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ـتـسـولـ يـجـوبــون شـوارع الـعـاصـمـة بـغـداد وبـقـيـة مـدن جـيش من ا
العـراق اجلديـد  حتى غـدا انتـشارهم يـشكل ظـاهرة تـستحـق التوقف
ـنـاسـبـة  مع انـها والبـحث عـن األسبـاب احلـقـيـقـيـة اليـجـاد احلـلـول ا
ا حتتويه من مـشاهد بـعضها ليسـت وليدة اليـوم وتعد بـيئتنـا خصبـة 
مـروعة في مـا يـتعـلق بالـتسـول الـتي جنح الفـنـان عادل امـام بتـوضيح
ـتسـول ) لكنـها في عـراق اليـوم تمثل بعض ابـعادهـا من خالل فلم ( ا
ـرض اجتـمـاعي او ضـعف اقـتـصادي بـعـدا خـطـيرا وانـعـكـاسـا لـيس 
ـا مـلف اجـنـداتي وتـسـقـيط أخالقي مـتـعـمـد مـدروس فـحـسـب  بل ر
مـبيت . مـا ان تـمشي بـالـشارع جتـوب السـاحـات حتى تـبدا بـسـلسـلة
تـسولـ بجـنسـيات مـختـلفـة واشكـال والوان طـويلـة غيـر منـتهـيـة من ا
ــعـنـيـة في ـؤسـســات احلـكـومـيـة ا وأسـالـيب مــتـعـددة  بـرغم تــبـجح ا
عاجلـتها لكنها فشلت الي  تابعة واحلد من الظـاهرة وتخصيص ا ا
ا يشبه الـفضيحة حـتى االن بالتعـامل مع ملف هو بتصـاعد محموم
من كل جـوانبه سـيمـا انعـكاسـاته اجملـتمـعيـة اخلطـرة التي بـدات تمس
كيان واسس اجملتمع  العراقي  حيث بدات ابواب البيوت يطرقها كل
ساعـة تـقـريـبـا شبـاب وشـابـات يـتـحـدثون بـاسم مـؤسـسـات خـيـرية او
ـارسـون لب وجـوهـر الـتـسـول ولو حتت جتـاريـة ..... وغـيـرها  وهم 
ـضغـوط كل سـاعة من عـنـوان التـبـرع. بعـد ان ايـقـظني جـرس الـدار ا
قبل متسول بزي وعنـوان جديد  نهضت منزعجـا من قيلولة نادرا لها
ان تـكـتـمل في ظل مـجـتمع غـدت فـيه الـفـوضى ضـاربة حـد الـعـصـيان
والتمرد  خرجت الى الـشارع  لزيارة صديقي األسـتاذ صباح العائد
من أمـريكـا بعـد ان قـتله الـشوق لـبغـداد واهلـهـا برغم مـعانـاتهـا وتركه
ا حتمل من جمـال وقانون وابهة حضارية  وقد وجدته والية اطلنطا 
بــعـد شـهـر مـن وصـوله قـد ارتـســمت عالمـات احلـزن عــلـيه وان كـانت
حتت عـنـاوين مـعيـنـة لكـنـهـا تؤشـر بـرغم حبـسه داخل شـرنـقة عـراقـنا
كن لها ان جتسد ذاته وهو اجلديد الذي ما زال يبحث فـيه عن ذات 
يـطـلق مــبـاهج احلـضــارة ويـعـود إلحـســاس ونـبض اجملـتــمع الـعـراقي
رارة . ادهشـني احد منتـسبي شرطتـنا األعزاء وهو ا  بجسـارة ور
ـسـاحة ضـيـقـة ويضـغط زر مـكبـر الـصوت يـقـود الشـوفـرلـيت ويدور 
(الـهـورن) بصـورة عـجيـبـة  يدمـر بـها الـذائـقة ويـهـستـر االنـسان حتت
ذريــعـة تــبـلــيغ ســيـارة صــغـيــرة تـركـت جـانــبـا في ظـل فـوضى وامــيـة
ت الـتـعـاطي مع مـلف الـبـاركـات التـي حتولـت الى حلـب شخـصي ال 
نبه لبقية ملفات اجملتمع بشـيء . لم يكتف هذا الشرطي العزيز (بزر ا
اخلـاص ) الـعـالي  بل شـغل مـنـظـومـة اإلنـذار بـكل صـوتـهـا وشـؤمـها
نظـومة يجب ونعيـقها المـة عانت االنفـجارات واحلروب  مع ان هـذه ا
ان التطلق اال بـحاالت نادرة جـدا ووفقا لـتعليـمات خاصـة مهنـية تأخذ

س كيان اجملتمع . ا يهم و االبعاد األمنية والتربوية .. وغير ذلك 
ـثل الـتـربـيـة االسـرية وال قـال احـدهم  : (ان هـذا الـسـلـوك شخـصي 

ت للدولة بشيء) .
ـكن يـؤخـذ عـلى ـدني  رد اخـر : (لـو كـان تـصـرفـه في الـبـيت وبـزيه ا
ذلك  لـكنه يـؤدي واجبـا مؤسـساتـيا ويـحمل عـنوانـا حكـوميـا اذن هو

تصرف تتحمل السلطة مردوداته وانعكاساته) .
ـرور مر رجل مـسن يـحمل بـهذه االثـنـاء حتت وقع الضـجـيج وزحمـة ا
عـلى كـتفه ( بـسطـيـة خشـبـية عـلى طريـقـة أيام زمـان) وهـو يصـيح حد
ـثل هـذا االسـتـغـاثـة : (سـكـايـر سـكـايـر سـكـايـر) .. فـقـال الـبـعض : (
ــوذج لــسـوء تــوزيع فــلــيــتــحـرك الــعــامــلــون ) .. أجــاب اخــر : (انه ا
ـليـارات) .. فـيمـا قلت : (ان االسـتجـداء ظـاهرة عـراقيـة طـبيـعيـة جدا ا
وتــعـبـر عن واقع مـؤلـم وتـمـثل نـقـدا بــنـاءً لـشـعـارات
ـن (كـوشـوا عـلى كل شيء) الـســلـطـة ورمـوزهـا 
ــواطـن بــســوء ال يــرق لـــله ورســوله وتــرك هــذا ا

.( ؤمن وا

قـولة (أطـفالـنـا أكبـادنا تـمـشي على األرض) مـعنى او لم تـعد لـهـذه ا
فكثـير من أطفال وطـني جتدهم في الساحـات العامة قيمـة في وطني 
ــارة ويــلـتــصــقـون بــأبـواب في ثــيـاب رثــة ووضع مــزر يـســتــجـدون ا
تراهم يزيـنون السـاحات العـامة باخلـيبة واحلزن واألسى السيـارات 
بــدل من ان تــزين تــلك الــســاحـات بــالــورود والــنــافـورات اجلــمــيــلـة
ال اعرف كـيف استـشرت هذه الـظاهـرة كغـيرها واألضواء الـراقصـة 
ـستقبل من الظواهـر السلبـية في هذا الوطن اجلـريح? . كيف ألبناء ا
لهـذا الـوطن وبـنـاته يـظـهـرون بـهـذه احلـالـة وهم بـعـيـدون عن الـتـعلـيم
الهادف في مدارس وطنهم ليتعلموا العلم واحترام األخر وقيم الوطن
ليـقعوا في فخ الـشوارع وما حتـمله من ظواهر والوطنـية والوسـطية? 
من سلبية يتعـلمون التشرد والسـرقة واجلهل واالستجداء وال مباالة 
الغـريـب ان جتـد هـذه الـظـاهرة قـد انـتـشـرت ولـهـا من يـشـجـعـهـا من
ال ـافيـات تـديرهـا لـتجـني ا فـهـنالك شـبـكات من ا ضـعاف الـنـفوس 
ـيـتـة يـدفـعـون بـهـؤالء ـشـروع . وهـنـالك أصـحـاب الـضـمـائـر ا غـيـر ا
دون أي مراعـاة لقـيم اإلنسان األطفـال إلى مسـتقـبل مظلـم ومجهـول 
أصـبـحت مـسألـة الـتـجارة بـالـبـشر ظـاهـرة تـتداول واألخالق والـدين 
لم تـعد بـكثـرة على وسـائل األعالم وصفـحـات التـواصل االجتـماعي 
كن جتـاوزها حتى ان كـثير هنـالك قيمـة للطـفولـة او خطوط حـمر ال 
وت من العوائل أصبحوا يعـاملون اطفالهم بقـسوة ويعذبونهم حتى ا
كم ضحية  تـداول أمرها في صفحـات التواصل ولم تعرف دوافع
ام أنها صـعوبة العيش او تلك اجلرائم هل هو الـعوز األسري للـمال 
كم حـالة يـظهـر فيـها مـشاكل اجـتمـاعـية او نـفسـية او أزمـة أخالقيـة 
اآلباء وهم يـعلنون بـيع ابنائـهم الصغـار على قارعـة الطريق كـبضاعة

كاسدة . 
أي حالـة وأي مـوقف او محـطة هـذه التي وصـلهـا لهـا العـراق . كيف
للطفولة ان تخنق فيه كمـا تخنق العصافير دون إجراءات رادعة ضد
ـارســهـا من قـبل ـتــنـامـيــة وضـد من يـروج لــهـا او  هـذه الـظــاهـرة ا
ودون إعداد دراسـات علـميـة من قبل جـهات ذات األجهـزة اخملـتصـة 
عـرفة أسبـاب هذه الـظاهرة وإيـجاد احللـول الناجـزة لها اختـصاص 
والـتي تـتعـلق بـالظـرف االجـتمـاعي واالقـتـصادي واألمـني والـتعـلـيمي
للبلد . وإيجاد مؤسـسات ومنظمات سواء كانت حكـومية ام مجتمعية
ـراعاة الـطفـولة وحـمايـتها مـن أي تهـديد وتـشريع الـقوانـ اخلاصة
هـندس او الطبـيب يطلب إصدار علم او ا كيف لـبلد ترى فـيه ا بذلك 
قـوانـ حلـمـايـته وال جتـد لـلـطـفل هـذا اإلنـسـان الـبـريء والـعاجـز من
ان لـلـطـفولـة حق بـاحلـيـاة اآلمنـة والـتـعـليم يحـمـيه او يـدعـو حلمـايـته 
والــصــحـة والبــد من قــوانــ نــافـذة حلــمــايــته من االعــتــداء بــأنـواعه
وضمـان رعـايـته بـالـشـكل الـصـحـيح وإيـجـاد الـوسـائل لـتـحـقـيق ذلك
ومـنع اسـتـغالل الـطـفـولـة ألهــداف مـاديـة او جتـاريـة وتـسـهـيل مـهـمـة
يـسـورة احلالـة لـها الـقدرة الـتـبني لـكـون هنـالك كـثيـر من الـعائـالت ا
عـلى تبـني أطـفال شـرعـي او غـير شـرعـي او أيـتام أسـوة بـالبـلدان
تخـصصة بتـربية أي طفل تقـدمة او قيام بـعض مؤسسات الـدولة ا ا
يـجـد أي تـهـديـد من أســرته يـؤثـر عـلى نـفـسـيـتـه ومـسـتـقـبـلـة وحـريـته
ان كل ذلـك يـصب في حــمــايـة الــطـفــولـة بـاحلــيـاة 
الـعـراقـيـة ويـسـهم في تـقـلـيل مـعـانـاتـهـا عـلـما ان
ـشكلة يتعـلق بسياسة كثيراً من مـسببات هذه ا
احلكومات االقتصاديـة واألمنية واخلدمية وعلى

رأسها التعليم .    
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رقـمـة (م م / ٦ /  ٢٠١٩) اخلـاصة بـ (جتـهـيز ـناقـصـة ا تـعـلن شركـتـنـا عن اعالن ا
ناقصة قابـلوات كهربائـية متنوعـة) فعلى الشركـات اخملتصة الراغـبة باالشتراك بـا
مـراجعـة الـشـركة الـكـائن في بـغداد  –الدورة  –اجملـمع الـنفـطي/ الـقـسم الـقـانوني
ـناقـصة بـعـد تقـد هـوية غـرفة ـطـلوبـة في ا واصـفات ا لـالطالع على الـشـروط وا
راجـعة لقـاء مبلغ التجـارة او شهـادة تسجـيل الشركـة وكتـاب التخـويل الرسمي بـا
قدره(٤٠٠٠٠٠) فـقط اربعمـائة الف ديـنار ال غيـر (غير قـابل للـرد) ويكون اخـر موعد
بـ في الفقرة (١٣) ناقـصة ا لـتقد الـعطاءات في مـوعد اقصـاه قبل تاريخ غـلق ا
طلوبة في وثائق ـواصفات ا ادناه وستهـمل العطاءات الغير مسـتوفية للشروط وا

ناقصة والشروط ادناه: ا
ناقصة على شكل صك شترك في ا طلوبة من قبل ا ١- تقد التأمينات االولـية ا
بلغ (١٨٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط ثمـانية عشر مليون مصدق او خطاب ضمان او سـفتجة 
دينـار عـراقي ال غـير بـاسم الـشـركة مـقـدمة الـعـطـاء لصـالح شـركـة خطـوط االنـابيب
ـركزي ـعتـمـدة من قـبل البـنك ا صـارف ا الـنفـطـيـة (شركـة عـامة) صـادرة من احـد ا
الـعـراقي عـلى ان تـكـون نـافـذة سـتـة اشـهـر من تـاريخ تـقـد الـعـطـاء لـيـغطـي فـترة
االحالة علما بانه سيتـم مصادرة التأمينات االولية عنـد سحب مقدم العطاء لعطائه
طـلـوبة والـشروط بعـد مـوعد الـغلق او فـي حالـة عدم اسـتـكمـال البـيـانات الـفـنيـة ا

ناقصة. طلوبة في شروط ا القانونية غير اجلوهرية ا
نـاقصات صـادر من الهـيئة الـعامة مانـعة من االشـتراك في ا ٢- ارفاق كـتاب عـدم ا
فـعول لـعام لـلضـرائب اصلي ومـعنـون الى شـركة خـطوط االنـابيب الـنفـطيـة نافـذ ا
ـسـتـمـسـكات ـفـعـول (صـورة مـلـونـة لـكـافـة ا ٢٠١٩ مع الـهـويـة الـضـريـبـيـة نـافذة ا

طلوبة). ا
ـفعول ونسخة ناقصـة مع هوية غرفة الـتجارة نافذة ا ٣- ارفاق جميع مسـتندات ا
شـهادة تـأسـيس الـشركـة وعـقـد التـأسـيس والـنظـام الـداخلي لـلـشـركة واحلـسـابات
اخلتـامـية لـلـشركـة الخـر ثالث سنـوات كـحد ادنى مـصـادق علـيـها من قـبل مـحاسب
نـاقصة تـعلـقة بـطبـيعـة ا ـماثـلة الـتي قام بـها سـابقـا وا قانـوني وارفاق االعـمال ا
ـوجب عـقود وكـتب اجنـاز موثـقـة رسمـيا مـن اجلهـات التي وتـقد مـا يثـبت ذلك 
طلوزبة في ستمسكات ا عمل لـديها مع ذكر العنوان الكامل ورقم الهاتف وجـميع ا

الفقرة (٦) ادناه.
قدم العطاء وتوقيعه مب ٤- تقـد العطاء بظرف مختوم باخلتم احلي اخلـاص 
ـنـاقـصة ومـوعـد الـغلق ويـحـتـوي بداخـله عـلى ظـرفـ مخـتـوم علـيه اسم ورقم ا
(يحـتوي االول وثيقـة التجهـيز والتي تمـثل العطاء الـفني والتجـاري بعدملئ وختم
ـقدم ـوجودة فـي القـسم الـرابع من الوثـيـقة بـاخلتـم احلي اخلاص  االسـتـمارات ا

ـكـونـة لـلـعـطـاء مـرفقـة بـايـة تـفـاصـيل فـنـيـة اخرى الـعـطـاء وتـوقيـعه مـع الوثـائق ا
كالـنـشرات والـوسـائل التـوضـيحـيـة والكـتـالوكـات ويـحتـوي الـظرف الـثـاني وثائق

طلوبة). ومستمسكات الشركة مع التأمينات االولية ا
٥- ال تقل مدة نفاذية العطاء عن (١٨٠ يوم).

ستمـسكات الشـخصيـة التاليـة مع العطاء ٦- على مقـدم العطاء ارفـاق نسخـة من ا
دنية وشهادة اجلـنسية العراقـية وبطاقة السكن (نسـخة ملونة من هويـة االحوال ا

والبطاقة التموينية).
٧- على صـاحب العطاء الفائـز (الشركات العراقيـة) تقد حجب البطاقـة التموينية

وجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند التعاقد.
نـاقص في مـقر الشـركة بتاريخ ٨- سيتم عـقد مؤتـمر لالجابـة على استـفسارات ا

(٢ / ٤ / ٢٠١٩)  وفي تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد.
ــنـاقـصـات بـصـورة ـنـتـسـبـي الـدولـة والـقـطـاع الــعـام االشـتـراك في ا ٩- ال يـجــوز 

مباشرة او غير مباشرة.
ناقصة اجور نشر االعالن. ١٠- سيتحمل من ترسو عليه ا

١١- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.
pipelinecompany@oil.gov.iq ١٢- البريد االلكتروني

materials@opc.oil.gov.iq واد البريد االلكتروني لهيئة ا
شتريات ٠٧٢٧٠٠٠١٩٣٨ في حال وجود اي استفسار االتصال على رقم قسم ا

ـنـاقـصـة في تمـام الـسـاعـة الثـانـيـة عشـر ظـهـرا بـتاريخ (٩ / ٤ / ١٣- مـوعـد غلق ا
ـثـلـيـهم الـراغـب ٢٠١٩) وسـيـتم فـتح الـعـطـاءات بحـضـور مـقـدمي الـعـطاءات او 
بـاحلضـور في مـقـر شركـة خـطـوط االنابـيب الـنـفـطيـة في(١٠ / ٤ / ٢٠١٩) الـسـاعة
التـاسعة صـباحا بـتوقيت بـغداد وفي حال مصـادفة يوم مـوعد الغـلق عطلـة رسمية

سيكون موعد الغلق في اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي.
ناقصة تعلن للمرة االولى خالل سنة/ ٢٠١٩. ١٤- ا

يزانية االحتادية/ التشغيلية. ١٥- الطلبية مبوبة على ا
١٦- يـتم تــسـجـيل الــعـطـاء في ســجل الـعــطـاءات في الـقــسم الـقــانـوني ويـودع في
ـوجودة في مقر الشركة في الـدورة في موعد اقصاه قبل موعد صندوق العطاءات ا

ناقصة. غلق ا
ـوجب الــوثـائق الــقـيــاسـيــة الـصـادرة من وزارة ـنـاقــصـة مــعـلــنـة  ١٧- ان هــذه ا

التخطيط العراقية.
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{ لــــنـــــدن (أ ف ب) - وجـــــهت
رئــيــسـة الــوزراء الــبــريـطــانــيـة
تيـريزا ماي حتـذيرا إلى النواب
أكدت فيه أن الـبالد "قد ال تخرج
من االحتــــاد األوروبـي ألشــــهـــر
عديدة أو ال تخرج بتاتا" اذا  لم

يدعموا خطتها لبريكست.
وتـأتـي تـصــريــحــات مــاي بــعـد
ان أسبوع من الفوضى في البر
رفض خالله النواب مرت خطة
بـريـكـست الـتـي تـوصـلت إلـيـهـا
ماي مع قـادة االحتاد األوروبي
وذلـك قــبل أســـبــوعـــ فــقط من
ــــقــــرر النــــســــحــــاب ــــوعــــد ا ا
بـــريــطـــانــيـــا من الـــتــكـــتل.وفي
صحيفـة "صنداي تلغراف" قالت
ماي إنه إذا دعم النواب خطتها
قــــبـل قــــمــــة اجملــــلس األوروبي
اخلــمــيس ســتــسـعـى "لــتـأجــيل
تـــقــني قـــصـــيــر" لـــلـــخــروج من
االحتـــــــاد إلـى مــــــا بـــــــعــــــد 29

آذار/مـــارس.واقــــرت بــــأن هـــذا
ـــرجـــوة" لـــيس "الـــنــــتـــيـــجـــة ا
موضحة أن "هـذا أمر سيقبل به
الــشـعب الـبــريـطـاني إذا أفـضى

إلى تطبيق سريع لبريكست".
Ÿ«d² ô« o¹œUM

وقـــالـت "الـــبـــديل إذا لـم يـــتـــفق
ان عـلى اخلطة بحلول هذا البر
التاريخ سيـكون أسوأ بكثير" إذ
ستـضطر بريطـانيا على األرجح
لــلـــمــشــاركـــة في االنــتـــخــابــات
األوروبـــيــة فـي أيــار/مـــايــو في
حـــــال الـــــتـــــمـــــديـــــد لـــــفـــــتــــرة
أطــــــول.وأضـــــافـت "مـن غــــــيـــــر
ـــنــطــقـي أن يــتــوجـه الــشــعب ا
الـــبــــريــــطــــاني إلـى صـــنــــاديق
االقـــتـــراع النـــتـــخـــاب أعـــضـــاء
ـــان األوروبي بـــعــد ثالث الـــبــر
ســنـوات عــلى الــتــصـويـت عـلى
مــغـادرة االحتــاد".وأبــرمت مـاي
اتـفـاقا مـع االحتاد األوروبي في

تـشــرين الـثــاني/نـوفــمـبــر بـعـد
ـبـاحـثـات الـصـعـبة عـامـ من ا
اثـر اســتـفـتـاء حــزيـران/يـونـيـو
 2016حول بريكست.لكن اخلطة
ــان أســـاســا لـم تــمـــر في الــبـــر
ــعــروف بـاسم بـســبب الــبــنــد ا
"بـاكـسـتـوب" ويـنص عـلى خـطـة
طارئة بديلـة لتجنب العودة إلى
حــدود فـــعـــلــيـــة بـــ إيــرلـــنــدا
الــشــمــالــيــة الــتي هي جــزء من
ـتــحـدة وجـمــهـوريـة ـمـلــكـة ا ا
إيـــرلــنـــدا الــتـي هي عـــضــو في
االحتـــــــــاد األوروبـي.وصـــــــــوت
الــنـــواب ضـــد اخلــطـــة لــلـــمــرة
الــثــانــيــة الــثالثــاء ثم صــوتــوا
األربـــــعـــــاء ضــــــد اخلـــــروج من
االحتــاد دون اتــفــاق.كــمـا رفض
النـواب دعـوة لتـنظـيم اسـتفـتاء

ثان حول بريكست.
وعـلى مـاي أن حتـصل على دعم
ـــــتــــمـــــردين داخـل حــــزبـــــهــــا dI∫ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى خروجها من مقر رئاسة احلكومة في لندنا


