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نائب األمير شهد أداء اليمني لـ 3 مستشارين: حكموا شرع اهلل في احلكم بني الناس
محمد بوهندي حيث أدى اليمني 
الدستورية امام سموه مبناسبة 
تعيينه نائب����ا لرئيس محكمة 

االستئناف.
وقد أعرب سموه عن متنياته 
لهم بالتوفيق والنجاح موصيا 
اياهم بان يحكموا ش����رع اهلل 
وضمائرهم في حكمهم بني الناس 
مبديا سموه فخره بهم وبالثقة 
التي أوليت لهم وحملوها أمانة 
ف����ي اعناقهم، مؤكدا على الثقة 
الكبيرة في القض����اء الكويتي 

العادل والنزيه.
حضر مراسم أداء اليمني نائب 
الديوان األميري  وزير شؤون 
الش����يخ علي اجل����راح ووكيل 
الديوان االميري ابراهيم الشطي 
ووكيل ديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.

الدولة لشؤون االسكان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ 
احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء علي الراشد.
كما اس����تقبل س����مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف 
صباح أمس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر العدل ووزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
الفريق متقاعد د.محمد العفاسي 
يرافقه املستشار فيصل املرشد 
حيث ادى اليمني الدس����تورية 
امام س����موه مبناسبة تعيينه 
نائبا لرئي����س محكمة التمييز 
واملستشار راشد الشراح حيث 
أدى اليم����ني الدس����تورية امام 
سموه مبناسبة تعيينه رئيسا 
حملكمة االستئناف واملستشار 

استقبل س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
أمس رئيس مجلس األمة جاسم 

اخلرافي.
واس����تقبل س����موه رئيس 
مجلس الوزراء س����مو الشيخ 

ناصر احملمد.
كما اس����تقبل سموه النائب 
االول لرئي����س مجلس الوزراء 
ووزي����ر الدفاع الش����يخ جابر 

املبارك.
واستقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
احمد احلم����ود ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.محمد العفاسي واملستشارين فيصل املرشد وراشد الشراح ومحمد بوهنديرئيس مجلس ال����وزراء وزير 

سموه التقى اخلرافي واحملمد واملبارك و5 وزراء

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي 
عن قرارات وزارية أصدرتها وزيرة التجارة والصناعة د.أماني 
بورس���لي إلغالق عدد من املطاعم واحمل���ال التجارية لقيامها 
بعمليات غش جتاري. وأضاف اخلالدي في تصريح ل� »األنباء« 
أنه حرصا من وزيرة التجارة والصناعة على حماية املستهلكني 
من بعض ضعاف النفوس الذين 
يتعمدون الغش في قوت املواطن 
واملقيم، واستنادا للمادة الرابعة 
من قانون قمع الغش التجاري في 
املعامالت رقم 62 لسنة 2007 التي 
أجازت لوزير التجارة والصناعة 
في حال الضرورة واالستعجال عند 
ثب���وت حالة غش أو عدة حاالت 
أن يأم���ر بق���رار وزاري بإغالق 
التجاري وإحالته للنيابة  احملل 
التجاري���ة، فقد أصدرت الوزيرة 
عدة ق���رارات وزارية نصت على 
إغالق 4 مطاعم في مناطق مختلفة 
من البالد لقيامها بغش املستهلك باستخدام مواد غذائية غير 
صاحلة لالستهالك االدمي، فضال عن القيام بغش املستهلك من 
خالل التالعب في بلد منشأ املواد املستخدمة في جتهيز الطعام. 
وأشار اخلالدي إلى صدور عدد من القرارات االخرى املتعلقة 
بإغالق إحدى املؤسسات التجارية لقيامها بالغش في نوعية 
االحبار عن طريق إعادة تعبئة علب أحبار الطابعات بنوعية 
أحبار رديئة وبيعها للمستهلكني على أنها أحبار أصلية وذات 
ماركات عاملية، وكذلك إغالق ركن اجلزارة في إحدى اجلمعيات 
التعاونية وركن االسماك في جمعية تعاونية أخرى، لقيامهما 

بالغش في منشأ االسماك واللحوم.
وأكد اخلال���دي أن وزيرة التج���ارة والصناعة أصدرت 4 
قرارات وزارية نص قراران منهما على حظر اس���تيراد حلوم 
الطيور من جمهورية روماني���ا ومنغوليا بناء على توصية 
جلنة س���المة االغذية، فيما نص القراران االخران على حظر 
استيراد اخلضراوات )السبانخ � اخلس � اخليار � الطماطم � 

والباذجنان( الطازجة من كل من اسبانيا وأملانيا.
عاطف رمضان   ٭

كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن وزيرة التجارة والصناعة 
د.أماني بورسلي قامت بتشكيل فرق عمل ملتابعة مالحظات اللجنة 
املالية واالقتصادية في مجلس األمة على قانون تشجيع املنافسة 

والوكاالت التجارية للبدء في تنفيذه خالل املرحلة املقبلة.
وقالت املصادر إن بورس����لي ترأس����ت اجتماعا مع اجلهات 
املسؤولة داخل الوزارة والبيئة العامة للصناعة ملناقشة تعديالت 
قانون تشجيع املنافس����ة والوكاالت التجارية نهاية األسبوع 
املاضي والذي يعد العمود الفقري لتطوير احلركة االقتصادية 

والتجارية في املرحلة املقبلة.
وقالت إن الوزيرة أكدت ف����ي اجتماعها مع اجلهات املعنية 
بضرورة البحث عن اآلليات التشريعية والفنية الكفيلة بضرورة 
تنفي����ذ القانون في أقرب وقت ممكن، الفتا الى أن احللول التي 
طرحتها الوزيرة خالل االجتم����اع تركزت على ضرورة العمل 
على تنس����يق اجلهود واملتابعة مبا يخدم الوضع االقتصادي 

في املرحلة املقبلة.
ولفتت املصادر الى أن وزارة التجارة تسعى من خالل تفعيل 
القانون خالل املرحل����ة املقبلة إلى العمل على توفير أكبر قدر 
ممكن من حرية العمل أمام املس����تثمرين، وفتح املجاالت أمام 
الش����ركات مبا يعزز من إمكانيات الش����ركات في ظل تداعيات 

األزمة املالية العاملية.
عمر راشد   ٭

د.أماني بورسلي 

بورسلي: إغالق مطاعم ومحال 
لقيامها بعمليات غش جتاري

وزيرة التجارة بحثت تعديالت قانون 
تشجيع املنافسة والوكاالت التجارية

يس���تضيف ملتقى محامية الدولة بالفتوى والتش���ريع 
جنالء النقي، رئيس مركز الكويت للدراسات االستراتيجية 
د.سامي الفرج إللقاء محاضرة حتت مسمى »ملاذا ال نستطيع 
ان ندير عملية التنمية؟ وكيف يؤثر هذا الفش���ل على األمن 

الوطني الكويتي؟«.
وذلك يوم الس���بت 11 اجلاري الس���اعة 8 مساء في مقر 
امللتقى بسلوى، ق2، منزل 338، الباب األمامي، شارع املسجد 
األقصى، الباب اخللفي شارع عبدالرحمن الغافقي رقم الشارع 
107، وهذه دعوة لوس���ائل اإلعالم املختلفة )اإلعالم املرئي 

واملقروء واملسموع(.

جنالء النقي د.سامي الفرج

ملتقى النقي يستضيف الفرج


