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استعرض تقرير »التجارة والصناعة« بشأن مواجهة ارتفاع األسعار

مجلس الوزراء يّطلع على تقرير »المركزي« المتضمن اإلجراءات 
والتعليمات الرقابية التي أصدرها خالل 2010/2009

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح أثناء االجتماع

الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
األسبوعي صباح امس في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبعد االجتم����اع صرح وزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
روضان الروضان بأن املجلس اطلع 
في مستهل االجتماع على الرسالة 
املوجهة إلى صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح األحمد من االمني 
الع����ام لالمم املتحدة بان كي مون 
والتي تعلقت بقرار اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة رقم )64/267( حتديد 
يوم 20 اكتوبر 2010 كيوم عاملي 
لالحصاء. كما اطلع املجلس على 
الرسالة املوجهة لصاحب السمو 
االمير من االم����ني العام للمنتدى 
العربي للبيئ����ة والتنمية والتي 
تضمنت دعوة الكويت للمشاركة 
االيجابية ف����ي قمة املناخ القادمة 
املقرر اقامتها في مدينة كانكون � 
املكسيك خالل الفترة من 29 نوفمبر 
الى 10 ديس����مبر 2010م ملواجهة 
تغيرات املناخ ومضاعفاته واثاره. 
ثم اطلع املجلس الى ش����رح قدمه 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد حول نتائج الزيارة 
التي قام بها الى جمهورية مالطا 
الصديقة ممثال عن حضرة صاحب 
الس����مو االمير حفظه اهلل ورعاه 
للمشاركة في تقدمي واجب العزاء 
بوفاة فخامة الرئيس البروفيسور 
جويدو دي ماركو رئيس جمهورية 
مالطا االسبق باسم صاحب السمو 
االمير والقيادة السياسية والشعب 
الكويتي الى الرئيس جورج ابيال 
رئيس جمهورية مالطا الصديقة 

ومجلس الوزراء.
وقد احاط سمو رئيس مجلس 
الكبيرة  الوزراء املجلس باملكانة 
التي يحظى بها صاحب الس����مو 
االمير في مالطا وتثمينهم حلرصه 
على مشاركتهم احزانهم وتكليفه 
لسموه لتقدمي العزاء شخصيا في 
ش����هر رمضان املبارك مبا له من 
خصوصية حرصا على مشاركتهم 
في وفاة فقيدهم الكبير. كما اطلع 
املجل����س على توصي����ات جلنة 
الشؤون القانونية بشأن مشروع 

األخرى املعني����ة بالدولة بغرض 
الرقابة وضبط املخالفني  تشديد 
ومنع خروج السلع املدعومة من 
البالد. وقد ن����وه املجلس بجهود 
وزارة التجارة والصناعة في ضبط 
األسعار والعمل على جتنب ارتفاعها 
غير املبرر حرص����ا على تخفيف 
األعباء املعيش����ية على املواطنني 
ومساعدتهم لتأمني مقومات احلياة 
الكرمية ودعا جميع األطراف املعنية 
بتجسيد التعاون املطلوب من أجل 

حتقيق األهداف املنشودة.
ثم بح����ث املجلس الش����ؤون 
التقارير  السياس����ية في ض����وء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
السياس����ية على  الس����احة  على 

الصعيدين العربي والدولي.
كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ 
االسف ازاء العمل االرهابي االجرامي 
الذي تعرضت له مدينة بغداد امس 
إثر عملية تفجير انتحاري وسط 
حش����د من املتطوعني أمام مركز 

جتنيد اجليش العراقي.
ومن جانب آخر أعرب مجلس 
الوزراء عن قلقه وأسفه العميق من 
استمرار الفيضانات في جمهورية 
باكستان الصديقة وتفشي األمراض 
واألوبئة الناجمة عن املياه امللوثة 
ووقوع أضرار جسيمة في املرافق 
الصحية وتأثر ماليني البشر من 
ه����ذه الفيضانات وس����ط حتذير 
من وقوع فيضان����ات جديدة في 
باكستان الصديقة ومجلس الوزراء 
إذ يتقدم بخالص التعازي واملواساة 
جلمهوري����ة باكس����تان الصديقة 
وألس����ر الضحايا لتؤكد احلرص 
على مش����اركتها في هذه الكارثة 

االنسانية األليمة.
وبناء على أمر صاحب السمو 
األمير ق����رر املجلس املوافقة على 
تقدمي مساعدات عاجلة بقيمة خمسة 
مالي����ني دوالر أميركي جلمهورية 
باكستان الصديقة ملساعدتها في 
مواجه����ة آثار الفيضان����ات التي 
له����ا مؤخ����را وتكليف  تعرضت 
الكويتي  الهالل األحم����ر  جمعية 
بتأمني املساعدات املطلوبة وإرسالها 
بالسرعة املمكنة وذلك بالتنسيق 

مع وزارة اخلارجية.

مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية 
س����لوڤينيا للتعاون االقتصادي 
والفني ومشروع مرسوم باملوافقة 
على اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية بلغاريا للتعاون 
االقتصادي والفني ومشروع مرسوم 
باملوافقة على اتف����اق تعاون في 
املجال التجاري بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية جيبوتي وعلى 
مشروع مرس����وم باملوافقة على 
اتفاقية للتعاون في مجال الصحة 
والعلوم الطبية بني حكومة الكويت 
وحكومة اجلمهورية اإليطالية. ثم 
اطلع املجلس على توصية اللجنة 
بشأن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة الكويت وحكومة 
جمهورية مالدوفا لتجنب االزدواج 
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما 
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى 
رأس املال وعلى مش����روع قانون 
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة 
الكويت ومجلس وزراء جمهورية 
ألبانيا لتجنب االزدواج الضريبي 
ومنع الته����رب املالي فيما يتعلق 
بالضرائب على الدخل ورأس املال 
وقرر املجلس املوافقة على مشروعي 
القانونني ورفعهما حلضرة صاحب 
الس����مو األمير حفظه اهلل ورعاه 

متهيدا الحالتهما ملجلس األمة.
ثم اطلع املجلس على التقرير 
الكوي����ت املركزي  اخلاص ببنك 
واملرفق به التقرير السنوي الثامن 
والثالثون للبنك املركزي عن السنة 

املالية 2010/2009 والذي تضمن 
تقري����ر مراقبي احلس����ابات لكل 
من املركز املالي للبنك وحس����اب 
األرباح واخلس����ائر للسنة املالية 
املذكورة كما تضمن أهم تطورات 
السياس����ية النقدية واملؤش����رات 
النقدية واملصرفية واهم االجراءات 
والتعليمات الرقابية التي أصدرها 
بنك الكويت املركزي خالل السنة 
املالية 2010/2009 كما تناول التقرير 
عرض أبرز التعليمات والتعاميم 
والنظم واللوائ����ح الرقابية التي 
وجهها البنك املركزي الى وحدات 
اجلهاز املصرفي واملالي اخلاضعة 
لرقابته في مجال تعزيز ضوابط 
العمل املصرفي وبصفة خاصة فيما 
بإدارة املخاطر وإجراءات  يتعلق 
املالي واحلرص  اختبارات اجلهد 
على دعامات االستقرار املالي في 
الب����الد من خالل تعزيز س����المة 
املالية لوحدات  ومتانة االوضاع 
القطاع املصرف����ي واملالي احمللي 
وزي����ادة كفاءته����ا وقدرتها على 
التعامل مع املستجدات والتطورات 

احمللية والعاملية املختلفة.
ومن جانب اخر فقد استعرض 
املجل����س تقري����ر وزارة التجارة 
التي  والصناعة بشأن االجراءات 
قامت بها الوزارة ملواجهة ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية االستهالكية 
ووضع احللول العملية املناسبة 
لتخفيف االعباء املعيش����ية على 
املواطنني حيث اس����تمع املجلس 
بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير 

التجارة والصناعة احمد راش����د 
الهارون اوضح فيه ما تضمنه تقرير 
وزارة التجارة والصناعة من حتديد 
أسباب الظواهر اخلارجية واحمللية 
املواد  الرتفاع األسعار في بعض 
موضحا الق����رارات الوزارية التي 
مت اتخاذها لتفعيل قانون حماية 
املنافس����ة وادراج اصناف وبدائل 
جديدة من حليب ومغذيات االطفال 
في البطاقة التموينية باالضافة الى 
االرتقاء مبستوى السلع املوزعة 
داخل البطاقة التموينية بعد حتسني 
نوعيتها وزيادة انصبة االفراد من 
السلع وذلك بهدف تخفيض التكلفة 
على املستهلكني وتيسير حصولهم 
على مختلف انواع املواد التموينية 
والسلع الضرورية بأسعار معقولة 
كما قامت وزارة التجارة والصناعة 
التموين  ف����روع  باع����ادة تاهيل 
والسماح بالعروض اخلاصة بفروع 
التموين وذلك تلبية لالحتياجات 
املس����تقبلية وحرصا على تقدمي 

خدمة أفضل للمستفيدين.
كما ش����رح للمجلس ما قامت 
به ال����وزارة من اجراءات في اطار 
الرقاب����ة واملتابعة لبعض مظاهر 
التحايل والتالعب في األسعار في 
األسواق وفروع التموين وضبط 
محاوالت االجتار في السلع املدعومة 
ومنع التالعب في األسعار واتخاذ 
االجراءات القانونية الرادعة بحق 

الشركات واألطراف املخالفة.
كم����ا قام����ت وزارة التج����ارة 
والصناع����ة مبخاطب����ة اجلهات 

املنامة � كونا: اكد صاحب السمو امللكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين 
امس ان ما يربط مملكة البحرين بشقيقتها الكويت 
من أواصر احملبة ووشائج األخوة املتميزة »هو ارث 
نزهو ونفتخر به« وقال ان لقاءات البلدين املستمرة 
ما هي اال اذكاء جلذوة هذه احملبة والتقارب بينهما 
سعيا نحو توسيع آفاق التعاون وتوطيد الترابط 

لكل ما فيه النفع واخلير لشعبي البلدين.
وأعرب صاحب الس���مو في تصريح ل� »كونا« 
مبناس���بة زيارته الى الكوي���ت التي يصلها اليوم 
األربعاء عن اعتزازه وتقديره للروح االخوية التي 
تسود لقاءات البلدين قائال »ان من شان هذه اللقاءات 
جتديد حرص البلدين وتصميمهما على توطيد أواصر 
التعاون وتعميق التقارب بينهما ودفعها قدما في 

مختلف املجاالت وعلى كافة األصعدة«.
وأضاف سموه »ان شهر رمضان املبارك وأجواءه 
الروحاني���ة العظيمة هي فرص���ة نغتنمها لنحيي 
فيها الروح االخوية التي جتمع بلدينا الش���قيقني 
ونكون في ضيافة أمير الكويت الش���قيقة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وهي مناسبة 
عزي���زة على قلوبنا حيث ان هذه الزيارة تأتي في 
اطار نهج التواصل األخوي املستمر السيما في شهر 
رمضان املبارك الذي يتجدد فيه لقاؤنا مع أشقائنا في 
الكويت تعبيرا عن تالحمنا كأسرة واحدة جتمعها 

روح احملبة واالخوة«.
وأكد سموه »ان لقاءنا على ارض الكويت ارض 
املجد واألصالة واالجناز هو لقاء مين وخير نعتز 
به ليحتفي البلدان بالروابط الوثيقة التي جتمعهما 
ولنعرب للكويت وقيادتها وأهلها عن صادق تقديرنا 
جلهود الكويت واس���هاماتها النبيلة واملخلصة في 

دعم مشاريع التنمية في البحرين«.
وش���دد على ان العالقات البحرينية � الكويتية 
ترتكز على تاريخ طويل من التعاون البناء أرسى 
قواعده اآلباء واألجداد ويس���ير على نهجه األبناء 

واألحفاد.
وعبر عما تكنه مملكة البحرين حكومة وشعبا 
من محبة وتقدير واعتزاز للكويت الشقيقة وقيادتها 
احلكيمة وش���عبها الوفي انطالقا مما يجمعهما من 

عالقات تاريخية وثيقة ووشائج قربى ومحبة.
وقال س���موه »ان اللقاء املتجدد بالقيادة وأهل 
الكويت الكرام في ش���هر رمضان املبارك هي عادة 
نحرص عليها باستمرار ونشعر مبتعة ال متناهية، 
ألننا بني أهلنا وذوينا كما انها في الوقت ذاته تأكيد 
لعمق العالق���ات احلميمة بني البلدين والتي تزداد 
رسوخا في ظل دعم وحرص امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد على توطيد عالقات 
البلدين ملا فيه خير ومصلحة البلدين والش���عبني 

الشقيقني«.
وأعرب عن ارتياح البحرين التام للتعاون بني 

البلدين على جميع املستويات والسعي الى تطوير 
هذا التعاون على الدوام وعلى نحو يسهم في جتسيد 
طموحات الش���عبني الش���قيقني الى واقع تفخر به 
األجيال القادمة وذلك في تواصل مستمر من جيل 

الى آخر.
وأكد سموه ان كل زيارة يقوم بها سموه للكويت 
هي كس���ب جديد له وقع كبير في النفوس ويعمق 
الشعور بان البلدين حاضرهما موصول مباضيهما 

املجيد.
ولفت الى ان ما حققته الكويت اليوم من اجنازات 
وما تخطط له للمستقبل من خطط وبرامج امنائية 
س���وف حتقق بعون اهلل افض���ل املعدالت املمكنة 
للتطور االقتصادي واالجتماعي الذي تنشده الكويت 

حلاضرها ومستقبلها.
وابتهل الى اهلل العلي القدير ان يس���بغ نعمه 
عل���ى الكويت في ظل قيادته���ا احلكيمة وان تنعم 
هي وشعبها حتت ظل وارف من األمن واالستقرار 

والرخاء.
ومن جهته اكد سفير مملكة البحرين لدى الكويت 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة على ان زيارة رئيس 
وزراء مملكة البحرين صاحب السمو امللكي االمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة الى الكويت تؤكد عمق 
وخصوصية العالقات التاريخية املتجذرة بني البلدين 
الشقيقني التي ارسى جذورها اآلباء واالجداد وحترص 
على استمراريتها وتنميتها القيادتان احلكيمتان، 
وتسندها وتغذيها مثل هذه الزيارات التي يحرص 
عليها صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، مضيفا ان هذه الزيارة االخوية في هذا 
الشهر الفضيل شهر التواصل جتسد مثاال واضحا 
للتالح���م والترابط بني البلدين الش���قيقني، وتعد 
تتويجا للعالقات االخوية الوطيدة املتميزة بينهما 
وما تشهده من تطور ومناء في شتى املجاالت، كما 
تبرز املشاعر الصادقة التي تكنها مملكة البحرين 
ملكا وحكومة وش���عبا جتاه االش���قاء في الكويت 
وما تؤمن به اململكة من وحدة املصلحة املشتركة 
للشعبني الش���قيقني وما يجمع بينهما من اواصر 

وعالقات تاريخية.
بدوره، قال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ 
عزام الصباح ان الكويت في قلب كل بحريني ويشكل 
البلدان نس���يجا واحدا تكرس منذ القدم. وأضاف 
الشيخ عزام في تصريح ل� »كونا« اثناء استقباله 
وأركان الس���فارة وممثلي امللحقيات الكويتية في 
البحرين للمهنئني بشهر رمضان املبارك في ديوان 
سفارة الكويت أن كرم الضيافة متأصل في حكومة 
البحرين وشعبها ويعكس مستوى العالقات الطيبة 

والدافئة بني البلدين.
واعتبر ان احلضور الذي شهده الديوان دليل على 
محبة اهل البحرين للكويت، مشيرا الى ان الدواوين 
واملجالس الرمضانية عامل مش���ترك بني البلدين 

الشقيقني وجزء ال يتجزأ من تراثهما العريق.

حنان عبدالمعبود
اتخذت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة العام املاضي 2009 قرارا 
باعتماد يوم التاس���ع عشر من 
أغس���طس، يوم���ا عامليا للعمل 
اإلنس���اني، وذلك لزيادة الوعي 
العام بأنشطة املساعدة اإلنسانية 
في جميع أنحاء العالم وبأهمية 
التعاون الدولي في هذا الصدد، 
وتكرمي���ا جلمي���ع العاملني في 
مجال تقدمي املساعدة اإلنسانية 
وموظفي األمم املتحدة واألفراد 
املرتبط���ني بها الذي���ن يعملون 
للنهوض بالقضية اإلنس���انية 
وإحياء لذكرى من قضى نحبه 
منهم أثناء أداء مهامهم، وبدورها 
أكدت االختصاصية بإدارة تعزيز 
الصحة د.خالدة اخلضر أن رؤساء 
اللجن���ة الدائمة املش���تركة بني 
الدولية لألمم املتحدة  الوكاالت 
كانوا ق���د اتفقوا على أن الهدف 
من االحتفال باليوم العاملي للعمل 
اإلنساني هو تكرمي الذين فقدوا 
أرواحهم في اخلدمة اإلنسانية، 
واالعتراف بالعم���ل املتواصل 
ملوظف���ي العمل اإلنس���اني في 
جميع أنحاء العالم، وكذلك توجيه 
االنتباه إلى االحتياجات اإلنسانية 

في جميع أنحاء العالم.
وأضاف���ت، اختير ي���وم 19 
من أغس���طس لالحتفال باليوم 
العاملي للعمل اإلنس���اني وذلك 
تخليدا لذك���رى وفاة البرازيلي 
س���يرجيو فيي���رادي ميلل���و، 
الذين قتلوا  والعشرين ضحية 
معه في العراق وقد عمل سيرجيو 
فيي���رادي ديبلوماس���يا لألمم 
املتحدة ملدة 34 عاما في عدة دول 
كان آخرها العراق ممثال لالمني 
العام لألمم املتحدة. وقالت، إن 
احلروب والط���وارئ والكوارث 
اإلنسانية الطبيعية مثل الزالزل 
والبراكني واجلف���اف والعوامل 
غي���ر الطبيعية مث���ل احلروب 
واحلوادث الضخمة تسبب الدمار 
في املمتلكات واألرواح وتتسبب 
أيضا في معاناة هائلة للبشر. 
فمثال يوج���د حاليا أكثر من 27 
مليون مشرد داخل دولهم و10 
ماليني الجئ ف���ي جميع أنحاء 
العالم ويعاني ش���خص من كل 
6 أش���خاص من اجلوع املزمن. 
وأشارت الى أنه توجد بالكويت 
منظمات تعنى بالعمل اإلنساني 
مثل الهالل األحمر الكويتي حيث 
انها تعتبر من أولى اجلمعيات 
التي تفاعلت إنسانيا مع كارثة 

تسونامي في اندونيسيا.

الخضر: االحتفال بيوم 
العمل اإلنساني تكريمًا 

لمن ضحوا بأرواحهم
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