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د.فاضل صفر موقعا على أحد العقود بحضور وكيل »األشغال« م.عبدالعزيز الكليب د.ربيع عبيد والوزير املفوض بالسفارة عبدالعظيم الصادق خالل املؤمتر

خالد السعيد

الخالدي لـ »األنباء«: الهارون أصدر 26 قرارًا وزاريًا 
إلغالق محالت »جزارة« و»أسماك« و»زيوت«

لحماية المستهلكين من محترفي الغشّ التجاري

صفر يوّقع 4 عقود للوفرة السكنية
ومبان حكومية بـ 6.572 ماليين دينار

عاطف رمضان
اكد الوكيل المساعد لشؤون 
الرقاب���ة التجارية في وزارة 
الخالدي  التجارة عبدالعزيز 
ل� »األنباء« أن وزير التجارة 
احمد الهارون اصدر امس 26 
قرارا وزاري���ا بإغالق العديد 
من محالت الجزارة واألسماك 
ومحالت الزيوت لقيامهم بعدة 
عمليات تنطوي على عملية 

الغش التجاري.
وذكر الخالدي ان ذلك يأت��ي 
حرص��ا م���ن الوزير الهارون 
عل��ى حماية المستهلكين من 
النف��وس  بع��ض ضع�����اف 

الذي�����ن يتعم���دون الغ���ش ف���ي المعامالت 
التجارية.

وأوضح الخالدي ان اصدار 
الوزارية يأتي  القرارات  هذه 
تفعيال لنص المادة الرابعة من 
قانون قمع الغش التجاري في 
المعامالت التجارية التي أجازت 
لوزير التجارة والصناعة في 
حال الضرورة أو االستعجال 
عند قيام دالئل على وجود حالة 
أو أكثر م���ن حاالت غش قام 
بها صاحب مهنة أو حرفة أو 
تجارة خدمة أو اي نشاط آخر 
ان يأمر بقرار مسبب بإغالق 
التنفيذ  إداريا بطريق  المحل 

المباشر.
ولفت الخالدي الى انه جار 
اغالق هذه المحالت، مشيرا الى انه سيتم احالتها 

للنيابة بعد اتمام اغالقها.

وّقع وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر ام����س أربعة عق����ود لعدد 
املباني احلكومية والسكنية  من 
بقيمة اجمالية 6.572.245 دينارا. 
وتضمنت العقود: الصيانة العامة 
لشبكة إنارة قرية الوفرة السكنية 
وأعمال صيان����ة وترميم املباني 
انش����ائية في  احلكومية وأعمال 
الكبير، اضافة  محافظة مب����ارك 
الى انشاء واجناز وصيانة طرق 
ومجاري أمطار وصحية وخدمات 
الب����دع واخلدمات  اخرى ملنطقة 
العام����ة وصيانة مرك����ز التحكم 
ومحطات الري الزراعي. يذكر ان 
توقيع العقود يأتي في إطار جتديد 
وصيانة خدم����ات ومرافق وزارة 
االشغال العامة مبا يكفل تطوير 

ورفع كفاءة تلك اخلدمات.

مدير شرطة األحداث في ضيافة »بالط الشهداء«
للتحدث عن ظاهرة العنف الطالبي

تستضيف مدرسة بالط الشهداء الثانوية 
غدا اخلميس مدير إدارة مباحث االحداث املقدم 
بدر الغض����وري ود.عزيز بهلول للتحدث عن 
ظاهرة العنف الطالبي والقضايا املرتبطة بقضية 
العنف تلك ومن املقرر ان يستعرض املقدم بدر 
الغضوري عددا من القضايا والتي حتولت الى 

قضايا جنائية السباب غير مقنعة.

من جهته قال مدير مدرس����ة بالط الشهداء 
خالد الس����عيد ان القضاء على ظاهرة العنف 
الطالبي يستلزم استنفار اجلهود والطاقات، 
مش����يرا الى ان ادارة املدرسة رأت تنظيم هذه 
الندوة لبحث هذه الظاهرة املدمرة وذلك بقصد 
الوقوف على اسبابها ونتائجها السلبية واحللول 
املفترضة للقضاء عليها ووصف السعيد ظاهرة 

العنف بأنها ظاهرة عجيبة، قدمية حديثة، ال 
يخلو منها مجتمع من املجتمعات وتطل علينا 
بوجهها القبيح في مجتمعاتنا الشرقية وال تخلو 
منها املجتمعات الغربية، ووقودها الكراهية، 
والبغضاء، وغذاؤها الطائفية والعصبية القبلية 
أحيانا والنزق والطي����ش واالندفاع والتهور 

أحيانا أخرى.

عبيد: نقّدر كثيرًا مواقف الكويت الداعمة لقضايا السودان
اذا كانت  انه  الشعبية موضحا 
نتيجة االستفتاء باالنفصال فإنها 
س���تكون بداية نزاع جديد بني 

الشمال واجلنوب.
ونفى عبي���د ان تكون هناك 
صفقة ملنح منطقة ابني الى حكومة 
اجلنوب، مبينا انه اقتراح يروج 
له قادة اجلنوب، ولم تتحدث عن 
ذلك حكوم���ة بالده الفتا الى ان 
ما مت االتفاق عليه هو استمرار 
اللجان املشتركة بترسيم احلدود 
وحسم قضية الديون واملواطنة 
واال تنفض املجموعات قبل حسم 
القضايا كافة مؤكدا اننا لن نسمح 
للحركة الشعبية بان تنال غير 
ما تنص علي���ه االتفاقية علما 
انهم حصل���وا عليها كاملة فيما 
يرتبط بالسلطة وتقييم الثروة 
مشيرا الى ان حكومة اجلنوب لم 
تلتزم اطالقا بنشر قوات اجليش 
الشعبي حس���ب ما تنص عليه 

االتفاقية.
واكد ان اي انفصال للجنوب 
عن الشمال سير عكس التاريخ 
واجلغرافيا واحلقائق، مش���يرا 
الى تخلي جامعة الدول العربية 
عن مسؤوليتها جتاهنا وتركتنا 
لالحتاد األفريقي بعدما منحت 

السودان مليار دوالر.

لالنفصال منذ فت���رة قصيرة، 
املركزية  التزام احلكومة  مؤكدا 
بتنفيذ االتفاقية والعمل من اجل 
الوحدة، مذكرا بأن اجلنوب بدأ 
يخضع إلغ���راءات من الواليات 
املتحدة والدول الغربية الكبرى 
التي تقدم منحا ودعما مستمرا 
لتدري���ب وتزوي���د اجلن���وب 
باألس���لحة واملعدات العسكرية 
املتطورة مش���يرا الى التعاطف 
الكبير له���ذه الدول مع احلركة 

املفوضية لالستفتاء في جنوب 
الس���ودان فإننا لس���نا ملزمني 
بنتائج االس���تفتاء الذي تقيمه 
حكومة اجلنوب مبفردها مشددا 
القول »لن يرغمنا احد على فعل 

املستحيل«.
وأوضح ان االس���تفتاء الذي 
الس���الم  اتفاقية  نصت علي���ه 
الشامل يلزم الطرفني باإلجراءات 
املتفق عليها الفتا الى ان رئيس 
احلركة الشعبية وقادتها يروجون 

تأثير ملا يحدث في اجلنوب على 
هذا املؤمتر.

وعلى صعيد االستفتاء املزمع 
إجراؤه في 9 يناير املقبل حول 
اجلنوب، اكد عبيد ان احلكومة 
املركزية س���تظل على مبادئها 
الوالي���ات املتحدة  إذا كانت  إال 
عل���ى اس���تعداد إلزالتن���ا من 
على وج���ه األرض، موضحا ان 
حكومة اجلن���وب اذا لم تلتزم 
بالترتيب���ات احمل���ددة من قبل 

بشرى الزين
أشاد مستشار وزير االعالم 
السوداني د.ربيع عبيد بجهود 
الكويت ومواقفها الداعمة لقضايا 
السودان العادلة واصفا زيارته الى 
الكويت بالطيبة والناجحة، مشيرا 
الى ان الكويت تضع الس���ودان 
في مقدم���ة اهتماماتها ومنوها 
مبجه���ودات اجلهات احلكومية 
وغي���ر احلكومية في مس���اندة 

السودان ماديا ومعنويا.
وأوض���ح عبيد ف���ي مؤمتر 
صحافي اقي���م صباح امس في 
مقر الس���فارة الس���ودانية، ان 
زيارته ال���ى الكويت هدفت الى 
لقاء املسؤولني في وزارة األوقاف 
والش���ؤون االس���المية لشرح 
وضع املسلمني السودانيني في 
جنوب السودان ومدى التحديات 
التي تواجههم في حال انفصال 
اجلنوب، مذكرا بان نحو مليوني 
مسلم يقطنون اجلنوب السوداني 
معربا عن تقديره ملوقف املسؤولني 
الكويتيني، مؤكدا على انهم اكثر 
حماسة من السودانيني لوحدة 

السودان.
ولفت الى ان مؤمتر املانحني 
لتنمية شرق السودان ستستضيفه 
الكويت بداية ديسمبر املقبل وال 

أكد أن المسؤولين فيها أكثر حماسة من السودانيين لوحدة البالد
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

97121226
97121224

�صاليهات لاليجار
اإبتداء من 29 دينار لليلة

بلوؤلــوؤة اخلـريان
3 غرف و3 حمامات و�سالة - فر�س ملكي

عــرو�س خــا�سـة لـنهــايــة 

الأ�سبــوع ولفتـرات الأعيـاد

تعديل كــيــان
نحن اأ�سحاب �سركة )عماير امل�ساركة العقارية(

م�سئولية  ذات  مــن  لل�سركة  الــقــانــوين  الــكــيــان  بتعديل  قمنا  قــد 

حمدودة اىل تو�سية ب�سيطة

اأ�سماء ال�سركاء: 1- حممد عبداللطيف حممد الوزان 2- األطاف 

عبـداللطيف  تــركــي حمــمــــــــــــــد   -3 الــــــوزان  عــبــدالــلــطــيــف  حمــمــد 

اأنــــوار حممد   -5 الـــوزان  عبداللطيف  يعقوب حممد   -4 الـــوزان 

عبداللطيف الوزان

تعديل كــيــان
نحن اأ�سحاب �سركة )العاملية املتحدة للإنتاج الفني(

قــد قــمــنــا بــتــعــديــل الــكــيــان الــقــانــوين لــلــ�ــســركــة مــن ذات 

م�سئولية حمدودة اىل تو�سية ب�سيطة

اأ�سماء ال�سركاء:

         1- حممد عبداللطيف حممد الوزان

         2- فاطمة عبدالرحمن اأحمد حبيب

عبدالعزيز اخلالدي


