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تلفزيون وإذاعة الكويت يواصالن االستعدادات لالحتفاالت الوطنية

اكد مســــؤول اعالمي ان اجلهود جارية على قدم وســــاق 
فــــي تلفزيون الكويت منــــذ مطلع العام احلالي اســــتعدادا 
الحتفــــاالت مــــرور ٥٠ عاما على االســــتقالل و٢٠ عاما على 
التحرير ومرور خمس ســــنوات على تولي صاحب السمو 

االمير مقاليد احلكم.
وقــــال مدير عام القناة االولى في التلفزيون علي الريس 
لـ «كونا» امس ان التلفزيون شــــرع بالفعل باالســــتعدادات 

والتحضيرات لهذه االعياد الوطنية ويتحضر الحتفال رفع 
علــــم الكويت في ٢٦ اجلــــاري وقد بدأ بالفعــــل ببث برامج 
مشتركة بالتعاون مع وزارة التربية ومنها «صباح اخلير» 
و«مســــاء اخلير يا كويت» ونقل بروڤــــات االوبريتات التي 

ستقدم باملناسبة في فبراير املقبل.
من جهتها، خصصت اذاعة الكويت موجة خاصة بتردد ٩٫٩٣ 
اف.ام باسم «يا اغلى دار» لنقل وقائع االحتفاالت الوطنية.

«التجارة»: ١١٥ منشأة مخالفة
 في المنطقة الحرة أغلق منها ٣٣

ولي العهد استقبل الخرافي 
والمحمد و٥ وزراء

عاطف رمضان
أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي انها تواصل 
دورها الرقابي للقيام بجوالتها الرقابية والتفتيشـــية على جميع 
الشركات واملؤسسات التجارية للتأكد من تطبيق اللوائح واالنظمة 
جتاه جميع االنشطة في نطاق التراخيص املمنوحة قانونا سواء في 

املنطقة احلرة (منطقة املستقبل) وغيرها من املناطق التجارية.
واضافت الوزارة انه قد تبني ان عدد املســـتثمرين في منطقة 
املستقبل ٢٢٦ مســـتثمرا وأن عدد املنشآت املخالفة ١١٥ منشأة مت 
انذارها الكثر من مرة خالل الشـــهور املاضية لتصحيح اوضاعها 
وازالة املخالفات وكان آخرها شـــهر ديسمبر املاضي حيث مت اخذ 
تعهدات بإزالة املخالفات من قبل هذه املنشآت املذكورة خالل مهلة 
زمنية محددة حتى ال تتعـــرض لإلغالق وفقا الحكام القانون إال 
أنهـــا عزفت دون مبرر عن إجـــراء التصحيحات وإزالة املخالفات 
الواقعة منها علما بأن الوزارة لم ولن متس العقود الصحيحة أو 
املنشآت التي لم تقع بشأنها ثمة مخالفات سواء ملا ورد بالعقود أو 
ما نص عليه القانون. واشارت «التجارة» إلى أن اعمال التفتيش 
والرقابة اســـفرت عن قيام ٣٣ منشأة مخالفة مت اغالقها حتى أول 
من أمس مبنطقة املســـتقبل باملنطقة احلـــرة. وذكرت الوزارة ان 
رقابتها املستمرة على املراكز التجارية واحملال اسفرت عن حترير 
مـــا يقارب ٣٠٠٠ مخالفة وقامت بإغالق ١٠٢ محل مبواقع مختلفة 
خالل الشهور الثالثة املاضية. اما في مجال الصناعة فقد أوضحت 
الـــوزارة انه مت إغالق ٣٠ مصنعا مخالفا خالل عام ٢٠١٠ ومنها ما 
أعيد فتحه بعد ازالة املخالفة وااللتزام بالشروط املنظمة للصناعات 
سواء من حيث االشتراطات البيئية أو الفنية. هذا فضال عن سحب 
٩ قســـائم كانت مخصصة الستغاللها للصناعة وخالف اصحابها 

القانون والقرارات الناظمة مما استوجب سحبها.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي. واستقبل 

سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير 
الداخلية الفريق ركن متقاعد الشـــيخ جابر اخلالد ووزير النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهللا ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.

أكدت أنها مستمرة في جوالتها الرقابية

السفير التركي: 
تركيا «نشطة» 
لجلب السالم 

واالستقرار للمنطقة

بشرى الزين
يصل الى الكويت اليــــوم رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان في زيارة تأتي تلبية لدعوة من سمو رئيس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد وتستغرق يومني.
وفي مؤمتر صحافي عقده صباح امس في مقر السفارة، 
اكتفى السفير التركي لدى البالد داده اوغلو بعرض برنامج 
زيارة رئيس وزراء بالده، موضحا ان وفدا يبلغ عدده ٥٠٠ 
شخص يرافق اردوغان يضم عددا من الوزراء والنواب وكبار 
موظفي الدولة ونخبة من رجال االعمال املرموقني وممثلي 

اهم املؤسسات االعالمية في تركيا. واضاف اوغلو ان رئيس 
الوزراء رجب طيب اردوغان سيلتقي صاحب السمو وسمو 
ولي العهد ورئيس مجلس االمة، كما سيعقد محادثات ثنائية 
مع سمو رئيس مجلس الوزراء. وذكر ان اردوغان سيشارك 
فــــي مؤمتر العالقات التركيةـ  العربية الذي تنظمه جائزة 
الشيخ فهد االحمد الدولية للعمل اخليري، حيث سيتم تكرميه 
مبنحه جائزة الشــــخصية االسالمية املتميزة، كما سيلقي 
كلمة في منتدى االعمال التركي ـ الكويتي الذي ســــتنظمه 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، اضافة الى لقاءاته مع ممثلي 

اهم املؤسسات االقتصادية ورجال االعمال الكويتيني، الفتا 
الى ان هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العالقات املمتازة بني 
البلدين الشقيقني. كما تطرق الى العالقة اخلاصة التي تربط 
تركيا بالعالم االسالمي وموجزا في حديثه ان بالده تعمل 
على حتقيق الســــالم واالستقرار في املنطقة عبر عالقاتها 
االقتصاديــــة واالجتماعية، مؤكــــدا ان تركيا تفتح االبواب 
للتعاون من اجل حل املشــــاكل في املنطقة، مشددا على ان 
بالده «نشطة» وتلعب دورا فعاال من اجل جلب االستقرار 

الى املنطقة عبر التعاون االقتصادي واالستثماري.


