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جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
نـاقصة بعد تقد هـتم شراء وثائق ا ٤. بامكان مـقدمي العطاء ا

طلب حتـريري الى الـعنـوان التـالي )محـافظـة بغـداد / قسم الـعقود)
وبعـد دفع قيـمة الـبيع لـلوثـائق البـالغـة لقـاء مبـلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠)

(خمسمائة  الف دينار عراقي ) 
٥. يـتم تـسـلـيم الـعطـاءات / الى الـعـنـوان الـتالـي محـافـظـة بـغداد /
االسـتـعالمات االلـكتـرونيـة /الـطابق االول في الـساعه ١٢ ظـهرا  من
ــديـــنــة بـــغـــداد يــوم اخلـــمــيس ٥ / ٩ / ٢٠١٩ الــتـــوقـــيت احملــلـي 
ـتأخـرة سوف ترفض وسـيتم فـتح العـطاءات بـحضور والعـطاءات ا
ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد مقدمي العطاءات او 
/ قـسم الـعـقـود السـاعه ١٢ ظـهـرا من يـوم  ٥ / ٩ / ٢٠١٩ او الـيوم

الذي يليه  
٦- يـجب ان تتـضمن الـعـطاءات ضـمـان للـعطـاء عـلى شكل ( خـطاب
ضمـان او صك مصـدق او سفـتجـة)   للـمنـاقصـة في اجلدول  صادر

ركزي . عتمده لدى البنك ا من احد مصارف بغداد ا
ــتـعــاقـدة  كــافـة الــرسـوم ٧. يــسـتــقــطع من مـســتـحــقــات الـشــركـة ا
ــشـار الــيـهـا فـي الـقـوانــ واالنـظــمـة  والـتــعـلــيـمـات والــضـرائب ا

العراقية
ناقـصه عطلة رسمية فـيكون موعد الغلق ٨. اذا صادف موعد غلق ا

باليوم التالي
٩. كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به

١٠. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة
١١. يـستبـعد أي عطاء لـم ينظم حسب الـوثيقـة القياسـية وبضـمنها

ماثلة)  (السيولةالنقدية ,االعمال ا
con ــراســلــة  عــبـر الــبــريــد االلــكــتـروني ١٢. لـلــمــعــلــومـات تــتم ا

(.baghdad.iq)

ناقصة اجور النشر واالعالن. ١٣. يتحمل من ترسو عليه ا
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١. يسـر مـجلس مـحـافظـة بـغداد/ مـحـافظـة بغـداد االعالن مـشاريع
بــــنـــاء مــــدارس ضـــمـن قــــــاطــــع مـــــــديـــريــــة تـــــربــــيـــة (الــــكـــرخ
ـوازنـة االسـتـثـمـاريـة لـسـنة ٢٠١٩ ـدرجـة ادنـاه ضـمن  ا الـثـانـيـة)ا
ــؤهــلـ وذوي اخلــبـرة تــقـد فـعــلى كــافـة  مــقـدمـي الـعــطـاءات ا

شاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية عطاءاتهم لتنفيذ ا
ـؤهلـ والـراغـبـ في احلـصـول على ٢. علـى مقـدمي الـعـطـاءات ا
ـشـاريع وجداول الـكـمـيات مـراجـعـة محـافـظة الـوثـائق اخلـاصة بـا
بغـداد الـطابق الـثامن / قـسم الـعقـود خالل اوقـات الدوام الـرسمي

من الساعه ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  .
٣. يـتـضمن الـعـرض ثالث ظـروف/ ظرف الـعـرض التـجـاري/ ظرف
طلوبة  (شهادة العرض الفني / ظرف يتضمن متـطلبات التأهيل ا
ارسـة مـهنه, تـأسيس ,عقـد تـأسيس  ,مـحـضر اجـتـماع  ,اجـازة 
هـويـة تـصـنـيف بـدرجـة سـادسـة انـشـائـيـة نـافذة صـادرة من وزارة
اثله مصدقة التخطيط  ,هوية غرفة جتارة  نافذه , ,تقد اعمال 
ـفوض  ,تـقد ـدير ا ـسـتفـيده ,تـقد مـستـمـسكـات ا من اجلـهه ا
مايـؤيد حـجب الـبطـاقة الـتمـوينـية  ,تـقـد براءة ذمـة معـنونه الى
مـحـافــظـة بـغــداد صـادرة من الـهــيـئـة الــعـامـة لــلـضـرائب)|نــسـخـة
اصلية),وصل الشـراء النسخـة االصلية  ,يتم التـوقيع واخلتم على
ـتـقدمه  ,تـقد كـافـة صفـحـات جـداول الكـمـيـات من قـبل الـشركـة ا
جدول تقدم عمل  ,تكون مدة نفـاذية العطاء٩٠ يوما  ,تقوم الشركة
ـوقع ــكـتــبــهـا مـع ارقـام الــهــواتف وا بــتـثــبــيت عـنــوان مــتـكــامل 
االلـكــتـروني  اخلــاص بـهـا   ,يـجـب ان تـكـون االرقــام مـدونـه رقـمـا
وكـتـابـة وان تــكـون الـكـتـابــة واضـحه وخـالـيــة من احلك والـشـطب
ومـقتـرن بـتوقـيع مـقدم الـعـطاء  ,عـلى الشـركـات االجنـبـية الـراغـبة
نـاقصه تـقد شـهادة تاسـيس وكافـة مسـتمـسكـاتها باالشـتراك بـا
تلـتزم متـرجـمة مـصدقـة من السـفارة الـعـراقيـة في بلـد التـاسيس  ,
الـشركـة بتـقد االسـعار الـنـهائـية  غـير الـقابـلة لـلتـفاوض  ,تـقد

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٠٢
التاريخ: ٤ / ٨ / ٢٠١٩
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رقم ١٤٤١٥ في ٣١ / ٧ / ٢٠١٩ بـناء عـلى مـا جـاء بكـتـاب مـديريـة بـلديـات مـيـسان/ شـعـبـة االمالك ا
ـدرجة تفـاصيـلها تعـلن جلنـة البيع وااليـجار في مـديريـة بلديـات ميـسان عن تـأجير (عـلوة اسـماك) ا
زاد الـعلـني استنـادا لقـانون بيـع وايجار امـوال الدولة ادناه والـعائدة الى مـديريـة بلديـة الكـحالء با
ـزايـدة العـلنـيـة مراجـعـة مديـريـة بلـدية ـعـدل فعـلى من يـرغب باالشـتـراك با رقم (٢١) لـسـنة ٢٠١٣ا ا
الـكـحـالء او سـكـرتــيـر الــلـجـنــة خالل مـدة ٣٠ يــومـا تــبـدأ من الــيـوم الـتــالي من تـاريـخ نـشـر االعالن
مستصحبا معه صورة من البطاقة الشخصية مع التأمينات القانونية التي ال تقل عن ٢٠% من القيمة
زايدة في الـيوم التالي من مدة االعالن الـساعة العاشرة قدرة لبـدل االيجار لكامل مـدته وستجرى ا ا
والـنصف صـبـاحا خالل الـدوام الرسـمي ويـكون مـكـان اجراءهـا في مـقر مـديـرية بـلـدية الـكحالء واذا
ـزاد العلني عـطلة رسمـية فيؤجل الى الـيوم الذي يلـيه من ايام العمل الـرسمي ويتحمل صادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. من ترسو عليه ا
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مجلس القضاء االعلى 
رئاسة استئناف بغداد/ 
الرصافة االحتادية
دائن محكمة بداءة ا

العدد/ ٤٦٣/ب/ ٢٠١٩
التاريخ / ٣١ / ٧ / ٢٠١٩
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ـــدعـي (ســـيف الــــدين عــــدنـــان دحـــام) اقــــام ا
ــرقــمــة ٤٦٣/ب/ ٢٠١٩ الــدعــوى الــبــدائــيــة ا
بلغ الدين والتي يطلب فيها (احلكم بالزامك 
الـــــبـــــالـغ (٥٫٥٢٠٫٠٠٠) خـــــمـــــســــــة ماليـــــ
وخـمـسـمــائـة وعـشـرون الف ديـنـار عـراقي عن
وصل االمـــــــانــــــة بــــــتـــــــاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٩ )
وجملـهـولـيـة مـحل اقـامـتك حـسب شـرح الـقـائم
بالـتبليغ وتـأييد مخـتار بغداد/ الـزعفرانية /م
/ ٩٥٣ دور الـشهـداء الـزراعي وتأيـيـد اجمللس
احملـلي حلي الـزعـفـرانـية تـقـرر تـبـلـيـغك نـشرًا
بـواسطـة صحـيـفتـ رسمـيـت يـوميـت وفي
وافق ـرافعـة ا حـال عدم حـضـورك في موعـد ا
٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ الــســـاعــة ٨٫٠ ســـوف جتــري

رافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول.  ا
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مـشـاكـل دخـيـلـة بـدأت تـطــرأ عـلى الـعـمـلــيـة الـتـعـلـيــمـيـة في الـعـراق
واالزدواج الثالثي احدها وهي تمس الـفئة االهـــــــــم في بناء اال
ــســتــقــبل طــلــــــــبــة الــعــلم الــذين يــرســمــون لــوحـات هـم صـنــاع ا
ساهـمة بالنـهوض بواقع اجملتـمع في كافة مفاصل االزدهــــــــار وا
احلــيـاة وان اهــمــال هــذا اجلـانـب احلـيــوي هــو نــخـر الــعــمـــــــــود
الـفـــــــــقـري الذي يـرتـكز عـلـــــــــيه الـبلـد في تـنشـئة اجـيال عـلمـية
قــادرة عـلـى االرتـقــاء بــالــواقع اخلــدمي والــرقي الــعــلــمي في كــافـة

مفاصل عمل الدولة العراقية.   
ـدارس مـشـكـلـة االزدواج الـثالثي او الـدوام الـثالثي تـعـاني اغـلـب ا
وهـو اسـتـمـرار الـكــوادر والـهـيـئـات الـتـعـلــيـمـيـة لـثالث مـراحل دوام
صـباحـي ومسـائي وثالثي في مـدرسـة واحدة وهـذه ظـاهرة خـطـيره
كونهـا تؤدي الى عدم انـسيابيـة العملـية التـعليمـية بصوره صـحيحة
او بـالـشـكـل الـذي يـحـقـق الـهـدف الـعــلـمي فـالــوقت اخملـصص لـكل
ـنـهج الـعـلـمي حـيث ان الـوقت  اخملـصص حـصـة اليـكـفـي الكـمـال ا
(45) دقـيـقـة  في الـدوام االحادي بـيـنـمـا في الـدوام الـثالثي يـصبح
الكات الـتعليمية اقل من ذلك (30) دقيقة لكل حصـة فظالً عن قلة ا
الكات التعـليميـة كاملة والوقت في في الدوام الثالثي بيـنما تتـوفر ا
ادة العلمية الفـــــــــترة الصبـاحية ويكون الطـالب مهيأ الستيعـاب ا
عـلى عـكس الـدوام الـثالثـي الـذي يـرهق الـطـالب والـكـادر الـتـعلـيـمي
ـواد الـتــرفـيــهـيـة اضــافـة الى ذلك يــؤدي االزدواج الى رفع بــعض ا
ـدارس هو وهي الـتـربـيـة الـفـــــــــنـيـة والـريـاضـة وان االزدواج في ا
جرس انذار ومؤشر خطير ألنـهيار العملية الـتعليمية في العراق اذا
ـشـاكل االخـرى الـتي ـشـكـلـة اضـافــة الى ا لم تـتم مـعـاجلـة  هــذه ا
سـتوى العلمي يعانيـها الواقع التـعليمي الـتي انعكست سلـباً على ا
شكلة تهدد بتراجع خطير للطلبة وهم نواة مستقبل البلد وان هذه ا
ستوى التـعليم وهذا  يهدد بـتراجع مستقـبل البلد كامالً النهم هم
من سـيـقـود دفـة الـتـطـور واالزدهـار والـبـنـاء في بـلـدنـا. وعـلى وزارة
التربية اعـــــــداد خطـة تعليمية مـتكاملة وبتخطـيط استراتيجي بعيد
دى مـنـهـا دراسـة اعـداد الـطـلـبـة الـذي اصـبح فـي تـزايـد مـسـتـمر ا
وعلى ضــــــــوء ذلك يـتم بناء مدارس السـتيعاب الـطلبة لفـك مشكلة
االزدواج الثـــــــــالثي على ان يـتم التــــــــعـاقد مع شركـات رصينة
بـعـيــدا عن الـشـركــات الـتي تـلــكـأت مـســبــــــــقـاً في اجنــاز االبـنـيـة
دة احملددة مع تـشـــــــــكيل غـرفة اعالمية من درســـــــــيـة وفق ا ا
قـبل االعالم الــتـربــوي في الــوزارة يـعـــــــــــمل عـلى اعــداد تـقــاريـر
اعالمـيـة  دوريـة عن نـسب االجنـاز وعـــــــــرض تـلك الـتـقـاريـر عـلى
ـواطن عــلى اطالع تـام بـأجـراءات الــقـنـوات االعالمـيـة لــكي يـكـون ا

وزارة التربية.       

يـتحـدث وزير اخلـارجيـة االميـركي مايـك بومـبيـو عن ثقـته بان بالده
الحة في اخللـيج العربي بوجه ستبـني حتالفا بـحريا يضـمن امن ا

ايران. 
لكن حديث بومبيو يأتي بعـد فشــــــــل دبلوماسي اميركي تمثل في
ـتـحـدة ضد ـشـاركـة في اي جـهد تـقـوده الـواليـات ا ـانـيـا ا رفض ا

ايران. 
كما ان لفرنسا قناة اتصال مباشرة مع طهران تمثلت في االتصال
ـانويل مـاكرون مع الـرئيس االيـراني حسن بـاشـر ب رئـيسـها ا ا

روحاني مؤخرا. 
اي حتـالف بـحـري مـسـتقـبـلي لن يـخـرج كـثـيـرا ان حصل عـن كونه
حتـالـفــا ثـنـائــــــــــيـا بـ امـيــركـا وبـريــــــــــطــانـيـا مع الــتـنـويه بـأن
بريطانيا مشـــــــــغولة تماما بازمة داخلية كبيــــــــرة معروفة تتمثل
في قضيـة اخلروج من االحتاد االوربي وعـدم االستقـرار السياسي
ـا يـفـتـح الـبـاب امـام حلـكـومــة رئـيس الـوزراء بــوريس جـونـســون 

احتمال حصول انتخابات مبكرة. 
ـبـدأ مبـادلة الـنـاقلـة االيراني الـتي حتـتجـزها في ورغم رفض لـندن 
جبل طارق بالناقلة الـبريطانية التي احتـجزتها ايران فقد يكون ذلك

هو احلل النهائي.
وقف االيـراني فقد احـتجزت ايـران ناقلة ـعطيـات عززت ا كل تلك ا
ثـالثة في مـضيق هـرمز في  اظـهار لـسلـطتهـا وسيـطرتـها عـلى مياه

ضيق.  ا
كما وكـانت الزيارة االخـيرة للـوفد االماراتي اليـران والنتـائج الودية
لتلك الزيارة مع اعالن االمارات انسحابها من اليمن مؤشرات على
تراجع االمـارات عن نـهج اجملابـهة مـع ايران الـذي رفعـته وما زالت

ترفعه السعودية.
كل تلــــــــــك التـصدعـات والصـعوبـات ال تعـنـــــــــي ان ايـــــــــران
قد انـتـصـرت ولـكـنـهـا كـما قـــــــلـنـا في مـقـاالت سـابـقـة تـمـلك زمام

بادرة.  ا
يــعـود الـسـبب االسـاسـي لـذلــــــــك بـان الـرئـيـس االمـيـركي دونـالـد
تـرامب ال يـريـد احلـرب لـذلك فـــــــــهـو يـقـود اسـتـراتـيـجـيـة تـشـديـد
الـعقـوبات امال مـنه في ان يأتي االيـرانـيون لـلمـفاوضـات في موقف

ضعيف. 
وقد كان من الالفت لالنتباه انه ردد مـؤخرا ان ايران ال تنتصر في

فاوضات. احلروب ولكنها التهزم في ا
يقـول ذلك في الـوقت الذي يـبــــــــدو واضـحا انه لـيس فقط ال يـريد
احلرب بل ال يـستـطيع بنـاء حتالـفات دولـية حتى من الـدول احللـيفة

الميركا. 
لـكـنه ال يـريـد ابـدا الــتـهـدئـة وقـد سـنـحـت له فـرصـة لـذلك االسـبـوع
ـاضي حـيـنـمـا اتى مـوعـد انـتهـاء تـعـلـــــــــيق الـعـقـوبـات على دول ا
تـتـعـاون مـع ايـران في اجملـال الـــــــــنـووي الـسـلـمي وقـد مـدد ذلك
الـتـعـلـيـق لـكـنه اسـتـبق ذلـك بـفـرض عـقـوبـات عــلى وزيـر اخلـارجـيـة
االيراني محمـد جواد ظريف من اجل ان ال تبـدو اي بادرة للضعف

او التهدئة. 
اتى ذلك بـعـد اسـابــيع فـقـــــــــط من تـوجـــــــــــيه دعـوة الى ظـريف
لــزيــارة الـبـــــــيت االبــيـض في زيــارة كــانت ســتــؤدي الى اخــتـراق
دبــلـومــاسي وانــفــراجــة كـبــرى لالزمــة لــكن ذلك لم يــحــصل لــعـدم

التوافق.
تــبــقى االزمــة مـســـــــــــتــمــرة اذن و تـبــقى ايــران تــتــمــتع بــهـامش
مــنـــــــــــاورة ومـــبــادرة اكــبـــر في اخلــــــــــــلــيـج وفي عــمــــــــــــوم
الشرق االوسط من غير تهديد اميـركي حقيـــــــــــقي لها وحللفائها
لـــكـن مـــا يـــؤلــــــــــم ايـــران هـي الـــعـــقـــوبـــات الـــتي قـــد تـــؤدي في
الـنـهـــــــــــــايـة الى ان تــقـفــز ايـران الى االمــام وتـقــــــــــــوم بـعـمل
يسـحب تـرامب الى دائـرة قرار احلـرب التي ال يـعـرف احد الى اين

نطقة.  كن ان تقود ايران و ا
فـقـد استـفـاد الـنظـام االيـراني من احلـرب الـعراقـيـة االيرانـيـة فـقمع
ـعـارضـة الـداخـلـيـة بـوحـشـيـة وحــصل عـلى تـأيـيـد شـعـبي بـسـبب ا

االلتفاف حول الوطن في حالة احلرب. 
لكن ذلك كان تاريخا مختلفا فالقــــــــــوة االميركية
اقــوى بــكــــــــــثــيـر وبـامــكـانـهــا ان تــــــــــغـيـر
احلـقائق عـلى االرض بـسـرعة اكـبـر. الـفصل
االول من االزمة االيرانـية يكـاد ينتـهي وتبدو
ايران متقدمة فـــــــــيه امـا الفصول القادمة

فال يعرف عددها وال تفاصيلها.


