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3 قوانين تمّهد لتوتر جديد بين السلطتين
  »B.O.T« نواب بدأوا تحركًا لتخصيص جلسة في بداية دور االنعقاد المقبل لمناقشة تنفيذ قوانين »المعاقين« و»المستودعات« والـ

االسم الالتيني يعوق استخراج رخص القيادة للبدون
محمد الدشيش

علمت »األنباء« م����ن مصدر مطلع في وزارة 
الداخلية ان الوزارة تقوم حاليا بدراس����ة جميع 
املعوقات التي حتول دون متكن البدون من احلصول 
على رخص القيادة )الليسن( املمغنطة، مشيرا إلى 
ان وكيل الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء 
محمود الدوسري رفع تقريرا بشأن هذه املعوقات 
الى الوزير الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد، 
متضمنا احللول املقترحة لهذه املعوقات. وأشار 
املص����در إلى ان أهم ه����ذه املعوقات هو اصطدام 
قطاع املرور مبشكلة نقص البيانات لديه عن عدد 

ليس بالقليل من فئة غير محددي اجلنسية ممن 
لم يصدر لهم جواز سفر مادة 17 والذي يتضمن 
االسم الالتيني للشخص صاحب اجلواز، مضيفا 
ان الرخصة املمغنطة تستلزم وجود اسم املستفيد 
باللغتني العربية واالجنليزية، ونظرا لعدم وجود 
اس����م التيني معتمد ملن لم يستخرج جواز سفر 
فإن قطاع املرور لم يتمكن من استخراج رخصة 

القيادة املمغنطة لهم حتى اآلن. 
ولتجنب الزحام من املقبلني على اس����تخراج 
الرخص املمغنطة، أف����اد املصدر األمني بأنه لن 
يسمح باستخراج رخصة ممغنطة إال ملن انتهت 

اجازته، مؤكدا ان اس����تخراج الرخص املمغنطة 
سيكون مرهونا مبوافقات اجلهات األمنية )أمن 
الدولة، اللجنة املركزية، واألدلة اجلنائية(. إلى 
ذلك، نفى مصدر أمني ف����ي املنافذ البرية صحة 
ما ذكره الناش����ط السياسي املثير للجدل محمد 
اجلويهل من أن هناك نزوحا ملواطنني مزدوجني 
إلى دولة جارة خالل األيام القليلة املاضية، خوفا 
من احتمال حدوث مش����اكل بعد إثارة موضوع 
احل����دود، مؤكدا ان إدارة املنافذ البرية لم ترصد 
مثل هذا األمر مطلقا، وان حركة السفر في إطارها 

الطبيعي.

»الداخلية« تنفي نزوح مواطنين مزدوجين إلى دولة جارة خالل األيام الماضية

األنباء  االقتصادية

الهارون: نعمل على 
مدار  الساعة لضبط 

األسعار في رمضان
مريم بندق

كشف وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون ع����ن ان اجلهات املختصة في 
وزارة التجارة وبالتعاون مع اجلهات 
الرقابية بدأت ف����ي تكثيف اإلجراءات 
االحترازية لضبط أي محاولة الرتفاع 
مصطنع في أس����عار امل����واد الغذائية 
واالستهالكية بصفة عامة مع اقتراب 
ش����هر رمضان املبارك. وق����ال الوزير 
الهارون ل� »األنباء« خالل اتصال هاتفي: 
أعطيت تعليمات مباشرة الى املسؤولني 
بال����وزارة، خصوص����ا إدارتي حماية 
املستهلك والرقابة للعمل على مدار ال� 
24 ساعة ملراقبة األسعار وضبط أي 
محاولة لرفع السعر أو الغش التجاري، 
ولن نقبل إال بإحالة هؤالء املتجاوزين 
العقوبات  العامة لتطبيق  النيابة  إلى 
التي تنص عليها القوانني املعمول بها 
في هذا الشأن. وأضاف الهارون: لدينا 
أيضا األجهزة املختصة لتلقي أي شكوى 
من قبل املستهلكني، مهيبا باجلميع إلى 
التعاون مع هذه األجهزة لضبط بعض 
التجار اجلشعني الذين يطمحون الى 

التكسب خالل هذا الشهر الفضيل.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

ف����ي الوقت الذي يراقب فيه 
نواب املجلس مدى تنفيذ احلكومة 
للمشاريع التي تضمنتها اخلطة 
اإلمنائية والذي سيكون مؤشرا 
لعالقة السلطتني في الدور املقبل، 
علمت »األنباء« ان مجموعة من 
النواب س����يدفعون ف����ي بداية 
الدور املقبل الى تخصيص إحدى 
اجللسات ملناقش����ة عدم تنفيذ 
احلكومة القوانني الصادرة من 
املجلس وذلك في ضوء ما وصفوه 
بأنه  تقاعس حكومي في تنفيذ 
قانون املعاقني اجلديد فضال عن 
وجود حزمة من القوانني التي 
أصدره����ا املجلس منذ أكثر من 
3 سنوات ولم تتخذ بشأنها أي 
إجراءات تنفيذية وهو ما يضع 
احلكومة - وفق مصادر برملانية 
مطلعة -  حتت املسؤولية مبا 
ينذر بتصعيد سياسي خاصة أن 
تنفيذ القوانني هو استحقاق على 
التنفيذية ال ميكن لها  السلطة 
 النكوص عنه. وقالت املصادر ذاتها  
ل� »األنباء« ان من أهم القوانني 
التي ل����م تفّعل من����ذ صدورها 
تأسيس شركات مساهمة عامة 

العامة  إلنش����اء املس����تودعات 
املنافذ احلدودية وقد  وتطوير 
صدر هذا القانون في يناير 2008 
ولم تؤسس أي شركة مساهمة 
عامة في ه����ذا اخلصوص وهو 
الذي ترت����ب عليه الحقا  األمر 
ارتفاع األس����عار االستهالكية 
والغذائية بسبب الزيادة الكبيرة 
في أجور التخزين، الفتة الى ان 
ه����ذا القانون كان كفيال بضبط 
األس����عار إال ان وزارة التجارة 

جتاهلت تفعيله.
وأضاف����ت املصادر ان هناك 
كذلك قانون ال� B.O.T حيث لم يتم 
تفعيل هذا القانون، مرجحة ان 
ذلك كان مقصودا وبضغوط من 
متنفذين إلظهار فشل هذا القانون 
في استقطاب رؤوس األموال بعد 
ان تضمن ضوابط محكمة متنع 
الفساد وهدر املال العام، فضال عن 
قانون حماية املنافسة وتنظيم 
االحتكار الصادر في 2008 ولم 
تفّعله وزارة التجارة حتى اآلن 
بالرغ����م من أهميت����ه القصوى 
خصوصا ان البل����د مقبل على 
التنمية وتنظيم  تنفيذ خط����ة 
عمليات التخصيص في بعض 

املشروعات احلكومية.

إيران تعتقل 40 متهمًا بإثارة االضطرابات في زاهدان 
وتحذر باكستان من احتضان »األشرار«   ص34

تشاڤيز يأمر بإخراج رفات بوليڤار للتحقق من أسباب وفاته

صورة مأخوذة عن الڤيديو للعلماء وحرس الشرف لدى اخراج نعش بوليڤار للبحث في معرفة سبب وفاته وفي الصورة الثانية  تشاڤيز معلقا على القرار، وخلفه صورة لبوليڤار          )رويترز(

كاراكاس � أ.ش.أ: استخرجت السلطات الڤنزويلية 
جثة الثائر القومي سيمون بوليڤار من مقبرته بناء 
عل����ى أوامر من رئيس البالد هوغو تش����اڤيز الذي 
يش����تبه في أن ملهم العديد من الثورات وحركات 
االستقالل في أميركا الالتينية في القرن التاسع عشر 
م����ات مقتوال على يد غرمي كولومبي وليس مبرض 
السل كما هو معتقد. وذكرت شبكة تلفزيون »سي 
إن إن« األميركي����ة امس أن رف����ات بوليڤار تخضع 
حالي����ا لتحليالت احلامض الن����ووي )دي إن إيه( 
على يد عدد من األطباء والعلماء في ڤنزويال ملعرفة 
أسباب وفاته، وعرضت لقطات لهيكله العظمي أثناء 

عمليات الفحص. وكان بوليڤار قد توفي عام 1830 
عن عمر بلغ 48 عاما.

وبوليڤار هو مؤس����س ورئيس ما كانت تعرف 
باسم كولومبيا الكبرى، وساهم في حترير الكثير 
من دول أميركا الالتيني����ة التي كانت حتت احلكم 
االسباني منذ القرن السادس عشر وهي كولومبيا 

وڤنزويال واإلكوادور وبيرو وبوليڤيا.
واشتهر بوليڤار كمحرر واحترمه الناس العاديون، 
ولكنه لقي معارضة شديدة خالل أيامه األخيرة عندما 
هدف إلى توحيد أميركا اجلنوبية كلها حتت سلطته. 

واجلدير بالذكر أن دولة بوليڤيا سميت باسمه.

مساٍع لصفقة بين »الصدري« والمالكي
بغداد ـ خاص

قالت مصادر وثيقة االطالع على تطورات املس����اعي لتشكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة ان األيام القليلة املاضية شهدت جهودا إيرانية لعقد صفقة 
بني رئيس الوزراء احلالي نوري املالكي والتيار الصدري تقوم على انضمام 
الصدريني ملؤيدي إعادة املالكي إلى رئاس����ة الوزراء مقابل اطالق س����جناء 
التيار الصدري مبن فيهم من صدرت بحقهم أحكام جنائية، وتوسيع حصة 
الصدريني في احلكومة املقبلة. وعلمت »األنباء« ان ممثلني عن كل من »دولة 

القانون« و»التيار الصدري« قد توجها إلى طهران قبل أيام لهذه الغاية.

»التحالف«: سنعمل على تعديل قوانين 
المطبوعات والمرئي والمسموع والجزاء

عّبر التحالف الوطني الدميوقراطي عن شكره وامتنانه ملن سانده 
وتعاطف ووقف معه في الدفاع عن أمينه العام خالد الفضالة، مؤكدا 
انه سيعمل بالتعاون مع نواب التيار الوطني في مجلس األمة وخالل 
دور االنعقاد املقبل على تعديل القوانني املخالفة ألحكام الدس����تور 
واملصادرة للحريات وعلى رأس����ها قانونا »النش����ر واملطبوعات« 

و»املرئي واملسموع« وقانون اجلزاء.

في الملـف االقتصادي: هل آن األوان إلعادة هيكلة قطاعات السـوق؟

10 سنوات مضت.. وتطوير البورصة »محلك سر«
بورصة الكويت طاردة للشركات الخليجية والعربية
التشابك االقتصادي يفرض إعادة هيكلة القطاعات

 محللـون لـ »األنبـاء«: ضرورة رفع قطاعات السـوق 
لـ 11 وفلترة 60% من الشركات الخاملة  ص25 ـ 27

ممثلة صاحب السمو الشيخة أمثال األحمد خالل لقائها ملك مملكة سوازيالند امللك مسواتي الثالث 
في قصر لوزيتا امللكي

الشيخة أمثال األحمد التقت ملك سوازيالند: 
األمير حريص على دفع العالقات 

بين البلدين إلى أعلى مستوى   ص3

الديوان يدعو 149 مواطنًا لمراجعته
 اليـوم و150 مـواطنة غـداً   ص5

صباح جابـر العلـي: »الموانـئ« قادرة علـى اسـتيعاب متطلبات 
المشـاريع التنموية وخطط التحول إلى مركـز مالي وتجاري   ص2

التفاصيل ص4


