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ن مجلس إدارة مؤقتاً العفاسي حل مجلس إدارة »تعاونية الصليبية« وعيَّ

الش���ؤون االجتماعية والعمل  اصدر وزير 
د.محم���د العفاس���ي أمس ق���رارا بحل مجلس 
ادارة جمعية الصليبية التعاونية بعد ان ثبت 
للوزارة وجود جتاوزات ومخالفات مالية وإدارية 
منس���وبة ملجلس ادارتها وتعيني مجلس ادارة 
مؤقت للجمعية ملدة سنة تبدأ من تاريخ صدور 

القرار.

وجاء في القرار انه »بناء على مذكرة اللجنة 
املش���كلة مبراجعة أعمال وحس���ابات جمعية 
الصليبية التعاونية وما ورد بها من جتاوزات 
ومخالفات إدارية منسوبة الى اعضاء مجلس ادارة 
اجلمعية فقد مت حل مجلس ادارة جمعية الصليبية 
التعاونية وتعيني مجلس ادارة مؤقت ملدة سنة 

واحدة تبدأ من تاريخ صدور القرار«.

صاحب السمو األمير خالل لقائه مبعوث الرئيس اجليبوتي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال جاسم اخلرافي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

احمد الهارون

»المواصالت« تبدأ خدمة االستعالم
للخدمة الهاتفية على الصفحة اإللكترونية

مؤسسة البابطين لإلبداع الشعري 
تحتفل بذكرى تأسيسها في القاهرة

أعلنت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لالبداع الشعري 
انها س����تقيم يومي األول والثاني من نوفمبر املقبل احتفاال مبناسبة 
الذكرى العشرين لتأسيسها وذلك حتت عنوان »ملتقى عبداملنعم خفاجي 
وعدنان الشايجي«. وقالت األمانة العامة للمؤسسة في بيان صحافي 
ان شخصيات ثقافية وسياسية بارزة ستلقي كلمات في االفتتاح الذي 
س����يكون في قاعة عايدة بفندق ماريوت في القاهرة وهو املكان الذي 
شهد أول حفل للمؤسسة عند تأسيسها عام 1990. وأضاف البيان انه 
ستكون هناك انشطة أدبية ومحاضرات وأمسيات شعرية، حيث يدلي 
عدد من األدباء واملفكرين بشهادات حول مسيرة املؤسسة وجتربتها 
في احلركة اإلبداعية العربية مبا نش����رته من معاجم ومبا حققته من 
خالل دوراتها وملتقياتها وفي التواصل احلضاري من خالل منهجها 

الذي اتخذته من�ذ ع��ام 2004 في حوار احلضارات مع الغرب.
وذكر أن امللتقى سيشهد اقامة حفلني من الفن األصيل لقصائد في 
الفصحى بعضها للشاعر عبدالعزيز البابطني وأخرى من عيون الشعر 
العربي على مسرح دار األوبرا، كما سيتم تكرمي عدد من الشخصيات 

التي ساهمت في رفد املؤسسة ثقافيا خالل مسيرتها.

اعلنت وزارة املواصالت البدء في توفير خدمة االستعالم وطباعة 
القوائم الشهرية للخدمات الهاتفية على صفحة الوزارة االلكترونية تيسيرا 

على املشتركني ملعرفة املبالغ املالية املكلفني بسدادها للوزارة.
وقال بيان صحافي للوزارة ان تطبيق هذه اخلدمة اجلديدة يأتي 

دعما لالستعالم عبر االتصال على رقم االستعالم الصوتي )123(.
واوضح ان على املش����ترك زيارة املقس����م التابع له لتسليم الرقم 

السري اخلاص به حتى يتسنى له االستفادة من هذه اخلدمة.
واشادت الوزارة في بيانها بتعاون املشتركني خالل الفترة السابقة 
خاصة الذين بادروا بسداد املبالغ املالية املستحقة عليهم للوزارة مبا 

في ذلك االشتراكات السنوية.
واضاف ان ذلك يضمن عدم تراكم املبالغ املستحقة والتي بدورها 

تعرض خدمة املشترك الهاتفية للقطع االلي املبرمج.

مستمرون في دعم جميع المواد التموينية

الهارون: لن نسمح باستغالل المواسم التجارية
ورفع األسعار بشكل مصطنع يضر بالمستهلكين

مراقبة السلع التي زاد االقبال 
عليه����ا نتيجة بعض احلوادث 
التي حصلت اخيرا كاملنظفات 
التجارية واملياه املعبأة، داعيا 
التعاون  الى  عموم املستهلكني 
مع الوزارة عبر االبالغ عن اي 
مخالفة يلحظونها سواء بالتوجه 
الى احد مراكز الرقابة املنتشرة 
في الكويت او االتصال على اخلط 
الساخن 135 اخلاص بالوزارة.

وحول دعم املواد التموينية، 
اكد الهارون ان الوزارة مستمرة 
في دعم جميع املواد املطروحة 
في البطاقة التموينية الغذائية 
منها واالنشائية، موضحا ان 
املبل����غ الذي اعادت����ه الوزارة 
الدول����ة كان مجرد  خلزين����ة 
دعم قامت بطلبه وقت ارتفاع 
االس����عار واعادته عند انتفاء 

احلاجة اليه.

باالس����عار ورفعها بشكل غير 
مب����رر دون اتخ����اذ االجراءات 
الالزمة بهذا الش����أن، مؤكدا ان 
الوزارة لن تس����تثني احدا في 
القانون وس����تعاقب  تطبي����ق 
جميع املخالفني وكل من تسول 
له نفس����ه التالعب بجيوب او 

صحة املستهلكني.
وبني ان هناك فرصة كبيرة 
جلميع التج���ار ورجال االعمال 
التجارية  واصحاب املش���اريع 
لتحقيق ارباح مرضية في هذه 
املواسم التجارية دون اللجوء الى 
استغالل اقبال املستهلكني على 
الشراء، موضحا ان وزارة التجارة 
حترص على مصلحة املستهلك 
والتاجر في وقت واحد في ظل 

سيادة القانون وعدم جتاوزه.
وذك����ر ان الرقابة التجارية 
االي����ام احلالية على  تركز في 

وطبيعة السلع ومدى تأثيرها 
على صحة وسالمة املستهلكني، 
مبينا ان مراكز الرقابة التجارية 
التابعة للوزارة تعمل على مدار 
الساعة لضمان استقرار االسواق 

وسالمة املستهلكني.
وحذر الهارون من أي تالعب 

أكد وزير التجارة والصناعة 
احمد اله����ارون ان الوزارة لن 
تسمح بأي ش����كل من االشكال 
التجارية  باستغالل املواس����م 
عب����ر رفع االس����عار بش����كل 
مصطنع مبا يعود بالضرر على 

املستهلكني.
وقال اله����ارون في تصريح 
ل�»كونا« أمس ان وزارة التجارة 
مس����تعدة متاما عبر اجهزتها 
الرقابي����ة ملتابعة مس����تجدات 
االسواق احمللية في ظل موسمي 
العيد واستقبال العام الدراسي 
اجلديد، مبينا انها تعمل بطاقتها 
القصوى للقضاء على التالعب 

في االسعار في حال وجوده.
واض����اف ان رقاب����ة وزارة 
التج����ارة ال تط����ول التالع����ب 
باألسعار فحسب بل انها تتجاوز 
ذلك لتصل ال����ى مراقبة جودة 

رئيس الوزراء التقى مبعوث رئيس جيبوتي
اس���تقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
ناصر احملمد في قصر الس���يف امس مستش���ار 
رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة فهمي احلاج 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة املستشار في الديوان االميري 

خالد الفليج.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صب���اح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء والنائ���ب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

روضان الروضان.
واس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس رئيس جهاز االمن الوطني الش���يخ 

محمد اخلالد.

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و4 وزراء
سموه التقى رئيس جهاز األمن الوطني

األمير استقبل ولي العهد والخرافي ورئيس الوزراء
وتسلم رسالة من الرئيس الجيبوتي حول المستجدات في المنطقة

صاحب السمو هنأ ملك سوازيالند بالعيد الوطني

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر السيف صباح امس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل س���موه بقصر السيف 
صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم 

اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس سمو الشيخ ناصر احملمد  رئيس 

مجلس الوزراء.

كما استقبل س���موه بقصر السيف 
صباح امس النائب االول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر 

املبارك.
واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر السيف ظهر امس 
مبعوث رئي���س جمهوري���ة جيبوتي 
الش���قيقة املستشار فهمي احلاج حيث 
سلم س���موه رسالة خطية من الرئيس 

اس���ماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية 
جيبوتي الش���قيقة تتعل���ق بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الش���قيقني وسبل 
تنميتها وتعزيزها واخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
وحضر املقابلة نائب وزير ش���ؤون 

الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.
وبعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحم���د ببرقية تهنئة الى امللك 

مسواتي الثالث � ملك مملكة سوازيالند 
الصديقة عبر فيها س���موه عن خالص 
تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لبالده 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.


