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حممد مزيد

قمة االحتبا�س احلراري.. 
واالحتقان العربي 

االمم  تديرها  قمة  اأعمال  الدامناركية  العا�صمة  يف  ام�س  ابتداأت 
مب�صاركة   ، املناخي  التغري  او  احل��راري  االحتبا�س  ب�صاأن  املتحدة 
اكرث من 192 دولة وح�صور اكرث من 100 زعيم دولة ومب�صاركة 

15000 من اع�صاء الوفود.
واالحتبا�س احلراري مفهوم جديد مت تداوله يف ال�صنوات املا�صية 
وما  الكربى  الدول  م�صانع  من  املنبعثة  الغازات  ق�صية  اىل  ي�صري 

ت�صببه تلك االنبعاثات من تاأثري �صلبي على مناخ الكرة االر�صية.
واأ�صباب انبعاث الغازات اإىل اجلو تنح�صر يف عن�صري الطبيعة 
وامللوثات  الغابات  وحرائق  الرباكني  منها  الطبيعية  وال�صناعة، 
الع�صوية وهذه الغازات ت�صمى غازات الندرة وتعترب من ال�صوائب 
اإىل  وت��وؤدي  اجل��و  يف  تركيزها  يزيد  عندما  التلوث  ت�صبب  التي 
احلراري.  واالت��زان  اجل��وي  الغالف  مكونات  يف  اختالل  ح��دوث 
وهذا تنتج عنه تغيريات يف املناخ واجلو واآثار �صيئة على �صحة 
وحياة االن�صان واالأحياء. وان من اأهم االأخطار التي تهدد التوازن 

الطبيعي زيادة تركيز ثاين اأوك�صيد الكربون.
ان  الربيطانية  احلكومة  م��ن  ال�����ص��ادر  التقارير  اح��د  ذم��ة  وع��ل��ى 
الند  غرين  يف  اجلليد  ان�صهار  اىل   �صيوؤدي  احل��راري  االحتبا�س 
اأمتار خالل   7 البحار حوايل  ارتفاع م�صتوى  �صيوؤدي اىل  والذي 

ال�صنوات االألف املقبلة.
وي�صري التقرير اىل ان تزايد الن�صاط ال�صناعي والزيادة الب�صرية 
ي�صكل  املقبلة  �صنة   200 ال���  يف  اأ���ص��ع��اف  �صتة  بن�صبة  املتوقعة 
قال  ال�صدد  عوامل مهمة يف تفاقم االحتبا�س احل��راري، ويف هذا 
بن�صبة درج��ة واحدة  ارتفاع يف احل��رارة  " ان كل  اأح��د اخل��رباء 
�صيل�صيو�س يزيد اخلطر بن�صبة كبرية توؤثر وب�صكل كبري و�صريع 
درجتني  عن  يزيد  ارتفاع  كل  وان  ال�صعيفة.  البيئية  االأنظمة  على 
انهيار  اإىل  يوؤدي  قد  جوهري  ب�صكل  اخلطر  ي�صاعف  �صيل�صيو�س 
م�صاكل  واإىل  املياه  يف  ونق�س  جماعات  واإىل  كاملة  بيئية  اأنظمة 

اجتماعية واقت�صادية كبرية ال �صيما يف الدول النامية. 
تعليقات ال�صحف الغربية تدق ناقو�س اخلطر بقولها ان االحتبا�س 
احلراري �صيوؤدي اىل " ان كوكبنا �صيدمر " اذا ما متاهلت الدول 
ولذلك   ، امل�صتع�صية  امل�صكلة  لهذه  حل  ايجاد  عن  والغنية  الكربى 
بداأت الدول تقطع تعهدات باأن تخف�س من ن�صبة انبعاث الغازات 
اع�صاء  بني  احل��وار  ان  اىل  املحللني  ق��راءة  وت�صري   ، ال�صناعية 
الوفود يظهر مدى اجلدية واالهتمام البالغني يف البحث عن حلول 
التغري  نتيجة  امل�صتقبلية  ال��ك��وارث  ح�صول  منع  حت��اول  ناجعة 

املناخي .
العربي  احل��راري  االحتبا�س  اىل  اال�صارة  من  البد   ، املجال  وبهذا 
الذي يفتقد ال�صناعات الكبرية العمالقة كما يف الغرب ، ويفتقد كل 
ما ت�صببه، ان هذا االحتبا�س قد ال جنده يف الف�صاء كما يتم بحثه 
االن يف كوبنهاغن، بل يف العقلية ال�صيا�صية العربية التي  جعلت 
درجة االحتبا�س ت�صل اىل م�صتويات االحتقان ، فال منفذ للحرية 
عقدة  فك  اليوؤيدون  العرب  ال�صا�صة  من  والكثري   ، والدميقراطية 
االحتبا�س النف�صي لدى ال�صعوب العربية ، ذلك الن كر�صي احلكم " 

العزيز " �صيبقى هو ال�صغل ال�صاغل لديهم حتى يوم يبعثون.

ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

طهران / الوكالت 
قال �صاهد ان ال�صرطة االيرانية ا�صتبكت ام�س 
االثنني مع موؤيدي املعار�صة يف ميدان بو�صط 
ا�صتخدمت   "ال�صرطة  ال�صاهد  وق��ال  ط��ه��ران، 
النا�س  وك��ان  املتظاهرين.  لتفريق  ال��ه��راوات 
ميدان  يف  للحكومة  معادية  هتافات  ي��رددون 

فردو�صي".
امل�صيل  ال��غ��از  االي��ران��ي��ة  ال�����ص��رط��ة  واط��ل��ق��ت 
طهران  و�صط  يف  متظاهرين  لتفريق  للدموع 
ف��ي��م��ا وق��ع��ت م��واج��ه��ات ب��ني جم��م��وع��ات من 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ورج�����ال ال�����ص��رط��ة. وق����ال احد 

امل�صيل  ال��غ��از  اطلقت  "ال�صرطة  ان  ال�صهود 
كانت  املتظاهرين  من  جمموعات  على  للدموع 
تردد هتافات مناه�صة للرئي�س حممود احمدي 
جناد". ووقعت هذه احلوادث يف جادة انقالب 
املحاذية جلامعة طهران بح�صب ال�صاهد نف�صه. 
االيرانية  ال�صغب  مكافحة  �صرطة  وط��وق��ت 
ا�صتغالل  م��ن  املعار�صة  ملنع  ط��ه��ران  جامعة 
عيان.  �صاهد  ح�صب   ، الدولة  تنظمه  احت�صاد 
وقال ال�صاهد الذي طلب عدم ن�صر ا�صمه "هناك 
)انهم(  ال�صغب.  مكافحة  �صرطة  م��ن  امل��ئ��ات 
وال�صوارع  طهران  جامعة  حول  مكان  كل  يف 

منا�صبة   يف  التعزيزات  هذه  وتاأتي  القريبة". 
اإح��ي��اء ال��ب��الد ل��ذك��رى مقتل ث��الث��ة ط��الب عام 
وقد  ال�صابق.  ال�صاه  حكم  نظام  خ��الل   1953
�صاعت اأنباء عن عدم م�صاركة الرئي�س االإيراين 
حممود اأحمدي جناد يف تظاهرة يوم الطالب 
ال�صلطات  وحظرت  ال�صابقة.  لل�صنوات  خالفًا 
االأجنبية  االإع����الم  و���ص��ائ��ل  م��را���ص��ل��ي  ن�����ص��اط 
اأيام،  ثالثة  م��دة  الف�صائية  القنوات  فيها  مبا 
ا�صتخدام  على  القيود  من  مزيدا  فر�صت  كما 
حلركة  التابعة  املواقع  وخ�صو�صًا  االإنرتنت 

حترير اإيران وباقي املنظمات االإ�صالحية. 

االإي����راين مري  املعار�صة  م��وق��ع زع��ي��م   وك���ان 
عنه  نقل  ق��د  االن��رتن��ت  على  مو�صوي  ح�صني 
يف  حية  اال�صالحية  احل��رك��ة  اإن  ق��ول��ه  ام�����س 
املوؤ�ص�صة  ���ص��غ��وط  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  ال���ب���الد 
واأ�صاف  الطلبة.  تقمع  ‘اإنها  قال  التي  الدينية 
مو�صوي يف موقعه "لنقل انكم تقمعون الطلبة 
�صتفعلون  فماذا  ال�صمت.  عليهم  وتفر�صون 
باحلقائق االجتماعية" يف ا�صارة وا�صحة اىل 
االعتقاالت الوا�صعة النطاق للطلبة يف طهران 
املا�صية.  القليلة  االي��ام  االخ��رى خالل  وامل��دن 
تطيقون  ال  )ال�صلطات(  "انتم  مو�صوي  وق��ال 

م�صريات يوم الطالب. فماذا �صتفعلون يف االيام 
التالية...، م�صرًيا اىل ان احتجاجات ال�صوارع 
على  تعتمد  التي  املعار�صة  ودع��ت  �صت�صتمر. 
الن�صية  وال��ر���ص��ائ��ل  االن��رتن��ت  على  مواقعها 
على الهواتف املحمولة يف االت�صال مبوؤيديها 
املواطنني اإىل التجمع يف يوم الطالب بالقرب 
امل�صرية  �صتجرى  ح��ي��ث  ط��ه��ران  ج��ام��ع��ة  م��ن 

الرئي�صة التي تنظمها احلكومة.
احلر�س  وق���وات  ال�صرطة  ح���ذرت  جهتها  م��ن 
"غري  م�صرية  اأي  اأن  م��ن  النخبوية  ال��ث��وري 

قانونية" �صتواجه ب�صرامة.

قمة كوبنهاغن لالحتبا�س �حلر�ري.. )�أ. ف. ب(

ال�سرطة تطلق الغاز امل�سيل للدموع لتفريق متظاهرين يف و�سط طهران 

يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�ص��������������ة خا�صة بتاأهيل قاعة االجتماعات 
عر�س  و�صا�صات  ت�صويت  ومنظومة  �صوت  مبنظومة  جتهيزها  حيث  من 

والقيام بكافة اأعمال التاأثيث الالزمة لذلك.
ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�صم امل�صرتيات يف الدائرة املالية 
يف جمل�س النواب لقاء مبلغ )150،000( مائة وخم�صون األف دينار غري قابل 
للرد. فعلى ال�صركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�صرتاك يف املناق�صة 
تقدمي عطاءاتهم يف موعد اأق�صاه )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن يف ال�صحف املحلية.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
التجارة وهوية  ال�صركات يف وزارة  ال�صركة من م�صجل  تاأ�صي�س  �صهادة   -1

غرفة التجارة اأو هوية ت�صنيف املقاولني.
2- تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�صريبة نافذة.

3- تقدمي تاأمينات اأولية بقيمة )1%( من قيمة العطاء على �صكل �صك م�صريف 
م�صدق.

4- اإرفاق و�صل �صراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
5- حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �صهرين.

6- يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.
7- تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.

 املالحظات:
1- تهمل العطاءات الغري م�صتوفية للم�صتم�صكات املطلوبة.

2- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
غري  فني  عر�س  و  مغلق  ر  م�صعَّ جت��اري  عر�س  منف�صلني،  عر�صني  يقدم   -3

ر مغلق. م�صعَّ
4-    الك�صف املوقعي يكون عند �صراء املوا�صفات الفنية.

يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�ص��������������ة خا�صة باأعمال تاأهيل واإ�صالح 
اأ�صرار يف مبنى ق�صر املوؤمترات ومبنى املجل�س الوطني القدمي. 

ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�صم امل�صرتيات يف الدائرة املالية 
غري  دينار  األف  وع�صرون  خم�صة   )25،000( مبلغ  لقاء  النواب  جمل�س  يف 
قابل للرد. فعلى ال�صركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�صرتاك يف 
املناق�صة تقدمي عطاءاتهم يف موعد اأق�صاه )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن يف ال�صحف املحلية.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
1-    �صهادة تاأ�صي�س ال�صركة من م�صجل ال�صركات يف وزارة التجارة وهوية 

غرفة التجارة اأو هوية ت�صنيف املقاولني.
2-    تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�صريبة نافذة.

�صك  �صكل  على  العطاء  قيمة  من   )%1( بقيمة  اأولية  تاأمينات  تقدمي      -3
م�صريف م�صدق.

4-    اإرفاق و�صل �صراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
5-    حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �صهرين.

6-    يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.
7-    تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.

 املالحظات:
1-    تهمل العطاءات الغري م�صتوفية للم�صتم�صكات املطلوبة.

2-    الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
ر مغلق و عر�س فني غري  3-    يقدم عر�صني منف�صلني، عر�س جتاري م�صعَّ

ر مغلق. م�صعَّ
4-    الك�صف املوقعي يكون عند �صراء املوا�صفات الفنية.

جمل�س النواب العراقي
اإعالن مناق�سة رقم )2009/3(

جمل�س النواب العراقي
اإعالن مناق�سة رقم )2009/4(
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