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بغداد

نبض القلم

(تـكـلم حـتى أراك)..  قـول مـعـروف يـنـسب الى  الـفـيـلـسـوف سـقـراط  قـالـه الحد
تالميـذه عنـدما جـاءه مـتبـختـرا في مـشيه  يـزهو بـشكـله ومالبـسه .. قاله وذهب

مثال الى اليوم ..
عنى نفسه قال أخرون بعده (تكلم حتى أعرفك) ..  وبا

ـعـرفـة البس واالنـاقــة  ال تـعـني شــــــــيـئـا عــنـد سـقــراط  ـظـهـر اخلــارجي وا ا
الشخص ..

ا هو جوهر .. هو أنت .. قصود بالكالم صوتا يصدر  وا هنا .. ليس ا
االنسـان أذا تكـلم أفـصح عمـا في داخـله ..  والكـاتب يفـصح عن شـخصـيته من

خالل كلمته  والفنان من خالل فنه .. وهكذا كل مبدع  ..
وهذا يـطابق  قـوال أخر شـائع أيضـا للـكاتب الـفرنـسي (جورج بـوفون) االسـلوب
هـو الـرجل  قـاله  في الـقرن الـثـامن عـشـر  ويتـردد الى الـيـوم  يـكشف طـبـيـعة

الشخصية وتميزها عن غيرها ..
ــا فــيه االعـمــال الــفــنـيــة واالدبــيـة بــاخـتــصــار .. يـعــني أن كـل قـول   أوعــمل 

ا في داخل االنسان .. واالبداعية بانواعها هو مرآة عاكسة 
ـعــاني واالفـكـار واحـدة  (أو هي مـطـروحــة في الـطـريق كـمـا يـقـول فـإذا كـانت ا
اجلـاحظ) لـكن االسـلـوب يـجـعـل هـذا  الـكـاتب يـخـتـلف عن ذاك  وثـالث مـتـمـيـزا
تاز ـكن أن تعرفه من ب كم كبـير من االعمال  ..  باسـلوب خاص يعرف به و

هارة خاصة في عرض االفكار.
وتـلك الـفكـرة يلـخـصهـا قول شـائع عـند الـعـرب ويضـرب مثال ايـضـا  (لكل مـقام

مقال) ..
والكالم يكشف جوهر االنسان ..

ـوضـوع (الــرجـال صــنـاديق مـغــلـقـة ولـالمـام عـلي قــول مـأثــور أيـضـا في هــذا ا
مفاتيحها الكالم) ..

ويحـضرني في هـذا العـرض القوال  خالـدة اال سلـوب اجلمـيل  للـعبـاس بن عبد
ـطـلب عم الـنبي مـحـمـد (ص) عنـدمـا سُـئل  : أيـهمـا أكـبـر أنت أم النـبي مـحـمد ا

(ص) ? أجاب.. هو أكبر مني  بيد أني أسن منه ..
ـعلـومة بـحلة بـهيـة حافظت لقـد أجاب العـباس عـلى السـؤال بأدب رائع   وقدم ا
على جـمالها طـول الدهر  وأعـطى فيهـا للنـبي محمـد (ص) ما يسـتحق من مقام
كـن أن يقـيس نـفـسه به  ألنه مـنـقـذ الـبشـريـة من الـشـرك والـضاللة كـبـيـر  ال 
ـان والعلم  ومـكارم االخالق   وفي الـوقت نفسه والظالم  ونـقلـها الى نور األ

حافظ على مكانته هو شخصيا ..
بالغـة رائـعة  خلـصت قـيـمة الـرجـل  واسـتـحقـاقـهـما  بـكـلمـات مـعدودة راعت

منزلة كل واحد منهما  وموقعه  االعتباري ...
وخير الكالم ما كان على مقتضى احلال ..

وينـسب الى الشاعر الـعباسي بـشار إبن برد قول (لـكل مقام مقـال) وذلك عندما
أثنى على جاريته (ربابة) العدادها طعاما شهيا فقال فيها ..

ربابة ربة البيت
تصب اخلل في الزيت 

لها عشر دجاجات
وديك حسن الصوت
فعـاب عليه أحد جلسائه  من الشعراء ذلك   وتساءل كيف لشاعر كبير مثلك أن
يقـول هذا الشعـر .. فقال بشـار إن هذا الشعـر عند ربابـة أفضل من قول إمرىء

القيس 
مكر مقبل مدبر معا

كجلمود صخر حطه السيل من عل
 فهذا الشعر في مقامه أقوى .. ولكل مقام مقال 

وعاش هذا القول حيا  الى اليوم ..
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عاهد الستراتيجية في منح االلقاب !!.. أخذت الفضائيات اليوم دور ا
فهي الـتي تطلق على هـذا الضيف لقب (احملـلل السياسي)  وعـلى ثالث (اخلبير
االمـني)  وعـلى ثـالث  (اخلـبـيـر الـسـتـراتـيـجي)  وإن لم يـسـتحـق ذلك  خـاصة
ـسلـحـة برتـبـة عالـيـة  أوخاض حـروبا  أو عـنـدما لم يـكن قـد عمـل في القـوات ا
شارك بـوضع خطط عـسـكريـة  أو أجهض خـطـطا مـقابـلـة للـعدو أو درس عـلوم
االستـراتيجيـات في معاهـد متخصـصة  أو درس فيهـا  أو على صلـة بها  لكي
شـورة والتـحليل  الـقريب مـن الواقع  أو التـحقق في تمـكنه من إعـطاء الـرأي وا

عروض عليه .. وضوع ا ا
وبالـتأكيد هناك من يستـحق بجدارة واستحقاق عـال هذه االلقاب وتكون ساعات
تلقي معهم عبر الشاشة يتعرف من خالل االراء التي مفيدة تلك التي يقضيها ا
ـبني على معطيـات ووقائع واحداث يعرضها يطرحـونها على احلقيـقة والتحليل ا

بدقة وتعليق وشرح معمق ..
ومثلـما هناك من ال يستحق هذه االلقـاب هناك بالتأكيد نخـبة متميزة من احمللل
ـتخـصـصـ في الـعـلـوم الـسـيـاسـية ومـن الصـحـفـيـ واالعالمـيـ يـتـمـتـعون وا
ـعـلـومـة نـاهـيك عـن الـثـقـافة ـهـارة عـالـيـة في الـتـحـلـيـل ومـتابـعـة احلـدث ودقـة ا

وضوعية .. واالختصاص وا
ومثلـما هناك ساعات مفيدة في البرامج الـسياسية مع مثل هؤالء الضيوف هناك
ساعـات ضـائـعـة أيـضـا عـنـدمـا يـظـهـر  فـيـهـا ضـيـوف يـأخـذون فـرصـة  الـتـقد
ا يـعرفه لـلجـمـهوربـهذا الـعـنوان  وهم  يـتـحدثـون حـديثـا عامـا لم يـضف شيـئـا 
ـعنية باالزمة النـاس .. أو يردد ون ما تتنـاقله وسائل االعالم نقال عن االطراف ا
مـوضـوع احلوار وتـصـريـحـاتـهم  وكـأنهم  قـد فـتـحـوا فـتـحا مـبـيـنـا في  الـعـلوم
االستـراتيجية عندما يـقول  قائل منهم مثال .. (كل شيء وارد في هذه االزمة)  
ولـكن لم يـقل ايـهـمـا االقـرب لـلـتــــــحـقق  وفي أي مـسـار تـسـيـر االزمة  وكـيف

تنتهي ...? 
ال يحـتاج مثـل هذا احمللل خـاصة في  الـلقـاءات  القصـيرة ضـمن نشـرة االخبار
أكــثــر من تــرتــيب  الــعـبــارات بــعــنـايــة  ومــتــابـعــة  االخــبــار واالراء والـبــيــانـات
واالحصـاءات عن موضـوع اللـقاء وعـرضهـا بشـكل يوحي أن لـديه رأيا خـاصا 
ـتابع أنه لم يـقدم شيـئا جـديدا مفـيدا  فـيضطـر الى البـحث عن قناة فيكـتشف ا
ـستنـد الى حقـائق ووقائع يـبني عـليـها اخلـبير أخرى أكثـر معـرفة في الـتحـليل ا
االستـراتيجي رؤيته ويخـرج منها اجلمـيع برؤية واضحـة تنم عن فهم لالزمة بكل

ابعادها ومآلها ..  
 تكاد الـبرامج احلوارية السـياسية  تكون واحـدة في أغلب القنوات التـلفزيونية 
وحتى داخل الـقناة الواحدة أيضا  وإن اختلفت التسميات  لكن مقدم البرنامج
تـمـيز فـيهـا  عنـدمـا يكـون محـاورا مـتمـكنـا  ومـلمـا بكل بـامكـانه أن يـكون هـو ا
أبـعـاد احلوار ومـحـاوره وخـلفـيـاته السـيـاسـية  وجـريـئا في فـتح تـاريخ الـضيف
بـايجـابـيـاته وسلـبـيـاته  وماهـرا في كـشـفهـا وتـوضـيحـهـا لـلجـمـهـور  وليس في

تبريرها ..
ولـلـتـدلـيل عـلى مـا أقول .. كـانت بـعض الـبـرامج الـسـيـاسـيـة في  شـهـر رمـضان
ـبـارك جريـئـة في فـتح  تاريخ الـسـيـاسي  والوقـوف عـلى مواقـف معـيـنة فـيـها  ا
فــتـحـولت في جـوانب مـنـهــا الى مـحـاكـمـة عـلـنـة لــلـسـيـاسي  ال تـخـلـو من جـرأة
ـسؤول والـسياسي  والـشخـصية إعالميـة  وموهبـة صحـفيـة كبيـرة  (حتاكم)  ا
ـفـتـوحـة  يتـابـعـها الـعامـة في (مـحـكـمة الـرأي الـعـام) الـتي تواصل جـلـسـاتـها ا
واطن عـلى العكس عندمـا يكون البرنـامج إستعراضـا سياسيا لـلضيف ودعاية ا
مجانـية  أو كأنها مساحات اعالنية خاصة بـالسياسي  يستعرض فيها تاريخه
ـا فـيه من فـضـائح  ويـعـطى كل هـذا الـوقت لـلـتـبـريـر  وبـذلك تـكـون قد قـدمت
ـا علق بهـا منهـا بهذا التـوضيح  وإن لم يكن مـقنعا  أو خدمـة له لبراءة ذمته 
يـتـحول الـبـرنـامج  الى سـاعي بـريـد ليـنـقل رسـائل بـ الـسيـاسـيـ  ولـيس ب

واطن ..  السياسي وا
ـوضوع إذ سـبق أن تـنـاولته هـنـا في (الـزمان)  بل ال أريد أن اتـوسع في هـذا ا

مجرد اشارة سريعة علها تفيد ..
 } } } }
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مـن مفـيـد مـا قـرات  هـذا الفـرق بـ (إن شـاء الـله) و (بـإذن الـله) كـما وردت في
القرآن الكر .. إخترت من بينها هذه النصوص  :

- تـسـتخـدم  (إن شـاء الـله) عـندمـا نـقـوم بانـفـسنـا عـمل شيء مـا  أو نـتدخل به
ـهــتـدون) ..أي أنـهم شــخـصـيــا ..(إن الـبـقــر تـشـابه عــلـيـنــا  وإنـا إن شــاء الـله 

سيقومون بذبح البقرة بأنفسهم ..
) أي أنهم سيدخلون .... - وقوله تعالى ( قال إدخلوا مصر إن شاء الله آمن

وقوله تعالى (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) أي هو الذي سيصبر ..
- أما ( بـاذن الله ) تـكون في عمل لـيس لنـا  أي تدخل فيـه  بل هو تدبـير خارج

عن إرادتنا ..
-  كقـوله تعـالى (من كان عـدوا جلبريل فـانه نزله عـلى قلـبك باذن الـله) .. فنزول

القرآن على رسول الله (ص) ليس له دخل أو يد فيه .. هو من عند الله ..
- وقـوله تـعالى (كـم من فـئة قـلـيـلـة غـلبت فـئـة كـثـيـرة بـاذن الله) .. انـتـصـر الـقـلة

نطق يقول إنهم يهزمون .. بتدبير الهي واال فا
- وقـوله تـعـالى عن جـيــــش طـالـوت (فـهـزمـوهم بـاذن الـله
وقتـل داود جالـوت) .. الـنـصـر كان من عـنـد الـله تـعالى

فقط ..
- وقـوله تـعالى (ومـا هم بـضـارين به من أحـد اال باذن
اللـه) ..فالـسـحر ال يـضـر الـناس اال بـقـضـاء الله وإذنه

فقط ..
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يـاسـ الـيـاسـري ومـتـابـعـة من
قـبل قـائـد شـرطـة ديـالى فـيـصل

كاظم العبادي). 
واضـــــــاف أن (مــــــــديـــــــر قـــــــسم
الــــــــعـالقـــــــات واالعـالم غــــــــالب
الـعـطـيـة والـشـرطـة اجملـتـمـعـية
عنف توجهـا لدار خال الـطفل ا
ــتــابــعــــــــة حــالــته في اســامـه 
ـديـنة مـنـطـقـة كاطـون الـرازي 

بعقوبة). 
q «uð l «u

وبــ الــعــطــيــة انه (فــور نــشـر
حالـة الطـفل اسامـة على مواقع
الـتـواصل االجـتمـاعي تـوجـهـنا
الى مــــنــــزل خـــــال الــــطــــفــــــــل

ووجـــدنـــا اســـامــة قـــد تـــعــرض
لـالعـتـداء اجلـســدي والـتـعـذيب
جتـاوز حــدود الـتـأديب من قـبل

والده). 
واوضح الـعــطــيـة (عــلى الــفـور
اصـطـحـبنـا الـطفـل الى محـكـمة
اســتــئــنـــاف ديــالى لــتـــســجــيل
دعوى قضائيـة بحق والده بعد
عـــرض حــالــتـه الــصــحـــيــة الى
اجلــهــات الـــطــبــيــة و تــدوين
اقـوالـه عـنــد قــاضي الـتــحــقـيق
التـخــاذ االجــراءات الـقــانـونــيـة

بحق والده) .
وافاد العـطية ان (شـرطة ديالى
تـــــتــــابـع عن كـــــثـب مــــثـل هــــذه
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ز نـشرت صـحـيفـة صـنداي تـا
الـبريـطانـية تـقريـرا  للـصحـيفة
لـلويـز كالـيغـان من مخـيم خازر
في اربـــيـل بـــعــــنـــوان (الــــطـــفل
ـــوصل يـــواجه ـــعـــجـــزة في ا ا

معركة جديدة للبقاء). 
وتـقـول الــكـاتـبـة إنـه في خـيـمـة
زرقــاء في احلــر اخلــانق جــلس
طفل صغير بخمول بينما كانت
أخـتـاه تـلـهـوان قـربه. وتـضـيف
أن اسـمه سـلـيـمـان وأن وجـوده
عـلى قيـد احليـاة معـجزة فـمنذ
عــامـ خالل مـعــركـة اسـتـعـادة
ـــوصل مـن تـــنـــظــــيم الـــدولـــة ا
اإلسالمية كان عـمره عدة أشهر
وكـان يـعانـي سوء تـغـذيـة حاد
وكـــان جــســده الـــنــحـــيل يــبــدو
كـجـسـد عـجـوز من شـدة ذبـوله.
وآنـذاك الـتـقطت كـلـيـر تـوماس
ــــــــز صــورته مــصــورة الــتــا
بينمـا كانت أمه حتاول ان جتد
من يـــســـعـــــــــــفه ويـــنـــقــذه من

الهالك. 
وتقول الكاتبة إن (سليمان جنا
عـلى الـرغم من ضـعـفه الـشـديد
حيث أسعفه طبـيب اسمه مهند
أكـرم بــعـقـاقــيـر أنـقــذت حـيـاته
و نــــقـــلـه إلى مــــخــــيـم خـــازر
لــلـنــازحـ عــلى بـعـد 25 مـيال

وصل).  من ا
وبـــعـــد ذلك اتـــصـل أكـــرم الــذي
يــقـــيم اآلن في بــرمـــنــغــهــام في
بـريـطانـيـا بـالصـحـيفـة بـعد أن
رأى صـــورة ســــلــــيــــمـــان عــــلى

صفحاتها. 
وقال الـطبيب لـلصحيـفة (كانت
حـالـته أصـعب حـالـة عـاجلـتـها
لـــيس فــــقط إلصـــابــــته بـــســـوء
التغذية ولـكن لرد فعل أمه فقد

كانت ترفض إطعامه). 
وتـقول الـكاتـبة إن (سـليـمان قد
يبدو اآلن في وزن طبيعي ولكن

كل األمــور األخـــرى في حـــيــاته
غارقة في اليأس). 

وفي اخلـيـمـة التـي يوجـد فـيـها
تـقول أمه إنـهـا (ال تعـرف عـمره
ـــدة الـــتي بـــالـــضــــــــــــبط وال ا
عــولج فــيــهــا وال األدويــة الــتي

تلقاها). 
وتضيف أن (عاملة رعاية كانت
تـاتي إلطــعـام سـلــيـمـان يــومـيـا
حـــــــــــيث كــــانـت أمـــــــه الــــتي
تـــعـــاني مـن الـــصــدمـــة تـــرفض

إطعامه). 
وتـقــول الـكــاتــبـة إنه (ال تــوجـد
مـعــلـومــات عن والـد ســلـيــمـان
حيث قالت أمه لألطـباء إنه كان
أحد مسلحي تـنظيم داعشوقتل
ـوصل) في مــعـارك اسـتـعـادة ا
ز ولكـنهـا أخبرت مـراسل للـتا
أن (والـده كان مـندوب مـبيـعات
لـــلــهــواتـف احملــمــولـــة قــتل في

غارة جوية). 
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وتــقــول الــكـاتــبــة إن جــمــاعـات
حقـوق إنسـان تقـول إن (الكـثير
من أسر مـسلحي تـنظيم داعش
ال يـــســتــطـــيــعـــون الــعــودة إلى
ديـارهم) وتقـول مـنظـمـة العـفو
الــدولــيـة إنه وردت تــقــاريـر عن
اعـتــداء حـراس اخملـيـمـات عـلى

أرامل مسلحي التنظيم.
وفي ديــالى رفع الــطـفل اســامـة
ــعـنـف دعـوى قــضــائــيــة عـلى ا
والــــــده بــــــتـــــوجــــــيـه من وزارة
الــداخـــلــيــة الــتـي زارت الــطــفل

عرفة حجم اصابته. 
وذكرت مديرية شرطة احملافظة
فـي بــيـان امـس إن (مــديـر قــسم
الــعالقـات واالعالم ومــفـرزة من
الشـرطة اجملـتمعـية تـوجها الى
ــــــعـــــنـف اســــــامـــــة الــــــطـــــفـل ا
واصـــطـــحـــبـــاه القـــامـــة دعــوى
قـضـائـيـة في مــحـكـمـة بـعـقـوبـة
بــتــوجــيـة من وزيــر الــداخــلــيـة

احلــــاالت كـــــالــــعـــــنف االســــري
وتعذيب االطفال).

 الفــــــتــــــا الى ان (الــــــشــــــرطــــــة
اجملتمعية وقسم حماية االسرة
والــطـــفل من الـــعـــنف مـــعــنـــيــة
بـــرصــد احلـــاالت اجملــتــمـــعــيــة
ومــعــاجلــتــهــا وفــقــا لــلــقــانـون
اضـافـة الى قيـامـنا بـعـقد ورش
تــوعـيــة وتـثــقــيف لـلــمـواطــنـ
لــــغــــرض االبــــتــــعــــاد عن هــــذه
احلــاالت الـــســـلـــبــيـــة الـــضــارة

بالنسيج اجملتمعي). 
واصـــطـــدم الــشـــارع في ديـــالى
بــصــور انــتــشــرت عــلى مــواقع
الـــتـــواصل لـــطــــــــــفل تـــعــرض

لــلـــضــــــــرب الــشــديـــد من قــبل
والده. 

وذكــر شـــهــود عــيـــان ان (طــفال
يــبــلـغ من الــعــمـر 12 عــامــاً في
مـنــطـقــة الـكــــــــــاطـون تــعـرض
لـــــعـــــنــف مـن قــــبـل والـــــــــــــده
بــــســــبب شــــرائــــــــه من مــــحل
غـذائـية بـ 15 ألف ديـنـار عـلـمـا

انه يتيم االم). 
وذكر الـشهـود ان (هذه احلاالت
بدأت تتزايد بـشكل مخـيف منذ
ــاضي الى يـومــنـا هـذا الــعـام ا
مـن دون تـــــــــــشــــريع قــــوانــــ
حتـــــمي الـــــطـــــفل مـن الــــعـــــنف

االسري).

rO∫ طفل في مخيم خازر في أربيل وفي اعلى الصفحة صورة الطفل اسامة من ديالى
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شـركة بـاشنـيفت الـدوليـة هي الشـركة الـتابـعة لـشركة بـاشنـيفت
شغل للرقعة 12 النفطية الروسية (شركـة مساهمة عامة) وهي ا
(الرقـعة االسـتكشـافية) في جـمهـورية العـراق ضمن عقـد اخلدمة
ـبرم مع شركـة نفط اجلنوب لالسـتكشـاف والتطويـر واإلنتاج وا

(شركة نفط البصرة حالياً) التابعة لوزارة النفط العراقية.
ـؤسـسـات الـعـراقـية بـنـاءاً عـلى مـا تـقدم فـان كـافـة الـشـركـات وا
ـناقصة بارسال العطائات واألجنبـية مدعوة للمشاركة في هذه ا
ــا في ذلك الــشــركـات الــعــراقـيــة الــوطـنــيـة واخلــاصــة وكـذلك
ــاثـلـة الـشــركـات األجـنــبـيـة والــتي لـديــهـا اخلـبــرة في أعـمـال 
ـعمـول بها في نـاقصـة والتي تـسمح بهـا القـوان ا وضـوع ا
جــمــهــوريــة الــعــراق و / أو  في بــلــدهــا ولــديــهــا شــهـادة ألداء

أنشطتها في جمهورية العراق.
ناقصة من قبل :شركة يتم تنظيم إجراءات ا

(Bashneft International B.V.)  
الـعـنوان الـبريـدي : جـمهـوريـة العـراق  بـغداد  اجلـادرية  حي

اجلامعة م٩١٣/ شارع ٢٦  دار ٤٨.
TsygankovAE@bashneft.ru :الــبـريـد اإللـكـتـروني والـهـاتف

+7 (495) 228-15-80, Ext.: 99-589 

شتريات التنفيذي : السيد/ اليكساندر تسيكانكوف مسؤول ا
Bashneft International B.V. :اسم الزبون

ـوعـد لـقـبـول الــعـروض: جـمـهـوريـة الـعـراق  بـغـداد  ـكـان وا ا
اجلـادرية  حي اجلامـعة م٩١٣/ شـارع ٢٦  دار ٤٨ التاريخ:24
سبتـمبر أيلول  2019 من السـاعة التاسـعة صباحـاً الى الساعة

الثانية عشر ظهراً بتوقيت بغداد.
ـوعــد لـفــتح الـعـروض: جــمـهــوريـة الـعــراق  بـغـداد  ــكـان وا ا

اجلـادرية  حي اجلامـعة م٩١٣/ شـارع ٢٦  دار ٤٨ التاريخ:24
سـبتـمـبـر أيـلول   2019 الـسـاعـة الثـانـيـة عـشر والـنـصف ظـهراً

بتوقيت بغداد.
وقع ناقصة يرجى زيارة ا للحصول على وثائق ا

http://zakupki.rosneft.com/node/508285  
ـذكـور أعاله كـمـا ـوقع ا ـنـاقـصــة عـلى ا  وسـيــتم نـشـر نـتـائج ا
. يُتوقع شارك وسيتم إرسالها ايـضاً بالبريد اإللكـتروني إلى ا
ـشـارك ( 3 - 4) أسـابـيع من ان تـكـون فـتـرة دراسـة عـطـاءات ا

تاريخ فتح العطاءات.

BASHNEFT INTERNATIONAL B.V. (a subsidiary of

PJSOC BASHNEFT) is the Operator for Block 12 (Explo-

ration Block) in the Republic of Iraq under the Explora-

tion, Development and Production Service Contract signed

with the South Oil Company (currently – Basra Oil Com-

pany) of the Iraqi Ministry of Oil.

Iraqi and foreign legal entities including Iraqi national and

private companies as well as foreign companies having ex-

perience in works similar by nature to the subject of the

RFQs, which are allowed by the legislation of the Repub-

lic of Iraq and/or by their country of certification to per-

form their activities in the Republic of Iraq, are invited to

participate in the RFQs and submit their bids.

Procurement is organized by: Bashneft International B.V.

Postal address: Republic of Iraq, Baghdad City, Hay Al-

Jamaa, Quarter 913, Street 26, House No 48

E-mail and tel.: TsygankovAE@bashneft.ru; 

+7 (495) 228-15-80, Ext.: 99-589

Procurement Executive: Mr. Alexander Tsygankov

Customer’s Name: Bashneft International B.V.

Bids acceptance time and place: Republic of Iraq, Bagh-

dad City, Hay Al-Jamaa, Quarter 913, Street 26, House No

48, 24th September, 2019, from 09:00 a.m. to 12:00�p.m.

(Baghdad time, GMT+3).

Bids opening time and place: Republic of Iraq, Baghdad

City, Hay Al-Jamaa, Quarter 913, Street 26, House No 48,

24th September, 2019, 12:30 p.m. (Baghdad time,

GMT+3).

To access the Tender Documentation please log on to

 http://zakupki.rosneft.com/node/508285

Notification on the Tender Procedure results will be pub-

lished on the above-mentioned website and will be e-

mailed to the participants. Expected period for reviewing

participants’ bids is 3-4 weeks after bids opening date.

BASHNEFT INTERNATIONAL B.V.
announces the Extension of the RFQs (Public Tender) for

Provision of Salman-2 Well Core Analysis,
Block 12, Republic of Iraq


