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عرض بناء هيگل أسود مجـــاني
أو جــــائــــزة نقــــديــــة 

مبوجب ترخيص وزارة التجارة رقم 2017/262

لال�ستعالم/هاتف: 22414351 - موبايل: 55766461

Kuwait-ecc@hotmail.com
الكويت - �سارع مبارك الكبري - عمارة رمي العقارية - دور 1- م1   

تت�سرف ال�سركة االإن�سائية الهند�سية 

للتجارة العامة واملقاوالت 

اأن تقدم لعمالئها الكرام عر�ض م�سنعيات جمانية 

للهيكل اخلر�ساين اأو جائزة نقدية 

بقيمة 30 األف د.ك وذلك للمتعاقدين مع ال�سركة 

خالل الفرتة من 2017/12/04 اإىل 2018/03/04 

من خالل القرعة املزمع اإجراوؤها حتت اإ�سراف وزارة التجارة

تطبق ال�سروط والأحكام التعاقدية

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.
97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

99836069

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�ض  اأ����س���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحل���رارة 

والطحالب والبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�زان �سح��ي ومع�تم�د,

• م�س�ن���وع م���ن الب��ول��ي 
اأثيلني النقي.

�������س�������������د ال������ط������ح������ال������ب 

وال��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخل���ارج, خ��زان قطع��ة 

و�س��ل��ة,  ب������دون  واح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��راري.

• ق�سم خا�ض لل�سيانة.
• ت��������������سلي���ح ج���������م�ي��������ع 

اأن�����واع اخلزانات.

بروتوكول بني »الهجرة« و»التموين« حلل مشاكل املغتربني

مكرم: نعمل على حماية املصريني باخلارج من االستغالل
القاهرة - ناهد إمام

شهد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي املصيلحي، ووزيرة 
الهجرة د.نبيلة مكرم التوقيع على بروتوكول تعاون بني جهاز 
حماية املستهلك ووزارة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج، 
لتبادل املعلومات واملنشورات اخلاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها 
للمســتهلكني داخل مصر وللمصرين باخلــارج، بهدف التوعية 
باحلقوق والتعاون في تلقي الشكاوى، وفحصها ودراستها، وفق 
أحكام القوانني والضوابط املنظمة. من جانبها، أوضحت وزيرة 
الهجرة أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية  الوزارة لتقدمي 
كل اخلدمات للمصريني باخلارج، والعمل على تلبية  متطلباتهم 
املختلفة، وحل أي من املشكالت التي قد تعوق سير  حياتهم اليومية. 
وأضافت ان التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية  يأتي 
في ضوء تفعيل وتكثيف دور الرقابة على األسواق، وخلق سبل 
 للتواصل املستمر والدائم مع اجلاليات املصرية باخلارج للتعرف 
على  مشاكلهم خالل فترة تواجدهم في مصر والعمل على حلها، 

وتيسير طرق  حصولهم على السلع أو اخلدمات.
وأضافت مكرم ان هذا البروتوكول يهدف إلى توعية املصريني 
باخلارج باحلقوق واإلجراءات الواجب اتباعها مبجال عمل جهاز 
حماية املستهلك، إلى جانب تلقي الشكاوى ودراستها بالتعاون 
بني الطرفني لضمان حقوق املصريني باخلارج وحمايتهم، الفتة 
لتلقي الوزارة عددا من الشكاوى  من املصريني باخلارج لتعرضهم 
لعمليات استغالل وغش جتاري عند  شراء سلع خالل إجازاتهم. 

وأكدت ان هذا البروتوكول يتضمن أيضا التعاون بني الطرفني 
في مجال استطالعات الرأي واألبحاث امليدانية التي تقيس رأي 
املصريني باخلارج كشريحة هامة في توجيه األسواق، حيث ينص 
البروتوكول على تفعيل التواصل مع املصريني في اخلارج  سواء 
emigration. من خالل املوقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الهجرة

gov.eg  وموقع جهاز حماية املستهلك WWW.CPA.GOV.EG  أو من 
خالل التطبيق اإللكتروني »حماية  املستهلك« املتوافر على متجر 

Play  أو خدمة تطبيق  املوبايل.

مساعد وزير التعليم لـ »األنباء«: تعديالت 
جديدة يستفيد منها 250 ألف معلم

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أعلن مســاعد وزير التربية والتعليم د.محمد عمر ان العام 
اجلديد ٢٠١8 سيشــهد مفاجآت سارة للمعلمني بتعديل 3 مواد 
في قانون التعليم لتوفيق اوضاع املعلمني واالدارة املدرســية 
والتعاقــدات ايضا ونظام التعيينــات اجلديد. واضاف عمر لـ 
»األنباء« ان هذه التعديالت سيستفيد منها نحو ٢5٠ ألف معلم 
وسيتم بناء عليها توفيق اوضاع 4 آالف معلم ومعلمة بعد إلغاء 
تعاقداتهم بســبب مرور 3 سنوات دون حصولهم على شهادة 
الصالحية، حيث تقرر التعاقد من جديد مع هؤالء املفصولني.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلسكان ووزراء الري واملوارد املائية والسياحة والنقل

السيسي يوجّه بوضع خطة لتأمني املالحة بنهر النيل

عبداهلل بن زايد وسامح شكري يستعرضان 
آخر املستجدات اإلقليمية ومسار العالقات الثنائية

القاهرة ـ خديجة حمودة وأ.ش.أ

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز 
التنســيق بني الوزارات واألجهزة املعنية 
لوضع خطة متكاملة تهدف إلى تأمني سالسة 
املالحة النهرية مبجرى نهر النيل، وخصوصا 
في املناطق التي تكرر بها وقوف البواخر 
السياحية نتيجة انخفاض منسوب املياه 
بسبب املوسم السنوي للسدة الشتوية. 
وشدد الرئيس السيسي، خالل االجتماع 
امس مع كل من د.مصطفى مدبولي القائم 

بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلسكان 
ووزراء الري واملوارد املائية والســياحة 
والنقل، على ضرورة أن تتضمن عناصر 
تلك اخلطة التطهير املنتظم ملجرى النهر 
بالكراكات، وكذلك وضع العالمات اإلرشادية، 
فضال عن وضع الضوابط والتشديد على 
أصحاب البواخر واملراكب بااللتزام بطول 
الغاطس املعلن واملسموح به، وذلك لتوفير 
أعلى درجات السالمة واألمان للمواطنني 
والســائحني على منت البواخر السياحية. 
وصرح السفير بســام راضي املتحدث 

الرسمي باسم رئاسة اجلمهورية بأنه مت 
خالل االجتماع متابعة اإلجراءات التي يتم 
اتخاذها من قبل الوزارات املختصة حلل 
املشاكل املالحية اخلاصة بعدد من البواخر 
السياحية في النيل، وخاصة باملنطقة الواقعة 
بني مدينتي األقصر وأسوان نتيجة انخفاض 
منسوب مياه النهر بسبب املوسم السنوي 

للسدة الشتوية.

القاهرة - خديجة حمودة - أ.ش.أ:

بحث وزير اخلارجية ســامح شكري 
خالل زيارته للعاصمة اإلماراتية أبوظبي، 
امس مع سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدولي 
اإلماراتي العالقات الثنائية بني البلدين.

وصرح املستشار أحمد أبو زيد، املتحدث 

الرسمي باســم وزارة اخلارجية، بأن 
اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق 
الدوري بــني الوزيرين حول مختلف 
القضايا والتحديات اإلقليمية، ومتابعة 

مسار العالقات الثنائية بني البلدين.
وأشار أبو زيد إلى أن الوزيرين استعرضا 
التطورات في كل من ســورية وليبيا 
والعراق واليمن والقضية الفلسطينية، 

فضال عن األوضاع في القارة االفريقية 
ومنطقة القرن االفريقي باعتبارها امتدادا 
ألمــن البحر األحمــر واألمن القومي 
العربي، حيث عكست محادثات اجلانبني 
اإلدراك الشامل لطبيعة التحديات احمليطة 
باملنطقة، والتطابق في املواقف، واألهمية 
للتنسيق والتعاون والتضامن  البالغة 
بني البلدين في مواجهة تلك التحديات.

مصر فّوضت 5 بنوك إلدارة طرح
سندات دولية بنحو 4 مليارات دوالر

استشهاد مجند وإصابة آخر بهجوم 
على قوات تأمني بنك بالعريش

جلنة لتسوية املواقف التجنيدية 
ألبناء حاليب وشالتني

احلكومة تنفي زيادة األسعار
باملجمعات االستهالكية مع بداية العام

القاهرة - رويترز: قال وزير املالية املصري عمرو اجلارحي لـ 
»رويترز« امس إن مصر فوضت 5 بنوك عاملية وإقليمية إلدارة طرح 
سندات دولية بنحو 4 مليارات دوالر في نهاية يناير املقبل. وذكر 
وزير املالية أن مصر اختارت اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان 
وسيتي بنك ومورجان ستانلي وأبوظبي الوطني إلدارة الطرح.

وكاالت: استشــهد مجنــد وأصيــب آخر في إطــالق قذيفة آر بي 
جي على قوات تأمني البنك العقاري بوسط مدينة العريش. وقالت 
مصادر أمنية إن مســلحني مجهولني قاموا بإطالق قذيفة آر بي جي 
جتــاه مدرعة تأمني البنك العقاري العربي بوســط مدينة العريش 
أعقبه تبادل إلطالق النيران، ما أســفر عن استشهاد مجند وإصابة 
مجند آخر، بينما أصيب مواطن مدني تصادف مروره أثناء الهجوم.

القاهرة ـ خديجة حمودة

اســتمرارا للتيســيرات التي تقدمها القوات املسلحة ألبناء 
ق الفريــق أول صدقى صبحي القائد  املناطــق احلدودية، صدَّ
العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج احلربي على دفع 
جلنة جتنيدية لتســوية املواقف التجنيدية للشباب من أبناء 
مناطق حاليب وشالتني وابو رماد ووادي العالقي الذين تخلفوا 
عن التجنيد حتى جتاوزوا ســن 3٠ عاما وتسليمهم شهادات 

املعاملة التجنيدية اخلاصة بهم.
وقامت اللجنة التي باشرت اعمالها في املدة من ٢4 الى ٢8 
اجلاري بتسوية العديد من املواقف التجنيدية والرد على كل 

االستفسارات اخلاصة بأبناء تلك املناطق.

القاهرة - خديجة حمودة

نفــى مركز املعلومات ودعــم اتخاذ القرار مبجلــس الوزراء ما 
تردد عبر بعض وسائل اإلعالم وصفحات التواصل االجتماعي عن 
اعتــزام احلكومة تطبيق زيــادات جديدة تتراوح بني 5% و٧% على 
أسعار السلع الغذائية باملجمعات االستهالكية بدءا من يناير ٢٠١8.

اخلبر كاماًل على موقع »األنباء«االلكتروني:
www.alanba.com.kw 


