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جريدة �سيا�سية يومية 

�سفحة

رئي�س التحرير رئي�س جمل�س االدارة
 فخري كرمي 

ال��ي�����������وم يف

االأح�����������د ت�������ف�������ج�������رات  م��������ن  ي�������وم�������ا   40 ب������ع������د 

ال��ع��دل وزارة  اأن��ق��ا���ض  ب��ن  ج��ث��ت��ن  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
بغداد/ املدى

عرثت فرق رف���ع االنقا�ض على جثتي رجلني 
قتال يف االنفجار الذي ا�ستهدف مبنى وزارة 

العدل منذ 40 يوما.
وق���ال م�س���در مطل���ع يف ال���وزارة بت�سريح 
ل�)املدى( ان فرق رفع االنقا�ض انت�سلت ام�ض 

االح���د جثت���ني تع���ودان ملراجع���ني لل���وزارة 
بعد التاأكد من هويتهما التعريفية، وا�س���اف 
ان اجلثت���ني كانت���ا حت���ت اك���وام اال�س���منت 
االح���د  تفج���ر  ع���ن  الناجم���ة  واالنقا����ض 

الدامي.
وي�س���ار اىل ان �س���يارة ملغم���ة انفجرت امام 

وزارة العدل مبنطقة ال�ساحلية يف اخلام�ض 
والع�س���رين من ت�سرين االول املا�سي، وادت 
اىل ح���دوث ا�س���رار مادي���ة كب���رة مببن���ى 
ال���وزارة، ف�س���ال ع���ن ا�ست�س���هاد 22 موظف���ا 
وعامال تنظيف وجرح 150 اخرين بح�س���ب 

امل�سدر.

Procurement Notice
The Ministry of Electricity of Iraq (MoE) has received an Official Development Assis-
 tance (ODA) Loan from Japan International Cooperation Agency (JICA) to finance
 the procurement of materials and associated services for several sub–projects under
 .the Electricity Sector Reconstruction Project which will consist of eight sub-projects

 MoE is inviting International Applicants/Contractors/Manufacturers to prequalify
  for procurement of New Mobile Substation for 33/11kV, 16MVA (Sub-Project No.8).
 Applicant can be a sole entity or a Leader of a Joint Venture / Consortium.  The
 scope of work includes, but is not limited to, design, manufacturing, and supply of
:mobile substation that includes the followings

Mobile Substation for 33/11kV, 16MVA,  8 units  

 The Prequalification Document for the above sub-project will be available at the
 Consultant’s offices from December 10, 2009 to December 16, 2009 (10:00-16:00,
except for Friday and Saturday).  Applicants may receive the Prequalification Do-
 cument in exchange of US$ 1,000 in cash (not refundable) in the address shown
below

Iraq Power Sector Reconstruction (IQ-P8) Project Office
Tokyo Electric Power Services Co., Ltd. (TEPSCO)
21 Najran Street, Um Uthaina, Amman, 11195, Jordan
   
Attention:
 
Tel No.: +962-6-551-0592, Fax No. +962-6-551-3045

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF ELECTRICITY

ELECTRICITY SECTOR RECONSTRUCTION PROJECT
Sub-Project No.8

Procurement of New Mobile Substation for 33/11kV, 16MVA

ترجمة /املدى 
تفتت���ح الي���وم قم���ة كوبنهاغ���ن  )18/7( لبح���ث 
التغي���رات يف مناخ الكرة االر�س���ية ، بح�س���ور 

عدد كبر من قادة العامل. 
ان ال�س���غط العاملي يف تزايد م�ستمر لدفع الدول 
الكربى اإىل العمل لتقلي�ض كمية الكربون املنبعث 
اىل اجل���و والذي يعترب من اال�س���باب اال�سا�س���ية 

للتغير املناخي. 
ومن املتوق���ع ان التتحقق كافة التو�س���يات التي 
اتخذتها هيئة امل�ست�س���ارين املتعددة اجلن�س���يات 
التابعة لالمم املتحدة ب�ساأن التغيرات املناخية. 
وعلى الرغم من ان الدالئل ت�سر اىل عدم تو�سل 
املوؤمتر اىل تفاقية ملزمة لالطراف املوقعة عليها، 
ف���ان دولتني كبرتني هما ال�س���ني والهند ، اعلنتا 
قبل ب���دء املوؤمتر ع���ن نيتهما البط���اء انبعاث غاز 
الكرب���ون، وذل���ك بع���د اعوام م���ن املقاوم���ة ، وقد 
يك���ون �س���بب ذل���ك، ال�س���غط ال�سيا�س���ي العاملي، 
خا�س���ة ان الدول ال�س���ناعية الكربى اخذت تدفع 
العامل ب�س���ورة ا�س���رع نحو الطاق���ة النظيفة كي 
حت�س���ل على مكا�سب يف ميدان بيع التكنولوجيا 
املتعلق���ة بالطاق���ة يف جم���االت ال�س���م�ض والريح 

والوقود احليوي. 

وهذا الهدف قد يكون ال�سبب الذي حدا بالرئي�ض 
اوبام���ا اىل تغير موقفه معلنا ع���ن عزمه لتقدمي 
قطع او تقلي�ض بن�سبة 17% من الكربون املنبعث 
يف امركا مع حلول 2020 )قيا�سًا اىل م�ستويات 
2005(، عل���ى الرغم م���ن عدم اتف���اق الكونغر�ض 

ب�ساأن دعم م�سروعه. 
لقد ا�س���بحت االعمال اخلا�س���ة بالطاق���ة النظيفة 
م�س���درًا كبرًا خللق فر�ض العمل يف دول عديدة 
وعل���ى االخ����ض يف حم���اوالت جتدي���د الطاق���ة، 
وقد خ�س�س���ت ام���ركا لذلك 80 ملي���ار دوالر من 
�س���ندوق املحفزات ع���ام 2008، وم���ع ذلك فهناك 
العاملي���ة  الهرول���ة  جم���ال  يف  تواجهه���ا  م�س���كلة 
للح�س���ول على مكا�سب عرب �سفقات حول حتديد 
الطاق���ة ويقول وزير الطاق���ة االمركي، ان العامل 
قد اجتازنا، لقد تخلفنا يف �سباق الطاقة النظيفة، 

او ما يعتربه الثورة ال�سناعية الثانية. 
وا�س���ار الوزي���ر اىل ان ال�س���ني تنف���ق 9 مليارات 
دوالر �س���هريا يف ذل���ك املج���ال، متج���اوزة بذل���ك 
ام���ركا واوروبا يف الت�س���نيع التقني، وح�س���ب 
التقدي���رات ان ام���ركا ت�س���يطر فق���ط عل���ى �س���تة 
�س���ركات من اأ�سل 30 �س���ركة كربى للت�سنيع يف 
جم���االت الطاقة امل�س���تمدة من ال�س���م�ض او الريح 

او البطاري���ات املتقدمة، ومن املتوقع ان ت�س���يطر 
ال�س���ني خالل ب�س���عة اعوام على �س���ناعة الطاقة 
ال�سم�س���ية وهي ت�س���تثمر 88 مليار  دوالر �سهريًا 
من اجل اي�س���ال �سبكات االر�س���ال الكهربائي اىل 
مدنها با�س���تغالل الطاقة ال�سم�سية والهوائية يف 

توليدها. 
ان  امل�س���وؤولة  االمركي���ة  اجله���ات  وتق���در 
اال�س���تثمار العاملي للمحركات الهوائية ووحدات 
دوالر  تريلي���ون   2.11 �س���يبلغ  الكهرو�س���وئية 
يف ع���ام 2030 و�س���تكون خ�س���ارتها كب���رة ان 
تخلف���ت يف هذا املي���دان اما االهتم���ام االكرب فهو 
ان ال�س���ني �س���تكون الدولة املحور يف الت�س���نيع 
واالبداع يف جمايل ا�س���تغالل ال�س���م�ض والهواء، 
وقادته���ا بالرغم من اعتماده���م الكبر على الفحم 
والنفط لتنمية االقت�س���اد الوطني ، قد ا�س���دروا 
اوامر ان يك���ون التجديد يف الطاقة من اولويات 
ال�سيا�سة االقت�سادية. وبناء على ذلك فاأن امركا 
قد ت�س���تورد الطاق���ة النظيفة من ال�س���ني بداًل من 
ت�سنيعها م�س���تقباًل، وكان اوباما قد وعد ال�سعب 
االمركي يف ايلول املا�سي ب�سلع منتجة بالطاقة 
النظيف���ة حتمل ب�س���مة ام���ركا ، ويبدو و�س���عه 
الي���وم حمرج���ا لعدم دع���م الكونغر����ض حتى االن 

م�سروعه.
ان اتفاقية كوبنهاغن  التي �س���يوقعها قادة الدول 
الك���ربى، لن تكون ملزمة بل ان املفاو�س���ات التي 
�س���تدور فيها �ستكون ف�سفا�سة طاملا انها اعتمدت 
اتفاقي���ة كيوت���و ا�سا�س���ًا لتقن���ني الكرب���ون مقابل 
اجازات املقاي�سة، ويعترب هذا النظام معقدًا جدًا 

ويفتح جماالت للتحايل املايل. 
وهن���اك م�س���اكل كثرة تواجه املو�س���وع منها ان 
اتفاقي���ة عاملي���ة لتحدي���د كمي���ة الكرب���ون املنبعث 
عامليًا �ستحتاج اىل قوة عاملية لتنفيذها واال�سراف 
عليه���ا. ويعني ذلك خ�س���وع عدد م���ن احلكومات 
الوطنية لتلك ال�سلطة العاملية، والواليات املتحدة 
االمركية قد عار�ست با�ستمرار مثل ذلك االجراء 
، وم���ن دون م�س���اركة ام���ركا فان اتفاقي���ة املناخ 

هذه �ستكون عدمية اجلدوى. 
وقم���ة كوبنهاغن  لن تكون االخرة يف نوعها كما 
يج���ب ان التك���ون االخرة التي تعق���د يف اجواء 
مناق�س���ات عامة ، يف حني ان العلم ما يزال يقاتل 
يف معركة وقائية �س���د ال�س���لوك االحمق لعدد من 

الدول. 
عن الغارديان وكري�ستيان 
�ساين�س مونيرت  

بغداد/ املدى
طلب���ت احلكوم���ة م���ن الوكالة الدولي���ة للطاق���ة الذرية معلوم���ات دقيقة 
حول مو�س���وع عزم ايران ان�س���اء حمطة للمفاعل النووي على احلدود 
العراقية.وقالت وزيرة البيئة نرمني عثمان يف ت�س���ريح �س���حفي ام�ض 
االول ال�سبت ان احلكومة ال متلك معلومات ر�سمية حول هذا املو�سوع، 
م�س���يفة انه يف حال تاأكدت احلكومة من وجود هكذا معلومات ف�س���وف 
تتخ���ذ االجراءات عن طريق القنوات الدبلوما�س���ية. وافادت عثمان عن 
عزم احلكومة تنفيذ م�س���روع ا�ستثماري لن�سب منظومة انذار مبكر يف 

حمافظات بغداد والب�س���رة بهدف قيا�ض التعر�ض للخلفية اال�س���عاعية، 
م�س���رة اىل ان الوزارة ومن خالل هذه القيا�س���ات امل�س���تمرة على مدار 
اليوم، �س���تتعرف على وجود اأي ن�س���اط ا�س���عاعي موجود يف اأية دولة 
جم���اورة ذات عالق���ة بالن�س���اطات النووية. واك���دت وزي���رة البيئة انه 
يف حال���ة وج���ود زيادة ف�س���تكون االج���راءات حازمة و�س���ريعة حلماية 
املواطن���ني والبيئ���ة. يذك���ر ان معلومات غر ر�س���مية اف���ادت عن وجود 
م�س���اع ايراني���ة لبناء حمط���ة مفاعل نووي���ة على بعد 70 ك���م عن حدود 

حمافظة الب�سرة.

بغداد/ املدى
مدار����ض تعلي���م اليافع���ني او مدار����ض 
الفر�س���ة االخ���رة كما يطل���ق البع�ض 
عليها احدى هيكليات النظام التعليمي 
يف العراق، خم�س�س���ة لتعليم الطالب 
مم���ن ه���م يف املرحل���ة االبتدائي���ة او 
الذين تع���رثوا يف املدار�ض االعتيادية 

ب���ني  اعماره���م  �س���بب وت���راوح  الأي 
لطلبته���ا  وت�س���من  �س���نة،   )18-9(
موطئ ق���دم اخر لالنتقال اىل املرحلة 

املتو�سطة وموا�سلة التعليم.
وقال اال�ستاذ عبد احل�سني جبارة مدير 
مدر�س���ة النجاح لليافع���ني ل�)املدى( ان 
جترب���ة اليافع���ني مل حتق���ق االه���داف 

ياأت���ون  طالبه���ا  الن  منه���ا  املرج���وة 
للمدر�سة وهم متاأخرين درا�سيًا، داعيا 
اىل تغير مناه���ج اليافعني مبا يتالءم 
وا�س���تيعابهم الن طالبها ر�س���بوا فيها 

عند دوامهم يف املدار�ض النهارية. 

تفا�سيل �س9

احلكومة تطالب الوكالة الدولية للطاقة م���������ش����اك����ل اأم�������������ام ق�����م�����ة ك���وب���ن���ه���اغ���ن  
بتو�شيحات عن مفاعل اإيراين حدودي

)امل���������دى( ت��ف��ت��ح م���ل���ف م�����دار������س ال��ي��اف��ع��ن

التعليمية املناهج  وعقم  اجلدوى  الأخرية"غياب  الفر�شة  "مدار�ض 

Project Manager

The applicant shall meet the following minimum qualification, but not limited 
to;
•Two project experiences in two countries other than home country of the appli-
cant in the Middle East with successful operation of two years within thirty years 
(each certificate shall be attached). 
For more detail, refer to the PQ documents. Meaning and interpretation of qua-
lification shall be based on the PQ documents (not this Procurement Notice).
The Application must be submitted on February 1, 2010 from 09:00 to 14:00 (Am-
man time).  

بغداد / املدى
اىل  ال���روح  لع���ودة  حماول���ة  يف 
ع���ودة  ويف   ، ال�سيا�س���ي  التواف���ق 
�س���ريعة للتفاهمات ،  و�س���ل جمل�ض 
النواب اىل حل توافقي للخروج من 

اأزمة النق�ض .
 وت�س���ربت انباء ان الها�س���مي و�سع 
ن�سخة من النق�ض الثاين  لدى  رئي�ض 
ال�س���امرائي   اي���اد  الن���واب  جمل����ض 
ت�س���تخدم ح���ني مل يتو�س���ل املجل�ض 
اىل ح���ل توافق���ي ب�س���اأن التعديالت 

االخرة .
 ويف جل�س���ة م�س���ائية ا�ستمرت حتى 
�س���اعة متاأخ���رة  م���ن اللي���ل وبتدخل 
اط���راف امركية واخ���رى من االمم 
التحال���ف  م���ع كت���ل متث���ل  املتح���دة 
يف  اخ���رى  وكت���ل  الكرد�س���تاين 
مفاو�س���ات منف���ردة . حي���ث  اعل���ن 
النائ���ب ع���ن التحال���ف الكرد�س���تاين 
فري���اد روان���دزي ح�س���ول التحالف 
الكرد�ستاين على 43 مقعدا ب�سمنها 
ده���وك  يف  للم�س���يحيني  مقعدي���ن 

واربيل .
 اىل ذلك ا�سدر جمل�ض النواب مذكرة 
تف�س���رية  بح�س���ب املكتب االعالمي 
للمجل����ض اق���ر فيه���ا م�س���روع قانون 
التعدي���ل االول لقان���ون االنتخاب���ات 
ل�س���نة 2005  وب���ني العطي���ة ان عدد 
املقاع���د النيابي���ة 325 مقع���دا منه���ا 
310 ت���وزع عل���ى املحافظ���ات وف���ق 
حدوده���ا االداري���ة وثماني���ة مقاع���د 
للقوائ���م  مقاع���د  و�س���بعة  لالقلي���ات 
الفائ���زة   وتوزع���ت املقاع���د ال310 

بال�سكل التايل بغداد 64 ، نينوى 31 
،الب�سرة 24 ، ذي قار 18 ، بابل 16 ، 
ال�س���ليمانية 17 ، االنبار 14 ، اربيل 
14 ، دياىل 13 ، كركوك 12، �س���الح 
الدين 12 ، النجف 12، وا�س���ط 11 ، 
القاد�سية 11، مي�سان 10 ، دهوك 10 
، كربالء 10 واملثنى 7 مقاعد وحظي 
الق���رار من لدن جمل����ض النواب على 
اجماع احلا�س���رين والذين كان عدد 

هم113 نائبا .
 وكان بي���ان �س���ادر عن مكت���ب نائب 

رئي����ض اجلمهورية طارق الها�س���مي  
ا�س���اراىل انه بعث بر�سالة ظهر ام�ض 
االح���د اإىل الرئي�ض طالب���اين ونائبه 
ع���ادل عبد امله���دي حول نيت���ه نق�ض 
قان���ون االنتخابات بعد ما تاأكد له اأن 
جمل����ض النواب مل يتف���ق على جدول 
لتوزي���ع املقاعد عل���ى املحافظات كما 
اقرحت���ه االأمم املتحدة .وا�س���اف : 
ان���ه حتى ه���ذه اللحظ���ة مل يردنا من 
جمل�ض النواب ما يوؤكد االتفاق على 
جدول لتوزيع املقاعد على املحافظات 

كما اقرحته االمم املتحدة .
 مبين���ًا ان جمل����ض الرئا�س���ة ما عليه 
ط���ارىء  الجتم���اع  الدع���وة  �س���وى 
طل���ب  يف  او  الن���واب  ملجل����ض 
يف  وردت  م���واد  ح���ول  اي�س���احات 
التعدي���الت م���ا زال املجل�ض يعتربها 
ان  متناق�سة.واو�س���ح  و  غام�س���ة 
الها�س���مي اع���رب ع���ن خ�س���يته م���ن 
�س���عي بع����ض االط���راف اإىل الدف���ع 
باجت���اه الع���ودة للقان���ون ال�س���ابق. 
ونقل عن الها�س���مي قوله : اأخ�سى ان 

تكون اط���راف حمددة تدف���ع باجتاه 
النق����ض متهي���دا للع���ودة اىل قانون 
انتخاب���ات ع���ام 2005 ب���كل مافي���ه 
من عي���وب لي�ض اقله���ا تبنيه منوذج 
القائم���ة املغلقة " املرفو�ض �س���عبيا.
وب���ني ان���ه  بق���در تعل���ق االم���ر بي ، 
فقد بذلت خالل االأيام املا�س���ية جهدا 
ا�س���تثنائيا باجت���اه البح���ث عن حل 
�سيا�س���ي توفيق���ي منا�س���ب " منوها 
اىل:"ان قرار النق�ض �سيكون مبثابة 
املالذ االأخر وخيار امل�سطر وهو ما 

�س���اأجلاأ الي���ه عمال بن�ض امل���ادة 138 
من الد�ستور. 

 واعترب االق���رار خمرجا الزمة تكهن 
البع�ض انها �ستطول و�ستلقي بظاللها 
على العملية ال�سيا�سية برمتها  ، لكن 
جه���ودا حثيث���ة بذل���ت للخ���روج من 
االزمة فيما اعت���رب البع�ض وبتفاوؤل 
الن���واب  جمل����ض  اق���رار  ان  كب���ر 
هوفاحت���ة خ���ر لتوافقات �سيا�س���ية 
�س���تاأتي بالكثر على م�س���توى تنفيذ 

املنهج الدميقراطي يف العراق.
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