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 بدر العميري عبداهللا الراجحي

 زيــادة  عـدد 
الشـــركات 
كة  حـــــر و
المسـافــرين 

Al-Anbaa Tuesday 11th August 2009 - No 11990 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 20 من شعبان 1430 ـ 11 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 «األنباء» تنشر نص مشروع قانون المناقصات الجديد  
 مريم بندق - خالد عمر

  تنشـــر  «األنباء» مشـــروع قانون املناقصات العامة اجلديد 
والذي تضمن تعديالت مهمة، كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
أن أهمها يتعلق بنـــســـب التأمني األولـــي والنهائي التـي تدفع 
من قبل شـــركات املقاوالت، ونظم الترسية بالنظر إلى األسعار 
املقدمة وتقليص فترة الدورة املســـتندية خصوصا فيما يتعلق 
بفترة اإلقفال ومنح اجلهات كوزارات اخلدمات املختصة احلرية 
في عملية اإلشـــراف على تنفيذ مشاريعها بدال من ترك اإلشراف 

مركزيا في يد وزارة األشغال.

  ويحد القانون الـــجديد من ظـــاهرة بيع املناقصات احلكومية 
بني الشـــركات باالتفاق املسبق ويـــقلل من تــــسابقها على تــــقدمي 
أقل األسعار على حساب جودة املواصفات، وقد يسهم القانون في 
حماية املنتج واملقاول احمللي ويحد من الروتني والبطء في تسيير 
املعامالت، كما سيـــساعد على توفير مبدأ التكافؤ بني املتنافسني 
في املقاوالت والتوريـــد ويحافظ في الوقت ذاته على املال العام 

ويطور القدرات الفنية والعملية.
  وقد اعتبر القرار ان للجنة املناقصات املركزية ميزانية مستقلة 
تختص بطرح املناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وإلغاء 

املناقصات أو حتويلها إلى ممارسة، كما تتألف اللجنة من ٦ أعضاء 
من ذوي الكفاءة واخلبرة يعينون مبرسوم بناء على عرض الوزير 

املختص ملدة ٤ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  وتنص إحدى مواد القانون على استرشاد اللجنة عند الضرورة 
وقبل البت في العطاء باألسعار األخيرة السابق التعامل بها محليا 
أو خارجيا وبأسعار الســـوق، وبأي عناصر اخرى ترى فائدتها 
في بيـــان مدى ارتفاع أو انخفاض قيمـــة العطاءات، وللجنة ان 
تقرر إلغاء املناقصة الرتفاع األسعار بقرار يصدر بأغلبية ثلثي 

األعضاء الذين تتألف منهم.

  ويتيح القانون للجنة إذا تساوت األسعار بني عطاءين أو أكثر 
وكانت املناقصة تقبل التجزئـــة، أن جتزئ املقادير املعلن عنها 
بني مقدمي العطاءات املتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم 
اإلضرار مبصلحة العمل، كما يحق للجنة إذا رأت أن هناك مبررا 
قويا يدعو لتفضيل مناقص مقدم بسعر أكبر ولم تتوافر شروط 
املادة ٢٣ أن تقرر ترســـية املناقصة عليـــه بقرار يصدر بأغلبية 
ثلثي األعضاء الذين تتألف منهم، وال تلتزم اللجنة بأقل األسعار 

أو بالتوصيات الفنية ودون احلاجة إلبداء األسباب.
 

 القانون يحمي المنتج والمقاول المحلي ويحّد من ظاهرة بيع المناقصات الحكومية بين الشركات باالتفاق المسبق ويقلل من تسابقها على تقديم أقل األسعار على حساب جودة المواصفات

 البنك المـركزي يعـتزم طرح سـنـدات 
خزانـة بقيمة ٣٤٧٫٦ مليـون دينار  ص ٢٧ 

موافقـة  علـى  يحصـل  األهلـي   البنـك 
«المركـزي» لزيـادة رأسـماله ٢٥٪  ص ٢٥ 

 في نـدوة «األنباء» عــن واقع قطـاع الطيران 
  في الكويت بعد ٣ سنوات من األجواء المفتوحة:

والشـحن مـا جعـل  الكويـت  محـورًا 
للمواصـالت فـي المنطقـة

 الجيش: تولية ٧ ألوية 
رتبهم اليوم

 سلسلة تفجيرات دامية 
ُتعيد شبح العنف الطائفي 

إلى شوارع  العراق

 «الهيكلة»: ٤٥ مسّرحًا في اليوم الثاني

 طرح جسر الصبية للتنفيذ نهاية الجاري

 تأجيل النظر في كادر «الفتوى والتشريع»

 عبدالهادي العجمي
  أصدر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك قرارا 
بتولية رتبة لواء رسميا لكل من اللواء 
الركــــن عبدالرحمن العثمــــان الرئيس 
الســــابق ملكتب االرتباط العسكري في 
فرنســــا، واللواء الركن أحمد الرحماني 
مدير كلية علي صباح الســــالم، واللواء 
الركن جواد القطــــان مدير كلية مبارك 
العبداهللا للقيادة واألركان، واللواء الركن 
أحمد املطيران رئيس التفتيش العسكري، 
واللواء الركن حامد القالف رئيس هيئة 
التعليم العسكري، واللواء الركن طيار 
خميس الفرحان مساعد آمر القوة اجلوية، 
واللواء الركن ناصر السمار مساعد آمر 
القوة البرية، وذلك ابتداء من اليوم بعد ان 
صدر بهم مرسوم أميري في وقت سابق. 
وقد علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان 
األلوية السبعة سيباشرون اليوم مهامهم 
برتبهم اجلديدة وفي مناصبهم التي كانوا 
قد ولوها ورجحت ان يتولى اللواء الركن 
عبدالرحمن العثمان منصب معاون رئيس 

األركان للعمليات واخلطط. 

 بغداد ـ وكاالت: أعاد سقوط 
أكثر من ٤٧ قتيال و٢٣٠ جريحا 
في سلسلة هجمات طالت بغداد 
واحللـــة وكركـــوك واملوصل، 
وشـــهدت أعـــنفها بلدة خزنة 
الكردية،  معــقل طائفة الشبك 
بقوة التســـاؤالت حـــول قدرة 
القـــوات العراقيـــة على حفظ 
األمـــن بعد انســــحاب القوات 
األميركية من املدن العراقية، كما 
جدد املخاوف من عودة العنف 

الطائفي.
  وفي موازاة ذلك، تصاعدت 
القـــوات  املطــالبـــات ببـقـــاء 
املقرر انسحابها من  األميركية 
العـــراق عـــام ٢٠١١، حيث قال 
مدير شرطة كركوك اللواء جمال 
طاهر «ان بقاء القوات األميركية 
ضـــروري حلفظ االســـتـقرار 
في هــذه املدينة التي تــشـــهد 
اختالفات بني احلكومة املركزية 

وحكومة إقليم كردستان». 

 استقبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة ٤٥ مسّرحا من القطاع اخلاص في اليوم الثاني من فتح 

باب االستقبال للمسرحني تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. 

 أكد وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ان جسر الصبية سيطرح نهاية أغسطس اجلاري للتنفيذ.

 أجل مجلس الوزراء النظــــر في كادر العاملني في إدارة الفتوى 
والتشريع إلى حني وصول سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

وترؤسه اجللسة املقبلة. 

 مريم بندق - حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
  رفض مجلس الوزراء املطالبات النيابية بتأجيل 
العام الدراسي اجلديد إلى أوائل أكتوبر املقبل، بعد 
ان استمع خالل جلسة أمس الى شرح كامل من وزير 
الصحة د.هالل الساير الستعدادات وزارة الصحة 
في مواجهة انتشار مرض انفلونزا اخلنازير. وقالت 
مصادر وزارية مطلعة لـ «األنباء» ان د.الساير أكد 
للمجلس ان منظمة الصحة العاملية لم تصدر أي 
توصية بتأجيل بدء الدراسة في أي دولة بالعالم 
حتـــى التي صنفت ضمن املناطـــق املوبوءة. هذا 
واعتمد املجلس امليزانية املطلوبة لتنفيذ توجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بتوسعة 
مستشفيات ابن سينا والرازي والوالدة واألميري 
والصبـــاح والفروانية واجلهراء ومبنى األشـــعة 
العميقة الذي اســـتحدث مؤخرا. إلى ذلك كشفت 
مصـــادر مطلعة لـ «األنبـــاء» عن توجه احلكومة 

العتماد واستقبال املستقيلني أيضا ضمن املسرحني 
من العمل في القطاع اخلاص لصرف بدل التعطل 
لهم شرط وجود عالقة عمل حقيقية بني املستقيل 
وجهة العمل، واالنتظام في ســـداد أقساط التأمني 
خالل الفترة التي سبقت االستقالة وبطاقة الدوام 
وتوصيف األعمال املناطة بهم وان تكون االستقالة 
نتيجة األزمة املالية وأجبروا عليها. من جهة ثانية، 
وعلى صعيد الدورة البرملانية الطارئة املخصصة 
ملناقشة قضية املسرحني في ١٩ اجلاري، أكدت مصادر 
حكومية لـ «األنباء» ان احلكومة لن تتقدم بأي طلب 
بخالف موضوع الدورة، كما انها سترفض مناقشة 
أي موضوع جديد. وأوضحت املصادر ان احلكومة 
ستلتزم باملواد الدستورية والالئحية التي ترفض 
فتح بند ما يســـتجد خالل اجللسة ألي موضوع 
سواء كان انفلونزا اخلنازير أو القروض أو غيرهما 

بخالف ما صدر في مرسوم الدعوة.

  عواصــــم ـ وكاالت: مبــــوازاة 
التدهور املستمر في عالقات طهران 
بالغرب منذ انتخاب الرئيس محمود 
أحمدي جنــــاد، تفاقمت اخلالفات 
الداخلية بني اإلصالحيني والسلطة 
مع اتهام املرشــــح املعتدل مهدي 
كروبي السلطات األمنية باغتصاب 
عدد من املعتقلني من اجلنســــني 
خالل تظاهــــرات االحتجاج على 
نتائج االنتخابــــات، وهو ما دفع 
رئيــــس البرملان علــــي الريجاني 
الى اإلعالن عن فتح حتقيق حول 
مزاعم تعرض املعارضني املعتقلني 
لعمليات «اغتصاب وحشي» داخل 

السجون.
  وفيمــــا كــــررت اخلارجية 
اإليرانية رفضها التدخل الغربي 
فــــي محاكمة هــــؤالء املعتقلني 
كونهــــا جتــــري على أســــاس 
القوانني الدولية، أصدر املرشح 
اإلصالحي الســــابق مير حسني 
موســــوي البيان األول للجبهة 
السياســــية العريضة التي كان 
أعلن أنه بصدد تشكيلها ملواجهة 

 الحكومة ترفض المطالبات النيابية  بتأجيل الدراسة 
  وتتجه لمنح المستقيلين بدل تعّطل أسوة بالمسّرحين

 تعارض إدراج  إنفلونزا الخنازير والقروض على جدول جلسة ١٩ الجاري

 البرلمان اإليراني يحقق في «اغتصاب معارضين» في السجون 
 موسوي يشكل جبهة معارضة لمواجهة «االنقالب على الدستورية»

ــكر   إيرانيون أميركيون في اليوم الـ ١٢ من اضرابهم عن الطعام تضامنا مع املقيمني في معس
ــتمعون حملاضرة قدمت فيها وثائق تدين ممارسات حكومة بغداد ضدهم  (ا.ف.پ)  أشرف يس

ــه مراكز البحث البلجيكية  ــة حتقن أحد املصابني بلقاح H١N١ أنتجت  ممرض
لتدخل سباق محاولة انتاج لقاح ناجع ملكافحة انفلونزا اخلنازير (رويترز) 

االنقالب على الدستورية، وقال 
مستشار ملوسوي إن موسوي 
تأخر أسبوعا في إعالن البيان 

بسبب مشاورات مكثفة أجراها 
مــــع األطــــراف االجتماعيــــة 

 التفاصيل ص٣٤  التفاصيل ص٣٤ والسياسية.  

 محمد الجالهمة وكونا
  في الوقت الذي طمأن فيه وزير الصحة د.هالل الســـاير مجلس 
الوزراء واملواطنني بسالمة األوضاع في البالد فيما يتعلق بانتشار 
انفلونزا اخلنازيـــر مؤكدا مبادرة الكويت حلجـــز الكميات الالزمة 
مـــن التطعيمات، دعت وزارة الصحة وكالء وزارات الصحة في دول 
مجلس التعاون لعقد اجتماع استثنائي للتباحث حول آخر مستجدات 
الوباء وذلك يوم السبت املقبل.  الى ذلك، تسبب اكتشاف ٣ إصابات 
جديدة بإنفلونزا اخلنازير ملمرضات يعملن في املستشفى األميري 
في حالة ذعر بني الهيئة التمريضية العاملة في املستشـــفى واندفع 
بعضهـــم لطلب إجازات طارئة، كما طلـــب عدد من املرضى اخلروج 
من املستشفى على مسؤوليتهم الشخصية خوفا من انتقال العدوى 
إليهم، خاصة ان اإلصابات اجلديدة أتت بعد يوم واحد من إصابة ٦ 

ممرضني في املستشفى نفسه بطريق العدوى.
  من جهتها، قالـــت منظمة الصحة العاملية ان املصابني بإنفلونزا 

اخلنازير في الكويت بلغ عددهم ٥٦٠ شخصا. 

 «الصحة» تدعو دول «التعاون»  للتنسيق في مواجهة الوباء 

 ذعر  في «األميري»  بعد اكتشاف ٣ إصابات 
جديدة بإنفلونزا الخنازير  بين الممرضات 

 التفاصيل ص٢ و٣٣ 

 التفاصيل ص٣ و٦ 

 نص مشروع  القانون ص٤ و ٥ 

 التجديد للعدساني أمينًا لـ «البلدي»
 وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم أميري بالتجديد لألمني 

العام للمجلس البلدي م.بدر العدساني ملدة أربع سنوات قادمة. 

 «الشؤون»: تسكين ٢٥ مركزًا شاغرًا اليوم
 بشرى شعبان 

  توقعت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن تصدر اليوم قرارات 
بتسكني ٢٥ مركزا شاغرا من مختلف إدارات قطاع العمل من مراقبني 

ورؤساء أقسام بعد أن مت اعتمادها في جلنة شؤون املوظفني. 

 ص ٢٨ و٢٩ 


