
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue  5981 Thursday 8/3/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5981  اخلميس 19 من جمادى اآلخرة 1439 هـ 8 من اذار (مارس) 2018م

قانـوننا عـقوبـة فالـدستـور يقول
((العقوبة شخصية))

ـادة الـذهــبـيـة في مـجـالـنـا امـا ا
لكية اخلاصة مصونة فتقول ((ا
ويـــحق لــلــمــالك االنــتــفــاع بــهــا
واسـتــغاللــهـا...)) و (( ال يــجـوز
ـنفـعة لـكـية اال ألغـراض ا نـزع ا
الـعــامــة مــقــابل تــعــويض عـادل
ويــنـظم ذلك بـقــانـون)) ونـحن لم
نــنـظم قــانـونـا بــذلك بل نـظــمـنـا
ــواد قــانــونــا يــنــسف كل تــلك ا
ومـواد اسـاسـيـة اخـرى ال مـجال
لـذكـرهــا ولالطالع عـلـيــهـا نـذكـر
واد   29 و30 و37 و38 انـهـا ا
ــادة   46الــتي و 39 و42 امــا ا
هم في الدسـتور فتقول تختـتم ا
ارسة اي من كن تقـييد  (( ال 
احلـقـوق واحلـريـات الـواردة في
هـذا الدسـتـور او (حتـديـدها) اال
بـقانـون او بـنـاء عـلـيه على ان ال
س ذلك الـتحـديد جـوهر احلق
وجوهر احلـرية)) وال حق اسمى
من حق الـتـملـك فاألمـوال  جاءت
قــبل االنــفس واالوالد في امــاكن

. عديدة في القرآن الكر
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ـلـكـية بـقـانون ـكن نزع ا عـلـيه 
ولــكن مــتى? لـلــمــنـفــعــة الـعــامـة

..وكيف?مقابل تعويض عادل.
امــا احلـجــز فــهـو (نــزع مــلـكــيـة
مـؤقت) ويـتـنـاقض مع الـدسـتور
كــون الـــدســـتــور قـــال (( ويــحق
لـــــلـــــمـــــالك االنـــــتـــــفـــــاع بـــــهـــــا
واسـتــغاللــهــا)) واحلــجـز اوقف
هـــذا ( احلق الـــدســـتـــوري ) 14
سنـة وسـيـوقـفـهـا لـسـنـ اخرى

في احسن االحوال.
قــد يـــســأل ســائل أو مــنــدهش :
كيف اذا  تشريع هذه القوان
وكيف صـوت عليـها?  واجلواب
هـو ان معـظم النـواب لم يطـلعوا
عـــــلى نـــــصف الـــــدســــتــــور وأن
مــشــاريع الــقــوانــ طـبــخت في
دهــــالـــيـــز االحـــزاب االسالمـــيـــة
الــشــيــعـــيــة والــســنــيــة وأعــدت
الــصــفــقــات بــ رؤســاء الــكــتل
صـلـحة ...والـكـتل بـزعمـائـهـا وا
عيار وأال فـأن نائبا واحدا هي ا
كان قد اطلع عـلى الدستور قليال
ـــتــــلك قــــدرا مـــنــــاســــبـــا من و
صلحة العامة الشجاعة ويقدر ا
كـنه ان يـصيـح (نقـطة احـيانـا 
نظـام ) ويـرفض التـصـويت على
قــانــون مــعــاد لــلــدســتــور كــهـذا
الــقـانـون  وأنــا واثق ومـسـؤول
امــــــام قــــــرائي بــــــأن الــــــطــــــعن

وبـدون اسـتثـناء )) و ((ال يـجوز
سن قــانــون يــتــعــارض مع هــذا
الدستور ويعد باطال....اي نص
قــــانــــونـي يــــتــــعــــارض مــــعه))
وسـأقـول لكم مع مـاذا يتـعارض
هذا الـقانـون مع االشارة الى ان
ــواد الــتي ســأذكــرهــا هي من ا
ــــــبـــــــاد االســــــاســــــيــــــة) و (ا
(واحلــقــوق واحلـريــات) وهـذان
الـبابـان مقـدسان في كل دسـتور
ويصبح الدسـتور ال قيمة له اذا

خرق اية مادة منهما.
WOÝUÝ«  U¹dŠ

ــادة  (2) بــفـــقــراتــهــا الــثالث ا
بـضمنـها الـقائلـة ((ال يجوز سن
قــانــون يـتــعــارض مع احلــقـوق
واحلـريــات االســاسـيــة الـواردة
في هــذا الـدسـتــور)) وهـنـاك من
ــبــدأ ( اخلـاص قــد يــتــحــجـج 
ـادة يـقــيــد الـعــام) بــحـجــة ان ا
الــســابــعــة (االجــتــثــاث) تــقــيـد
احلـريـات واحلـقــوق لـلـبـعـثـيـ
ادة الـتي بـنيت فنـعـرض نص ا
عـليها ثـالثة قوان ..انـها  فقط
نصت على (( ان ال يـكون البعث
الــصـدامـي في الـعــراق ورمـوزه
ضـمن الـتعـدديـة الـسيـاسـية في
الـعـراق ويــنـظم ذلك بــقـانـون ))
ـــادة اقــطـــعــوا ولم تـــقل هــذه ا
ــســاءلـة ارزاقــهم كــمــا فــعــلت ا
والعـدالـة خالفا لـقـانونـها  ولم
تـقل صادروا امـوالـهم.. ولم تقل
شــردوا ايـــتـــامـــهم وأــــرامــلـــهم
وشـيــوخـهم وجــوعـوهـم ..انـهـا
فـقط قـالت ال يـكـونـون جـزءا من

التعددية السياسية.
عـدا ذلك ((العراقـيون مـتساوون
امـام القانـون دون تمييـز بسبب
ادة .. 14و((لكل ـعـتـقـد)) ا ....ا
فـــرد احلـق في احلــــيـــاة واالمن
واحلريـة وال يجـوز احلرمان من
ادة هذه احلقوق او تـقييدها))ا
وأن كانت االنفال وغيرها 15
عـدت جـرائـم فـأنـظـروا الى هـذه
ادة االولى في ادة الـتي هي ا ا
قــانـون الــعـقــوبـات  111ومـادة
ي اســـاســـيــة فـي االعالن الـــعــا
ادة  19من حلـقـوق االنـسـان وا
ـة اال بـنص الــدسـتـور ((ال جــر
وال عـقـوبـة اال عـلى الـفعـل الذي
يــعـــده الــقــانــون وقـت اقــتــرافه
ة ...)) ولم يعـد القانون ما جر
قــام به اركــان الـنــظــام الــسـابق
جـــرائم وقت اقـــتـــرافـــهـــا وهــذا
ينـطـبق على الـزركـة واحلويـجة
وغــيـــرهــمـــا الــكــثـــيــر وأن كــان

يــصـدر الــقــانـون تــقــوم الـدنــيـا
وتـــقــــعـــد ... تــــنــــشـــر اســــمـــاء
شمول بالـقانون تقوم الدنيا ا
وال تــــقـــعــــد ..قــــانـــون غــــامض
وغــــمـــوضه ال يــــكـــمن فــــقط في
طـريـقـة صـيـاغـته  بل في بـعض
مـضـامــيـنه الـغـريـبـة والـبـعـيـدة
حــــتى عـن اخلـــيــــال ... فــــكـــيف
تشرح للمتضرر الذي بيته 605
امـتــار تـقـول له  400 لك و200
تـشـتـريـهـا وهي مـلـكـك واالمـتار
الية اخلمسة تؤول الى وزارة ا
..طـــيب مــاذا ســتـــفــعل الــوزارة
بــاألمــتــار اخلــمــسـة ???? وعــلى
ماذا هذا التعـقيد والتفاصيل ??
ـاضـويـة والــثـأر الـلـتـان انـهــا ا

تعميان البصر والبصيرة .
وجبـة للقـانون تقول االسبـاب ا
(( إلزالـــــــة الــــــــغـــــــمــــــــوض عن
الـتشـريـعات الـسـابقـة)) اي بـعد
عاما على صدور القانون 14
الــغــامــضــ   76والــثـــاني 88
يـأتي قـانـونـنا الـغـامض لـيـثبت
ان احلـجز لم يـتحـرك الى االمام
شــيـئــا وأن اجلـهــات اخملـتــصـة
عجـزت عن حتقـيق شيء وتعود
لـــتـــحــجـــز مـــرة اخـــرى بــشـــكل
جماعي ليثبت البريء انه بريء
حـيث ال تـوجـد تــهـمـة قـضـائـيـة
مـوجـهـة ضـدهم خـصـوصـا وأن
((الــــعــــقــــوبــــة شــــخــــصــــيــــة))
...ولـــنـــســــتـــمـــر فـي االســـبـــاب
ـوجــبـة الـقــائـلــة((بـعـد حــقـيـة ا
مــريــرة من الــظــلم واالســتــبـداد
واالنـتـهـاكـات الـتي طـالت ابـنـاء
الـــشـــعـب ومـــصـــادرة حــــقـــوقه
تلكاته وحرياته وجتاوز على 
)) (( علـيه جاء القانـون ليصادر
حقـوق وحـريـات ويتـجـاوز على
ـــتــــلـــكــــات اركــــان الـــنــــظـــام
الـــــســـــابق)) الـــــنص الـــــثـــــاني
مفـتـرض طبـعـا من قـبلي اال انه
حقـيقي وغير مـكتوب وتوضحه

معطيات القانون نفسه.
ــــزايـــدات وقـــرع بـــعــــيـــدا عن ا
الطبـول والكتابـات النارية التي
ال تــغـني وتــضـر كــثـيــرا دعـونـا
نـناقش القـانون وبعـدها نحاول
فك الــغـــازه لـــلــمـــتـــضــرر غـــيــر

تخصص. ا
القانون بعيد عن الدستور كبعد
االستـقرار عن العـراق فال توجد
مــــادة من مـــواد الــــدســـتـــور ال
( (142تؤيده رعم انه ((القانون
االعــــلى واالســـمـى في الـــعـــراق
ويـكـون مـلـزمـا في انـحـائه كـافة
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امـوالـهم ولم يـشـر الـقـانـون الى
امــكـانــيـة قـيــامـهم بــاالعـتـراض
ــكن وبــتــقــديـري الــشــخــصي 
االعـــــتــــراض فـي حــــالـــــة كــــون
ـــتـــضــــرر لـــيس مـن الـــدرجـــة ا
الــثــانــيــة فــضـال عن امــكــانــيــة
الطـعن بدسـتوريـة القـانون لدى
احملـكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا عن
طـريق مـحـامي بـدرجـة ج ... مع
الــعــرض انـهم غــيـر مــشـمــولـ
بــاالحـتــفـاظ بــدار ســكن واحـدة
وكل مــا عــداهم مــشــمــول بــهـذا

احلق
÷«d²Žô« oŠ

ـشــمـولـون بـالــقـائـمـة الــسـادة ا
ـتضـمنة  (52 ) اسـما ينـطبق ا
عـلـيهم مـا يـنطـبق عـلى القـائـمة
االولى تـمــامـا عــدا ان الـقــانـون
مــنــحـــهم حق االعـــتــراض لــدى
اللـجنـة ليـثـبت انه تمـلك امواله
بـــشـــكل مـــشـــروع ولم يـــحـــصل
ـنـصب عــلـيـهـا بــسـبب تـولــيه ا
ـثال يـثـبـت انـها وعـلى سـبـيـل ا
جـاءته ارثـا او عن طـرق الـشراء
او عن طـــريق جـــمـــعـــيـــة بـــنــاء
ــســاكن وغــيــر ذلك واذا وجــد ا
قـرار اللجـنة غـير منـصف يطعن
فـــــيه امــــام الـــــقــــضــــاء االداري
خـــــالل  30 يــــــوم مـن تــــــأريخ
يـــومـــا صـــدور الـــقـــرار او  60 
لـلــمـقــيـمـ خــارج الـعـراق ومن
فيـد الذكـر ان محكـمة الـقضاء ا
ـتــضـرر مـتـبـلـغـا االداري تـعـد ا
منذ يـوم تبلـيغه او تـعده مبـلغا
دون تــــبـــلـــيـغ عـــنـــدمــــا تـــثـــبت
افتراضـا علـمه بالقـرار وللـمزيد
يـتم االطالع على قـانون مـجلس
شــورى الــدولـة لــعـام  1979وال
شـك بــأن االعــتــراض يـــتــضــمن
الـوثـائق االصـلـيـة واالدلـة الـتي
تـثـبت ما جـاء باالعـتراض .. مع
الـعـرض ان قانـون احلـجـز نـشر
في جريـدة الـوقـــائع العـراقــــية
يوم 2017/9/18 وبالـتالي فأن
االعـتراضات سـيتم رفضـها بعد
والقانون اعطى2018/9/17
اللـجـنـة سنـتـ لـلحـسم بـعـدها
ـلـفات الى الـقـضاء ومن حتال ا
ــفـيـد الــذكـر ان هـذه اجلـوانب ا
الـشـكـلـيـة تـشمـل جمـيع من ورد

اســمـه في الــقــانــون بــرمــته مع
ــســـاءلــة الــعـــرض ان هـــيــئـــة ا
تـــأخـــرت فـي اصـــدار االســـمـــاء
ورئـاســة الـوزراء ســتـتــأخـر في
اصـدار الــتـعــلــيـمــات وتـشــكـيل
الـلـجــنـة وهـذه كـلـهـا مـحـسـوبـة

عترض شكال على ا
تــبــرز في اجلــوانب الــشــكــلــيــة
مـــعــضـــلـــة حــقـــيــقـــيــة وهي ان
سـفـاراتـنـا في اخلـارج ال تـصدر
شهـادة احلـيـاة وال تمـنح وكـالة
لـــلــبــعـض وكــالـــعــادة دون امــر
قـضائي ألن الـقـضـاء ال يـقبل ان
ـوت (بال يـحـكم عـلى انـسـان بـا
شـهادة حـياة) وحـقيـقة ال اعرف
اجلـهة الـتي اصدرت هـذا القرار
وأعــتـقـد انـهـا وزارة اخلـارجـيـة
ـعـرفـة اجلـهة ـعـونـة  ونـطـلب ا
ـكن الـتي اصــدرته وبــالـتــالي 
الطـعن به لـدى محـكمـة القـضاء
االداري. الــــســــادة الــــلــــذين هم
اعــــضــــاء الــــفـــــروع فــــأعــــلى /
احملافظون / الـعمداء فأعلى في
االجـــهــزة االمــنـــيــة  مــدراء امن
احملــــــافــــــظـــــــات / مــــــدراء امن
االقــــضــــيــــة / مــــدراء اقــــســــام
التـحـقـيق في اخملـابرات واالمن
اخلـاص واالسـتـخـبارات واالمن
الـــعـــام وفـــدائـــيـي صـــدام فـــهم
مـشـمـولـون بـفـقـرة بـيت الـسـكن
ــوضـــحــة في بــدايــة الــواحــد ا
ـقــال فــضال عن ان حــقــهم في ا
ـــوجب االعـــتـــراض مـــكـــفـــول 
الــضـوابـط الـشــكــلـيــة في اعاله
كما يـحق لهم الطـعن بدستورية
الـــقــانـــون والـــقــرارين  76و88
لـدى احملـكـمـة االحتاديـة الـعـلـيا
وال عالقـــــة لالقـــــارب والــــوكالء
ـوضوعـهم ان الـدسـتـور الذي
نــشــتــمـه (( كــتب بــلــيل  كــتــبه
الـــصـــهــيـــوني فـالن  بــاطل ألن
االحتـالل باطل وكل مـا جاء عنه
فــهـو بـاطل )) هــو دسـتـور رائع
ـئة من مـواده وهـناك في 97 بـا
مـادة واحـدة فـيه تـنـسف مـعـظم
احلقـوق واحلـريات الـتي اقـرها
..مع ذلـك هــــو  ضـــــد مــــواد في
قـانـون احلـظـر  وضد مـواد في
ــسـاءلـة و ضــد قـانـون قـانـون ا

حجز االموال برمته. 
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بــدسـتــوريـة هــذا الـقــانـون لـدى
احملـــكــمــة االحتــاديـــة ســيــلــغي
الـقـانون بـرمته ... ولـكن ? وهذه
االســـهم لـــلـــمـــتـــضـــررين فـــقط.
وخـــصـــوصــا مـن يــحـب مــنـــهم
ـقـاالت النـارية وأعـوام احلسم ا

والسب والشتم.
قبل الدخول في موضوع اسماء
ــشـــمــولــ الــتي تــنــاقــلــتــهــا ا
وسـائط الــتـواصـل االجـتــمـاعي
ــســاءلــة ولم تــؤيــدهــا هــيــئــة ا
ن وســـبق ان عـــلـــقت عــلـــيـــهــا 
يسألني ((انـها قريبة من الواقع
لـكـنهـا غـير دقـيـقة )) واسـتـندت
في ذلك الـى مـعـطـيـات مـنـهـا ان
هـنـاك اسـمــاء مـتـوفـ كـثـيـرين
وفيـها اسم الـسيـد كردي سـعيد
عــبـــدالـــبــاقي الـــذي اعـــــــــــــدم
ســنـة 1979 وفــيه من فـصل من
او غــــادر الـــبـــعث قـــبل عـــشـــرة
سـنـوات من االحـتالل وبـالـتـالي
هــو يـــصــلـح ان يــكـــون نــائـــبــا
لـرئـيس اجلـمـهـوريـة ومنـهم من
حــــكم بـــاإلعـــدام ولـــديه هـــويـــة
مؤسـسـة السـجنـاء السـياسـي
حــالــيــا وهــو يــذكــر ان ســجــنـا
واحــدا ضـمه مع الـســيـد رئـيس
ـساءلـة والعـدالة ومـنهم هيـئة ا
مـن ورد اســــمه مــــرتــــان... امــــا
الـبــاقـون فـهم غـيــر مـتـهـمـ او
ة سوى انتـمائهم مـدان بجـر
نصب لـلبـعث او انهم عيـنوا بـا
ادته الفالني والدسـتور يقول 

خامسا (( مجرد /135
الـــعــضـــويــة فـي حــزب الـــبــعث
ــنــحل ال تــعـد اســاســا كــافــيـا ا
لإلحــــالــــة الى احملــــاكم....)) كل
هـذه االخطـاء (ان صـحت مواقع
التـواصل)) تؤكـد لنـا ان الهـيئة
لم تتعب نفـسها وبـــــــالتالي لم
تـكن ((جهـة كـاشفـة)) كـما يـقول

قانونها.
نـــدخل الى تـــفــســيـــر الــقــانــون
وكـاآلتي الـرئـيس صـدام حـس
واقـاربه حـتـى الـدرجـة الــثـانـيـة
االوالد والـــــبـــــنــــات واالم واالب
واجلـد واجلــدة والـعـم والـعــمـة
واخلــــال واخلــــالـــــة ووكالئــــهم
الـــــذيـن اجـــــروا نـــــقل االمـــــوال
ــــوجـب وكــــاالتــــهم تــــصــــادر
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في مـؤتـمره الـصـحـفي االسـبـوعي يـوم الـسادس من اذار 2018
ساءله وفي تعليقة لرئـيس الوزارء على القائمة الـتي تولت هيئة ا
والعداله اعالنهـا قبل يوم والتي تـتعلق بأالسـماء التي اوردتها
ـشـمـولـ بـالـقـانون رقم (72 هـذه الـهـيـئه والـتي اعـلنـت اسمـاء ا
لسنة2017) اي اسماء مشمـوله بقانون حـجز ومصادرة االموال
ـنـقولـه العـائـده الى اركان الـنـظام الـسـابق وهذا ـنقـوله وغـير ا ا
االسم القانوني كما ورد عند نشره في اجلريده الرسميه جريدة
الوقـائع العـراقيه ولـقد ابدى رئـيس الوزراء تـعلـيقه عـلى االسماء
الـــوارده في تـــلك الـــقـــوائم وبـــ مـــوقف ســـيـــادته من الـــقـــوائم
واالسمـاء وتعـليـقه علـيهـا كذلك كـان هنـالك رأي لوزارة الـداخليه
بــالـنـسـبـة لــلـشـهـيـد مـديــر شـرطـة االنـبـار الـســابق الـلـواء احـمـد
الــدلــيــمي الــذي اغــتــاله داعـش كــذلك كــانت هــنــالك تــعــلــيــقــات
ـان الـدكـتور ـا فيـهم رئـيس الـبـر وتـعـقـيـبات مـن جهـات كـثـيـره 
اجلبوري وفي ذلك نـقول ان هـذه االسماء والـقوائم الوارده فـيها
لـيــست نـهـائــيه  اذ ان الـقـانــون خـول مـجـلـس الـوزراء صالحـيـة
اده ـذكور بـا اصـدار تعـليـمات لـتسـهيل تـنـفيـذ احكـام القـانون ا
ادة الـسادسه مـنه وكـذلك اوجب الـقـانون في الـفـقـره ثالـثـا من ا
ـثــلــ من االمــانه الــعـامه االولى تــشــكــيل جلـنـه وزاريه تــضم 
ـاليه ال تـقل درجاتهم عن جمللس الوزراء ووزارة الـعدل ووزارة ا
ـال ولم يـحـصل ن تـمـلك ا مـديـر عـام حـيث لـكل ذي مـصـلـحه 
ـنـصب عـلى ان يـكـون االعـتـراض امـام هذه عـلـيه بـسـبب تـوليه ا
الـلـجـنه خالل مـدة الـسـنه من تـاريخ نـشـر الـقـانـون فـي اجلـريده
الرسـمـيه بـتاريخ  2017/9/18 واالمر لـم يقف عـنـد هـذا احلد اذ
يجـوز للـمتـضـرر من قرار الـلجـنه الوزاريه اذا كـان القـرار الذي
اصــدرته لم يـتــضـمن اجــابـة طــلـبه في اعــادة االمـوال عــلـيه حق
ن كان داخل الطعن بقرار اللـجنه امام القضاء خالل  30 يوما 
ن هم خارج العراق وسيكون للمحكمة القول العراق و 60 يوما 
الفـصل في اعـادة هذه االمـوال لصـاحبـهـا من عدمه وذلك يـعني
ان القانون منح مجلس الوزراء واللجـنة الوزارية صالحية تغيير
االسمـاء الواردة في القـوائم وشطب الـبعض منـها وهـذا الطريق
هو الطريـق االداري في تعديل القـوائم واالسماء وهـنالك الطريق
الــقـضـائي اذ لـلــمـحـكـمــة اعـادة االمـوال ألصـحـابــهـا وفي حـالـة
اصدار اللـجنة قـرارا برفض الطـلب باعادة االمـوال الى صاحبه
اذ للمتـضرر الطعن بقـرار اللجنه امـام احملكمه وللمـحكمه القول
الفصل في ذلك كذلك ال بد ان نالحظ ان هذا القانون جاء ليحل
محل قراري مجلس احلكم ( 76و 88 لسنة  2003) حيث سببت
اضطرابا وغموضا تـرتب عليه شمول العسـكري من رتبة عقيد
فــمـافــوق واصـحــاب الـدرجــات اخلــاصـة وجــمـيع الــعـامــلـ في
االجهزة االمـنية وجمـيع منتـسبي حزب البـعث فلقـد حتدد قانون
صـادرة بصـدام حس و 52 شخـصا فـقط ويـكون ذلك ايـضا ا
القـاربــهم من الـدرجـة الـثــانـيـة ولـيس الـدرجـة الــرابـعـة كـمـا كـان
معموال به امـا الباقـ فيكون حـجزا وليس مصـادرة وعلى فئات
مـحــددة هي عــضــو الــفـرع فــمــا فــوق ولـيـس جـمــيع احلــزبــيـ
واحملـافـظـ ولـيس جـمـيع الـدرجـات الـعـلـيـا في احملـافـظـة ورتـبة
الــعـمـيــد ومـا يـعــادله في االجـهــزة االمـنـيــة اخلـمـســة اخملـابـرات
نصب واالمن اخلاص والعام والعـسكري والفدائـي ومن كان 
مدير امن مـحافظـة وقضاء ومـدير قسم حتقـيق في اجهزة االمن
ن يــعــمل بـهــذه االجــهـزة فــقط وال يــشـمل وال يــشــمل غـيــرهم 
ن يـعمـل بهـذه االجـهـزة اما بـالـنـسـبة لالسـتـخـبارات االخـرين 
الـعسـكـرية فـالـذي يعـمل بـها بـدرجـة عمـيـد فقط ال يـشـمل الرتب

االخرى العاملة في االستخبارات.  
وقـد قــضى الـقـانـون بـتــشـكـيل جلـنـة من االمــانـة الـعـامـة جملـلس
الـــوزراء تــــتـــولى اعــــفـــاء دار  ســـكن واحــــدة لـــعـــائــــلـــة  يـــتم
صادره  400 متـر ودفع قيـمة  209 متـر بسـعر شمـــــــــولهم بـا

السوق  .
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بغداد

تـعـلن دائـرة الـعيـادات الـطبـيـة الـشعـبـيـة عن وجود
فــرصـة اســتــثـمــاريــة لــتــأهــيل وتـشــغــيل مــخـتــبـر
استشاري طـبي في حي اليرموك (مـجاور مستشفى
الـيرمـوك الـتعـلـيـمي/ ضمن بـنـايـة العـيـادة الطـبـية
الــشـــعــبـــيــة ) فــعـــلى الـــراغــبــ مـن ذوي اخلــبــرة
واالخـتصـاص (شـركات وأشـخـاص) مراجـعـة دائرة
العيادات الطبية الشعبية في منطقة االسكان/غربي
بغـداد / شعـبة الـعقـود مجـاور دائرة كـهربـاء بغداد
الــكــرخ لالطـالع عـلـى الــشــروط وتـقــد عــروضــهم

تمـهيدا" لـلتعـاقد بصـيغة الـشراكة مع الـدائرة وفقا"
ادة (الثالـثة) من قانون ألحـكام الفقـرة (ثالثا") مـن ا
العيـادات الطـبية الـشعـبية رقم (89) لـسنة 1986 
ـعدل علمـا" ان اخر موعـد الستالم العـروض نهاية ا
الــدوام الــرســـــــــــمي لــيـــــــــــــــــــــوم اخلــــــــمــيس
ــصـــــــــــادف 5/ 4/ 2018  عــلى ان يــتــحــمل من ا
تـرسـو عـلـيـة  الـفـرصـة االسـتـثـمـاريـة اجـور الـنـشـر

وإلعالن.
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اعالن  ( للمرة الثانية) 
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