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Al-Anbaa Sunday 15th August 2010 - No 12359يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 5 من رمضان 1431 ـ 15 أغسطس 2010 الـــعـدد:

اخلط ال�ساخن: 111-833-1 داخلي: 555

طريق اجلهراء (الطريق ال�سريع 80)، منطقـة الـ�سـويـخ الـ�سناعيه

w w w . m e r c e d e s - b e n z . c o m . k w

ال�سيارة املعرو�سة مع املوا�سفات والإك�س�سورات الإ�سافية لالإعالن فقط.

بالتعاون مع:** 

 S ل تفوت الفر�سة لتملك الفئة

 S عر�ض الكرم ب�سهر الكرم الفئة

الأن ت�ستطيع ان تتملك الفئة S مع باقة AMG  الريا�سية – �سقف بانورامى – رجنات املنيوم ذات قيا�ض 

20 ان�ض.

مزايا اأخرى:

تاأمني �سد الغري 3 �سنوات 

ت�سجيل جمانى 

خدمة م�ساعدة الطريق 24 �ساعة 

كفالة جمانية 3 �سنوات غري حمددة امل�سافة 

* هذا العر�ض ي�سرى على موديل 2010 من الفئة S خالل �سهر رم�سان الكرمي

تطبق ال�سروط و الحكام 

**ح�سب ال�سروط و ال�سيا�سة الإئتمانية

• خدمة �سيانة جمانية ملدة 3 �سنوات اأو 60000 كم. 
• وديعة ا�ستثمارية بالوكالة تعمل وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بقيمة 1000 

دينار كويتي لدى بنك بوبيان.
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أذان الفجر 3:50  أذان املغرب 6:29

»التجارة«: مستمرون في عملية ضبط األسواق
ومواجهة أي محاولة للتالعب باألسعار

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي
حذر وزير التجارة والصناعة 
أحمد اله����ارون من مغبة التالعب 
بأس����عار السلع واس����تغالل شهر 
القوانني واللوائح  رمضان خلرق 
املعم����ول بها، مؤك����دا ان الوزارة 
س����تقف باملرصاد لكل من يحاول 
رفع األسعار والتأثير على عملية 

الشراء وإثقال كاهل املستهلكني.
الهارون، خ����الل حديثه   وقال 
ل� »األنباء«: ان وزارة التجارة لن 
تتراخى في عملها وستستمر في 
عملية ضبط األسعار في األسواق 
ومواجهة أي محاولة للتالعب من 
التجار وس����تؤدي  أو  الباعة  قبل 

واجبها على أكمل وجه.
وش����دد الوزير اله����ارون على 
ان »التجارة« تضع نصب أعينها 
التوصي����ات الت����ي أقرها مجلس 
األمة في وقت س����ابق وأحالها إلى 
اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية 
املتعلقة مبتابعة غالء األسعار »وهذا 
دور وواجب وطني نقوم به ونحن 
قادرون على ضبط السوق من أي 

انحرافات«.
وأش����ار وزير التجارة الى ان 
الوزارة تس����عى الى احلفاظ على 

التجارة والصناعة كفيلة بضبط 
أي غش أو تالعب باألسعار، وقال 
»هذا ما ملسناه من خالل متابعتنا في 
اللجنة املالية«. وأوضح العنجري 
ان الوزارة متارس دورها بجهود 
كبيرة تستحق الشكر عليها ما خلق 
ش���عورا بأن هناك رقابة حقيقية 
على الباعة والتجار للسيطرة على 
األسواق وحتقيق هامش ربح معقول 
وفقا للضوابط املعمول بها، مبينا 
ان النواب يراقبون توصيات جلسة 
غالء األس���عار املكلفة بها اللجنة 
املالي���ة، واصفا ما تقوم به وزارة 
التجارة بأنه دور ايجابي استطاعت 
من خالله احلد من التالعب الذي  

يستغله البعض.
ب���دوره، أثنى النائ���ب عدنان 
املطوع عل���ى عمل وزارة التجارة 
والصناع���ة ومفتش���يها ملا قاموا 
به من دور القى استحس���انا من 

املواطنني.
 وأش���ار املط���وع ف���ي حديث

 ل� »األنباء« الى ان مراكز الرقابة 
املنتشرة في جميع املناطق لعبت 
دورا كبي���را في احل���د من الغش 
التج���اري والتالعب ف���ي تاريخ 
الصالحية وبلد املنشأ، متمنيا ان 
تس���تمر الوزارة على هذا الوضع 

حتى بعد انتهاء شهر رمضان.

اس����تقرار األس����عار وثباته����ا في 
األسواق، خصوصا السلع التي يكثر 
عليها الطلب خالل ش����هر رمضان 

املبارك.
ق����ال وكيل وزارة  من جانبه، 
 التج����ارة باإلنابة جمال الش����ايع 
ل����� »األنباء« ان مفتش����ي الوزارة 
يعملون على مدار الس����اعة حتى 
في أيام العطل الرسمية للتأكد من 
الباعة والتج����ار باللوائح  التزام 
والقوان����ني. وأوضح الش����ايع ان 
مفتشي »التجارة« منتشرون في 
جميع احملافظات وال يوجد سوق 
سواء كان رئيس����يا أو موازيا إال 
ويت����م التأك����د من م����دى تطبيقه 

للقوانني، مبينا ان الوزارة تتلقى 
شكاوى املستهلكني في مراكز الرقابة 
التجارية املوزعة على جميع مناطق 

الدولة وعلى اخلط الساخن 135.
بدوره ذكر مصدر مسؤول في 
الوزارة ان »التجارة« تعاملت مع 
حاالت الرفع املصطنع لألس����عار 
وعمليات الغ����ش التجاري بحزم 
وذلك بتحويل املئات من املخالفني 
س����واء من الباع����ة أو التجار الى 
النيابة واملتابعة املستمرة للمخالفني 
والتضيي����ق عليهم وإغالق احملال 

التي تستمر فيها املخالفات.
وأضاف املصدر انه مت التركيز 
خالل العام احلالي على مهرجانات 

اجلمعيات التعاونية للتأكد من مدى 
مصداقيتها وجديتها في تخفيض 
الس����لع من خالل تقدمي  أس����عار 
العروض وتوفير املنتج طوال فترة 
العرض، موضحا ان هناك انخفاضا 
ملحوظا في أس����عار بعض السلع 
تراوح ب����ني 5 و50% نتيجة لتلك 
املهرجانات التعاونية التي تراقبها 
وزارة التجارة بحمالت مكثفة للتأكد 
من انخفاض األسعار وتوفير الكمية 

املطلوبة خالل فترة العرض.
نيابيا، أكد مقرر اللجنة املالية في 
املجلس النائب عبدالرحمن العنجري 
الرقابة والتفتيش  ان  ل� »األنباء« 
واملتابعة املستمرة من قبل وزارة 

حمالت مكثفة لتنفيذ توصيات مجلس األمة الصادرة في جلسة »الغالء« والتأكد من مصداقية المهرجانات التسويقية

ن املطوع عدنا ي عبدالرحمن العنجر ن أحمد الهارو

مسلمو أميركا يخشون تعرضهم العتداءات لتزامن العيد مع 11 سبتمبر    ص40

الهارون لـ »األنباء«: سنقف بالمرصاد 
لمن يحـاول إثقال كاهل المسـتهلكين

خلقـت  »التجارة«  جهود  العنجري: 
شــعـورا بأن هنـاك رقابـة حقيقيـة

لعبت  الـمراقبـة  مراكـز  المطوع: 
دورًا كبيرًا فـي الحد من الغش التجاري

إدارة أوباما: المولود على األراضي األميركية.. له الحق في الجنسية   ص48


