
االثنين 5 اكتوبر 2009   3محليات
خالل لقائه رئيس تحرير »الشرق«

يجمع كل وزارات اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية الخليجية

األمير سلطان: لإلعالم الخليجي دور كبير
في مواكبة األحداث والتصدي لإلرهاب

الديحاني قّدم أوراق اعتماده
إلى المعلم سفيرًا للكويت لدى سورية

المالك: جناح الكويت في مهرجان »كان« 
رمز للوحدة بين دول الخليج

والتعاض���د ب���ن دول مجلس 
التعاون اخلليجي وتقدم بالتحية 
والشكر الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 
محمد وأبناء الشعب الكويتي.

هذه املشاعر الطيبة خففت كثيرا 
من آالم املرض، كما اشاد بالدور 
االعالمي اخلليجي ملوكبة االحداث 
والتص���دي لظاه���رة االرهاب 
وكشف حقائق هؤالء االرهابين 
وفضح ممارساتهم الالأخالقية. 
ومتنى سموه مزيدا من التآلف 

استقبل صاحب السمو امللكي 
االمير س���لطان بن عبدالعزيز 
ولي العهد والنائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
والطيران واملفتش العام رئيس 
حترير جريدة »الشرق« الزميل 
فواز الشمري الذي قدم لسموه 
التهاني مبناسبة متاثله للشفاء 
بعد الوعكة الصحية التي أملت 
به وذلك في قصر س���موه في 
اغادير في اململكة املغربية وقد 
اشاد س���موه باملشاعر الطيبة 
التي غمره بها اخوانه وابناؤه 
ف���ي كل دول اخلليج، مؤكدا ان 

دمشق � كونا: استقبل وزير 
اخلارجية السوري وليد املعلم 
س���فيرنا اجلدي���د املعن لدى 
سورية عزيز الديحاني وتسلم 
منه نس���خة من اوراق اعتماده 

سفيرا جديدا لدى دمشق.
الديح���اني  الس���فير  وقال 
انه  ل� »كونا« عقب االستقبال: 
نقل للوزير املعلم حتيات القيادة 
السياسية وتقدير نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ومت 
بحث العالقات األخوية املتميزة 
القائمة بن الكويت وس���ورية 
وسبل تطويرها وتعميقها في 

املجاالت كافة.
الوزير املعلم  ان  واض���اف 
متنى ل���ه النجاح ف���ي مهامه، 
مؤكدا حرص وزارة اخلارجية 
الكامل  التعاون  السورية على 

اك���د وكي���ل وزارة االعالم 
الش���يخ فيصل املالك أن جناح 
وزارة االعالم في سوق »كان« 
التلفزيونية )ميب كوم( يعتبر 
رم���زا للوحدة اخلليجية حيث 
يجم���ع اجلن���اح كل وزارات 
االعالم واملؤسس���ات االعالمية 

اخلليجية.
واشار املالك في تصريحه من 
مدينة كان الفرنسية ل� »كونا« 
الى تواجد عدد بارز من القيادات 
االعالمية من دول مجلس التعاون 
اخلليجي والذين يظلون في حالة 
تواجد دائم في اجلناح الكويتي 
ال���ذي يعتبر اجلناح اخلليجي 
الرسمي  الوحيد على الصعيد 

في سوق كان التلفزيونية.
كما نوه وكيل وزارة االعالم 
بالدعم الذي حتظى به مشاركات 
الوزارة ف���ي عدد من املهرجات 
وامللتقيات الدولية من قبل وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل الذي يرى فيها تأكيدا 
على حضور الوجه الكويتي في 

امللتقيات واحملافل الدولية.
وفي السياق ذاته اشار الشيخ 

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 
الش���يخ صباح االحمد  األمير 
وأخيه الرئيس السوري بشار 
األس���د ملا فيه خدم���ة البلدين 
الش���قيقن وخدمة  والشعبن 

قضايا األمة العربية.

كما بن ان وفد الكويت الذي 
يضم ايضا وكيل وزارة االعالم 
املس���اعد لش���ؤون التلفزيون 
باالنابة فوزي التميمي سيعقد 
الرسمية  عددا من االجتماعات 
مع قيادات املهرجان والقيادات 
االعالمية اخلليجية والعربية 
والدولية باالضافة للمشاركات 
في عدد من التظاهرات والندوات 
التي تتواصل ضمن انشطة هذا 
احلدث االعالمي الدولي البارز.

وف���ى مع���رض حديثه عن 
احلضور اخلليج���ي االعالمي 
ذكر املالك ل� »كونا« ان احلضور 
االعالم���ي اخلليجي يتمثل في 
تواجد ع���دد من وكالء وزارات 
االعالم ومدي���ري التلفزيونات 
الرسمية اخلاصة وعدد من مديري 
االجهزة االعالمي���ة اخلليجية 
من بينهم مدير عام جهاز اذاعة 
وتلفزيون دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي د.عب���داهلل بوراس 
التنفيذي ملؤسس���ة  واملدي���ر 
االنتاج البرامجي املشترك ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

عبداحملسن البناي.

معه لالرتقاء بعالقات التعاون 
بن البلدين الشقيقن.

وقال انه اكد خالل اللقاء انه 
سيواصل العمل من أجل تطوير 
وتعزيز العالق���ات الكويتية � 
الس���ورية في جميع املجاالت 

فيصل املالك الى ان جناح الكويت 
الكتب  اكب���ر كمية م���ن  يضم 
واملعلومات والوثائق عن الكويت 
ودول املنطق���ة حيث س���يفتح 
اجلناح ابوابه الستقبال نتاجات 
دول املنطقة وكوادرها االعالمية 
من اجل تقدميها لزوار س���وق 
كان الدولية للتلفزيون والذين 
ميثلون اهم املنتجن واملوزعن 
لالنتاج التلفزيوني حول العالم 
حيث ستنطلق أنشطة املهرجان 

اعتبارا من اليوم.

أحمد الهارون

الزميل فواز الشمري

وليد املعلم عزيز الديحاني

الشيخ فيصل املالك

سمو نائب األمير خالل لقائه عبداهلل الرومي

سمو نائب األمير خالل لقائه الشيخ جابر املبارك وعددا من الوزراء

سمو نائب األمير مستقبال األمير احلسن بن طالل بحضور الشيخ ناصر صباح األحمد

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز

»الهالل األحمر« تكرم متطوعيها اليوم
قالت جمعية الهالل االحمر امس انها ستنظم 
حف���ال اليوم لتكرمي املتطوع���ن نظير جهودهم 
احلثيثة التي بذلوها خالل صالة القيام في العشر 

االواخر من رمضان في مسجد الدولة الكبير.
واوضح مدي���ر ادارة املتطوعن ونائب مدير 
ادارة الكوارث والطوارئ في اجلمعية مس���اعد 
العنزي ل�»كونا« ان متطوعن ومتطوعات اجلمعية 
وكعادتهم في تلبية نداء الواجب االنساني خلدمة 
املصلن في مسجد الدولة مشيرا الى انهم يستحقون 

التكرمي للجهود التي بذلوها خلدمة املصلن.
وق���ال انه س���يتم تكرمي نح���و 130 متطوعا 
ومتطوع���ة من اجلمعية مش���يرا الى انهم قاموا 
بدور انس���اني كبير في العش���ر األواخر وكانوا 

موجودين بجميع ارجاء املسجد وعند البوابات 
الس���تقبال كبار السن واملعوقن لتسهيل عملية 

وصولهم ملواقع الصالة.
واضاف ان املتطوعن من اجلمعية كانوا خالل 
العش���ر االواخر من رمض���ان مجهزين بحقائب 
اسعافات اولية وكراسي متحركة الستقبال ذوي 
االحتياجات اخلاصة واحلاالت املرضية. وش���دد 
على العمل التطوعي ضمن جمعيات النفع العام 
في ابراز مواهب الش���باب وصقلها وكذلك دوره 
الفعال في تنمية املجتمع وخلق شعور باالنتماء 
للمجتمع. واوضح ان متطوعي اجلمعية من الشباب 
من اجلنسن وجتمعهم روح احلماس واالستعداد 

الدائم للقيام بواجباتهم االنسانية .

سموه التقى الحسن بن طالل وراشد الحمود وأبوالحسن والحجي

نائب األمير التقى المحمد والرومي و4 وزراء

الكويت هنأت ليسوتو بالعيد الوطني
بعث صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى امللك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو 
الصديقة عبر فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا س���موه له موفور الصحة 

والعافية ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى امللك ليتسي الثالث ملك مملكة 
ليس���وتو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر 

احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

وقد رحب سموه بصاحب 
السمو امللكي االمير احلسن بن 
طالل ضيفا عزيزا على الكويت 
بن اهله واخوانه، مؤكدا سموه 
على عمق العالقات التاريخية 
املتميزة الت���ي تربط البلدين 
والشعبن الشقيقن، كما اشاد 
سموه بدور االمير احلسن بن 
طالل البناء في توطيد العالقات 
البلدين بش���تى  املتبادلة بن 
املجاالت وبجهوده البناءة في 
دعم وترسيخ الثقافة العربية 

والدولية.
حضر املقابلة رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل وسفير اململكة االردنية 
الكويت جمعة  الهاشمية لدى 

العبادي.
من جانبه، استقبل صاحب 
السمو امللكي االمير احلسن بن 
طالل امناء املراكز الثقافية وذلك 

مبقر اقامته بقصر بيان.

استقبل سمو نائب األمير 
الش���يخ نواف  الع���هد  وولي 
األحم���د ف���ي دي���وانه بقصر 
الس���يف صباح أمس س���مو 
الش���يخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة باالنابة عبداهلل 

الرومي.
واس���تقبل س���موه النائب 
الوزراء  االول لرئيس مجلس 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 
املبارك ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير الداخلية 
الش���يخ جابر اخلال���د ووزير 
النفط ووزير اإلعالم الش���يخ 

أحمد العبداهلل.
واملستشار بالديوان األميري 
محمد أبواحلس���ن واملستشار 
بديوان رئيس مجلس الوزراء 

فيصل احلجي.

وبرفقته صاحب السمو امللكي 
االمير احلسن بن طالل والوفد 
املرافق لسموه وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.

واستقبل سمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وزير شؤون الديوان االميري 
الش���يخ ناصر صباح االحمد 

واستقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 

أمس الشيخ راشد احلمود.

أكد استعداد وزارة التجارة لمتابعة مستجدات األسواق المحلية السيما في المواسم التجارية

الهارون: مستمرون في مالحقتنا المتالعبين باألسعار 
ومتفائلون بإقرار قانون هيئة سوق المال بدور االنعقاد المقبل

ومقيمن الى التعاون مع الوزارة 
عبر االب����الغ ع����ن كل املخالفات 
التجارية التي يلحظونها س����واء 
باحلضور شخصيا الى اي مركز من 
مراكز الرقابة التجارية املنتشرة في 
مختلف مناطق الكويت او االتصال 
على اخلط املباشر 135 الذي خصص 

لهذا الغرض.
واوضح اله����ارون ان الوزارة 
تعمل بشكل مستمر على تطوير 
قطاع الرقابة التجارية عبر زيادة 
الكوادر وتدريب العاملن فيه من 
خالل برامج متخصصة واستقطاب 
املتميزين من الكفاءات للعمل في 
هذا املجال وتهيئتهم للقيام بدورهم 

على اكمل وجه.
واش����ار الهارون الى ان هناك 
فريقا يضم نخبة من االكادميين 
واملتخصصن يقوم حاليا بدراسة 
اداء ال����وزارة في مج����ال الرقابة 
التجارية متهيدا لتقدمي تقرير واف 
حول حاجات هذا القطاع ملجاراة 
النمو احلاصل في االسواق احمللية 
وتأهيله للقيام برقابة فاعلة على 

جميع االنشطة التجارية.
وحول دور وزارة التجارة في 
مج����ال متابعة بع����ض املخالفات 

استكمال اي نواقص تشريعية في 
البورصة عبر اصدار هذا القانون 
ماسيكون له عظيم االثر على عموم 

املتعاملن.
وحول قانون االستقرار املالي 
قال »هو حاليا مرس����وم س����اري 
املفعول ومطبق بالفعل وقد اجل 
مجلس االمة مناقشته الى دورته 
املقبلة لكنه لم يلغ العمل به وفي 
حال عدم اقراره من قبل املجلس 
سيكون هناك ترتيبات اخرى الزالة 
ماترتب عل����ى تطبيقه في الفترة 

التي طبق فيها«.
واوضح ان »هذا القانون كان 
امرا ضروريا للتخفيف من وطأة 
االزمة العاملية وهو ليس اال مجرد 
خطوة على طريق احلل وليس كل 
احلل واحلاجة تدعو الى ان تتبعه 
اجراءات وقوانن اخرى«، معربا عن 
امله بان يتم اقراره من قبل املجلس 

في دور االنعقاد املقبل.
ب����دور وزارة  وفيم����ا يتعلق 
التجارة والصناعة في تطبيق ما 
يخصها من اخلطة اخلمسية للدولة 
قال اله����ارون ان حتقيق التنمية 
االقتصادية والعم����ل على تنفيذ 
الرغبة االميرية السامية بتحويل 
الى مركز مالي وجتاري  الكويت 
خدمي اقليمي ورفع مساهمة القطاع 
اخلاص في الناجت القومي هي ابرز 
االهداف املنوطة بالوزارة في ظل 

اخلطة اخلمسية للدولة.
واك����د ان »للوزارة دورا كبيرا 
التنمية  في مجال دف����ع عجل����ة 
االقتصادي����ة وهن����اك الكثير من 
القوان����ن االقتصادية التي يجب 
ان تص����در خالل هذه الفترة منها 
قوانن هيئة سوق املال والشركات 
التجاري����ة وال����وكاالت التجارية 
والتجارة االلكترونية واملناقصات 

والعمل في القطاع االهلي«.

املنافي����ة لالداب العام����ة التي قد 
تصدر من بعض احملالت التجارية 
اكد الهارون ان ال����وزارة تتحمل 
مسؤولياتها كاملة في هذا اجلانب 
حتت مظلة احترام سيادة القانون 
وع����دم التعدي عل����ى صالحيات 
اجلهات االخرى التي تشترك مع 

الوزارة في املسؤوليات ذاتها.
وشدد على حرص الوزارة بشكل 
خاص واحلكومة بشكل عام على 
صيانة اآلداب العامة وحماية قيم 
مجتمعنا من أي ممارسات منافية 

لالخالق واحلياء العام.
وبسؤاله عن قانون هيئة سوق 
املال، قال الهارون انه متفائل جدا 
الجناز هذا املشروع في دور االنعقاد 
املقبل، مشيرا الى انه كاد ان يحسم 
في دور االنعقاد املاضي لكن قصر 
الزمنية وتس����ارع االحداث  املدة 

السياسية حال دون ذلك.
واوضح ان »هناك توافقا كبيرا 
بن اعضاء مجلس االمة على اقرار 
ه����ذا القانون وهناك حرص كبير 
من قبل اللجنة املالية على اجنازه 
والكل يتطلع الجنازه باسرع وقت 
وبافضل صورة، السيما انه كان 
مكتم����ال منذ ايام عم����ل املجلس 
املاضي حيث قدمت اللجنة املالية 
في ذلك الوقت تقريرها حوله قبل 

حل املجلس بثالثة ايام«.
وقال ان »هذا يعني ان املشروع 
قد اس����تكمل دورته البحثية ولم 
يتبق اال القليل واعتقد انه سيكون 
من ضمن اولويات مشاريع القوانن 
التي س����ينظرها املجلس في دور 
االنعقاد املقبل ونأمل باجناز هذا 

املشروع الهام«.
واضاف الهارون ان مش����روع 
قانون هيئة س����وق املال يحظى 
باهتمام شخصي من قبل صاحب 
الس����مو األمير الذي يحرص على 

وبن الهارون ان »الكويت بلد 
يعتمد على االقتصاد احلر والسوق 
الكويتية س���وق مفتوحة ومن 
اهم العوامل املؤثرة في االسواق 
املفتوحة عامال العرض والطلب 
التجارية بن  املنافس���ة  وخلق 
جميع املتعاملن في هذه االسواق«، 
موضحا انهما عنصران مهمان في 
خلق سوق متوازنة تصل فيها 
االس���عار الى حد التنافس الذي 

يصب لصالح املستهلك.
وقال ان »شح بعض السلع في 
االسواق احمللية في غالب االحيان 
يكون خارجا عن االرادة نتيجة 
لظروف خارجية كما هو احلال 
حاليا في سوق االغنام، حيث ان 

النقص من بلدان املصدر«.
واك���د ان الوزارة تتعامل مع 
امللف بكل جدية بالتنسيق  هذا 
مع الشركات املوردة في سبيل 
الوصول باالسعار الى مستويات 
مرضية للمستهلكن دون استغالل 
النقص احلاصل في االس���واق 
من قب���ل البع���ض، مضيفا ان 
هذه الس���لعة مدعومة من قبل 

الدولة.
واشار الهارون الى جهود الوزارة 
في مجال ضبط االسعار وقضية 
ارتفاع اسعار السكر مع دخول شهر 
رمضان، مستذكرا طريقة تعاملها 
مع مثل ه����ذه القضية، حيث كان 
لها موقف ش����ديد وحازم مع كل 
من استغل نقص املعروض ورفع 

اسعاره.
وذكر ان اجلهات املختصة في 
الوزارة احالت جميع الش����ركات 
التي مت ضبطها في مخالفات رفع 
اسعار الس����كر الى التحقيق وقد 
تصل عقوبات بعضها الى الغلق 

وسحب الترخيص التجاري.
ودعا املستهلكن من مواطنن 

التجارة والصناعة  اكد وزير 
احمد الهارون ان مالحقة الوزارة 
لكل املتالعبن باالسعار ومخالفي 
القانون لن تتوقف س����عيا منها 
الى ضمان مصالح املس����تهلكن 

وحمايتهم من الضرر.
وحذر الهارون، ف����ي لقاء مع 
»كون����ا« ام����س، م����ن اي تالعب 
باالسعار او رفعها بشكل غير مبرر 
دون اتخاذ االجراءات الالزمة بهذا 
الشأن، مشددا على ان الوزارة لن 
تستثني احدا من تطبيق القانون 
وستعاقب جميع املخالفن وكل من 
تسول له نفسه التالعب مبصالح 

املستهلكن.
الوزارة ال  واضاف ان رقابة 
تشمل التالعب باالسعار فحسب، 
بل انها تتجاوز ذلك لتصل الى 
مراقبة جودة وطبيعة الس���لع 
ومدى تأثيرها على صحة وسالمة 
املستهلكن، مبينا ان مراكز الرقابة 
التجارية التابعة للوزارة تعمل 
على مدار الساعة لضمان استقرار 

األسواق وسالمة املستهلكن.
واوضح ان الوزارة مس����تعدة 
متاما عبر اجهزتها الرقابية ملتابعة 
مستجدات االسواق احمللية، السيما 
التي تشهد  في املواسم التجارية 
اقباال متزايدا من قبل املستهلكن، 
مؤكدا انها تعمل بطاقتها القصوى 
للقضاء على التالعب في األسعار 

في حال وجوده.
وافاد بأن هناك فرصة كبيرة 
جلميع الشركات واحملالت التجارية 
لتحقيق ارباح مرضية في املواسم 
التجاري����ة دون اللجوء الى رفع 
االسعار واستغالل اقبال املستهلكن 
على الش����راء في مواسم معينة، 
مشيرا الى ان الوزارة حترص على 
مصلحة املستهلك دون االخالل بحق 

التاجر في الكسب املشروع.

نتحمل المس�ؤولية كاملة في متابعة بعض المخالفات التي قد تصدر من بعض المحالت التجارية


