6

PEOPLE AFFAIRS

العدد ( )746الثالثاء ( )15آب 2006
NO. (746) Tus. (15) August

يف صلب املوضوع

قدح شاي بثالثة آالف دينار
يـ ــوم ام ــس اسـتــيق ـظـت مـن الـنـ ــوم صـبـ ــاحـ ــا
وب ـطـبـيع ــة احل ــال ك ــان اول س ــؤالـي عـن ق ــدح
الـشــاي ويــا لهــول مــا سـمعـت ،فلقــد جــاءتـني
االجابة بـأنه ال ميكن عمل الشـاي بسبب عدم
وج ــود قنـينــة غــاز وكـنت اعــرف ذلـك من قـبل
فـالـبيت قـد اسـتغنـى عنهـا منـذ عـدة ايـام بعـد
ان وصل سعــرهــا الــى العـشــرين الـف دينــار وال اعـلم ان
كـان هذا الـسعر انخـفض او زاد ،فالقـنينة اصـبحت فوق
مـا يحتـمل الراتـب وال عالقة لـنا بهـا من بعـيد او قـريب
مــا يهـم اننـا اعـتمـدنــا علــى النفـط االبيـض يف تـسـييـر
االم ــور لكـنه هــو اآلخــر اصــابـته العــدوى ف ـشـح وارتفع
سعـره ونفد من البيت يف ذلـك الصباح املشـؤوم وكالعادة
اش ـ ــرت علــيهـم ب ــطلـب الــنفــط االبـيــض مـن اجلـيـ ــران
واع ــرف ب ــانهـم ال يــبخل ــون به
عبد الزهرة املنشداوي علـيـنـ ــا لكـنهـم ايـض ــا فق ــدوه،
لقـد كــانت مـشكلـة (عــويصـة)
ف ـم ـ ـ ــا مع ـنـ ـ ــى ان تـ ـ ـس ـت ــيق ــظ
لم استسلم
صـب ــاح ــا وتــطلـب ق ــدح ــا مـن
بطبيعة احلال
ال ـشـ ــاي فال جت ــده واي حـي ــاة
ه ــذه ال تـبـ ــدأ به ــذا الــطقــس،
ولم اعدم
طقس شرب الشاي صباحا؟!
خاصة
احليلة
لـم اسـتــسلـم بـطـبـيعــة احلــال
وان (املوبايل) ولم اعـدم احلـيلـة خـاصـة وان
(املوبـايل) معبأ بعشـرة سنتات
معبأ بعشرة
وبــاسـتـطــاعـته مه ــاتف ــة ابعــد
نقطـة يف هـذا الكـون الـرحـيب
سنتات
الــذي ضــاق بـي هــذا الـصـبــاح
وباستطاعته
وصار اضيق من خرم االبرة.
اســتخ ــدمــت الهـ ــاتف الــنق ــال
مهاتفة ابعد
كمـا يليق بـرجل عصـري وكـان
نقطة يف هذا عـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـطـ ـ ـ ــرف االخـ ـ ـ ــر اب ــن
شقيـقتي فـأمـرته بـاحضـار مـا
الكون الرحيب
مقــداره ملء زجــاجــة بـيبــسي
الذي ضاق بي كـ ـ ـ ــوال فـ ـ ـ ــارغـ ـ ـ ــة م ــن الـ ـنـفـ ــط
االبـي ــض داخل زجـ ــاجـ ــة مبـ ــا
هذا الصباح
يـكـف ــي لـغـل ــي ان ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـش ـ ـ ــاي
وصار اضيق
الــصغـيـ ــر ،فك ــان لـي م ــا اردت
من خرم االبرة .وارتــشفـت أق ــداحـ ـاً ع ــدي ــدة مـن
الـ ـشـ ــاي بع ــدد الـ ــسك ــائ ــر الـتـي
دخنـتهــا ،ولكـن عنــدم ــا همـمت بــاخلــروج طــالـبنـي ابن
شقـيقـتـي اللعـني بـثـمـن اجــرة ال ـسـيــارة الـتـي ج ــاء بهــا
وقدرها ثالثة آالف دينار ذهابا واياباً وال اظنه قد غالى
كثيرا بـالثمن ولكن ما يهم ان الصبـاح لم يكن مستثنى
هـذه املرة بـرغم الـثمن الـباهـظ ،قدح شـاي بثـالثة آالف
دينار فقط ال غير!.

دعوة لألقالم املوهوبة
انطالقـاً من اهتـمامـاتهـا مبواهـب وقدرات أبـناء
الــوطن الـشـابــة ومن أجل األخـذ بهـا إلـى جـادة
اإلن ــضـ ـ ــاج واإلبـ ـ ــداع وف ـ ــسح اجملـ ـ ــال أم ـ ـ ــامهـ ـ ــا،
تخـصـص ج ــري ــدة (املـ ــدى) صفح ــة أسـب ــوعـي ــة
حتـت ـضــن إسهـ ــامـ ــات ذوي امللـكـ ــات يف الـكـتـ ــابـ ــة
مبخـتلف أشكـالهــا وفنـونهـا .تـرسل املـســاهمـات
على عنوان اجلريدة االلكتروني:
Almada112@yahoo.com

شؤون الناس

لقاء سريع مع مسؤول

 1546دعــوى ملـكيــة يف بــابل حـسـمت مـنهــا  519فقـط
بابل /مكتب املدى
مـاليـا بـالـسعـر احلـالي وقـد مت رد
 293دعوى لعدم مراجعة اصحاب
العالقة للهيئة.
*هل هـن ـ ــاك وقــت مح ـ ــدد لعــمل
الهيئة؟
اله ـي ـئـ ـ ــة مـ ـ ـس ـت ـمـ ـ ــرة يف ت ـ ــسلــمالدعاوى لغاية نهاية عام 2007.
*مـ ـ ــا نـ ـ ــوع الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى املقـ ـ ــدمـ ـ ــة
للهيئة؟
قـضـايـا دعـاوى مـتنـوعـة مــا بنيدعـاوى تخـص دوراً سكـنيـة وقـطع
اراضٍ مــستــولــى علـيهــا وبـس ــاتني
ومعامـل ومحال وأسـواقاً جتـارية،
ان ب ـ ــإمـك ـ ــان أي مـ ـ ــوظف اق ـ ــام ـ ــة
دعـ ــوى يف هـيـئـ ــة دعـ ــاوى امللـكـيـ ــة
العــراقيــة الستــرداد حقــوقه الـتي
اغتصبت ابان النظام املباد.
*ه ـن ـ ــاك مــن اس ـت ـ ــولــت ال ـ ــدول ـ ــة
سـابقـا علـى مـلكيــاتهم لـكنهـم لم
يح ــصل ـ ــوا علــيه ـ ــا ع ـن ـ ــد اق ـ ــام ـ ــة
ال ــدع ــاوى ..كـيف تـتعـ ــاملـ ــون مع
هذه الدعاوى؟
يجـب ان منـي ــز م ــا بـني ح ــالـتـنيبـ ــالـنـ ـسـب ـ ــة للـمـ ــواطـنـني الـ ــذيـن
يتقدمـون بطلباتهم لهيئة دعاوى
امللكية بغيـة التعويض او استرداد
ما اغتصب منهم.
ولكـي نكــون مــوضــوعـيني يـتحـتم
عل ـي ـنـ ـ ــا ان نـ ـ ــذكـ ـ ــر بـ ـ ــأن ه ـنـ ـ ــاك
م ـ ـ ــواط ـنــني مت تـع ـ ـ ــوي ـ ـضـهــم عــن
العقـارات او االراضي التي وضعت
الــسلـط ــة علـيه ــا الـي ــد تع ــويـض ــا

ضـيف الصفحـة احلقـوقي هـاني
حسني املـرشدي عـضو هيـئة حل
نـ ــزاع ـ ــات امللـكـيـ ــة الـعقـ ــاريـ ــة يف
محـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة ب ـ ـ ــابل سـ ـ ــأل ــته عــن
الهـدف والدواعي النـشاء الهـيئة
فأجاب:
اله ــدف االس ــاس الن ـش ــاء هـيـئ ــة
ن ــزاع ــات املـلكـي ــة الـعق ــاري ــة ه ــو
تــأمـني نـظــام حـمــايــة قــانــونـيــة
جلميع العـراقيـني املتضـررين يف
زمن الـنظـام الـســابق من الــذين
صــودرت اراضـيهـم وعقــاراتـهم او
اس ـت ــملـك ــت او اطف ـئ ــت حقـ ـ ــوق
التصـرف فيهـا دون وجه قـانـوني
وم ـ ـ ـ ــن اج ــل رف ــع الـ ـغ ـ ـ ـ ــنب ورف ــع
املـظلــومـيــة شـكلـت هــذه الهـيـئــة
بـق ـ ـ ـ ــرار رق ــم  12لـ ـ ـ ـسـ ـن ـ ـ ـ ــة 2004
ولغــرض تاليف النـقص احلـاصل
يف الالئحـة الـتنـظيـميــة للهـيئـة
ال ـ ـ ــذي ظه ـ ـ ــر خالل ال ـتـ ـط ـب ــيق
العـملـي مت اعــداد قــانــون رقـم 2
ل ـ ـس ـنـ ـ ــة  2006.وذلـك لـ ـض ـمـ ـ ــان
وحماية حقوق املواطنني.
*ما عـدد القضـايا املـرفوعـة الى
مكتبكم؟
مكـتـبـنــا ومـنــذ تــأسـيــسه حـتــىاآلن تلق ــى م ــا يق ــارب مـن 1546
قـضـي ــة مت ح ـسـم  519مـنه ــا م ــا
كـان مـتعلقـا بـاعـادة عقـارات بلغ
عــددهــا  109قــضي ــة ومتت فـيهــا
اع ــادة العق ــارات ال ــى اصح ــابه ــا
االصلـيــني وتعـ ــويــض  88دعـ ــوى

قــرصنــة
املـواطن محـمد عـبود مـنخي من بـغداد بعـث برسـالة يـدعو
فيهـا وزارة الـنفط وبـالتعـاون مع وزارة الـداخليـة او الـدفـاع
مـن اجل وضع حــد للفـوضـى الـسـائــدة يف محـطــات تعـبئـة
الـوقـود يف منـاطق بغـداد اخملتلفـة ويـذكـر يف رسـالته ان مـا
ه ــو س ــائ ــد االن ان امل ــواطـن ال ي ـسـت ـطــيع احل ـصـ ــول عل ــى
البنزين او الغاز او النفط ما لم يكن لديه صلة بالقائمني
علــى محـطــات تعـبئـة الـوقـود والــذين غــالبـا مــا يحـتكـرون
محـطــات الـتعـبئ ــة من اجـل من ي ــرتبـط بـهم ،اضــافــة الــى
التعـامل الالشـرعي مع اصـحاب الـسيـارات القـدمية الـذين
يعـبئون سياراتهـم بالوقود ويـبيعونها علـى االرصفة بعد ان
تفـرغ يف جلكـانـات ليعـودوا ثـانيـة الـى احملطـة طـوال اليـوم
وهؤالء غـالبـا ما يـستـخدمـون الرشـوة او تقـاسم الـربح مع
الق ـ ــائ ـمــني علـ ـ ــى مح ـط ـ ــات الــتع ـب ـئ ـ ــة مــن ذوي الــنف ـ ــوس
الضعيفة.
ل ــذلـك كله ف ــان وزارة الـنفـط مـط ــالـب ــة ب ــوضع ح ــد له ــذه
القـرصنـة التـي ضحيتهـا املواطـن البسـيط من خالل وضع
ضـوابط واالستعـانة بقـوات من الشـرطة او اجليـش لفرض
الـن ـظ ــام والـت ــوزيـع الع ــادل مـن وق ــود وقـن ــانـي غـ ــاز ونفــط
ابيض.

إنقذوا طفلتي قبل أن تصبح خرساء

الطفلة املريضة

أن ـ ـ ــاش ـ ـ ــد الـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــد رئـ ـي ـ ــس
اجلـمهــوريــة ورئيـس الــوزراء
وجـمـيع امل ـس ــؤولـني يف وزارة

الصحة واخلـيرين من أبناء
بل ــدي إن يـنـظ ــروا لـي بعـني
الع ــطف األب ـ ــوي واألخ ـ ــوي
واإلنـســاني ويخـلصـونـي من
ال ـ ـ ــوضع املـ ـ ــأسـ ـ ــاوي الـ ـ ــذي
أعيـشه جــراء تــدهــور حــالــة
ابـ ـنـ ـت ــي ال ـ ـصـحـ ـيـ ـ ـ ــة وسـ ــط
عــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي عـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـك ـفــل
بعالجهـا خارج الـبلد بـسبب
ضعف حالـتي املاديـة لكوني
ع ـ ــاطالً عــن العـمـل  ،فقـ ــد
راجعـت أكثـر من مـستـشفـى
وط ـب ـيــب أخـ ـص ـ ـ ــائ ــي داخل
وخـارج محـافظـة الـديـوانيـة
ال ـ ـ ــذيــن أوص ـ ـ ــوا بـعـالجـه ـ ـ ــا

خــارج البالد الجـراء عـمليـة
زرع ق ـ ـ ــوقعـ ـ ــة اإلذن بـ ـ ـس ـبــب
مع ــان ــاته ــا مع صـم عـصـبـي
والدي  ،ولـك ـ ـ ــون الع ــمل ـيـ ـ ــة
ي ـت ـ ــوجــب أج ـ ــراؤه ـ ــا خ ـ ــارج
ال ـبـالد وتع ـ ــذر أج ـ ــرائه ـ ــا يف
الـ ــداخل أن ــاشـ ــد احلك ــوم ــة
واخلـيــريـن مـن أبـن ــاء بالدي
ف ـ ـ ـ ــرداً ف ـ ـ ـ ــرداً ان يـق ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــوا
مب ـ ـس ـ ــاع ـ ــدتــي يف تـك ـ ــال ــيف
عـالجـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـتـ ــي تـقـ ـ ـ ـ ـ ــدربـ
 6000000مـالي ـ ــني دي ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــار
عراقـي وال أقوى علـى جمع
ه ـ ــذا املـبـلغ ال ـ ــذي سـيـك ـ ــون
الفيـصـل بعالجهـا وعــودتهـا

إل ـ ــى الــكالم حـ ـ ــاله ـ ــا ح ـ ــال
ورودن ــا الــصغـ ــار أو بقـ ــائه ــا
خـرساء  ،فـالتقاريـر وخبراء
الـطـب ي ــؤكـ ــدون إن طفلـتـي
احلبـيبـة لـو جتـاوزت عـامهـا
ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس سـ ـ ـ ــوف تـ ـبـقـ ـ ـ ــى
خــرســاء ومـن املـسـتحـيل أن
جترى لها عملية زرع قوقعة
االذن مـع العلـم إن عـم ــره ــا
اآلن ه ـ ـ ــو س ـن ـت ـ ـ ــان ون ـ ـصـف
السنة.
املواطن /حسني كاظم
الديوانية /حي  14رمضان
964 07801904264

مجـزيـا أي انهـم لم يفقــدوا شيئـا
وبــالعكـس هنـاك مـن لم يعـوضـوا
عـنهـا وهـم املعـنيـون االن .اضـافـة
ال ــى وج ــود ح ــال ــة ث ــالـث ــة هـي ان
ال ـن ـظ ـ ــام امل ـب ـ ــاد ك ـ ــان ق ـ ــد ع ـ ــوض
البعض ولكن مبالغ التعويض لم

تكـن ب ــاجمل ــزي ــة او ت ــوازي اثـم ــان
االراضــي والـعـق ـ ـ ــارات امل ـ ـ ــأخ ـ ـ ــوذة
مــنهــم وله ـ ــؤالء احلق يف اق ـ ــام ـ ــة
الدعوى لدى الهيئة.
وعن آلية اقامة الدعوى اجاب:
-مـ ــا عل ــى امل ــواطــن املعـنـي س ــوى

مـ ــراجعـ ــة الهـيـئـ ــة مللء اسـتـمـ ــارة
معـدة سلفـا لـيمألهـا بـاملعلـومـات
املــطل ــوب ــة علـ ــى ان تك ــون دقـيق ــة
فــتحـ ــال مـن قــبلـنـ ــا ال ـ ــى شعـبـ ــة
احلــاسبــة لغـرض ادخــالهـا ضـمن
الـبــرن ــامج اخل ــاص وبعــدهــا الــى

جلـنـ ــة املـ ــدققــني لغـ ــرض فحــص
وت ــدقيـق املعلــومــات الــواردة فـيهــا
واعـ ــداد الـتـ ــوصـيـ ــة لــتحـ ــال الـ ــى
الـلجـنـ ــة الق ـض ــائـيـ ــة للـمـب ــاش ــرة
بـاملــرافعـات ثـم يتـم اتخــاذ القـرار
اخلاص بها.

امللكية الشخصية يف العراق محط اهتمام القضاء  ..مباني وامالك يف بغداد

رسالة العدد

منـطقــة احلـميــديــة ثـــانيــة

املـواطـن خيــون منـشــد كطــاب احملمــداوي من
مـن ــطق ـ ــة احلـمـي ـ ــدي ـ ــة يق ـ ــول يف رس ـ ــالــته ان
منـطقـة احلـميـديـة قـد أنـشئـت قبل  25عـامـا
وسكـنـته ــا الع ــوائل الـتـي ضــاقـت بهــا مــديـنــة
ال ـص ـ ــدر وهـي اآلن ت ـضـم اكـث ـ ــر مــن الفـي دار
تق ـطــنهـ ــا شـ ــريحـ ــة مــن فقـ ــراء الـنـ ــاس ،بعـ ــد
الـتـفجـيـ ــر راود سـكـنــتهـ ــا االمـل يف ان تلــتفـت
اليهم الدولة وتقدم لهم ما ميكن تقدميه من
خـدمات ولو بحدودها الدنيا ولكن لم يحصل
شــيء مــن ه ـ ـ ــذا الـق ـب ـيـل ب ـ ـ ــرغــم ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات
وال ــطل ـب ـ ــات ال ـتــي رفـعه ـ ــا امل ـ ــواط ـن ـ ــون فــيه ـ ــا
للمسؤولني يف امانة بغداد ومجلس احملافظة

فــيهـ ــا لـم جتـ ــد مـن يـ ــأخ ـ ــذ بهـ ــا .فـمـن ــطقـ ــة
احلـمـي ــدي ــة ال ــى ه ــذه الفـت ــرة مح ــروم ــة مـن
اخلـط ــوط الـكه ــرب ــائـي ــة والـتـي ــار الـكه ــرب ــائـي
املــوجــود يــؤخــذ مـن االعـمــدة املــارة بــواسـطــة
محــوالت اضـطــر االهــالـي الــى شــرائهــا علــى
حسابهم اخلاص.
الـشـارع الـرئيـس الـوحيـد يف املـنطقـة الـذي ال
يـتع ــدى ط ــولـه الكـيل ــومـت ــريـن اقـتـص ــر عل ــى
تعــديله بـواسـطـة احلــادالت ونثـر (الـسـبيـس)
علــى سطـحه بيـنمـا كـانـت املطــالبـة بـإكـسـائه
بالقير .ال يـزال اهالي املنطقـة يعتمدون على
مـدارس مديـنة الـصدر االبـتدائـية واملـتوسـطة

ممــا يكلفهـم مبـالغ اضــافيـة يـدفعـونهـا اجـرة
سيارات لوصول اطفالهم الى هذه املدارس.
وال يـتـ ــوفـ ــر غـيـ ــر مـ ـسـتـ ــوصـف صحـي واحـ ــد
ويستوفى مبلغ كبير عن املراجع.
االن ن ـط ــالـب جلـن ــة خ ــدم ــات أطـ ــراف بغ ــداد
واملـســؤولني يف االمــانــة واحملــافـظــة علــى ضم
ه ــذه املـنــطق ــة ال ــى م ــديـن ــة ال ـص ــدر الـتـي ال
يفصلهـا عنـها سـوى السـدة التـرابيـة من اجل
شمولهـا باخلـدمات البلـدية اسـوة بحي طارق
الـ ــذي تقـ ــرر ضـمـه للـمـ ــديـنـ ــة لـكـي ال تــبقـ ــى
مـنــطقــة احلـمـيــدي ــة مهـم ـشــة اكـثــر مـن هــذا
التهميش.

مالحظات ومقرتحات اجلمعية االنسانية للمتقاعدين
ال ـكـل يـع ـ ـ ـ ـ ــرف ان سـ ــن الـق ـ ـ ـ ـ ــوانـ ــني
وتـشــريعــاتهــا يجـب ان تكـون احــسن
وافـضـل من ســابقـتهــا مـن الق ــوانني
ولقـد تضمن قـانون التقـاعد املـوحد
رق ــم  27ل ـ ـ ـسـ ـن ـ ـ ـ ــة  2006ع ـ ـ ـ ــدداً م ــن
الـ ــسلـبـيـ ــات الـتــي يجــب تعـ ــديـلهـ ــا
خ ــدم ــة ل ـشـ ــريح ــة املـتق ــاع ــديـن يف
سـبــيل غ ـ ــد اف ــضل وحـي ـ ــاة ك ـ ــرمي ـ ــة
يـضـمـنه ــا لهـم ال ــراتـب الـتق ــاع ــدي
ومـن املقتـرحـات حـول هـذا القـانـون
التي ترتأي االخذ بها هي:
 -1لـم يــرد يف الـبــاب االول مـن هــذا
القـانـون تعـاريف تـدل علـى املـوظف
او الـشـهيــد او اجل ــريح او املفقــود او
احملتجـز كـون هـذا القـانـون مـوحـداً
ويـ ـشــمل جـمــيع م ـ ــوظفـي الـ ــدولـ ــة
(مدني عسكري).
وتـ ـ ـ ــرى اجلـ ـمـعـ ـيـ ـ ـ ــة االن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــة
للمتقـاعديـن اضافـة التعـاريف هذه
ال ـ ــى القـ ــانـ ــون لـكـي تـتـمـكـن دائـ ــرة

التقـاعـد العـامــة من تـطبـيقهـا وفق
النص.
-2لـم ي ــرد يف القــانــون نـص يـضـمـن
حق (املـوظف املـدني والعـسكـري) اذا
حكـمــت علــيه مـحكـم ــة بـ ــأي تهـم ــة
دخل الـسجن علـى اثرهـا وكان لـديه
خـ ــدمـ ــة اكـثـ ــر مـن ( )15سـنـ ــة اذ ان
القــوانـني ال ـس ــابقــة تـطــرقـت الـيهــا
بـص ــرف احلق ــوق الـتق ــاع ــدي ــة ال ــى
عائلته.
-3ن ـصـت املـ ــادة الـثـ ــانـيـ ــة اذا اصـيـب
املـ ـشـم ـ ــول به ـ ــذا الق ـ ــان ـ ــون مب ـ ــرض
يـستــوجب عالجه مـدة طـويلـة وكـان
م ــرضه مـن االم ــراض امل ـسـتعـصـي ــة
واحمل ـ ـ ــددة مــن ق ـبـل وزارة ال ـ ـصـح ـ ـ ــة
وقــررت اللجنــة الطـبيـة اخملـتصـة يف
الـوزارة بعــدم صالحه للـعمل نهــائيـا
فيحال عنـد ذلك الى التقاعد مهما
كانت خدمته الوظيفية.
ان هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــادة حتـ ـتـ ـ ـ ــاج ان ت ـكـ ـ ـ ــون

صيــاغتهـا بـصيـاغـة اخــرى (املصـاب
اثـنـ ــاء اخلـ ــدمـ ــة)أ (امل ـصـ ــاب اثـنـ ــاء
اخلــدم ــة ومن جــرائه ــا) وهنــا يكــون
الـتمييـز يف نوع االصـابة لـلمشـمول،
فــال ــذين يـصــاب ــون اثنــاء املــواجهــات
واملـص ــادم ــات وتك ــون ل ــديهـم ن ـسـب ــة
عـج ـ ـ ـ ــز فـ ـتـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ــى رواتـ ـبـه ــم
الـتقــاعــديــة لكــونـهم اصـيب ــوا اثنــاء
تنـفيــذ الــواجـب (أي اثنــاء اخلــدمــة
ومن جرائها).
-4ان تـضاف الـى هذا القـانون عـبارة
(امل ـتـ ـ ــوفـ ـ ــى اث ـنـ ـ ــاء اخلـ ـ ــدمـ ـ ــة ومــن
جـ ــرائهـ ــا) وعـبـ ــارة (املـتـ ــوفـ ــى اثـنـ ــاء
اخلــدمــة وليــس من جــرائهــا) لكــون
املتـوفـى اثنـاء اخلـدمـة ومن جـرائهـا
يحتاج الى رعاية خاصة.
-5ن ـصـت املـ ــادة ال ـ ــرابعـ ــة :حتـتـ ـسـب
اخلـ ــدمـ ــة الــتقـ ــاعـ ــديـ ــة للـمـ ــواظف
الغـ ــراض هـ ــذا القـ ــانـ ــون وتـ ـسـتـ ــويف
عـنهــا تــوقـيف ــات تقــاعــدي ــة وفق مــا

يلي:
اوال :اخلــدمــة الــوظـيفـيــة الـفعلـيــة
التقاعدية يف الدولة.
ث ــانـي ــا :م ــدة ال ــدراس ــة يف الـكلـي ــات
واملعـاهـد واملـدارس ومـراكـز التـدريب
يف اجليش يشمل ذلـك مدة الدراسة
علـى نفقة وزارتي الـدفاع والـداخلية
يف الـكـلـ ـي ـ ـ ــات واملـع ـ ـ ــاه ـ ـ ــد بـ ـ ـش ـ ـ ــرط
احلـصول على الشهادة الدراسية وال
تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية.
ويف هذه املـادة غمـوض فهل املقـصود
مبـدة الـدراسـة يف الـكليـات واملعـاهـد
واملـدارس ومـراكــز التـدريـب التــابعـة
لــوزارتي الــداخليـة والـدفـاع فـقط ام
يف الـكليــات املتعــارف عليهـا التـابعـة
للـ ـ ــدولـ ـ ــة او االهل ـيـ ـ ــة ايـ ـضـ ـ ــا ف ـمــن
املـتعــارف علـيه ان الـتعـيني يف دوائــر
ال ــدولـ ــة يعـتـمـ ــد عل ــى ال ــشه ــادة يف
حتديد الراتب.
يوسف عبد يونس

