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الى الــقــول (وفي كل األحــوال فـإن
االتــفـــاق عــلى الـــتـــخــفـــيض جــاء
ـنـتـج في داخل لـصـالح جمـيع ا
األوبك وخارجـهـا ألنه سيـسهم في
إيـــقــــاف نـــزيـف االنـــخــــفـــاض في
األســعـــار بل ويــؤدي إلى رفـــعــهــا
ـا يتـطلب ئـة  ألكـثر من ثالثـة بـا
استـمرار الـتنـسيق للـسيـطرة على
عروض وعدم إغراق السوق مرة ا
أخرى بطلب من الـرئيس االمريكي
دونــــالـــد تــــرامـب) مـــشــــيــــراً الى
ان(أغـلب دول األوبك اقـتـصـاداتـها
ريـعـيـة وتــعـتـمـد بــشـكل كـلي عـلى
إيرادات النفط لتمويل موازناتها).
مـن جـهـته رجـح الـغـضــبـان تـوقف
انخـفاض أسعار الـنفط وارتـفاعها
رور الوقت. واشار الغضبان في
تــصـريح امس أنه (لــو لم تـخـفض
أوبك اإلنــتــاج لــتــراجــعت أســعــار
الـنــفط إلى مـا بـ  45و 50دوالرا
لـلـبــرمـيل بـالـنـســبـة لـسـلـة أوبك).
وتـــابـع إن (انـــخـــفـــاض صـــادرات
العراق في اآلونة األخيرة ال يرجع
ألسـبـاب فــنـيـة حـيث ان حــقـولـنـا
ـا الـنـفط تـتـمـتع بـقـدرة عـالـيـة إ
يـرجع إلى األحـوال اجلـويـة).وقـال
ان(هـــدفـــنــا الـــوصـــول إلى طـــاقــة
تــصــديــريــة  6.5 مــلــيــون بــرمــيل
يـــومـــيـــا لــكـن عــبـــر مـــراحل).وفي
حـــديــثـه عن اتــفـــاق نــفـط كــركــوك
ــــبــــرم في اآلونــــة األخــــيــــرة مع ا
حــكـــومــة إقــلــيم كــردســتــان  قــال
الغضبان إن (شركة تسويق النفط
العـراقية - سـومو-  تلـقت أسعارا
تــفـــضـــيـــلــيـــة عـــلى الـــرغم من أن
الكـميـات قلـيلـة).واستـأنف العراق
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عـيار النـقدي الـدولي لكل عـمالت العالم هي االتفـاقيـة التي جعـلت الدوالر هـو ا
وجب تلك االتفـاقية وأمام دول العـالم بانها تـمتلك غطاء حيث تـعهدت أمريكـا  

من الذهب يوازي ما تطرحه من دوالرات
و تنص االتفاقية  على أن من يسلم أمريكا  35 دوالرًا تسلمه أمريكا أوقية من

الذهب.
أي :  إنك إذا ذهبت ا

ركزي األمريكي بـإمكانك استبدال  35دوالرًا  بـأونصة من الذهب إلى الـبنك ا
تحدة األمريكية تضمن لك ذلك.... و الواليات ا

وحينها صار الدوالر  يُسمّى (عملة صعبة) و اكتسب ثقة دولية
وذلك الطمئنان الدول لوجود تغطيه له من الذهب

فقـامت  الـدول بجـمع   أكـبر قـدر من الـدوالرات في خزائـنهـا  عـلى أمل حتويل
قيمتها إلى الذهب في أي وقت.....

واســتـمــر الــوضع عــلى هــذا احلــال زمـنًــا حــتى خــرج الـرئــيس نــيــكــسـون في
السـبعينات على العالم فجأة  في مشهد ال يتصوره أحد حتى في أفالم اخليال
تحدة لن تسلم العلـمي ليصدم كل سكـان الكرة األرضية جمـيعًا بأن الواليـات ا

حاملي الدوالر ما يقابله من ذهب
ـتحـدة كـانت تطـبع الـدوالرات بعـيـدًا عن وجود ولـيـكتـشف الـعـالم أن الواليـات ا
غطـاء من الذهب و أنها اشترت ثروات الـشعوب و امتلكت ثـروات العالم  بحفنة

أوراق خضر ال غطاء ذهبياً لها. 
اكينات األمريكية  ثم حتدد أي أن الدوالرات ببساطة عبارة عن أوراق تطبعها ا
قيمة الورقة بالرقم الذي ستـــــكتبه عليها فــــهي  10أو  100أو  500 دوالر.
 بيـنما الثالث ورقات هن نفس القيمـة و اخلامة و نفس الوهم فقط أختلف الرقم

طبوع.... ا
أعلن نيكسون حينها أن الدوالر سيُعوَّمُ 

ضـاربة و سـعر صـرفه سيـحدده الـعرض والـطلب أي ينـزل في السـوق حتت ا
بدعوى أن الدوالر قوي بسمعة أمريكا و اقتصادها

و كأن هـذه القوة االقتـصادية لـيست قوة مسـتمدة من تـلك اخلدعة الـكبرى التي
استغفل بها العالم !!

 فلم تتمكن أي دولة من االعتراض أو إعالن رفض هذا النظام النقدي اجلديد
ألن هـذا االعـتـراض سـيـعـني حـيـنـهـا أن كل مـا خـزنـته هـذه الـدول من مـلـيارات

الدوالرات
ا أعلنه نيكسون  في بنوكها سيصبح ورقًا بال قيمة و هي نتيجة أكثر كارثية 
(Nixon shock) ــيًـا صــدمـة نـيــكـسـون سُــمـيّت هــذه احلـادثــة الـفـاجــعـة عـا
ويـكفيك أن تكتب (Nixon shock) في مـحركات البحث لتـكتشف انها حادثة
كـتــبت عـنـهـا آالف الـصــفـحـات و الـتـحـلــيالت و الـدراسـات ولـكـنــهـا مـغـيـبـة عن

الشعوب
نيكسون قال حينها كلمته الشهيرة : 

(يجب أن نـلعب اللعبـة كما صنـعناها و يجب ان يـلعبوها
كما وضعناها). و ال زال هذا النظام قائمًا حتى اليوم.
أمـريـكـا تـطـبع مـا تـشـاء من الـورق و تـشـتـري به بـضائع

جميع الشعوب
قال بوت :  (أمريكا تسرق العالم)

نـحو  33.5مـلـيـون بـرمـيل يـومـيـاً
وهــذا الــتـــخــفــيض فــيه اجــحــاف
لـلـعـراق واألحـرى أن يـكـون مـقـدار
التـخـفيض من  100الى  120الف

برميل). 
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نذري ان (العراق يصدر وتساءل ا
عــــشـــر صـــادرات األوبـك فـــلـــمـــاذا
ــــقــــدار ربع كــــمــــيــــة يــــخــــفـض 
الـتـخـفـيض) مــضـيـفًـا (اتـمـنى ان
يـكـون اسـتـدراك وزيـر الـنـفط ثـامر
الـغضـبـان في وقت الحق أن يـكون
صحـيحًـا عندمـا نقـلت عنه وسائل
اعالم بـأن الـعـراق سـيـخفض 140
نذري الف برميل فقط ). وخلص ا
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اسـتـغـرب خـبـير اقـتـصـادي حـصة
الـــعــراق مـن قــرار مـــنــظـــمــة اوبك
تخفـيض االنتاج الرامي لـلسيطرة
على الـسوق النـفطيـة موضحًا ان
الـقـرار يــتـضـمن تـخــفـيض حـصـة
ــقـدار  200الف بــرمـيل الــعـراق 
يــــومـــيـــا مـــا يـــعـــنـي ربع كـــمـــيـــة
التـخفـيض جململ دول أوبك. وقال
ـنــذري لـ(الـزمـان) عـبـد احلــسـ ا
امـس ان (قــــــــــــرار دول األوبـك فـي
ـتـضمن اجـتـمـاع جـنـيف األخـيـر ا
ـقـدار 800 خـفـض إنـتـاج الـنـفط 
الف برميل يـوميا وكـذلك تخفيض
نتج اآلخرين من خارج األوبك ا

ــقـدار  400 الف بــرمــيل يـومــيـا
عـلى ان يـصـبح مـجـمـوع الـكـمـيات
قبل التي سـتخـفض مطـلع العـام ا
هو  1.2مليـون برميل يـومياً وهذا
الـــقـــرار ســـيــــعـــيـــد الـــتـــوازن إلى
ـيـة بـعـد أن شـهـدت األســواق الـعـا
ـعروض ـاضـيـة زيـادة في ا ـدة ا ا
أدى الى انـخـفاض األسـعـار بـشكل
كــبـيــر) مـضــيــفًـا (غــيـر ان حــصـة
قررة 200 العراق من التـخفيض ا
الف برميل يوميا تعادل ربع نسبة
الـــتــخـــفـــيض حلـــصــة دول األوبك
بـــالـــرغـم من أن الـــعــــراق يـــصـــدر
بـحدود  3.5مـلـيـون بـرمـيل يـومـياً
من ضــمن حــصـة األوبـك الـبــالــغـة

ـــاضي صـــادرات نـــفط الـــشــــهـــر ا
ـتـوقـفـة مـنـذ عـام بـسـبب كـركـوك ا
خـالف بـ بـغــداد واربـيـل بـعـد أن
تــوصـلت احلــكــومــة اجلــديـدة إلى
اتـفـاق أولي مع أربـيل. في غـضون
ذلك ارتـفـعت الـعقـود اآلجـلـة خلام
بـرنت امس االثـنـ بـعـد أن اتـفقت
ـستـقـل ـنـتجـ ا أوبك وبـعض ا
ـاضي عـلى خـفض يـوم اجلــمـعـة ا

اإلمدادات من كانون الثاني.
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وعـلى الرغـم من ذلك فإن تـوقـعات
ــقـــبل تــظل األســـعــار فـي الــعـــام ا
ضـعيـفـة في ظل حالـة من الـتبـاطؤ
االقـتصـادي.وبلـغت العـقود اآلجـلة
ي برنت 62.03 خلام القيـاس العا
دوالر لـلبـرمـيل بارتـفاع  36 سنـتا
ئة مقارنة مع أو ما يعادل  0.6 با
اإلغـالق الـسـابق.وقـال مـتـعـامـلـون
إن( إغـالق حـقل الــشـرارة الـنــفـطي
في لـيــبـيـا أيــضـا والـبــالغ إنـتـاجه

 315ألف بـرمـيل يـومـيا سـاهم في
دفـع بـرنت لالرتـفـاع).لــكن الـعـقـود
اآلجــــلـــة خلــــام غــــرب تـــكــــســـاس
الـــوســـيط األمـــريــكي انـــخـــفــضت
عشرة سنتات مـقارنة مع التسوية
السـابـقة لـتصل إلى  52.51 دوالر
لـلبـرمـيل متـأثرة بـارتـفاع اإلنـتاج
األمريكي في الوقت الذي ال يشارك
زدهر فيه قـطاع الـنفط األمـريكـي ا
ـعلنـة.وقال بنك في التـخفيـضات ا
مــورجــان ســتـــانــلي األمــريــكي إن
وازنة اخلفض (كاف على األرجح 
الـــــســــوق في الــــنـــــصف األول من
 2019واحلـــيــلـــولــة دون ارتـــفــاع
اخملــزونـــات) مــرجــحـــاً أن (يــبــلغ
برنت  67.5دوالر للـبرميل بـحلول
الربع الثاني من  2019 انخفاضا
من  77.5 دوالر قبـله).وكـان اخلام
األمـريـكي قـد سـجل مـكـاسـب قـوية
اضيـة متلقياً في جلسة اجلـمعة ا

الدعم من قرار أوبك.
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نذري ثامر الغضبانعبد احلس ا

اتـفاقـاً سـرياً بـ سـائرون والـفتح
في تشـكيل احلكـومة ويـــــــجب ان
نــــطـــلع عـــلــــيه وكـــذلــــــــك الـــرأي
العـام). وتابع ان (إتـفاق اجلـانب
ـرشـحــ مـثل كـان عــلى صـفــات ا
عــدم تــرشــيـح أي وزيــر ســابق او
نائب فـائز ولكن هـناك ثالثة وزراء
او مسـؤول حالـي في احلـكومة

التنطبق عليهم الشروط ).
مـــشــــيـــراً الى ان(مــــرشح حتـــالف
الـــبــنــاء لــوزارة الــداخـــلــيــة فــالح
الفياض شغل مـناصب أمنية وهو
ـهـدي ولـيس مـرشح مـرشح عـبـد ا
البـنـاء). ورأى ان (االعتـراض على
الــفـيــاض هـو شـخــصي النه خـرج
من حتــــالف االصـالح) مــــتــــهــــمـــاً
(الـطــرف اآلخــر بـأنه يــحــاول بـكل
ــــؤســــســـة طــــريـــقــــة تــــعـــطــــيل ا

التشريعية) .
واضــــــــاف ان(عـــــــلـى االصالح اذا
اثبت انه يـشكل االغـلبـية ان يدخل
ـرشح ـان ويسـقط ا جـلسـة البر
الـــذين يـــعــتــرض عـــلــيـــهم ونــحن
نـوافق على الـتـصويت الـسري في
داخل اجمللس على الفياض وغيره
رشح البعاد أي احراج عن من ا
الـنــواب وهـو افــضل طـريــقـة حلل

اخلالف).
وتابع (لـيس لدينـا اصرار على اي
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قـررت الـهيـئة الـسـياسـيـة لتـحالف
االصـالح واالعـــــمـــــار تـــــكــــــثـــــيف
الـتــواصل مع الـقــوى الـسـيــاسـيـة
وخـصـوصـا مع حتـالف الـبـناء من
اجل ايــــجــــاد مــــخــــرجــــات الزمـــة
السـتكـمـال الـتـشـكيـلـة احلـكـومـية.
ــكـتب رئــيس حتـالف وقـال بــيـان 
االصالح ان (الـهــيـئـة الــسـيــاسـيـة
لـتـحالف االصالح واالعـمـار عـقدت
اجـتمـاعا برئـاسة رئـيس التـحالف
عــــمــــار احلــــكــــيـم امس االثــــنــــ
اســـتـــعـــرض خالله اجملـــتـــمـــعــون
ــشــهــد الــسـيــاسي في تــطـورات ا
الـعـراق ومــلف تـشـكــيل احلـكـومـة
ومأسسة التحالف فضال عن بحث
الــواقـع الــتـــنــمـــوي واخلــدمي في
بـــعـض احملــافـــظـــات) مـــوضـــحًــا
ان(االجــتـمــاع خـرج بــقـرارات عـدة
مــنــهــا تــأكــيــد احلــضــور الــفــاعل
لــلــنـــواب وعــدم تـــعــطــيـل اعــمــال
اجملـــلـس الـــنـــيــــابي  وتـــكــــثـــيف
الـتــواصل مع الـقــوى الـسـيــاسـيـة
وخصوصا حتـالف البناء من اجل
ايـجـاد مـخـرجات الزمـة السـتـكـمال
الكابينة احلكومية وجرى التأكيد
كـون الـتركـماني في عـلى تمـثـيل ا
ـأسسة احلكـومة  والـسير قـدما 
ـــواقف الـــتــــحـــالف وتــــوضـــيـح ا

السياسية للرأي العام).
واضـــاف ان (اجملـــتــمـــعـــ قــرروا
تشكيل جلنة مختصة من التحالف
لــــدراســــة مـــوضــــوعــــة مـــجــــالس
احملـافـظـات  وتـشــجـيع احلـكـومـة
عـلى دراسة آلـية اعـتـماد تـوقيـتات
واضــــحـــة لــــنــــقل الــــصالحــــيـــات
الحـظــة االشــكــالــيـات ودعــوتــهــا 
وســـــــبب االخـــــــفــــــاق فـي بــــــعض
احملافـظات).كمـا ناقش اجملتـمعون
رئــاسـة كــتــلـة االصالح الــنــيـابــيـة
وفــتـح بــاب الـــتــرشـــيح لـــلـــنــاطق
الــرســمي لـــهــا واســتــكـــمــال عــمل
اللـجان اخملـتصـة. في غضون ذلك
ـح الــــنـــــائب عـن إئــــتـالف دولــــة ا
الـقـانـون عـبـد الـهـادي مـوحـان الى
امكانـية حصول إتـفاق (سري) ب
حتـالـفي ســائـرون والـفــتح  بـشـأن

تشكيل احلكومة.
WO uJŠ WMOÐU

وقـال مـوحـان في تصـريح امس ان
(اخلالف بشأن الكابـينة احلكومية
بـسـيط ورئـيس الـوزراء عـادل عـبـد
كن له هـدي مخول بـاالختـيار و ا
تـغــيـيـر اي مــرشح بـحــسب رؤيـته
وقـنـاعـته وبـإمـكـان اي طـرف غـيـر
مــــقـــتـــنـع بـــاي وزيــــر إقـــالــــته في
ان).وأضـاف  ان (هناك خالفاً البر
وتـوتـراً والــبـعض يـقــول ان هـنـاك

ان. وقال باحلقوق الـتقاعدية لـلبر
مــكــتب احلـــلــبــوسي في بــيــان إن
احللـبوسي(حضـر جلسـة احملكمة
االحتاديـة الـعـلـيـا للـنـظـر بـقـانون
مـجلس الـنواب وتـنازل عن الـدفاع
فـي الــفــقــرة اخلـــاصــة بــاحلــقــوق

ان). التقاعدية للبر
مـضـيـفًـا ان احلـلـبـوسي شـدد على
(ضـرورة شــمـول الــنـائب بــقـانـون
ـوظـفي ــوحـد أســوة  الـتــقـاعـد ا

الدولة).

مرشح سواء الـفياض للـداخلية او
قــصي الــســهـيـل لـوزارة الــتــعــلـيم
الـعـالي ولكـن هذا يـكـون بـطلب من
رئــــيس الــــوزراء الـــذي قــــال انه ال

تغيير في االسماء) .
W¹bŽUIð ‚uIŠ

وبحـسب مـوحان فـإنه (ليس هـناك
اي اعتراض على السهيل حتى من

حتالف سائرون ) .
واوضـح ان (هـــنـــاك تـــسع وزارات
لـتـحـالف االصالح ومـثـلـهـا لـلـبـناء

وثـالث وزارات لــــلــــكــــرد وواحـــدة
قـرران يعقد لالقليـات). وكان من ا
مــجــلس الــنــواب جــلــســة جــديـدة
االحـد على امل الـتـصويت عـلى ما
تـبــقى من وزراء في حـكـومـة عـادل
ان هـدي اال ان رئـاسة الـبـر عـبـد ا
قــررت تــأجــيل اجلــلــســة الى يــوم
ــقــبل.من الــثالثــاء من االســبـوع ا
جـهـة اخـرى تـنـازل رئـيس مـجـلس
الـنــواب مـحــمــد احلـلــبـوسي  عن
الـــدفــــاع  عن الـــفــــقـــرة اخلـــاصـــة

كاتيوشا

بغداد
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تعيش مـصارفـنا االهـليـة اخلاصـة مرحـلة حسـاسة جـدا حتتـاج فيـها كـسب ثقة
الـزبائـن واجتـذاب ودائعـهم ومـدخراتـهم وتنـشيـط فعـاليـاتهـا االقـتصـادية لـتؤدي
ركزي رعايتها وتسهيل طلوب من البنك ا رتـقب في التنمية ولذا فان ا دورها ا
اجراءاتهـا في التعامل مـع الناس وليس تـعقيدهـا لتدفعـهم للهروب مـنها وايقاف

التعامل معها.
صارف ركزي وطالب ا نقـول ذلك بعد ان اطلعنا على تعليمات اصدرها البنك ا
االهـليـة بـتـطـبـيـقـهـا  حـرفـيا  واال فـانـهـا تـتـعـرض  الى عـقـوبـات صـارمـة وقامت
طـالبـة الزبـائن بتـنفـيذ هـذه التـوصيـات وصحـيح ان هدفـها ـصارف بـدورهـا  ا
نبـيل  ويتمـثل برصـد حركة غـسيل االموال  الـذي تقـوم به ديناصـورات السحت
ركـزي وعلى نـطقي ان الـبـنك ا احلرام ودواعش الـسيـاسـة لكن الـغريب وغـيـر ا
الـرغم من وجــود نـخـبـة من اصــحـاب اخلـبـرة واحلــكـمـة وقـعــوا في فخ الـروتـ
اليـة ب فنرة واخـرى وفي الوقت الذي ونفـذوا ما اسمـوه بتحـديث احلسابـات ا
ـال الـعـام من ـركـزي ومـعـيــته بـان لـديـنـاصــورات نـهب ا يـدرك مـحـافظ الـبــنك ا
ليارات  خلارج الـبالد بالف  وسيلة الطـرائق واالساليب التي جتعـلهم يهربـون ا
وطـريـقــة ويـخــرجـون مـن هـذه االجـراءات االحــتـرازيــة مـثل خــروج الـشــعـرة من
ـواطن الـبــسـيط الـذي التـتـجـاوز الــعـجـ كـمـا يـقــولـون ويـتـحـمل هــذا الـروتـ ا
حـسـاباته مـئـات الـدوالرات بـعـضـهـا في دفـاتـر تـوفيـر يـلـجـأ لـهـا الـفـقـراء وليس
ليارية ويتطلب منه في ضوء التعليمات اجلديدة في كل مرة اصحاب االرصدة ا
ـقـدسـات االربـعـة وجواز الـسـفـر وصـوراً مـلـونـة وملء تـعـهـدات بـبـصـمة جـلب ا
االبـــهام وتـعبئة استمارات تزدحم باالسئلة الـبعض منها ينتهك اخلصـــــوصية

سألة والعدالة ...  تذكرنا باستجـــوابات ا
فــهل يـعـقـل هـذا يـاخـبــراء الـبـنك ان يــحـاكم كـمــا يـقـول  دريــد حلـام وهـو يـؤدي
واطن البسيط المتالكه لـيرة واحدة ويترك من اختلس شخـصية غوار الطوشـة ا
لـيارات وهـربـها بـطـائرات وشـاحنـات وسـفن وزوارق وحتت  انظـار الـسلـطات ا

كلها.
ـصارف ـركـزي ان مـعـانـاة واحـراجـات مـوظفـي ا هل تـعـلـمـون يـاسـادة الـبـنك ا
ـواطنـ بـسـبب تـطـبـيق هـذه االجراءات كـبـيـرة ومـخـجـلة بـل تصل االهـلـيـة مع ا
لـدرجـة الـتذمـر والـشـجـار والـتـفـكـيـر اجلـدي بـايـقـاف  حـسـابـاتـهم وغـلـق دفـاتر
التـوفير وكان االجدى بالبنك ان يطبق هذه االجراءات على اصحاب احلسابات
ريـبة والتي تـثير تواضـعة واالصح على  حـركة احلسـابات ا الضـخمة  ولـيس ا

الشك والريبة... 
صارف اخلاصة ارحموا الناس من هذا الروت وارحموا ا
من تعـقيد االجراءات واشـغالهم بامـور شكليـة هي مضيعة
لـلـوقت ولــلـجـهــود ولـلـورق.. وانـتم تــعـلـمــون كـيف يـهـرب
اللـصـوص  الكـبـارملـيـاراتهـم  وكيف يـغـسلـون امـوالهم

بدموع ودماء الشرفاء في هذا الوطن.
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اتصل بي احـد اصدقائي طالبا مني ان اكتب كلمة عن اعتصام موظفي العقود
شـكـلـة فروى لي واالجـراء الـيومـيـ الـعامـلـ في وزارة الـكـهربـاء.سـالـته عن ا
الك الدائم خـاصة وانهم قـضوا سنوات انهم يـطالبـون الوزارة بتعـيينـهم على ا
عديـدة تصل الى سبعة وثمانية اعـوام دون حصول اي تغيير في وضعهم.ولعل
ـوظف قد ـيز الـعامـل في وزارة الـكهـربـاء بصـفة عـقد او اجـر يومي ان ا ما 
وعنـدهـا لن جتـد عائـلـته اي مـعيـل لهـا.وحـدثني يـتعـرض حلـادثـة تودي بـحـياته
ـتــحـمس لــلـتــظـاهـر واالعــتـصــام عن شـهـداء خــسـروا حــيـاتـهم و صــديـقي ا
ت لرحيل شخص خدم وزارة الـكهرباء ثم توفي جراء نسـيانهم. في احلقيقـة تا
العـمل دون ان يحصل عـلى حقوقه.ويبـدو ان موظفي الـعقود واالجراء الـيومي
الك لن يرفع يريـدون ان يحـسـوا باالمـان الكـامل ال سـيمـا وان تـعيـينـهم عـلى ا
كـما روى لـي صديـقي رواتـبهم كـثيـرا.وكـأنهم يـرسـلون رسـالـة بلـيـغة لـلـحكـومة
ـيـزانـية شـيـئـا في بـلد يـتـمتـع بقـدرات مـالـية مـعـروفة. ولـلوزارة انـنـا لن نـكلف ا
وتـمنـيت لو اني سـمعت شـهادة احد وعـدت صديـقي ان اكتب عن هـذه القـضية
تـوف من الـعقود او االجـراء اليـوميـ لكني قـررت مبـدئيـاً قول رايي في هذا ا
ـوضـوع ومـتابـعـة مـا سـيحـصل في االيـام الـقـادمة. عـلـمت ان الـوزارة طـالبت ا

لـكن خـطوة بتـعـي مالكـاتهـا من العـقـود واالجراء الـيومـي
حقـيقـيـة لم تتـخذ عـلى ارض الـواقع.وانا اتـمنى ان تـبادر
احلكـومـة الى تـعيـيـنـهم على مـالك الوزارة الـدائم وانـهاء
معـاناتهم.ويبدو ان موظفي العقود شـكلوا تنسيقية باسم
كـمـا تـطالب التـثـبيـت حقـنـا.تطـالب الـوزارة بخـطـوة جادة

شروع. وقف ازاء مطلبهم ا احلكومة 
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) تـبدأ اعـتبارا من الـيوم الـتالي لـنشر ـدرجة ادنـاه في محـافظـة (بغداد) في الـيوم (الـثالث ـشيدات ا تعلن الـشركـة العـامة الدارة النـقل اخلاص عن اجـراء مزايـدة علـنية لـتأجـير ا
كـن احلصول علـيها من قسم الـشركة اعاله لقـاء مبلغ (٥٠٠٠) دينـار غير قابـلة للرد. عدل والـشروط التي  ـرقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا االعالن وفقا لقـانون بيع وايجـار اموال الدولة ا
زايد كتـاب يؤيد براءة ذمـته من الضريـبة معنـون الى (الشركة الـعامة الدارة النـقل اخلاص) وهوية فـعلى الراغبـ احلضور في السـاعة العـاشرة في مقر الـشركة اعاله وان يقـدم ا
وحدة وبطاقة السكن (النسخة االصلية) ودفع التأمينات القانونية البالغة ٢٠ %مضروبا في عدد سن العقد ويتحمل من دنية وشهادة اجلنسية او البطاقة الوطنية ا االحوال ا

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا زايدة اجور خدمة بنسبة ٢ % كذلك ويتحمل الناكل فرق البدل علما اذا صادف موعد ا ترسو عليه ا
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مدة االيجار سنتان ... يدفع على شكل قسط واحد لكل سنة


