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واطن مـنذر محمد من بغـداد / الكرادة الى الكساد في يشير ا
االعـمـال وفي عـمـلـيات الـبـيع والـشـراء ويـقـول (تـشـهـد االسواق
كسـادا منـذ مـدة .. وقد اثـر ذلك عـلى العـوائل وعـلى مـداخيـلهم

وال بد من ايجاد سبل لتنشيط االسواق لفائدة اجلميع).
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ــواطـن فـؤاد حــسـن من بــغــداد / الـدورة الـى تــضـرر يــشــيـر ا
الشوارع السريعة التي تقدم خدمات كثيرة للمواطن وقد مرت
فـتـرة طـويـلـة ولم تمـتـد الـيـهـا ايـة اصالحات بـتـبـلـيط فـالـشوارع
ـسـوحة مـتضـررة واالسـيـجـة بحـاجـة لـتبـديل والفـتـات الداللـة 

والبد من اعادة النظر بها.

ـواطن علي كـاظم من بـغـداد / مديـنـة الصـدر مـوضوع يطـرح ا
االضـرار الـتي يـسـبـبهـا بـاعـة الـدهـون وشـحـوم الـسـيارات وهم
يـــعــمـــلــون في الـــشـــــــــــوارع االمـــر الــذي يــؤدي الـى تــضــرر
الشـوارع والبد من ايـجاد وسـائل حلفظ الشـوارع وطريـقة عمل

هؤالء.
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واطن صالح كـر من بـغـداد اجلديـدة مـوضـوع قطع يـتـنـاول ا
واطن الذين الطرق ويقول (ان هذه الظاهرة اثرت كثيرا على ا
قطعت ارزاقـهم ولم يستطيـعوا الذهاب الى اعمـالهم ولم يستطع
ـواطن وتـضررت مصالح اصحـاب السيارات الـعمل في نقل ا

واسعة جدا).
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اعــتــاد الـكــثـيــرون عــلى تـأجــيـر
بـــــدالت االعــــــراس من مــــــحـــــال
البس ويـقـول مـخـتــصـة بـهـذه ا
مــواطـنــون ان غالء الـبــدالت هـو
الـذي يـدفع االخرين لـتـأجيـر تلك
الــبـــدالت حــيث يـــتــراوح ســـعــر
الـبــدلـة الــواحـدة بــ ثالثــمـائـة
الف ديــنــار الـى نــصف مــلــيــون
واكثر ويرى محمد صالح كاسب
ان الـــســــبـب في تــــأجــــيـــر تــــلك
الــبـدالت غالؤهــا وثــانـيــا النــهـا
تـرتـدى اال مــرة واحـدة ثم تـرمى
النـهـا غيـر مـنـاسـبـة لالرتداء في
ـنـاسبـات وااليـام العـادية وان ا
مـثل هـذه الـظـاهـرة مـتـخـلـفة الن
البس وارتــداءهــا من تـــأجــيــر ا
قــبل الـــكــثــيــريـن امــر مــرفــوض
يــؤدي الى االصــابــة بــاالمــراض
وكذلك الشعور النفسي بقدم تلك
الــبــدالت واعــتــقــد من من يــريــد
الـزواج عـليـه ان يحـسب حـسابه

في شراء بدالت جديدة.
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 وقـد امــتـدت هـذه الــظـاهـرة الى
الـــعـــرســـان ايـــضـــا حـــيـث اخــذ
ــنـاطق بـعــضــهم وخــاصــة في ا
الــفـقــيـرة وذوي الــدخل احملـدود
بـتـأجـيـر بـدالت الـرجـال لـيوم او
اكــثـر مـقـابل مـبـلغ مـعـ ويـقـوم
الــعــريس بــتــأجــيــر الــبــدلــة مع
الـقمـيص وحتى الـرباط من اجل
ارتـدائـهـا في مـنـاسـبـة عـزيـزة ال
تتـكـرر في الـعمـر اال مـرة واحدة

ويـتحـدث مازن حسـ طالب عن
االمـر فــيـقـول قــبل ســنـوات كـان
الـعـرسـان يـعـمـلـون عـلـى تـأجـير
بــدالت لــهم ولــلــعــروس ايــضـا..
ولــكن ظـاهــرة تــأجـيــر الــعـريس
لــلـــبــدالت لم يـــعــد مـــوجــودا اال
بـنـسـبـة ضـئــيـلـة ذلك ان اسـعـار
الــــبـــدالت رخـــيـــصـــة وقـــد اخـــذ
الـبعض يـطـلب بدلـة من زميل او
صــديق الرتــدائــهــا لــيــوم واحــد
اثـناء الزفـة وهذا االمـر ال يحذبه
الـكثيـرون فهـناك من تـأبى نفسه
ـالبس كمـا ان هناك من تـأجير ا
يـعـمل على شـراء كل احـتيـاجات
ـــصـــاريف الـــزواج ومـــا دامـت ا
اخلاصة بالزواج مكلفة فالبدالت
ايــضــا مــضـافــة الـى تــرتــيــبـات
الـــزواج. ثم ان بـــدالت الــعــروس
ة وغير مالئمة حيث اكثرها قد
تـبـدو عـاديـة في مـعـظم االحـيـان
وهــو امــر مــرفــوض بــالــنــســبـة
لـلـمجـتمـع كمـا ان ارتداء مالبس
مـســتــعـمــلـة امــر غــيـر مــسـوغ..
وتــمـتـاز بـدالت الــعـرائس بـانـهـا
كـشوف من النـوع الـقصـيـر او ا
وهو امر ال يحـبذه احد لذلك فان
الــكـــثـــيـــرين يـــخـــتـــارون بــدالت
محافظة ومع قلة هذه االنواع اال
انــهــا مــطـلــوبــة ويـتــحــدث عـلي
ـــوضـــوع فـــيـــقــول مـــاجـــد عن ا
شـخـصـيـا لم احبـذ فـكـرة تـأجـير
بـدلة لـزوجـتي عنـد الزواج ورغم
انـــهـــا كــانـت مــكـــلـــفـــة اال انـــنــا
ـواطن ســتــار عـزيــز من بــغـداد / الــكـرادة مــوضـوعاشــتـــريــنـــا اثــنـــتــ ومـــازالــتــا يـتــنــاول ا

ـزعـجـة الـتي تـسـبـبـهـا ويـقول (البـد من الـسـتـوتـات والـفـوضى ا
رور حتـديد سـيـر هذه الـعربـات التي صـارت تؤثـر كثـيرا عـلى ا
ـهــمــة في بـغــداد والــفـوضى وعـلى الــســيـر في كـل الـشــوارع ا
الكـبـيرة الـتي صـارت علـيه وحتـولهـا من نـقل البـضـائع الى نقل

الركاب).
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5- يـــكـــون احلـــد االدنى لـــلـــراتب
التقاعدي مليون دينار من ضمنها
عـيـشـية والـشـهادة مخـصـصـات ا
لــــلـــمــــتــــقــــاعــــد حـــامـل شــــهـــادة

البكالوريوس.
6- يـــكـــون احلـــد االدنى لـــلـــراتب
التقاعدي  1100مليوناً ومئة الف
ديــنـار من ضــمـنــهـا مــخـصــصـات
عيشة والشهادة للمتقاعد حامل ا
ـاجــسـتــيــر او الـدبــلـوم شــهــادة ا

العالي.
7- يـــكـــون احلـــد االدنى لـــلـــراتب
التـقـاعدي  1200 مـلـيونـاً ومـئتي
الف دينار من ضمنها مخصصات
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ــواطن عــلي صــالح من بــغــداد / الــكـرخ مـن فـوضى يـشــكــو ا
السـيـر في شوارع بـغـداد ويقـول (التـوجـد في كل انحـاء الـعالم
ا يـجـري في شـوارعـنـا حـيث تـسـيـر احلافالت ـاثـلـة  فـوضى 
وســـيــارات االجــرة والــســيــارات اخلــاصـــة والــنــقل والــعــربــات
والـســتـوتـات والـدراجــات بـانـواعـهـا.. ومــثل هـذا االمـر البـد من

.( واطن مراجعته وتخفيف معاناة ا
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ôbÐ ∫ محل لبيع بدالت االعراس

الــتـقــاعـدي  700سـبــعــمــائـة الف
ديــنـار من ضــمـنــهـا مــخـصــصـات
عـيشة لـلمتـقاعد خـريج الدراسة ا

توسطة. ا
3- يـــكـــون احلـــد االدنى لـــلـــراتب
ــائــة الف الــتــقــاعــدي  800ثــمــا
ديــنـار من ضــمـنــهـا مــخـصــصـات
عـيشة لـلمتـقاعد خـريج الدراسة ا

االعدادية.
4- يـــكـــون احلـــد االدنى لـــلـــراتب
الــتـقــاعـدي  900تـســعــمــائـة الف
ديــنـار من ضــمـنــهـا مــخـصــصـات
عيشة والشهادة للمتقاعد حامل ا

شهادة الدبلوم.

الـسـادة رئــيس واعـضـاء الــلـجـنـة
الية احملترمون ا

طـلوب: تـعديل مـواد قانـــــــونية ا
ـــوحــد من قـــانـــون الــتـــقـــــــاعــد ا

اجلديد.
ـادة  – 21 رابــعـا  –من تــعــديل ا
ــوحـد رقم 9 قــانـون الــتـقــــــاعـد ا

لسنة 2014
1- يـــكـــون احلـــد االدنى لـــلـــراتب
التقاعدي  600ستمائة الف دينار
ـعيـشة مـن ضمـنـها مـخـصصـات ا
لـــلــــمـــتـــقـــاعـــد خــــريج الـــدراســـة

االبتدائية.
2- يـــكـــون احلـــد االدنى لـــلـــراتب

مـوجـودتـ حـتى االن رغـم مرور
اكـــثــر من عــشــر ســنــوات فــهــذه
الـــبــدالت ال تــســتــعــمل اال لــيــوم
واحـــد او يــــومــــ عــــلى اكــــثـــر
تقـديـر.. اما تـأجـيرهـا فـهي عادة

غـيـر مـحـببـة واعـتـقـد ان الـسبب
الــــرئـــيـس هــــو غالئــــهــــا وعـــدم
استـعمالـها اال ليـوم واحد ويقال
ان هذه الـعادة موجـودة في اكثر
دول الـعـالم الـثـالث كـمـا ان لتـلك

البـدالت مـزايا غـير مالئـمـة منـها
تـعـري الـكـتــفـ وقـصـر الـبـدالت
ومــا الى ذلـك وقــد اخـذ الــبــعض
ـــوضـــوع من خالل ـــعـــاجلــة ا
ارتـــــداء الــــــعـــــروس شـيء حتت

الــبــدلـة يــغـطي مــنـطــقـة الــصـدر
والكتف وهو امر شائع االن اما
تأجـير الـرجال لـلبـدالت فهـو امر
مـرفــوض الن الــبـدالت رخــيــصـة

ومتوفرة في كل مكان.
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واد الى يضايقنا هو تأخر تسلم ا
ــواعـيـد أصـحــابـهــا والـوصــول بـا
احملددة بسبب ازمة الطرق احلالية
واعتـقد ان اخلـلل تتـحمـله اجلهات

حتل منذ سنوات فتكدس السيارات
ووقــوفــهـــا في طــوابــيــر هــو الــذي
يـؤخرهـا ويجعـلهـا تقف فـي الطرق
شاكل ولو حتى تنقطع وهنا تبدأ ا
ان اجلـهـات اخملــتـصـة عــمـلت عـلى
مرور الشـاحنات ليال او مـنذ الفجر
بواقع عشر شـاحنات كل ربع ساعة
ـا بـقـيت هـذه الـشـاحـنـات مـكـدسـة
بـطوابـير طـويـلة كـالتي نـراها االن
لــقــد مل الـســواق من هــذه األحـوال
والتأخير واصبح همنا الوحيد هو
كيـفيـة الدخـول واخلروج من بـغداد
إضـافــة الى تـذمـر االخـرين مـنـا الن
اجلـمـيع يلـقـون بالـلـوم علـيـنا ألنـنا
نـقطع الـطريـق.. وانا اعـمل في هذا
الـعـمل مـنـذ عـشـر سـنـوات ولم تـمر
بي مــثل هـذه األحــوال واعــتــقـد ان
الــســـبب الـــرئــيـس هــو الـــتــعـــرفــة
الـكـمـركيـة وخـفـضهـا في كـردسـتان
ــنـــافـــذ االمــر وهي اقل مـن بــاقـي ا
الــذي أدى الى حتــول الــشــاحــنــات
كلها الى كردستان وشراء البضائع
من هــنـاك وال اتـخـصص انـا بـنـقل
نوع مـع من البـضائع فـكل ما هو
مـتــيـسـر أقـوم بــنـقـله لــكن اكـثـر مـا

في احـدى مـقـاهي بـغـداد كـانـت لـنا
ـــواطـن (حـــسن رزاق) وقــــفـــة مـع ا
الـبـالغ من الـعـمـر  43سـنـة ويـعـمل
واطن سـائق شـاحـنـة وقـد حتـدث ا
الـيـنــا عن هـمــوم الـعـمل ومــشـاكـله
قـائال غـالـبـا مـا نـنـتـظـر في الـشارع
ايـامــا بـســبب قــطع الـطــريق وعـدم
الـسـمــاح لـنـا بـالــدخـول الى بـغـداد
كــمــا ان هــنــاك مـئــات الــشــاحــنـات
تـكـدست وهي تقـف بطـوابـير تـمـتد
من منـطقـة جديـدة الشط الـى بوابة
بـغـداد فـي مـنـطـقـة الـراشـديـة وهذا
االمر جعل جميع السواق في حيرة
مـن امــرهـم بـــعــد ان اســـتـــبــد بـــهم
الـيــأس جـراء بــقــائـهم في الــشـارع
ـطاعم وبـاعة الـشاي ولـوال وجود ا
ـيـاه لـكـنــا في أحـوال غـيـر الـتي وا
تــراهـا االن وال تـعــرف أسـبـاب هـذا
الـــتـــأخــيـــر فـــهـــنـــاك من يـــقــول ان
األسباب امنـية وهناك من يدعي ان
اجلـهــات اخملـتــصـة ســوف تـفـرض
رســـومـــا عـــلى دخـــولـــنـــا واخــرون
يــقـــولــون ان االزدحــام والــتــأخــيــر
ســـبــبه تـــراكم الــشــاحـــنــات وقــطع
ـشـكـلة لم الـطـريق الـرئـيس وهـذه ا

ـــداخل كــمــا ان ـــســؤولــة عـــنــد ا ا
ــــيــــلــــون الى بــــعـض الــــســــواق 
الـتـجاوز عـلى الـطرق ويـقـطعـونـها
وهو امر البد من معاجلته مروريا.

عيشة والشهادة للمتقاعد حامل ا
شهادة الدكتوراه.

ب- اسـتـثـناء مـن احكـام الـفـقرة –
أ- اعـاله يــــــكـــــــون احلـــــــد االدنى
لـلراتب الـتقـاعدي  700سـبعـمـائة
الف دينار من ضمنها مخصصات
ـعــيـشــة لــلـمــتــقـاعــد احملـال الى ا
التـقـاعـد الكمـاله الـسن الـقانـونـية
ـتــقـاعـد  63ســنـة من الــعـمــر او ا
احملـــال الـى الـــتـــقـــاعـــد الســـبـــاب
ـعيل الثـن ـتـقاعـد ا صـحـية او ا

او اكثر من افراد عائلته
WODŽ Ê«b¹“ VO³Š
bŽUI²  d¹b

رور من نقطة تفتيش gO²Hð∫ شاحنات بانتظار ا


