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م/ اجابة
الـــسـالم عـــلـــيــــكم ورحـــمــــة الـــله

وبركاته...
إشــارة إلى مـا نــشـرته جــريـدتـكم
ـوقـرة بـتـاريخ  9/7/2019حتت ا
ــتــمــرسـون) عــنــوان (االســاتـذة ا
وجه الـــــســـــيـــــد وكــــيـل الــــوزارة

للشؤون االدارية االتي:ـ
ــــــكن االفــــــادة مـن االســــــاتـــــذة
ـوجب الـتـعـلـيـمـات ـتـمــرسـ  ا
رقم  161لـــــســـــنــــة  2010الــــتي
نـظــمت وعـاجلـت وضع االسـاتـذة
ــتــمــرســ واالمــتــيــازات الــتي ا
يحصـلون علـيها مـنها احـتفاظهم
ــكــتـب في الــقـــسم او الــكـــلــيــة
ـتـعــلـقـة فـي الـبـحث وحــقـوقـهـم ا
الـعــلــمي والــتــألـيف والــتــرجــمـة
ـــرافق والـــنــــشــــر واالفـــادة مـن ا
الـــعـــلــمـــيـــة ويـــعــامـل مــعـــامـــلــة
ــســتـمــر بــاخلــدمـة الـتــدريــسي ا
وتـــــســــهــــيـل مــــشــــاركــــتـــــهم في
ؤتـمرات الـعلـميـة داخل وخارج ا
ـشـاركة في الـفـعالـيات الـعراق وا
كن واالنشطة االجتماعية حيث 
االفــادة مـــنــهـم بــتـــشــكـــيل جلــان

اسـتــشـاريــة قـطــاعـيــة ومـعــامـلــتـهم
الك الـــــدائـم في كـــــأقـــــرانـــــهم فـي ا
الـــدراســـات الـــعـــلـــيـــا في مـــجـــاالت
االشـراف والتـدريس واالبـحـاث لـقاء
اجور او مـكـافأت وفـقاً لـلقـانون كـما
ادة  5من الـتعـلـيـمات نصت عـلـيه ا

اعاله.
اما بـشأن تـمديد خـدمة الـتدريـسي
فـأن قـانـون التـعـديل الـثـاني لـقـانون
اخلــدمــة اجلـامــعــيـة رقم  23لـســنـة
 2008قـد اوضح ان مـوظف اخلـدمة
اجلـامـعـية يـحـال عـلى الـتقـاعـد عـند
اكــــمـــــاله سن  65عـــــامــــاً وجملــــلس
اجلــامـعـة او الـهــيـئـة تـمــديـد خـدمـة
ــسـاعــد مـدة ال االســتـاذ واالســتـاذ ا
تزيـد على  5سنـوات بـحسب حـاجة
الــقــسم او الــكـــلــيــة عــلى ان يــكــون
الـــتــمـــديــد كل  3ســنـــوات وجملــلس
ــصــادقـة اجلــامــعــة او الــهــيــئــة و
الــوزيــر عــد تــولــد مــوظف اخلــدمــة
اجلـــامـــعـــيـــة إلى نـــهـــايـــة الـــســـنــة
ية  31/12من السنة نـفسها التقـو
وان تعديـل السن القـانونيـة للتـقاعد
يــتـطـلـب تـدخال تـشــريـعـيـا بــتـعـديل

القانون.

يرجـى التـفضل بـنـشر االجـابة .. مع
التقدير.

د. ضمياء حس الربيعي
مدير دائرة العالقات واإلعالم

وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي والـــبــحث
العلمي

 } } }
م/ نشر

ـنشور اشارة الى اخلـبر الصـحفي ا
في صــحـــيــفــتــكم الـــغــراء بــعــددهــا
7/7/2019 ( (6394 – 6395فــي 

حتت عنوان
(مـتــقـاعـدون: فـوجـئــنـا بـعـدم وجـود

منفذ للنخيل في الرشيد)
يرجى نشر الرد التالي:

في الــوقت الـذي نـثـمن فــيه مـتـابـعـة
صحيـفتكم الغـراء لطلـبات وشكاوى
ــتــقـــاعــدين نـــود ان نــؤكــد وجــود ا
P.O.S)) اجـهـزة الــدفع االلـكـتـروني
ـصـرف بـاالضـافة في جـمـيع فروع ا
لنشـر عدد كبـير من اجهـزة الصراف
االلي الـ ( .(ATMاما اوقـات الدوام
الرسمي فانها معروفة جلميع دوائر
الــدولــة. اذ تـقــوم اجلــهـات االمــنــيـة
ـصــرف وخـتـمـه بـعـد بــغـلق فــروع ا

انــتـهــاء الـدوام الــرسـمي وبــامـكـان
ـتقاعـدين استخـدام اجهزة السادة ا
الــــــصــــــراف االلي (اخلــــــارجــــــيـــــة)
ــشــاركـة فـي بـرنــامج لـلــمــصــارف ا
ركزي قسم الوطني التابع للبنك ا ا
العراقي والتي حتـمل عالمة (ماستر
ــعـروفـة. عــلـمـا ان ـيـة ا كــارد) الـعــا
ـتعـاقـد معـها شـركة بـوابـة العـراق ا
قد قـامت بنـشر عـدد من منـافذ الدفع
االلكتـروني قد بلغت ( (1329منفذا.

شاكرين تعاونكم معنا .. 
مع التقدير

 } } }
وضوع/ رصد صحفي ا

ـنشور اشارة الى اخلـبر الصـحفي ا
في صـحيـفـتكم بـعـددها ( (6378في
 17/6/2019وحتـت عـــنــــوان (نـــداء
الى عمـليـات بغداد) فـي الوقت الذي
نـعــرب فــيه عـن شـكــرنــا وتــقــديــرنـا
بـذولة من قـبل صحـافتـنا للـجهـود ا
احلـرة وتـشــخـيـصـهـا لـلـحـاالت ذات
ـواطن بـيـنت لـنـا ـسـاس بـخـدمـة ا ا
رور بـاتـخاذهـا االجراءات مديـريـة ا
الالزمـــة بــصـــدد مـــا جــاء بـــاخلـــبــر
الصحفي مـدار البحث اعاله من قبل
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في شارع السعدون وخصوصا
الزقاقـ القريـب جدا جدا من
دائـرة الـكـهــربـاء الـواقـعـة عـلى

شارع ابي نؤاس!
مــا ذنب االســـر الـــســاكـــنــة في
الهي الــزقـاق اجملـاور لـزقـاق ا
والـبـارات وهل يـوجـد حل فـني
ـعـاناة.اال لـلتـخـلـص من هـذه ا
زعجة تكفي معاناة االصوات ا
واالغــاني الــرخـيــصــة وصـوت
ولدات الشغالة طوال الوقت? ا
االن فـي شــهـــر مــحـــرم احلــرام
الهي والــبـارات وقـد اغــلـقت ا
نـرجـو االيـعـاز بـاصالح الـعطل
فـــــورا وحتـــــمــــــيل اجلـــــهـــــات
ـتـسـبـبـة بـالـضـرر مـسـؤولـيـة ا
اخلــلل وعـــزل كــهـــربــائـــهم عن
كــهـربــاء الـســكـان وجــزاك الـله

خير جزاء.
لـــــفــــيـف من ســـــكــــنـــــة شــــارع

السعدون

نــضع امــامـــكم مــعــانــاة عــشــرات
االســر جـراء انــقــطــاع الــكــهــربـاء
ـدد الــوطـنــيــة بــشـكـل مـتــكــرر و
زمـــنــيـــة طــويـــلــة حـــيث ســبق ان
ــدة (شــهـر انــقــطـعـت الـكــهــربــاء 
ونـــــصف الـــــشـــــهــــر) مـن اواخــــر
ـــاضي وتــــمــــوز كـــله حــــزيــــران ا
والنـاس بدون كـهربـاء جراء عطب
مـحولـة استـغرق اصالحـها شـهرا

ونصف الشهر!.
سـبب الـعـطب وجود فـنـدق اسـفله
مـــلـــهى لـــيــــلي ونـــادي (مـــســـاج)
وسـاكني الـفـندق من الـعامـل في
ــــــرفـــــقـــــ اعاله! والـى جـــــانب ا
الفنـدق بار ومقابل الـبار بار آخر!
ـسـكـيـنة ال والـكـهـربـاء الوطـنـيـة ا
طاقة لها عـلى حتمل احمال كبيرة
غـيــر مـؤسس لــهـا بـشــكل نـظـامي
واصولي وبالتالي تتكرر االعطاب
واخـرهـا قــبل اكـثــر من اسـبـوع ال
توجد كهرباء في ازقة احمللة 102
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ـــروريــة الــعــامـــلــة ضــمن ــفــارز ا ا
مديرية مرور بـغداد/ الرصافة وذلك
باالسـتـمرار بـبذل وتـكـثيف اجلـهود
ـرور فـي تـنــظــيم حــركــة الـســيــر وا
ـــــروريــــة وفـض االخـــــتــــنـــــاقـــــات ا
ركـبات اخملالفة ومحاسبـة سائقي ا
رور وفق القانون النظمة وقوانـ ا
ــعــمــول بــهــا وخــلق والــبــيــانــات ا
رور انسـيـابيـة في حـركة الـسيـر وا

خدمة للصالح العام.
اللواء الدكتور

مدير دائرة العالقات  واالعالم 
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وضوع/ رصد صحفي ا

اشـــارة الـى الـــعـــمـــود الــــصـــحـــفي
ـنــشـور في صــحـيــفـتــكم بـعــددهـا ا
( (6257فــي  27/1/2019وحتــت
ــــرور الــــعــــامـــة عــــنــــوان (دائــــرة ا

نناشدكم)
رور ما يلي: بينت لنا مديرية ا

 -1ان اجراءات االستـيراد وضوابط
 دخـــول الـــعـــجالت هي لـــيـــست من
اخـتـصـاصـهـا حـسب مـا  االشارة

اليه في العمود الصحفي.
 -2ان اجراءاتـها مـستـمرة بـالتـأكيد

ـرورية العـاملة على كـافة مفـارزها ا
ضـمن مـديريـتي مـرور بـغـداد الـكرخ
والــــرصــــافــــة ومــــديــــريــــات مــــرور
ـزيد من احملـافظـات بـضرورة بـذل ا
اجلــهـود فـي تـنـظــيم حــركـة الــسـيـر
ـرورية ـرور وفض االخـتنـاقـات ا وا

خدمة للصالح العام.
 -3ان التنـسيق مـستمـر مع الدوائر
ذات الــــعالقــــة فـي امــــانــــة بــــغـــداد
والـهـيـئـة العـامـة لـلـطـرق واجلـسور
ووزارة الـكــهــربـاء لــغــرض تـهــيــئـة
الـطـرق وتــطـويـرهـا وفـصل حـركـات
ــرور بــواسـطــة االنــفـاق الــســيـر وا
واجلسور وتوفير مـواقف للمركبات
(الـــــبــــاركــــات) وتــــأثـــــيث الــــطــــرق
ـــروريــة اخملـــتـــلـــفــة بـــالـــعالمـــات ا

واالنارة الالزمة.
ــرور ومن خالل  -4قــيـام مــديــريـة ا
روريـة بتـوعيـة وتثـقيف برامـجهـا ا
ــخــاطــر ــواطــنــ وتــعـــريــفــهم  ا
رورية وضرورة االلتزام اخملالفات ا
ـرور بــقــواعــد الـســيــر وارشــادات ا

رورية. للحد من احلوادث ا
اللواء الدكتور

مدير دائرة العالقات واالعالم 


