــاد من
جهات سياسية متنفذة حلرمان
مــنـتـسـبي اجلــيش الـسـابق من
حـقـوقـهم الــتي اقـرتـهـا قـوانـ
هــــؤالء الـــــســـــاســــة لـــــكــــنـــــهم
جتـاهـلوهـا ولم يـنـفذوهـا حـقدا
وضغينةً عـلى منتسبي اجليش

الــــســـابـق  لـــيس إال  ,فــــقـــد 
ـــبـــالـغ لـــصــرف تـــخـــصـــيص ا
ـكــافـأة في مـوازنـة عـام 2019 ا
وصــدرت األوامـــر احلــكـــومــيــة
بصـرفهـا  بعـد مطـالبـات عديدة
ودعــــاوى قـــضــــائـــيــــة وتـــدخل
ـدير مـجلس الـنواب  لـكن هذا ا
ــاطل ويــرواغ ويـغــيـر من ظل 
كالمه ويــكـذب  في تـصـريـحـاته
الـتي يـطـلقـهـا عبـر الـفضـائـيات
ــــــراسـل إحـــــدى فــــــقــــــد قــــــال 
الفـضـائيـات نهـاية شـهر شـباط
ـــكـــافـــأة  ســـيـــتم ـــاضي ان ا ا
صـرفهـا على ابعـد تقـدير يوم 6
أو  7 أذار احلـــــــالـي مـع رواتب
ـــتـــقـــاعـــدين الـــعـــســـكـــريــــ ا
ـتقـاعدين ولم وصـرفت رواتب ا
ـكـافأة ثم طـلع عـلـيـنا تـصـرف ا
في لـقاء آخـر قـبل أسـبـوع وقال
ـكــافـئــة سـتــصـرف نــهـايـة ان ا
ـاضي ومضى األسـبوع يـعني ا
األســبـوع ولـم تـصــرف ثم طــلع
عـلـينـا في لـقـاء آخر وبـتـصريح
غـريب عــجـيـب عـنــد سـؤاله عن
ــــكـــافـــأة ســــبب عــــدم صـــرف ا
أجـاب انه أرسل استـفساراً الى
الــــــوزارة هل ســـــيــــــتم صـــــرف
ــكـافــأة مع اخملـصــصـات ومن ا
بـيــنـهـا مـخــصـصـات اخلـطـورة
ومنـتـسـبو اجلـيش الـسابق في
بيوتهم  ومن اخملزي ان يصرح

مـديــر بـدرجــة عـالــيـة مــثل هـذا
الـتـصـريح  فـاخملـصـصـات ومن
بـينـهـا اخلـطورة حق لـهم ألنـها
تعني اخلطورة عندما كانوا في
اخلـــدمــة وعـــنـــدمـــا كــانـــوا في
خـــنـــادق الــشـــرف والـــبــطـــولــة
والفـداء يـدافـعون عـنك وعن كل
ـعـتـدين وهي الــعـراقـيـ ضـد ا
من حـقوقـهم كالـراتب التـقاعدي
ـتــقـاعـدين الـذي يــصـرف لــكل ا
بــعـد خـدمــتـهم لـوطــنـهم سـنـ
طـويـلـة  ,ثم كـيـف ال يـعـرف هذا
ــــديـــــر ان قــــانــــون اخلــــدمــــة ا
والـتقـاعد الـعسـكري الرقـــــــــــم
 3 لـــــســـــنــــة  2010يـــــنص في
ـــــــــــادة 55/أوالً إذا أحـــــــــــيـل ا
العـسكـري الى التـقاعـد تدفع له
مــكـافـأة نــهـايـة اخلــدمـة تـعـادل
رة دة  (1سنـة و راتبـا كامال و
واحــدة ) والـــراتب الـــكـــامل يــا
ــديــر يــعــني االســمي سـيــادة ا
واخملـصـصـات كلـهـا ومـنتـسـبو
اجلـيش احلالي عـندمـا يحـالون
عــلى الــتــقــاعــد ويــذهـبــون الى
بيوتهم تصرف لهم مخصصات
اخلــطـــورة عن أيـــام خــدمـــتــهم
وهذا مـا ينـطـبق على مـنتـسبي
اجلـيش الـسـابق فـهـذا الـقـانون
ســاوى بـ مــنـتــســبي اجلـيش
الــسـابق واحلـالـي في احلـقـوق
التـقاعدية كمـا نص القانون في
ـادة ( \40رابــعـاً )عــلى صـرف ا
راتب سـتـة أشهـر وبـراتب كامل
ـتراكمة وهذه أيضاً لإلجازات ا
ـادة حـرمـتم مــنـهـا مـنــتـسـبـو ا
اجليش الـسـابق ولم تـوضـحوا
ــتـقـاعـد األسـبــاب  ويـسـتـحق ا
الـعـسـكـري الـذي امـضي ثـماني
سنـوات في رتـبته راتب الـرتـبة
ــــادة ( 54 ) من األعـــــلى وفـق ا
ادة الـقانون  ولم تـنفـذوا هذه ا
أيــــضــــا ولـم تــــفــــصــــحــــوا عن
األسـباب   ,واجلـديـر بـالـذكر ان
أوامــر صـدرت من قــبل الــســيـد
الــعـبــادي عــنـدمــا كــان رئـيــسـا
لـلـوزراء بـصـرف مـكـافـأة نـهـاية
ـــنـــتـــســـبي اجلـــيش اخلـــدمـــة 
الـسابق و تـخـصـيص  مـبالغ

لـهــا في مـوازنـة عـام  2018ولم
تـصـرف وال احـد يـعـرف مـا هي
األســــبــــاب اال رئـــيـس هـــيــــئـــة
الـتـقـاعـد  وبـعـد تـدخل مـجلس
الـنواب صـدرت األوامر بـصرف
ـبالغ ـكـافأة و تـخـصـيص ا ا
لهـا  في موازنة عام  2019 لكن
هــــيــــئــــة الــــتـــقــــاعــــد ادعت ان
الـتـخصـيصـات قـليـلـة وستـقوم
ــكــافــأة عـلـى شـكل بــتــجـزئــة ا
أقـــســاط وحـــتـى هــذا األمـــر لم
ـــكــافــئــة يــنـــفــذ ولم تــصــرف ا
مــجــزأة ولـيــست كــامـلــة أسـوة
بـاجلـيـش احلـالي  واآلن يـريـد
السيـد مدير هـيئة الـتقاعـد بعد
ـطــالــبـات كل هـذه الــســنــ وا
وتــــــدخل مـــــجــــــلس الـــــنـــــواب
واحملـــكــمــة االحتــاديــة  صــرف
ــكـافــأة وفق الــراتب االســمي ا
بـدون مـخـصصـات في مـخـالـفة
واضـــحــــة لـــقـــانــــون اخلـــدمـــة
والــتـــقــاعــد الــعــســكــري  وذلك

لتقليص مبلغها الشحيح أصالً
الـذي ال يـسـاوي مـكـافـأة نـهـاية
ـــنــتـــســـبي اجلـــيش اخلـــدمـــة 
احلــالـي  كــمـــا  اســـتــقـــطــاع
وحجـب السـتـة أشهـر اخلـاصة
ــــتـــراكــــمـــة  عن بــــاإلجـــازات ا
مــنـــتــســـبي اجلـــيش الـــســابق
نتسبي اجليش والتي تصرف 
ـــارســـات هــذه احلــالـي فــأي 
ـاذا كل ــاطالت هـذه ? و وأي 
هذا احلقد وهذه الضغينة على
منتسبي اجليش السابق الذين
خــــدمـــوا وطــــنـــهـم و ضـــحـــوا
بـشـبـابـهم وبـحـيـاتـهم ودافـعوا
بــشــرف عن وطـنــهم وشــعــبـهم
ضـــد االعـــتــداءات اخلـــارجـــيــة
أهـكـذا يكـافأون ? هم ال يـريدون
مــكـــافــأة مـن احــد بل يـــريــدون
حــقــوقــهـم الــتي نص عـــلــيــهــا
الـقـانـون ولـنسـأل رئـيس هـيـئة
الـتــقـاعــد  الم تـصــرف مـكــافـأة
نــهـــايــة اخلــدمــة بـــراتب كــامل

لـــلــضـــبـــاط الــذيـن هــربـــوا من
ـواجـهـة في احلـرب مع إيـران ا
وعــــــادوا مع االحــــــتـالل ? أولم
تــــصــــرف رواتـب تــــقــــاعــــديــــة
ــدنـيــ ومــعــمــمـ ومــكــافــأة 
خـصـصت لـهم رواتب تـقـاعـدية
بــــــرتب فــــــريق ولـــــواء وهـم لم
يــــخــــدمـــوا يــــومــــا واحـــدا في
اجلــــيش ولـــــيس لـــــهم ادخــــار
تقاعدي بل صرفت من مدخرات
مــنـــتــســـبي اجلـــيش الـــســابق
فــكـيف تــصــرف لــهـؤالء رواتب
ومــــكـــافـــأات ويـــحــــرم مـــنـــهـــا
أصــحـــاب احلــقـــوق واخلــدمــة
الــطـويـلــة ? أسـئـلــة نـحـتـاج ان
يـجــيـبـنـا عــلـيـهـا رئــيس هـيـئـة
الـتـقـاعـد  بـإجـابـات واضـحـة ال
لـبس فيهـا  وال تسـويف وحبذا
لـو اســتـضـافت قـنــاة الـشـرقـيـة
رئيس الـهيئة مع احـد منتسبي
اجلـــيش الـــســابق وأرشح األخ
والــزمـيل عـبـد اخلـالق الـشـاهـر

لـتـوضـيح كل مـخـالـفـات رئـيس
هـــيـــئـــة الــتـــقـــاعــد وإجـــراءاته
التـعـسـفيـة واخملـالـفة لـلـقـانون
ولـقـرارات احلـكـومـة واحملـكـمـة
االحتـاديـة ومجـلس الـنواب الن
من يقـابل رئيس هـيئـة التـقاعد
عـبــر الـفــضـائــيـات هم مــقـدمـو
بـرامج ليـست لـديـهم معـلـومات
عن قــانـون اخلــدمـة والــتـقــاعـد
العـسكري الرقم  3 لسنة 2010
وال عـن احلــقــوق الـــتــقـــاعــديــة
ـنــتـسـبي اجلـيش الـسـابق وال
عن الـقـرارات الـصـادرة من عدة
جــهـات حــكــومــيــة وقــضــائــيـة
ـكـافأة نـهـاية تـتـعـلق بصـرف 
ـــنــتـــســـبي اجلـــيش اخلـــدمـــة 
السابق لكي يطلع أبناء شعبنا
ومــنــتــســبـو اجلــيـش الـســابق
واحلــكــومــة ومــجــلس الــنـواب
واحملــــكـــمــــة االحتـــاديــــة عـــلى

احلقائق.
ÍbOÐe- بولندا « w UÝ 

ـواطن اسـعـد خــلـيل من بـغـداد/ الــصـاحلـيـة مـوضـوع يــطـرح ا
مواعـيد اجـراء الفـحوصـات والعـملـيات ويـقول عـند مـراجعة اي
واعـيـد لـفحـصه تـكون بـعـيدة مريـض الي مسـتـشفى عـام فـان ا
جـدا شـهرين او اكـثـر مـثل فـحـوصـات واشعـة وغـيـرهـا كـما ان
مواعـيد اجراء بعض الـعملـيات قد تمـتد الشهر فـهل يجوز هذا?

خاصة ان كانت بعض احلاالت حرجة.
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مبنى هيئة التقاعد الوطنية في ساحة الشهداء ببغداد


