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بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

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(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

املعاينة

جمانـــًا 4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

د.صالح املضحي

دارين العلي
أكد مدير ع����ام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي ان »إنشاء 
مرك����ز الرقابة البيئي����ة يعد من 
الطرق السليمة التي تساعد على 
قيام الهيئة العامة للبيئة باملهام 
املس����ندة اليها، خاصة ان املركز 
البيان����ات اجليوبيئية  يوفر كل 
الالزمة للقيام بأعمال الرقابة والتي 
حتتاجه����ا كل اإلدارات املوجودة 
في الهيئة وكل املؤسسات املعنية 
بالعمل البيئي في الدولة«، مبينا 
ان »عن����وان املش����روع األول هو 
الشفافية، حيث تشرف على أعماله 
ش����ركة أملانية متخصصة تراقب 
اجلودة الشاملة وتعتمد نتائجه«.
الندوة  ف����ي  وأوض����ح املضحي 
الرقابة  التعريفية ملشروع نظام 
البيئية والت����ي أقيمت في فندق 
الشيراتون مساء اول من امس حتت 
رعايته وبحضور موظفي الهيئة 
والشركات املشاركة باملشروع ان 
»املركز يضم 11 مستشارا متخصصا 
بأعمال الرقابة وحتليل املؤشرات 
التنمية  البيئية وربطها بعملية 
املستدامة التي تنتهجها الدولة في 
جميع املجاالت«، مشيرا الى ان »من 
اختصاصات الهيئة العامة للبيئة 
حماية البيئة في البالد ويتقدمها 
العامة  وضع وتطبيق السياسة 
البيئة واالستراتيجيات  حلماية 
وخط����ة العمل م����ن اجل حتقيق 

التنمية املستدامة«.

على البيئة وحمايتها ولكي تقوم 
البيئة بهذا الدور على أكمل وجه 
وجاء مشروع إنشاء مركز للرقابة 
البيئية ليعزز الدور ويزيد من قدرة 
الهيئة على القيام بدورها الرقابي«. 
واك����د ان »من املخط����ط ان يقوم 
املركز خالل مشروع إنشاء نظام 
البيانات  البيئية بتوفير  الرقابة 
اجليوبيئية األساس����ية والالزمة 
ألعم����ال الرقاب����ة البيئية جلميع 
اإلدارات واألقسام بالهيئة كمرحلة 
أولى يعقبها مراحل مختلفة لربط 
النظام باجلهات املختلفة املستفيدة 
بالدولة«، مبينا انه »سيتم تقدمي 
رؤية ومهمة وأهداف مركز الرقابة 
البيئية وعالقته الداخلية بإدارات 
الهيئة واخلارجية مبؤسس����ات 

الدولة املختلفة«.
ومن جهته، أكد املدير التنفيذي 
لش����ركة »جيس����كون« للحلول 
ومدير الفريق االستشاري وخبير 
املعلومات اجلغرافية م.احمد طلعت 
ان »استشاريو املشروعات الذين 
قدمتهم الشركة س����يكونون هم 
املس����ؤولني عن مراقب����ة اجلودة 
الشاملة للمشروع واعتماد وقبول 

نتائج ومنتجات املشروع«.
وقال طلعت ان »العرض سيقدم 
تنفيذ املش����روع وأهدافه وعينة 
املتوقعة،  النتائج واملنتجات  من 
كما س����يتم عرض عملية تقييم 
احتياج����ات املس����تخدم والتأكيد 

عليها بتفصيل أكبر«.

واضاف املضحي ان »هناك خطة 
عمل لتحقيق التنمية املس����تدامة 
متضمنة املعايير العلمية والبيئية 
والصحية املناسبة ملعيشة اإلنسان 
والتوس����ع الصناعي والعمراني 
مب����ا يكفل احملافظ����ة على صحة 
االنسان والعاملني وسالمة جميع 
املرافق فضال عن التوازن البيئي 
والرقابة على األنشطة واالجراءات 
واملمارسات املعنية بحماية البيئة 

ومتابعتها وتقييمها«.
وبدوره قال رئيس مركز الرقابة 
البيئية ومدير املشروع محمد األحمد 
ان »الكويت حترص على االرتقاء 
مبس����توى املعيش����ة للمواطنني 
واملقيمني على جمي����ع االصعدة 
ومن أهمها توفير البيئة النظيفة 
املالئمة حلياة كرمية وهيئة البيئة 
تلعب دورا رقابيا مهما في احلفاظ 

في الندوة التعريفية لمشروع نظام الرقابة البيئية

المضحي: مركز  الرقابة البيئية يوّفر 
البيانات الجيوبيئية الالزمة لهيئة البيئة دارين العلي

أكد املش����اركون ف����ي احللقة 
النقاشية حول مرشحات )فالتر( 
املياه املستخدمة لألغراض املنزلية 
التي نظمها معهد الكويت لألبحاث 
العلمية صباح امس على جودة 
املياه في الكويت وعلى صالحيتها 
لالستخدام وفقا للمواصفات التي 
وضعتها منظمة الصحة العاملية 

ملياه الشرب.
التي حضرها  الندوة  وجاءت 
النائب د.عل����ي العمير وعدد من 
املهتمني به����دف التوعية بعد ان 
الفالتر  ظهرت مؤخرا موجة من 
التي تسوق في املنازل وتشير الى 
عدم جودة املياه ولنؤكد ان املياه 
الكويتية سليمة وليست بحاجة 
ألكثر من الفلتر الفخاري املوصول 

بحنفية مياه الشرب.
ودّعم هذا التأكيد مدير املعهد 
د.ناجي املطيري الذي شدد في 
كلمته االفتتاحية على صالحية 
نوعية مياه الشرب في الكويت 
والتي تصل للمنازل من خالل 
شبكة مياه التحلية وجودة هذه 
املياه حسب املواصفات العاملية 
ملياه الشرب، مشيرا الى ان ذلك 
ال مينع تأثر ه���ذه املياه داخل 
املنازل بسبب نوعية االنابيب 
واخلزانات املس���تخدمة وعدم 
التقيد بالصيانة الالزمة لها، ما 
يستدعي استخدام بعض انظمة 
التنقية البسيطة قبل االستهالك 

املباشر لهذه املياه.
وق����ال املطي����ري ان احللق����ة 

النقاشية حول مرشحات )فالتر( 
املياه املستخدمة لألغراض املنزلية 
تأتي م����ن منطلق دور املعهد في 
توعية املجتم����ع، ملا قد يؤثر في 
الصحة العامة من ممارسات تتعلق 
بالطابع العلمي في سبيل الترويج 
التجاري من خالل استغالل حرص 
املواطن واملقيم على نوعية مياه 

الشرب.
املياه عصب  واضاف »تعتبر 
احلياة وبدونها ال تستمر احلياة 
كما ق����ال اهلل تعالى ف����ي كتابه 
العزيز )وجعلنا من املاء كل شيء 
حي(، ڈ، وقد انتش����رت في 
السنوات األخيرة العديد من  انظمة 
وتقنيات ترشيح )فلترة( املياه في 
االسواق احمللية وتتعدد وظائف 

هذه األنظمة من الفلترة البسيطة 
باألغشية الصاحلة للمياه املنزلية 
املعق����دة واملصنعة  الى األنظمة 
لتحلي����ة املياه املاحلة كأغش����ية 

التناضح العكسي.
ولفت الى انه ومن أجل إلقاء 
الضوء على املزيد من التفاصيل 
حول هذا املوض����وع الهام تنظم 
ادارة موارد املياه في املعهد هذه 
احللقة النقاش����ية بحضور ذوي 
االختصاص في هذا املجال للتعرف 
على انظم����ة التنقي����ة وأنواعها 
وتأثيرها على املياه املنتجة منها 
ومدى صالحيتها وقيمتها الغذائية 

وآثارها على صحة األفراد.
بدوره، شدد الباحث املشارك 
في إدارة م����وارد املياه د.محمود 

عبداجلواد عبر احملاضرة األولى 
التي ألقاها حول »تقنيات الفلترة 
ونوعية املياه املنتجة« على ان مياه 
الكويت ممتازة وليست بحاجة الى 
فالتر بأنظمة معقدة وامنا االكتفاء 
بالفلتر الفخاري الذي يركب قرب 

حنفية مياه الشرب.
الفالتر  ال����ى نوعي����ة  ولفت 
املنتشرة في االسواق، مؤكدا ان 
معرفة نوعية املياه هي األساس 
في اختيار اجلهاز املناسب للتنقية، 
مشيرا الى وجود العديد من الفالتر 
اجليدة والرخيص����ة التي تؤدي 
الغرض ناصح����ا اجلمهور بعدم 
التوجه الى اي فلتر او استخدامه 
فقط ألنه س����مع به من اجليران 
او غير ذلك ب����ل يجب التأكد من 

جدوى استخدامه اذ ان مياه الكويت 
ال حتتاج ال����ى أنظمة معقدة من 
الفالتر وبالتالي فإنه ليس هناك 

حاجة لها.
وعرض ألن����واع الفالتر التي 
تعتمد على حقائق علمية وتتناسب 
مع الدعاية التي تروج لتنوعيتها 
وهناك أيضا فالتر اخرى ال تعتمد 

على معايير وحقائق علمية.
واكد ان مياه الكويت سليمة ولم 
تتأثر باملطلق بحادثة مشرف وهذه 
النتيجة مس����توحاة من العينات 
والتحالي����ل التي يقوم بها املعهد 
يوميا والتي تثبت ان مياه الكويت 
ليست ملوثة بل صحية ومطابقة 

للمواصفات العاملية.
وألقت احملاضرة الثانية مديرة 
برنامج موارد املياه في مؤسسة 
العلمي د.فاطمة  الكويت للتقدم 
العوضي حتت عنوان »املمارسات 
اخلاطئة في أنظمة املياه املنزلية 
ومخاطره����ا الصحية« الفتة الى 
ان أهمية احللقة تكمن في توعية 
املستهلكني بعد ان انتشرت مؤخرا 
في االسواق أجهزة لتحلية مياه 
الشرب بالرغم من ان مياه الشرب 
في الكويت تنتج من مياه البحر 
وتعالج معاجل����ة علمية صحية 
للوصول بها الى مواصفات الصحة 
العاملية ملياه الش����رب، مؤكدة ان 
اي جه����از يرك����ب او يضاف الى 
ش����بكة املياه في املن����زل يعتبر 
مخال بكل العملي����ات التي تقوم 
الكهرباء واملاء إلنتاج  بها وزارة 

املياه الصاحلة للشرب.

المطيري: مياه الشرب في الكويت مطابقة للمواصفات العالمية
خالل الحلقة حول »فالتر المياه المستخدمة لألغراض المنزلية« في »األبحاث«

)سعود سالم(د.ناجي املطيري ود.علي العمير في مقدمة احلضور


