
لعل ما يخـشاه الفاسدون من أصـحاب القرار والـذي ركز عليه أغلب
ـالـيـة واإلقـتـصـاد هـو مـنـاقـشـة الـفـرق احملـلـلـ وخـبـراء الـسـيـاســة ا
ــؤســســات ــريب بـــرواتب مــوظــفـي الــدولــة في كـــافــة ا الــشـــاسع وا
ت وتـفرعت لتكون احلكوميـة ويُعدّ البذرة الـفاسدة لشـجرة منخورة 
مــنــهــاج دولــة مــتــرهــلــة  وسط فــضــاء واسع بــ أدنى وأعــلى راتب
حكـومي إلنسـان واحد له مـعدة واحـدة ومشاعـر واحدة  فـقد يـستلم
أحدنـا مئة وسـبع ألـفا واآلخر أربـع ملـيون دينـار وبينـهما بـالطبع
مشبك مضبب كارثي لو كُشف للـشعب باألرقام لكانت ثورة فوضوية
ـقـراطي) وهـذا مـا نـخـشاه بـعـدمـا قـطـعـنا ا تـطـيح بـنـظـامـنـا (الد ر
مـرحلـة ميـزنـا فيـها أعـداءنا عن أصـدقائـنـا وعرفـنا كمّ الـفسـاد وهول
قـسـوة الفـاسـدين الـذين اسـتغـلـوا كل زاويـة لإلغـتنـاء وجـمع ثـرواتهم
وتهريبها الى عائالتهم وأصـدقائهم في اخلارج . وفي مبادرة خجول
كـانت مخـبأة عـنـد اجلهـات الرقـابيـة خـوفا من الـسيـاسيـ واألحزاب
أعـطى رئـيس احلــكـومـة الـضـوء األخــضـر لـكـشـفــهـا وفـضح الـفـروق
ـعـرفة الـهـوة الـواسـعـة ب الهـائـلـة بـ مـا أتقـاضـاه أنـا عن غـيـري و
ــوظف راتب وآخــر وهي أســـاس الــبالء واحلــجــة الــتـي يــبــرر بــهــا ا
الـصـغـير تـعـاطـيه الرشـوة وعـامل الـتنـظـيف لـطلب اإلكـرامـيـة وموظف
التسـجيل العقـاري لتمـرير معامـلتك ومخمن الـضريبة لـتقاسم الوارد
الضـريبي بـينـكمـا بعـيدا عن صـندوق الـدولة .. ولـعل الفـرق الشاسع
واخملبـوء أيضـا ب مـوظف راتبه 400 الف دينـار وآخـر خريج دورته
تع بــمليون و 400 ألف ألنه من إحدى الـعائالت الـتي باركـها الرب
ـتـسـلـطـة أو مـوصى به من حـزب حـاكم فـمـنـحـوه أرضـا وقـرضا  وا
عـيشي  كلـها لو إستـثمرها أي وغيرهـا من مظاهـر الفساد والـظلم ا
ـا يطيح بـكل العمـلية حراك سـلمي للـتغيـير سـيكون نـاريا وعنـيفا ور
ال لذلـك فالشـارع يغـلي وبحـاجة الى حـركة حكـيمـة يقـودها خـبراء ا
الـية واإلقـتصـادية ولـيس السـياسـي لـتصحـيح الوضع والـسياسـة ا
ـتـنـاس رغـمـا عـنـهم مـآسـيـهم احلالـي قـبل إنـفالت حـراك الـفـقـراء ا
تسلطون ا ال حتمد عقباه ويخسر ا ا يزلقهم  ولكن اجلوع كافر ور
كل شيء .. نريـده تغيـيرا ثوريـا سلـميا عـادال ولكن هذا ال يـتحقق اال
فوضـة من قبـل الشـعب دستـوريا وهذا من خالل الـكتل الـسيـاسيـة ا
غير مجدٍ ألنه سيكون أيضا توافقا سياسيا وحصصا كما تعودوا !!
ـقراطـية جتـعل أول هدف نـحن بحـاجة الى ثـورة ال تتـعـارض مع الد
نـاصـبهـا ورواتب موظـفـيهـا ووضع سلم رواتب لـها تـصفـيـر الدولـة 
قـبول لـلعيش الـكر ال يـجوع فـيه أحد  وسـيوفر عادل يـوفر احلـد ا
ـكن توزيـعهـا ب الـفقـراء لردم الـهوة احلـالية ال  مـبالغ كـبيـرة من ا
واطن والـدولة لـيحتـرم قوانيـنها ويـحافظ على وستـتوثق العالقـة ب ا
ـال الــعـام وســنـعــزز مـوقف الــعـراق دولـيــا وخـاصــة الـبــنك الـدولي ا
وصندوق النقد وسنبني بها مشاريع إستثمارية تشغل
ـتـنـامي عـددا هـؤالء الــفـقـراء والـشـبـاب الــعـاطل ا
والــذي يـرتــمي في أحـضــان عـصــابـات وأحـزاب
مسلـحة .. أية مبـادرة سوف يصفق لـها الشعب
كـثيـرا وأنا أولـهم ألن فـرق الرواتـب اخليـالي هو
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تـمر في حـيـاة كل الـشعـوب سـنوات ركـود وارتـداد وتـراجع نحـو الـقاع
ـنـطق الـتـطـور واحلـيـاة حـيث تـنـهـار قـيـم وتـنـهض قـيم بـديـلـة مـنـاقـضـة 
ولـكن هـذه السـنـوات على االغـلب مـؤقتـة ومـرهونـة بـظروف واحلـضارة 
معينة تـنهض بعدهـا الدولة باركانـها واوتادها وتسـود روح القانون مرة
او ان حـالة االرتـداد تـضم جـانـباً مـعـيـناً دون اخـرى مفـاصل اجملـتـمع 
ـعاجلـة واعادة ـا يسـهل امـر ا جوانـب اخرى وال يـكـون اخلراب كـليـاً 
االمور الى مجراها الطبيعي .في احلالة العراقية االمر مختلف فالتردي
ـومة مع مرور الزمن دون الـتفكير ويبدو انه بـدأ يأخذ طابع الد شامل 
باجـتراح احللـول في ظل اميـة سيـاسيـة فاقعـة ودمار اقـتصـادي وتمزق

القيم االجتماعية .
ـتحـضـرة والـنـاميـة الـدوام الـرسـمي قيـمـة مـقـدسة في كل دول الـعـالم ا
النـهـا في الـنـهايـة تـمـثل ساعـات الـعـمل واالجناز ـسـاس بـها  اليـجوز ا
وهي ايـضا قـيـمة ـوظف العـام  واالبداع مـقـابل راتب شـهري يـتـسلـمه ا
اخالقـيـة وتـربـويـة وجـزء من الـهـويـة الـثـقـافـيـة والـوطـنـيـة لالنـسـان . في
ذبوح من الوريد الى الوريد انهار منذ عام  2003 نظام العمل العراق ا
واصـبـحت الــعـشـوائـيـة حـالـة شـامـلــة والـتـسـيب والـغـيـابـات واالجـازات
ـظــهـر الـــــــعـام مع ـرضــيـة الـوهـمــيـة والـتـقـاعـس واالهــــــــمـال هـو ا ا
سيطرة مـفاصـــــل متحكـمة في هذا اجلـــــانب حتـــــاول تخريب الدولة

من الداخل وتمــــــزيق ما بقي من عــــــناوين االنتمـــــاء الوطني . 
الـدوام الـرسـمي في الـعــراق هـو من الـثـامـنـة صـبـاحـاً الى الـثـالـثـة بـعـد
ـؤسسـات والوزارات طـعنت الظـهر بـاوامر مـجلـس الوزراء لـكن بعض ا
بـداً وتشيع عـمداً حالـة من الفوضى والالبـالية في وتطعن يـومياً بـهذا ا
مرافق العمـل الوظيفي لـترضية فـئة ضالة مـتقاعسـة ومهملـة وخالية من
ـسؤولـيـة عـلى حـسـاب اخملـلـصـ والـتـواقـ الى بـناء وطن الـشـعـور بـا
واذا اضـيـف الى هـذا الــواقع حــقــيـقــة الــعـطل عــراقي اجــمل وافـضـل 
رض الكـثيرة جـداً سنـوياً سنـجد اخلراب والـتدمـير الذي يـشيـعه هذا ا
رفق التربوي والـتعليمي واجلامعي زمن في مرافق الدولة وال سيـما ا ا

ادي للمجتمع .  عنية مباشرة باالنتاج ا والوزارات ا
ان بـعض الـدوائـر االدارية في عـدد من الـوزارات تـتـصـرف بـشـكل غـير
قانوني بل وتـعسفي في هـذا اجملال وتتصـور ان من صالحيتـها حتديد
الـدوام وفق مــزاجـهـا واهـوائـهـا وهـي ال تـعـــــــلم انـهـا بــذلك تـقـدم عـلى

ــــة تخريب الوطن . جر
أننا نهـيب بالسيـد رئيس الوزراء لاللتـفات لهذه الـناحية ووضع ضوابط
وشـروط صارمـة العـادة احلـيـاة الى الـدوام الرسـمي وانـعـاشه واعـتـبار
عـدد سـاعـات الــعـمل قـيـمـة دسـتـوريـة اجـتــمـاعـيـة وتـربـويـة واقـتـصـاديـة
وســيـاســيـة وحــضـاريــة اليـجــوز الـتـجــاوز عـلــيـهــا من اي مـســتـوى من
ة ستويات االدارية واعتبار التجاوز على ساعات العمل الرسمي جر ا
ضد الوطن . لنـتذكر جتارب الشـعوب في البنـاء ومنها الـشعب الياباني
يـة الثـانية العـظيم الـذي استـطاع خالل عـشر سـنوات بـعد احلـرب العـا
بـنــاء دولـة عـصـريــة مـتـحـضــرة الى اوسع مـدى بـحــيث صـارت تـسـمى
انيا صاحبة الكوكب اآلخر وسنغافورة صـاحبة افضل نظام تعلـيمي وا
اقوى اقـتصـاد في اوروبا وفـيهـا جتربـة بنـاء فريـدة جداً من نـوعهـا بعد
ـية الثـانيـة حيث أدت الـنسـاء احسم االدوار لـتصـبح الدولة احلرب الـعا
والـص التي ال التي مازالت تـتمتـع بأفضل اخالقـيات العـمل واالنتاج 
يـتعـطل فـيهـا الـدوام اال أيامـاً معـدودات جـداً في الـسنـة ويعـاد تـعويض
ساعات العمل في ايام اخرى بحيث التؤثر العطل في االنتاجية نهائياً.
ــقــررات الـدراســيــة اســمه "نــسـاء ـانــيــا ثــمــة كـتــاب هــو ضــمن ا فـي ا
ـانـيـــــــات الـلـواتي بدأن االنـقـاض" يـحكي قـصـة او مـلـحـمـة الـنسـاء اال
في جـمع بــإعـادة اإلعــمـار بــعــد مـقــــــــتل ماليــ الـرجــال في احلــرب 
دمرة الستعمالها مجدداً ـدن ا ساكن والنباتات والشوارع وا انقاض ا

في إعادة البناء.
لـكي وفي سنـوات مابـعدها لنـتذكـر حتى جتـربتـنا الـعراقـية في الـزمن ا
ـنطقـة في االنتاج وفي حيث كان الـعراق يـتصدر دول ا

ضبط الدوام والعمل في مرافق الدولة.
ـــــــواطـنـة بـاخــتـصـار الــدوام الـرســمي عـنـوان ا
ـــــــواطــنــة وتــخــريـــبه دلــيل عــلـى فــقــدان روح ا

واالنتماء للوطن.  
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عدل تعلن استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ 
ــدرجـة هـذه الــشـركــة عن وجــود مـزايــدة عـلــنـيــة لـتــاجـيــر قـطــعـة االرض ا
ـسـاحـة (١٥) خـمـسـة عـشـر دو تـفـاصــيـلـهـا ادنـاه الـعـائـدة لـشـركـتـنـا و
لـتخـصـيصـهـا كـساحـة تـبـادل جتاري فـعـلى الـراغبـ بـاالشـتراك مـراجـعة
نـصور / شارع الـنقابات لـلحصول مركـز عام الشركـة الواقع في منـطقة ا
ــزايـــدة لــقــاء مـــبــلغ قــدره عـــلى نــســـخــة  من الــشـــروط اخلــاصــة بـــتــلك ا
(٢٥٠٫٠٠٠) مـائتان وخمسـون الف للنسخـة الواحدة غير قـابل للرد لعموم
دة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من زايدة مـفتوحة  واطن هـذا وتعتبر قائمة ا ا
ـذكورة واذا ـذكور لـلـمزايـدة مراجـعـة جلنـة الـبيع وااليـجار لـلـمدة ا الـيوم ا
ذكور لـلمزايدة عطـلة رسمية سـكون اليوم الـذي يليه موعدا صادف الـيوم ا
ـذكورة مـراجعـة جلنة ـزايدة ا لـلمـزايدة فـعلى الـراغبـ في االشـتراك في ا
البـيع وااليجار البـداء رغبتـهم في التـأجير عـلى ان يودع كل مـنهم تأمـينات
وجب صك مصدق صادر من مصرف قدرة  ال تقل عن ٥٠% من الـقيمة ا
حكـومي مـعـتمـد المـر الشـركـة حـتمـا وال تـدخل هذه الـتـأمـينـات ضـمن بدل
االيجـار عـلى ينـظم مسـتـند قـبض بذلك صـادر من قـبل الشـركة قـبل اجراء
ـانعـة من الهـيئـة العامـة للـضرائب مـعنون الى ـزايدة وتـقد كـتاب عدم  ا
واد الـغذائـية نافـذ لعـام ٢٠١٨ ونسـخة مـلونة من الشـركة الـعامـة لتجـارة ا
ـكان ـسـتـمـسـكـات الـشـخـصـيـة فـعـلى الـراغـبـ احلـضـور في الـزمـان وا ا
عـينـ مستـصحبـ معهم وصل الـتأمـينات عـلما بـان بدل االيجـار يسدد ا
خالل ٣٠ يـومـا من تـاريخ االحالـة الـقـطعـيـة لـلمـزايـدة وقبـل استالم الـعـقار
ـئة من بدل االيجار وكافة اعاله وكذلك اجور اخلدمة البـالغة (٢%) اثنان با
ـفروضـة اسـتـنادا الحـكـام القـوانـ والـقرارات الـنـافـذة وبخالفه الـرسـوم ا
يـعـتــبـر نـاكال وتـطـبق بـحـقه كـافــة االجـراءات الـقـانـونـيـة ويـعـاد االعالن عن

زايدة مجددا . ا
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العدد: قانونية/ ٦٧
الرقم القاعدي

الـــتــاريخ: ١٦ / ١ / ٢٠١٩
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تـعــلن هـيـأة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة عن اجـراء
مـزايــدة عـلــنـيـة وفق قــانـون بــيع وايـجـار
عدل اموال الدولـة رقم (٢١) لسنـة ٢٠١٣ ا
لـبـيع اثـاث واجهـزة كـهـربائـيـة مـستـهـلـكة
(ســكـــراب) في مـــقــرهـــا الـــكــائن بـــغــداد/
الـعالوي/ الشـواكة/ سـاحـة لشـهداء وذلك
في تمـام السـاعة الـعاشـرة من صبـاح يوم
صادف ٥ / ٢ / ٢٠١٩ وبـامكان الثالثـاء ا
زايدة االطالع على الراغـب باالشتـراك با
بـاعة خالل اوقات الـدوام الرسمي واد ا ا
ــزايــدة اعاله. لـاليــام الــتي تــســبق يــوم ا
ــزايــدة فــعــلـى الــراغــبــ بــاالشــتــراك بــا
ــكــان والــزمــان احملــددين احلــضــور فـي ا
مسـتصـحبـ معـهم التـأميـنات الـقانـونية
ـقدار (١٫٣٠٠٫٠٠٠)  مـلـيـون وثالثـمـائة
الـف ديــنــار ويـــتــحـــمل من تـــرســو عـــلــيه
ـــزايــدة اجــور نـــشــر االعالن والـــداللــيــة ا
ــبـاعـة ـواد ا ـنــاداة عـلى ان يــتم رفع ا وا
خالل خمـسـة عشـر يوم مـن تاريخ االحـالة
الـقطعـية وبعـكسه يتحـمل غرامة تـأخيرية
مـقـدارهـا (٢%) من قيـمـة الـبيـع عن كل يوم

تأخير.
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نصور- شارع النقابات - ا
Address: Republic of Iraq- 
Baghdad- Al- Mansoor
Web site: www.iraqsfsc.org
E-mail: foodstuff 1@iraqsfsc.org


