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العرض على »المناقصات« و»الفتوى« و»المحاسبة« شرط لتنفيذ المشاريع الكبرى
مجلس الوزراء أكد عدم االختصاص بالنظر في توصية لجنة الخدمات العامة الوزارية لبحث طلب »األشغال« الموافقة على مناقصتي ميناء بوبيان وجسر جابر

Al-Anbaa Tuesday 15th September 2009 - No 12025 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 25 من رمضان 1430 ـ 15 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الذي سلم سموه رسالة أخيه ملك البحرين

استئناف المفاوضات بين إيران 
ومجموعة »5+1« مطلع أكتوبر

محطة الصبية تدخل 
الخدمة صيف 2011

بن الدن »المنهك«  يهدد أميركا 
بحرب استنزاف على جميع الجبهات 

»التشريعية«: الحبس سنتين 
أو الغرامة 20  ألفا عقوبة 

المساس بالوحدة الوطنية

العبدالهادي: سنغلق المدارس 
إذا أوصى مؤتمر القاهرة بذلك

ـ وكاالت: تزامنا مع  عواصم 
انطالق اجللســــة اخلامسة من 
محاكمة احملتجــــن على نتائج 
الرئاسية االيرانية،  االنتخابات 
اعلن امس عن انطالق املفاوضات 
بن طهران والدول الست في االول 
من اكتوبر املقبل. وفيما جددت 
اخلارجية االيرانية أمس مواقفها 
الرافضة للتفاوض حول حقوقها 
النووية املؤكدة، اعتبرت واشنطن 
ان االعالن عــــن االجتماع املقبل 
بن ايران والقوى الكبرى حول 
البرنامج النووي االيراني يشكل 

»خطوة أولى مهمة«.

دارين العلي
بتوقيع عقد بناء وتشغيل محطة الصبية مع 
شركتي جنرال الكتريك وهيونداي بتكلفة تبلغ 
762 مليون دينار ستزود الشبكة الكهربائية 
في الكويت بـ 2000 ميغاواط بنسبة 12% من 

اجمالي الطاقة احمللية.
ومبوجب العقد ســـتدخل احملطة اخلدمة 
صيف 2011 وتستكمل باقي القدرة في صيف 
2012 وتشتمل على تركيب 6 توربينات عادية 
بطاقة 1320 ميغاواط وعدد 6 مولدات بخارية 
لالســـترجاع احلراري و3 توربينات بخارية 

بقدرة 700 ميغاواط.
التفاصيل ص7

عواصمـ  وكاالت: حذر زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن 
واشنطن »من مواصلة حرب االستنزاف على جميع اجلبهات 
كما استنزفنا االحتاد السوفييتي خالل 10 سنن«، ما لم توقف 
دعمها إلسرائيل الذي كان سببا في القيام بتفجيرات 11 سبتمبر 

باالضافة الى »املظالم األخرى« بحسب بن الدن.
وفي الرسالة التي كان عنوانها »بيان إلى الشعب األميركي« 
دعا بن الدن - الذي بدا منهكنا - األميركين الى التحرر »من 
اخلوف واإلرهاب الفكري املفروض عليكم من قبل احملافظن 
اجلدد واللوبي اليهودي« وخّير الشـــعب األميركي بن أمنهم 
وأمن إســـرائيل. واعتبر بن الدن ان الرئيس األميركي باراك 
أوباما »عاجز« عن وقف حربي العراق وأفغانســـتان. ووجه 
اللوم في هاتن احلربن الى ما وصفه بأنه »اللوبي االسرائيلي« 

واملصالح التجارية.

سامح عبدالحفيظ
وافقت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية أمس على قانون يقضي »باحلبس 
مدة ال تتجاوز ســـنتن وبغرامة ال جتاوز 20 
ألف دينار أو بإحدى هاتـــن العقوبتن، لكل 
من عرض الوحـــدة الوطنية للخطر باحلض 
على كراهيـــة أو ازدراء أو إهانة أو حتقير أو 
تكفير أي فئة من فئات املجتمع بأي وســـيلة 
من وسائل التعبير عن الفكر«. ومن املرجح ان 
يحال القانون الى املجلس ملناقشته والتصويت 

عليه في دور االنعقاد املقبل.

حنان عبدالمعبود
مع انعقاد أولى جلسات املؤمتر اإلقليمي لدول الشرق األوسط 
أمس، أكد وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي لـ »األنباء« ان 
الوزارة ماضية في خطتها املرسومة ما لم يستجد أي عارض على 
أرض الواقع، موضحا انه سيتم تأجيل الدراسة إذا أوصى املؤمتر 
بذلك وقدم مبررات مقنعة. من جانب آخر اجتهت بعض الشركات 
للتجـــارة في الكاميرات احلرارية واإلعـــالن عنها للبيع للمدارس 
وعلق د.إبراهيم العبدالهادي علـــى ان هذا األمر بأنه وارد، مؤكدا 
انه البد ان يتـــم ترخيص هذه الكاميرات من قبل »الصحة« نظرا 

ألنها تندرج حتت مسمى األجهزة اإلشعاعية.        التفاصيل ص12

»الوطن�ي« يعقد اجتماعًا مصغرًا لمجلس�ه 
االستش�اري الدول�ي في لن�دن   ص33

مع  بازدواجية  تتعامل  الرس�مية  الجهات 
بع�ض الش��ركات رغم تش�ابه أوضاعها 
ص37 وواض�ح�ة  معلن�ة  مب�ررات  دون 

 %6 النص�ف:  ط��ال 
المتوقع  السنوي  العائد 
لمحفظة »بيت التمويل« 
للعق�ار المحل�ي ص32

مدير عام مركز »الُجمان« لاستشارات االقتصادية 
ناصر النفيسي في حوار شامل مع »األنباء«:

500 ملي�ون دين�ار أرباح 
البنوك المتوقعة في 2009 
%61 إل�ى  يص�ل  بنم��و 

طالل النصف 

ناصر النفيسي

مريم بندق
في خطوة متقدمة تؤكد نية 
احلكومة في املضي بتطبيق 
خطوات اصالحية تنادي بها 
النيابية ومن شأنها  االغلبية 
تعزيز العالقة بن السلطتن، 
الوزراء اجلهات  وجه مجلس 
احلكومية لاللتزام باالجراءات 
القانونية واخلطوات االجرائية 
املعتمدة عند طرح وترســـية 

مناقصات املشاريع الكبرى.
وعلمت »األنباء« ان املجلس 
شدد على اهمية اتباع القواعد 

املنظمة في هذا الشأن بالعرض 
على جلنة املناقصات املركزية 
الفتـــوى والتشـــريع  وادارة 

وديوان احملاسبة.
هذا، وصدرت هذه التعليمات 
في جلســـة مجلـــس الوزراء 
املنعقدة بتاريخ 24 اغسطس 
املاضي في اثناء مناقشة املجلس 
توصية جلنة اخلدمات العامة 
بشـــأن طلب وزارة االشغال 
املوافقة على مناقصتي ميناء 
بوبيان وجســـر جابر، حيث 
تطرق املجلس الى اختصاص 

املركزية  املناقصـــات  جلنـــة 
بهذا الـــدور وعدم اختصاص 
الـــوزراء به، وأصدر  مجلس 
تعميمـــا للـــوزراء لتوجيـــه 
اجلهات احلكوميـــة لاللتزام 
باملهام واالختصاصات املنوطة 
مبوجب املراسيم الصادرة بشأن 
جلنة املناقصات وادارة الفتوى 
والتشريع وديوان احملاسبة 
دون العـــرض علـــى مجلس 
الوزراء، على ان تتم ممارسة 
املناقصات وفقـــا لالجراءات 

القانونية املعتمدة.

األمير تسّلم رسالة  ملك البحرين.. ورئيس وزرائها  في الكويت اليوم   ص3

التفاصيل ص42التفاصيل ص 42
 الياباني يوكيا أمانو مديراً عاماً ل� »الذرية« خلفاً للبرادعي  ص42

العمير:  الهيكل التنظيمي الجديد ل� »السلفي« نهاية أكتوبر
حسين الرمضان

قال األمن العام للتجمع اإلسالمي السلفي 
باإلنابة النائب د.علي العمير ان إعالن الهيكل 
التنظيمي اجلديد للتجمع سيكون نهاية اكتوبر 

املقبل.
وأضاف العمير في تصريح لـ »األنباء« ان 
الهيكل اجلديد سيشــــمل حتديد األمن العام 
اجلديد واختيار أعضاء املكتب السياسي، كما 
ستشــــمل الهيكلة اجلديدة إيجاد العديد من 
اللجان العاملة التي ستتنوع اختصاصاتها 

مبا يتفق وتوجهات التجمع وأهدافه.
 وأشــــار العميــــر إلــــى ان النهــــج العام 
لـ »السلفي« لن يطرأ عليه تغيير ولكن التطوير 
سيطول آلية العمل وسبل التنفيذ، باإلضافة 
الى القطاعات االجتماعية املراد الوصول إليها 

بطريقة ممنهجة.
وأوضــــح ان التجمع ســــيعلن مع هيكله 
التنظيمي اجلديد خطة عمله الشــــاملة التي 
ستستند إلى برنامجه السابق مع شيء من 

التطوير.

يشمل تحديد األمين العام واختيار أعضاء المكتب السياسي


