
االثنين 9 اغسطس 2010   3محليات
سموه التقى العبداهلل والروضان ومحافظ العاصمة والعنجري صاحب السمو التقى الرومي وعّزى الرئيس الروسي بضحايا حرائق الغابات والرئيس الصيني بضحايا الفيضانات

التقى سفيري العراق وأميركا
أشاد بدور اتحاد الجمعيات في المحافظة على استقرار األسعار

ولي العهد استقبل المبارك والرومي والخالد األمير استقبل ولي العهد ومبارك العبداهلل والمبارك

محمد الصباح تسلم أوراق اعتماد سفير أذربيجان

احتفل بديوان وزارة اخلارجية صباح امس بقبول 
نس���خة من أوراق اعتماد الس���فير اجلديد جلمهورية 
أذربيجان ل���دى الكويت حيث قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د. محمد الصباح بتسلم 
نس���خة من أوراق اعتماد الس���فير تورال آنارأو علي 

رضاييف.
حضر مراسم االحتفال وكيل وزارة اخلارجية باالنابة 
السفير الشيخ علي العبداهلل ومدير ادارة املراسم السفير 
ضاري العجران ونائب مدير ادارة مكتب نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض صالح 
اللوغاني.

من جهة اخرى استقبل الشيخ د.محمد الصباح سفير 
جمهورية العراق لدى البالد السفير محمد حسني محمد 

بحر العلوم.
 حضر اللقاء وكيل وزارة اخلارجية باإلنابة السفير 
الش���يخ علي العبداهلل ومدير ادارة املتابعة والتنسيق 
الس���فير خالد املغامس ونائب مدير ادارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض 

صالح اللوغاني ونائب مدير ادارة الوطن العربي املستشار 
فيصل الهولي.

كما استقبل الشيخ د.محمد الصباح سفيرة الواليات 
املتحدة األميركية لدى الكويت ديبورا جونز.

حضر اللقاء وكيل وزارة اخلارجية باإلنابة السفير 
الش���يخ علي العبداهلل ونائب مدير ادارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض 
صالح اللوغاني ونائب مدير ادارة األميركتني املستشار 

حمد املشعان.

اس����تقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 

أمس الشيخ مبارك عبداهلل األحمد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
أمس رئيس مجلس الوزراء باالنابة وزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك.كما استقبل سموه 
بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس 
االمة باالنابة عب����داهلل الرومي. الى ذلك، 
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دميتري 
مدڤيديڤ رئيس روسيا االحتادية الصديقة 
عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حرائق الغابات التي تعرضت لها 
روسيا االحتادية وأوديت بحياة العشرات من 
الضحايا واملصابني، راجيا سموه للمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتني.

ال����ى ذلك بعث صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية الصني 
الش����عبية الصديقة عبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات 
واالنزالق����ات األرضية الت����ي تعرضت لها 
محافظة »تشوتشيوي« شمالي الصني والتي 
أسفرت عن س����قوط العديد من الضحايا 
واملصابني راجيا س����موه للمصابني سرعة 
الشفاء والعافية. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.

الهارون: حريصون على استقرار األسعار
ونحّذر من استغالل المهرجانات لمصالح شخصية

البرلمان العربي ـ التركي: العمل
 على إبراز  الصورة الحقيقية لإلسالم

 دمشق ـ هدى عبود
اختتمت في العاصمة السورية 
دمش���ق امس اجتماعات اجلولة 
األولى للح���وار البرملاني العربي 

� التركي.
وأكد البي���ان اخلتامي الصادر 
عن االجتماعات ضرورة العمل على 
ابراز الصورة احلقيقية لإلسالم 
كدين يدعو للس���الم ونبذ العنف 
واإلرهاب، وخاصة في ظل التشويه 
املتعم���د للص���ق تهم���ة اإلرهاب 

باإلسالم واملسلمني.
ودعا البيان الى تطوير التعاون 
في مجال اإلعالم وتشجيع انشاء 
باللغة  فضائيات عربي���ة ناطقة 
التركية، وكذلك باللغة العربية، ومبا 

يعزز أواصر العالقات املجتمعية 
بني األمتني التركية والعربية، ومت 
االتفاق بحس���ب البيان على عقد 
االجتماع التالي في شهر ديسمبر 
املقبل في الكوي���ت، على ان يتم 
تناول مواضيع سياسية واقتصادية 
وثقافية في االجتماع املذكور، ومن 
املواضيع التي ستناقشها اجلولة 
املقبلة م���ن االجتماعات الصراع 
العرب���ي � اإلس���رائيلي وتأثيره 
على املنطقة ونزع أسلحة الدمار 
الشامل من منطقة الشرق األوسط 
والتطورات السياسية في العراق 
والعالقات م���ع ايران والتطورات 
األخيرة ف���ي اليم���ن والصومال 
والسودان والتنسيق في املواقف 

في احملافل البرملانية الدولية.
كما ستناقش االجتماعات تقييم 
اتفاقيات التجارة احلرة بني تركيا 
والدول األعضاء في جامعة الدول 
العربي���ة والتس���هيالت املتعلقة 
بسمات الدخول بني تركيا والدول 
العربية وتأسيس مجالس تعاون 
استراتيجي عالية املستوى بني تركيا 
والدول األعضاء في جامعة الدول 
العربية وتشجيع االستثمارات بني 
تركيا والدول األعضاء في جامعة 
ال���دول العربية وبح���ث امكانات 
التعاون في مجالي الطاقة واملياه 
والتعاون في مج���االت اجلمارك 
والنقل واالتصاالت والتعاون في 

مجال السياحة.

أشاد وزير التجارة والصناعة 
أحم����د اله����ارون باجله����ود التي 
يبذلها احتاد اجلمعيات التعاونية 
وبعض اجلمعي����ات في احملافظة 
على استقرار أسعار السلع خدمة 
للمستهلكني، السيما مع قرب حلول 

شهر رمضان املبارك.
وقال الهارون، في تصريح ل� 
»كونا« امس، ان احلمالت التسويقية 
التي اطلقتها اجلمعيات التعاونية 
وش����ملت عددا كبيرا من الس����لع 
أسهمت في خفض أسعارها الى حد 
كبير.وأضاف أن احلمالت ساعدت 
أيضا في خلق جو من املنافس����ة 
احلميدة بني األس����واق الرئيسية 
واملوازية في البالد من أجل تقدمي 
عروض تسويقية على منتجاتها 
ما انعكس ايجابا على اس����تقرار 
وأوضاع السوق احمللية عبر توفير 
س����لع ذات جودة ممتازة بأسعار 

مناسبة وفي متناول اجلميع.
وأوضح ان احلمالت جاءت في 
توقيت مناس����ب حيث تشهد فيه 
االسواق انتعاشا ونشاطا واقباال 
من املس����تهلكني القتناء وش����راء 

الغذائية  مختلف السلع، السيما 
منها، مبين����ا أن الدور الذي يقوم 
به االحتاد واجلمعيات التعاونية 
سيس����هم بكل تأكيد في تخفيف 

العبء عن ميزانية املستهلك.
وحذر اله����ارون من محاوالت 
البعض استغالل هذه املهرجانات 
لتحقيق فائدة شخصية، مشيرا 
ال����ى أن الوزارة رصدت انخفاضا 
واضحا في أس����عار بعض السلع 
واستقرارا مبختلف السلع األخرى 

في عموم األسواق نتيجة اجلهود 
الصادقة املبذولة من قبل اجلهات 
احلكومي����ة ذات الصل����ة واحتاد 

اجلمعيات التعاونية.
الكبير  ال����وزارة  وأكد حرص 
على استقرار االسعار ضمن حدود 
مستوياتها املنطقية دون انحراف 
ف����ي االرتفاعات م����ن قبل بعض 
مستغلي املواسم أو لبعض العوامل 
والظروف العاملية كارتفاع أسعار 
املواد اخلام والسلع املستوردة من 
بلد املنشأ وتأثير ذلك على املخزون 
احمللي.وأشار الى أن وزارة التجارة 
تقوم برصد دائم لالسواق احمللية 
من خ����الل احلمالت التفتيش����ية 
املنتشرين في  الوزارة  ملفتش����ي 
مختلف احملافظات الست للتحقق 
من مدى التزام اجلميع بالقوانني 
واللوائح.وشدد الهارون على التزام 
الوزارة بتحويل مخالفي القوانني 
الى اجلهات املختصة حملاسبتهم 
وفق اللوائح والنظم الرسمية مؤكدا 
أن الوزارة لن تتهاون على االطالق 
في مجال حماية املستهلك من أي 

استغالل قد يتعرض له.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بقصر السيف صباح 
امس رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه رئيس مجلس 

األمة باإلنابة عبداهلل الرومي.
النفط  واستقبل سموه وزير 
ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سموه رئيس األمن 

الوطني الشيخ محمد اخلالد.
واستقبل سموه محافظ العاصمة 
الشيخ علي اجلابر.واستقبل سموه 

مشاري العنجري.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد العبداهلل وروضان الروضان صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ جابر املبارك

الشيخ د.محمد الصباح يتسلم أوراق اعتماد السفير األذربيجاني تورال آنارأو علي رضاييف

صاحب السمو األمير مستقبال عبداهلل الرومي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ مبارك عبداهلل األحمد

الشيخ د.محمد الصباح مستقبال السفير العراقي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

أحمد الهارون

هيئة الرؤية الشرعية تجتمع غدًا
اللتماس هالل شهر رمضان المبارك

جتتمع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لهالل 
شهر رمضان املبارك غدا الثالثاء 10 اجلاري مبقر 
معهد الكويت للدراس��ات القضائية والقانونية 
الس��اعة السابعة والنصف مساء وذلك برئاسة 
املستشار راش��د يعقوب الشراح نائب رئيس 
محكمة االستئناف وعضوية كل من املستشار 
يوسف جاس��م املطاوعة وكيل محكمة التمييز 
ورئيس التفتيش القضائي واملستشار إسحاق 
ملك الكندري وكيل محكم��ة التمييز.. وتهيب 
وزارة الع��دل بكل من يتمك��ن من رؤية هالل 
ش��هر رمضان في هذه الليلة في أن يتقدم الى 

هيئة الرؤية الشرعية لإلدالء بشهادته.
وبهذه املناس��بة الكرمية ترفع وزارة العدل 
اصدق التهاني الى مقام صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
جميعا وأدام اهلل عليهم موفور الصحة والعافية... 
وتهنئ الوزارة جميع املواطنني واملقيمني واألمتني 
العربية واإلسالمية بقدوم شهر رمضان املبارك 
داعية اهلل عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة 
وأن يتقبل اهلل صيامهم وقيامهم وأن يتم نعمته 
على ربوع وطننا العزيز وان يرحم ش��هداءنا 

االبرار انه سميع مجيب.

الرئيس الفلسطيني افتتح مجمعًا طبيًا 
في رام اهلل بتمويل كويتي ـ بحريني

رام اهلل � رويت����رز: ج����دد 
الفلسطينية  الس����لطة  رئيس 
محمود عباس موقفه الرافض إلى 
االنتقال الى املفاوضات املباشرة 
دون وقف االستيطان وحتديد 
مرجعية لهذه املفاوضات ومعرفة 
احلدود التي ستقام عليها الدولة 

الفلسطينية املستقبلية.
وقال عباس في كلمة له خالل 
االحتف����ال بافتتاح مجمع طبي 
ف����ي رام اهلل بدعم من الكويت 
والبحري����ن »نحن منر اآلن في 
مرحل����ة دقيق����ة فيم����ا يتعلق 
باستئناف العملية السلمية او 

املفاوضات او غير ذلك، نحن نقول.. مستعدون للذهاب الى املفاوضات 
إذا توافرت املرجعية يعني إذا توافر ما يسمى خارطة الطريق، نعرف 

الى أين نحن ذاهبون على أي أساس نحن منطلقون«.
وأضاف »املهم ان نعرف األرضية التي نس����ير عليها وان يتوقف 
االستيطان وان نعرف حدود الدولة ما هي لنبني عليها دولتنا املستقلة«.
ودع����ا عباس في كلمته الى إعادة الوحدة بني الضفة الغربية وقطاع 
غزة »ألنه بدون ذلك ال يوجد حل سياسي وال توجد دولة فلسطينية، 
الدولة الفلسطينية املستقلة، حتى لو جاءت غدا ال نستطيع ان جنسدها 

اذا لم يكن هناك وحدة وطنية«.
وقال »نريد املصاحلة وقعوا )حركة املقاومة اإلس����المية حماس( 
على هذه الوثيقة  )املصرية( واذهبوا لالنتخابات واتركوا للش����عب 
الفلس����طيني ان يحكم«.وأع����رب عباس في كلمته ع����ن اإلحباط من 
عدم وصول املس����اعدات املالية التي حصل على تعهدات بها في القمة 
العربية األخيرة التي عقدت في مدينة س����رت الليبية وقال »أريد ان 
اذكر حادثة عابرة وهي ان مستش����فى املقاصد )في القدس( يريد ان 
يتوسع ليكون لديه  250 سريرا بدال من 150 يحتاج إلى عشرة ماليني 
دوالر، قمة سرت قررت ان تخصص للقدس لدعم صمود القدس 500 
مليون دوالر«.وتابع »فقلنا س����هلة اسألوا اجلامعة العربية اين هي 
)االموال( لنأتي بالعشرة ماليني، تبني انه ما في عشرة شيقل )دوالرين 
ونصف الدوالر(، لم يأت شيء، هذا محبط  ولكن يجب علينا ان نعمل، 
مستشفى املقاصد يجب ان يتوسع. سنوسعه بكل الوسائل سنطالب 

الفلسطينيني األغنياء ان يأتوا باألموال ليساعدوا أهلهم«.

)قاسم باشا( م.خالد العسعوسي مكرما إحدى املشاركات في الدورات الصيفية 

العسعوسي: الدورات الصيفية لمنتسبي »تقنية المعلومات« 
تساهم في التوعية باالستخدام األمثل للكمبيوتر

دانيا شومان
اقامت جمعية تقنية املعلومات 
في فندق راديسون ساس مساء 
اول من امس حفل تكرمي الطلبة 
املشاركني في دورتها الصيفية 

الثالثة والعشرين.
وأكد رئي���س مجلس ادارة 
اجلمعية م.خالد العسعوسي، 
خالل احلفل الذي شهد حضورا 
كبيرا م���ن اولياء امور الطلبة 
املكرمني، ان مثل هذه الدورات 
تأتي ضمن مهام اجلمعية في 
نشر املعرفة وتأكيدا على دور 
اجلمعية في خدم���ة املجتمع 
كجمعية نفع عام عبر التواصل 
مع اجلمهور في اقامة مثل هذه 
ال���دورات التي تنم���ي قدرات 

املنتسبني اليها مبا يعود عليهم 
وعلى مجتمعهم بالفائدة.

وشدد م.العسعوسي على 
اهمية مثل تلك البرامج الصيفية 
التي تنظمها اجلمعية بالتعاون 
مع مؤسس���ة التق���دم العلمي 
وفائدتها في ملء اوقات الشباب 
وتوعيتهم باالستخدام االمثل 

للكمبيوتر وشبكة االنترنت.
وحرص م.العسعوسي على 
توجيه الشكر ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي لدعمها ومساعدتها 
اجلمعية في اقامة هذه الدورات 

الصيفية كل عام.
وفي ختام احلف���ل، قدمت 
اجلوائ���ز للطلب���ة املكرم���ني 
دورات  ف���ي  املتميزي���ن 

اجلمعية.
وكان���ت جمعي���ة تقني���ة 
املعلوم���ات عق���دت البرنامج 
الثالث  التدريب���ي الصيف���ي 
والعش���رين في مجال تقنية 
املعلومات في الفترة بني 3 و 29 
يوليو املاضي لطلبة وطالبات 
املراحل االبتدائية واملتوسطة 
البرنامج  والثانوية، واشتمل 
على اكثر م���ن دورة مختلفة، 
فلمرحلتي االبتدائي واملتوسطة 
قدمت دورتا مقدمة في االنترنت 
وبرامج سطح املكتب وملرحلة 
طلبة الثانوية قدمت 3 دورات 
هي مقدمة في الشبكات وتصميم 
صفحات االنترن���ت وبرنامج 

قاعدة البيانات.
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