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ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا تـعـلن ا
لالنــتــخـــابــات عن الــبــدء بــاســتالم
قوائم مرشـحي االحزاب الـسيـاسية
والـتـحــالـفـات االنــتـخـابــيـة اجملـازة
ـرشح فردة (ا رسمـيا والقـوائم ا
) الـراغــبـ بـالــتـرشـيح ــسـتـقــلـ ا
النـتـخـابـات مـجـالس احملـافـظــــــات
ابـتــداء ـنتـظـمة بـأقـليم ٢٠٢٠  غـيـر ا
مـن تـــاريـخ ٢٠١٩/١٠/٨ ولــــغــــايـــة

. ٢٠١٩/١١/٥
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نظرا لـفرض حظر التجـوال يوم اخلميس ٢٠١٩/١٠/٣ ولعدم نـشر اعالن شركة التأم
زايدة مـن تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣ لـذا اقتضى نـشور اعاله تـعتـبر فـترة اجـراء ا الوطـنيـة ا

التنويه.  

W U Ë r UF « d¹b*«

ـوصـوفة ادنـاه في مـحافـظـة بابل/ تـعـلن شركـة الـتأمـ الـوطنـيـة/ شركـة عـامة عن تـأجـير قـطـعة االرض ا
دة (١٥) ـسلح والطابوق و هدية واالكراد لـغرض انشاء سوق عصـري مكون من طابقـ من الكونكريت ا ا
عـدل ويكون ـساطـحة وفق قـانون بـيع وايجـار  اموال الـدولة رقم ٢١ لـسنـة ٢٠١٣ ا سنـة عن طريق نـظام ا
صدقة من قبل البلدية والدوائر عدة لـهذا الغرض وا البناء والتشييد وفقا لـلكشوفات واخملططات الفنية ا
سـاطحـة دون بدل شـيدات الى الـشركـة عنـد انتـهاء مـدة ا ـساطح وتـؤول كافـة ا ذات العالقـة وعلى نـفقـة ا
زايـدة العـلنيـة مراجعـة الشـركة خالل مدة (٣٠) يـوما تـبدأ من اليـوم التالي فعـلى من يرغب االشـتراك في ا
قدرة من بدل لنشـر االعالن في الصحيـفة مستـصحبـا معه التأمـينات القـانونية الـبالغـة  ٢٠ % من القيمـة ا
ـزايدة في الساعـة العاشـرة صباحا من الـيوم التالي االيجار لـلخمس سنـوات االولى من العقـد وستجرى ا
زايدة اجور نـشر االعالن واجور اخلدمة بـنسبة ٢ % من بدل النتهاء مدة االعالن ويـتحمل من ترسو عـليه ا
ـزايدة في الـيـوم التـالي وتـكون االحـالة ـزايدة عـطـلة رسـمـية جتـري ا االيـجـار وفي حالـة مـصادفـة مـوعد ا

خاضعة لكسر القرار خالل مدة (٥) ايام من تاريخها.
WÐuKD*«  UJ L² *«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نع الوارد في القانون اعاله شمول با زايد من غير ا ١- ان يكون ا

طـلوبة ـذكورة لالطالع على الـشروط ا دة ا ـزايدة مراجـعة الشـركة خالل ا ٢- عـلى الراغبـ باالشتـراك با
واخملططات

ـساطحـة مع تقد مـبلغ الـضمان لـلتشـييد دة احملددة في عـقد ا شيـدات خالل ا زايد بـاقامـة ا ٣- يلتـزم ا
ـدة وفي حـالـة عـدم الـتـشـييـد خاللـهـا يـصـادر مـبـلغ الـضمـانـة ويـعـتـبـر عـقد ـسـاطـحـة لتـلك ا يـعـادل بـدل ا

ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى الشركة دون مقابل. ا
زايدة ما لم يتم ابراز كتاب التحاسب الضريبي للسنة احلالية. ٤- ال يسمح للمزايد بدخول ا

دنية وبطاقة السكن االصلية ونسخة مصورة منهما. زايد هوية االحوال ا ٥- يقدم ا
زايد على اخملططات وجـداول الكميات مع االلتزام بتقـد مواصفات ضمن اخملططات وجداول ٦- اطالع ا

شروع. الكميات وبيان فترة االجناز وكلفة ا

القيمة التقديرية

٨٠٠٠٠٠٠٠ / - 
(ثمانون مليون

دينار)

مساحته

٢٠٠٣٫٥ م٢

موقعه

محافظة بابل
هدية واالكراد ا

رقمه

٦٥ / ٤ أ / ٣٨

جنس العقار

قطعة ارض مشيد عليها (٢٨)
محل آيلة للسقوط مع كراج
لوقوف السيارات
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طلوب . ستوى ا ليست با

ـشـهـد ـا يــزيـد من تـعـقــيـد ا و
االســـتــثــمــاري الـــذي تــضــطــلع
احلكـومة بـتـنفـيذه  هـو  وجود
اكـثر من جـهة رقابـية  وأحـيانا
حتــدث حـالــة من الــتـقــاطع بـ
هــــذه اجلـــهـــات  فــــضال عن ان
ـــراقب  يــؤثــر كــثـــرة جــهــات ا
سلبا على مستوى اداء اجلهات
ــنـفـذة .. ولـكـن عـلى الـرغم من ا
تعـدد مـثل هـذه اجلـهات  إال ان
ـراقب يكـتشف وجـود مشاريع ا
تـــشـــغـــيـــلـــيــة  مـــدرجـــة ضـــمن

البرنامج االستثماري ..
ـشـاكل التي وعـلى اسـاس تلك ا
شاريع  وهي ال تكتنف تنفيذ ا
تقف عـند الـذي ذكـرناه  اذ ثـمة
مــــشـــاكل اخـــرى يـــدركـــهـــا اهل
الــشــأن اكــثــر من غــيـرهـم  فـان
ـعاجلة االمـر يدعو إلى الـسعي 
ــكن مـــعــاجلـــته  من اجل مـــا 
ـــشــــاريع ضـــمــــان تــــنـــفــــيــــذ ا
االســتـثـمــاريـة بـنـحــو يـتـنـاسب
واحلـــاجـــة إلى اخلـــدمـــات ومــا
يـخــصص لـهــا من امــوال وفـقـا
جلـداولــهـا الـزمـنـيــة والـكـمـيـة 
ـعـاجلــات  ال نـشــيـر إلى وفـي ا
ـالـيـة  زيـادة الـتـخـصـيـصـات ا
الن هـــذا االمـــر مـــرتـــبط بـــحــال
ــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة ومـا ا
يـجــري تـخـصــيـصـه لـلـبــرنـامج
ــا يــجب ان االســـتــثــمـــاري  ا
يــجــري احلــديث عن الــتــصــدي
لـلـمشـاكل االخرى  سـواء  التي
اشـــرنـــا الــيـــهـــا  ام تــلـك الــتي
ــعــنــيــون  وإال فـان يــعــرفـهــا ا
اجلــســـد االســتــثـــمــاري يـــبــقى
معلوال  وتبقى اخلدمات تعاني

من الشظف .

الــتــوقــيـتــات احملــددة لــتـنــفــيـذ
ـشـروع ادى إلى عـدم امـكـانـية ا
ــقـاولـ تـسـديــد مـسـتــحـقـات ا
والــشــركـات مــا انــتج حــالـة من
ــــؤســــســـات عـــدم الــــثــــقــــة بـــا
احلـكــومــيــة  الســيــمـا مـن قـبل
ــنــفـذة الــشــركــات االجــنــبــيــة ا
لـلمـشـاريع  ومثل هـذا االمر من
شــأنه ان يــنــعـكـس سـلــبــا عـلى
ـلف االسـتـثمـاري مـسـتـقبال .. ا
فضـال عن وجـود مـشاكـل اخرى
تــرتـبط بــخــطــابـات الــضــمـان 
صارف بـتحـويل مبالغ وتـلكـؤ ا
تـلك اخلـطـابـات  وتوقـف صرف

السلف  التشغيلية .
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ـذكورة  ـشاكل ا وإضـافة إلى ا
فــان هــنــاك مــشــاكل وحتــديــات
اخــرى تـواجه مـلف االســتـثـمـار
احلــكــومـي  بــعــضــهــا يــرتــبط
ـستـنـدية وتـأخر باالعـتـمادات ا
فتح تلك االعتـمادات نتيجة عدم
توفر التخصيصات  ناهيك عن
قــضــيــة الــتــحــري والـتــأكــد من
قـــضـــيـــة "غـــســــيل األمـــوال في
ـصرف الـعراقي لـلتـجارة التي ا
تــتـــأخـــر حـــوالي شـــهـــر .. امــا
شـاكل الفنـية  فهي االخرى ال ا
ـكن االســتــهـانــة بــهـا  ألنــهـا
تـمـثل حتــديـا كـبــيـرا يـؤدي إلى
ــشــروع  وخــصــوصـا خــراب ا
ـــرتــبـــطــة بـــعــدم كـــفــاءة تـــلك ا
نـفذة  ما يؤدي إلى الشـركات ا
ــشــروع  يــضـاف إلى تــوقف  ا
ذلك تـــواضع االمـــكـــانـــات لـــدى
االقــسـام الـهـنـدسـيـة  في بـعض
اجلهـات احلكـومـية  ومـثل هذا
احلــال يــنــتج لــنــا  تــصــامــيم 

وقــانــوني  وفي هــذا اجلـانب 
ــــكن االشــــارة إلى ان تــــأخـــر
ـصـادقـة عـلى احـالـة اجـراءات ا
شاريع  نتـيجة الروت وعدم ا
ـصـادقـة بـسـقوف حتـديـد مـدة ا
زمنية واضحة  ومشاكل اخرى
تــرتــبط بــإجــراءات الــتــدريب  
فـــضال عن تـــشـــخـــيـص حــاالت
ـواقع اخملـصـصة جتـاوز عـلى ا
ـالكـات لــلــمــشــاريع وتــعــرض ا
العـامـلـة إلى الضـغط واالعـتداء
ــتـجـاوزيـن  وشـيـوع مـن قـبل ا
ظاهـرة الـتعـاقد مـن البـاطن ب
ـقاولة  وعـدم احالة الـشركات ا
ـــشــاريع إلـى شــركــات بـــعض ا
ذات كـفـاءة  ويـشـار ايـضـا هـنا
إلـى  عــــدم تـــــعــــامـل اجلــــهــــات
احلـكـومـيـة مـع الـشـركـات  عـبـر
مكـاتب  محـامـاة تمـتلك اخلـبرة
ـراجـعـة االجـراءات الـقـانـونـيـة
ـشـاكل والـتـعــاقـديـة  كل تــلك ا
تؤثـر كـثيـرا عـلى عـملـيـة تنـفـيذ

شروع وقد توقفه .. ا
ــالـيــة الـتي ــشـاكل  ا وال تـقل ا
ــــشــــاريع تــــواجه تــــنـــــفــــيــــذ ا
شاكل االسـتثـماريـة خطـرا عن ا
االداريــة والــقـــانــونــيــة  فــعــدم
تمويل  مبـالغ التخصبصات في

عـــنـــدمـــا يـــجــــري احلـــديث عن
االستثمار احلـكومي فان الكثير
مـن الـــــتــــــســـــاؤالت وعـالمـــــات
االسـتـفـهـام تـقـفـز إلى الـسطح 
وال يـكـاد مـجـلس عـام او خاص
يـخلـو من مـسـاحة لـلـحديث عن
هــــذا االمــــر   وربــــطه بــــســـوء
ـلف اخلــدمـات  الرتـبــاط هـذا ا
ــشـاريع بــتـلك الــقـضــيـة  الن ا
الـــتي تــمـــولــهــا احلـــكــومــة من
ــوازنــة االســتــثــمـاريــة او من ا
ـا هــدفـهـا تــنـمــيـة االقـالــيم  ا
االسـاس هــو تـوفــيـر اخلــدمـات
االساسية للمواطن (كهرباء –
ماء  –مجاري  –طرق  –مدارس
 –مستشفيات الخ) .. وعندما
ـشاريع  فان نتـحدث عن هذه ا
شاكل احلديث غـالبا ما يـعلق ا
ــشـاريع الــتي تــواجه تـنــفــيـذ ا
عـلى قلـة التخـصيصـات وغياب
االسـتقـرار  واستـشراء الـفساد
ــؤكــد ان مــشــاكال مــثل  ومن ا
ـكن هــذه  تــعـد حــاكــمــة  وال 
جتـاوزها بأي حـال من االحوال
ـالـية  السـيـمـا بـعـد االزمـتـ ا
واألمنيـة اللـت ضـربتـا العراق
مـــنـــتــصف   2014االمــر الــذي
ـشاريع تـسـبب بإيـقاف  آالف ا
ـسـتـمـرة  التـي كـان بـعـضـها ا
قــــــــاب قـــــــوســـــــ او ادنـى من
االجنـــاز  مـــا ادى في نـــهـــايـــة
طـاف إلى اتساع فـجوة تردي ا
قدمة لـلناس  ولكن اخلدمـات ا
ؤكد ان ثـمة اسباب اخرى من ا
من شـــأنـــهـــا عــرقـــلـــة تــنـــفـــيــذ
ـــــشــــــاريع  حـــــتـى في حـــــال ا
ـشـاكـل الـتي اشـرنـا جتــاوزنـا ا
شاكل  اليها انفا  ومثل هذه ا
ال تـقـتــصـر عـلى جــانب مـعـ 
ــــا  مـــنــــهـــا مــــا هـــو اداري ا
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ــائـــيــة? ألن مــســألــة نــزاعــات ا
ـستقبل سـتطفوعلى ياه في ا ا
الــســطـح وســتــكــون صــراعــات
يـاه سبـباً لـلحـروب وفي قادم ا
األيـام وسـتـسـمى هـذه احلروب
ــيــاه " بــاســمـــهــا أي "حــروب ا
ولـــيس كـــمـــا يـــحـــدث اآلن بــان
ـــيــاه تـــخـــوض حتت حـــروب ا
مسميات اخرى لكن التحليالت
ــتـعــمــقـة عـن كـيف ــنــاخـيــة ا ا
يـكــون الـتـاثـيــر الـذي سـيـحـدثه
ــــنـــاخ ومـــا الـــذي تـــغـــيـــرات ا
ســـيــتــرتب عــلـــيه ال تــزال غــيــر
مـحـددة ومن احملـتـمل أن تـكـون
شتركة يـاه ا نقـاط الزناد هي ا
الـــعـــابـــرة لــلـــحـــدود  خـــاصــة
األنهـار نظـرًا ألنـها تـمر وتـقطع
احلــدود الـســيـاســيـة ألكــثـر من
ـــنـــيع دولـــتـــ لـــذا فـــان دول ا
ائية تستحـوذ على احلصص ا
وتـعـطي "أولـويــة" لـنـفـسـهـا عن
طـريق مـوقعـهـا اجلـغـرافي على
طــول الــنــهــر. تـــشــمل الــنــقــاط
الــــســــاخـــنــــة أعـــالـي الـــنــــيل 
ومـيـكــونغ  والـكــونـغـو  وريـو
دي ال بالتا بارانا  وسير وآمو
داريـا  وبـراهـامــبـوتـرا  دجـلـة
والفـرات  وادي االردن وما إلى
ذلـك. وهــنـــاك أيـــضًـــا نـــزاعــات
ــيــاه حــالــيـــة حــول أحــواض ا
ـشـتـركة مـثل الـنزاع اجلـوفـية ا
بــــ إســـرائــــيـل والــــســــلــــطـــة
الـفلسـطينـية. اذن كم هي فرص
التعـاون في هذا اجملال وكم من
الــهــيــئــات الــدولــيــة قــد أعــدت
دراســــــات وحــــــلـــــــول لــــــهــــــذا
الــغــرض...وأين مــوقع الــعــراق
مـن هذه الـتـهـديـدات الطـبـيـعـية
والــبـشـريــة? وفي الـعـراق ورغم
كل هــذه الــظــروف الـطــبــيــعــيـة
وســـــــيــــــاســـــــات دول اجلــــــوار
ـياه اجلـغـرافي لـلـعـراق تـبـدو ا
ا يكفي إلرواء (متوفرة) أكـثر 
األراضي الصاحلة للزراعة على
سعـتهـا  وكذلك لإلسـتخـدامات
األخـــــرى إال أنـــــهـــــا بـــــســـــبب
ســــــــــــوء اإلدارة تـــبـــدو غـــيــر
(متوافرة) عندما تدعوا احلاجة

اليها???

ــعـلــومـات كـبــيـرين في تــوفـر ا
ـائــيـة الـدقــيـقــة عن مـواردهــا ا
بــسـبب قـلـة األجـهـزة والـبـرامج
ومحطات الـرصد والكادر الفني
ـدرب...? على الـدولة الـعراقـية ا
ــائــيـة ـوارد ا أن تــأخــذ مـلـف ا
بجـدية أكـثـر النهـا حتدد مالمح
ومــصـيــر الــبــلــد والـتــوجه الى
اإلستخـدام الرشيد لـلمياه الذي
يضمن إستـخدام كل قطرة مياه
مـتـاحـة لـلــحـصـول عـلى أقـصى
وأفـضل الـنتـائج واإلبتـعاد عن
اإلستخـدام الغيرالرشـيد للمياه
ــيـاه مع الــذي هـو إســتـخــدام ا
وجـود فـواقـد وضـائـعـات وهدر

كن تفاديها. للمياه 
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وكـما اشرنـا فان مـعظم األزمات
ائـية تـنتج بـشكل رئـيسي من ا
ســــوء اإلدارة والـــتــــغـــيــــيـــرات
ــــنـــاخـــيــــة  لـــذلك نــــحن  في ا
الــعــراق كـدولــة مـصـب لـنــهـري
دجـــلــة والـــفــرات بــحـــاجــة إلى
ـيـاه بـشـكل أفـضل إدارة مـلف ا
ـيـاه من ـبــدأ إدارة ا والــعـمل 
أحواض األنهر. واإلستفادة من
التـطورات الـتكـنولـوجية إلدارة
الـفيـضانـات والنـدرة واجلفاف
وإستخدام تقـنيات جديدة للري
ـــيــــاه بـــشـــكـل ســـلـــيم وإدارة ا
بـاإلعــتـمـاد عـلى إدارة أحـواض
األنــــهــــار. ألن الــــصــــراع عــــلى
ــــــــائـــــــيــــــــة قــــــــائم ــــــــوارد ا ا
ـيـاه قـادمـة إذا اآلن...وحـروب ا
لم تـــكــون احلــكـــمــة حــاضــرة 
ـتــكـامـلـة والــسـلـيـمـة واإلدارة ا
مـوضع الـتـنـفـيـذ  ألن تـغـيـرات
ــنـاخ ســيــكــون الــعـامـل الـذي ا
ســيــؤثــر بــشــكل اســاسي عــلى
ائـيـة كمـاً ونـوعاً فـقد ـوارد ا ا
ـياه" يـكـون هـنـاك "الكـثـيـر من ا
وتـسـبـب فـيضـانـات أو "الـقـلـيل
جـدًا" وتـسـبب اجلـفـاف والـفـقـر
واجملاعـات والهجـرة أو "القذرة
لـــلـــغــــايـــة" بـــســـبـب الـــتـــلـــوث
ـرض  كل هـذا يرتـبط وتـنـشـرا
ياه - وغالبا ما يهدد احلياة با
ـا يـسبب ويـؤجج الصـراعات
وارد ـتـزايـدة عـلى ا ـيـة ا الـعـا

في ســـنـــغـــافـــورة  141لـــتــرًا 
ويـنــخــفض بــشــكل مــطــرد. في
ـقابل نـأخـذ دولـة عربـيـة  مثل ا
ـواطن قــطـر حــيث يـســتـخــدم ا
الـــقـــطـــري  1200لـــتـــر / يـــوم.
نسـتنـتج من هذا بـان العـالم قد
ـــيــاه بــســبب ال يــواجه نــدرة ا
ــادي لــلــمــيـاه ولــكن الــنــقص ا

بسبب سوء اإلدارة. 
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في الــعــراق إنــخـــفض نــصــيب
الــفـــرد من  3000 م3 الى 750
م 3 لــلـزيــادة الـكــبـيــرة في عـدد
الــســكـان وســوء إســتـخــدامـات
ط الـــزراعــة ــيـــاه فال يـــزال  ا
تــقــلــيــدي كــالــتي كــان في أيــام
الــسـومــريــ واإلســتــمــرار في
ــسـتــهـلــكـة زراعـة احملــاصـيل ا
لـلميـاه كالرز مـثالً وجتاوز على
اخلطط الـزراعـيـة والـتوسع في
تـربـيـة األسـمـاك بـدون تـخـطـيط
وتــبـاطئ عـمـلـيـات اإلسـتـصالح
والـصيـانة وعـدم إضافـة سعات
ـواسم خــزنـيــة جـديــدة تـرقـبــاً 
اجلفـاف وحتـسبـاً من سـياسـية
دول اجلوار التي تستحوذ على
ـــــائــــيــــة حـــــصص الـــــعــــراق ا
ناخـية الـتي تنجم والتقـلبـات ا
ـنـاخ  بـاإلضـافـة من تـغـيـرات ا
الى  أن أهـم الــتــحـــديــات الــتي
ـائـية وارد ا تـواجه مسـتـقـبل ا
في الــعـــراق هي ضــعف بـــنــيــة
علـومات وجمع وحتليل رصد ا
الـبيانـات حيث ال بد من تـوفير
بنـيـة مقـتـدرة ومتـطورة في ظل
تـوفـر الـبـرامج الـكـومـبـيـوتـريـة
رئيـات الفضائيـة والتقنيات وا
احلـديثـة حـيث ال يـزال الـعراق
يــــعــــانـي من نــــقص وقــــصــــور

ــائــيــة قـد ــوارد ا ســوء إدارة ا
يـعدُ الـسبب الـرئيسي األول في
يـاه والـتي تؤدي خـلق أزمـات ا
بــــــدورهـــــــا الى الــــــنــــــزاعــــــات
واحلروب وفقًا خملتلف وكاالت
ــتـحــدة والــبـنـك الـدولي األ ا
ـية والعديد وارد العا ومعهـد ا
نـظمات الدوليـة والوطنية من ا
األخــرى  يــواجـه الــعــالم أزمــة
مــيــاه غــيــر مــســبــوقــة. األزمــة
سـتزداد سوءًا مـع مرور الوقت.
WRI ي وارد العا ذكر معهد ا
أنـه بـــــــحـــــــلـــــــول عـــــــام 2050
ســـتـــواجه  33دولـــة "ضـــغـــوط
مـــائــيـــة مــرتـــفــعـــة لــلـــغــايــة" 
ـرتـبة وستـحـتل سبع دول في ا
األولى. ســتـة مـنــهم في الـشـرق
األوسـط بـــــــــاإلضـــــــــافــــــــــة إلى
سنـغافورة. لنـرى أهمية اإلدارة
ــائــيــة في كــيــفــيــة لــلــمـــوارد ا
الـتــخـفـيف من هــذه الـتـوقـعـات
اخملـيـفـة? في الـدول الـتي تـفـكـر
بــحـكـمــة وعـقالنـيــة جتـتـازهـذه
األزمات وتتجاوزهذه التوقعات
ـــعـــايـــيـــر  بـــشـــكل أســـاسـي. ا
الـدولـيـة تـشـيـر إذا كـان نـصيب
ـتجـددة للـفرد ـياه ا الفـرد من ا
أقل من  1000مـتـر مكـعب  فإن
ــــيـــاه. الــــبالد تــــواجـه نــــدرة ا
ســـنـــغـــافــورة خـــيـــر مــثـــال في
أستخدام احلوكمة الرشيدة في
ــيـاه حــيث في اســتــخـدامــات ا
سنغافورة حصة الفرد  110م3
ـــيـــاه الـــعـــذبـــة . لم فـــقط مـن ا
تـواجه أي أزمة ميـاه منـذ عقود
بــــــــســـــــبـب اإلدارة اجلـــــــيـــــــدة
ــائــيــة ــواردهــا ا واحلــكــيــمــة 
ـتـاحـة إذ يـبـلغ نـصـيب الـفرد ا
من االسـتـخـدام اليـومي لـلـمـياه
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