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)محمد ماهر( د.ناجي املطيري وم.عبدالعزيز الكليب خالل توقيع االتفاقية 

الشيخ د.إبراهيم الدعيج مستقبال د.صالح املضحي

استقبل محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج مبكتبه 
بديـــوان عام احملافظــة صبــاح امــس مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.صــالح املضحــي لبحــث آخر املســـتجدات مبنطقة 
ام الهيمـــان، وبحث الوضع البيئي واخلطـــوات التي اتخذتها 
الهيئة من اجل تقدمي التقارير الالزمة بخصوص إغالق أو نقل 

املصانع.
ومن جانبه، اكد د.املضحي حرص اجلهات السياسية متمثلة 
في ســـمــو رئيــس مجلــس الــوزراء الشيــخ ناصــر احملمد 
ومحافظ األحمدي ومتابعتهما املســـتمرة مـــن اجل إنهاء هذه 

املشكلة.
كمـــــا اكــد مديــر الهيئــة علــى ان التقريــر الذي ســـيقدم 
سيكون حياديــا وفنيا وشفافا وسيوصي بإغــالق املصانــع 
او نقلهـــــا او زيادة االشـــتراطات البيئية لها وســـيكون ذلك 
موثقـــــا بالصــور الفوتوغرافية وأشـــرطة الڤيديو باالضافة 

الى املستندات.
وفي نهاية اللقاء ثّمن الدعيج اجلهود املبذولة من قبل الهيئة 
ومديرها والعاملني ومتنى لهم التقدم والتوفيق خلدمة الوطن 

واملواطنني واحلفاظ على سالمتها.

المضحي: سنقدم تقريرًا حياديًا
وشفافًا حول المصانع في أم الهيمان

خالل زيارته لمحافظ األحمدي

المطيري: لجان مشتركة بين »األبحاث« و»األشغال« لتطبيق 
نتائج المشاريع القائمة وتحديد مشاريع جديدة تخدم الوزارة

دارين العلي
أعرب مدير عام معهد الكويت 
العلميـــة د.ناجي  لالبحـــاث 
املطيري عن امله في ان تكون 
اولى لبنات التعاون بني املعهد 
العامة هي  ووزارة االشـــغال 
تنفيذ مشروع جتريبي في احدى 
محطات تنقية الصرف الصحي 
للبحث الذي أجراه املعهد منذ 
سنة ونصف السنة بتمويل من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
للتقليل من نسبة امللوثات في 
»البرايـــن« أي البقايا الناجتة 
عن معاجلة الصرف الصحي 
بنسبة 90% قبل وصولها الى 
البحر. كالم املطيري جاء عقب 
امـــس، ممثال املعهد،  توقيعه 
مذكـــرة تفاهم وعقد اتفاق مع 
وزارة االشغال ممثلة بوكيلها 
م.عبدالعزيز الكليب وبحضور 
الوكيل املساعد للمركز م.عواطف 
الغنيم والوكيل املساعد لشؤون 
هندسة الطرق م.حسني املنصور 
والوكيل املساعد لشؤون الهندسة 
الصحية م.خالد اخلزي ورئيس 
الهندســـة الصحية  مهندسي 
م.محمود كـــرم، ومدير مكتب 
الوكيل احمد الصالح من جانب 
العام  الوزارة، ونائـــب املدير 

امليـــاه، وانه ميتلـــك محطات 
البحر،  ألبحاث حتلية ميـــاه 
ووحـــدات بحثيـــة ملعاجلـــة 
املياه بالطرق التقليدية وغير 
التقليدية، وهي قدرات تخدم 
بدرجة كبيرة اخلطة اإلنشائية 
التي تتولـــى وزارة  للدولـــة 
األشغال تنفيذها ضمن ما تقوم 
به من أنشطة تختص بجميع 
اجلوانب العمرانية واإلنشائية 
التعليمية والصحية  واملرافق 
والدينية والترفيهية، الى جانب 
مســـؤوليات الوزارة في شق 
وتعبيد الطرق وإنشاء محطات 
ضـــخ وتنقية ميـــاه الصرف 
الصحـــي وإدارتهـــا وجتديد 
شبكاتها واالستفادة من املياه 

املعاجلة في شتى املجاالت. 
وأكد الكليب انه ســـتكون 
هناك متابعة دقيقة للمشاريع 
التي يتم التخطيط لها وتنفيذها 
من قبل اللجنة العليا، وسيكون 
تطبيـــق نتائجها فيما يخص 
مجـــال عمل الـــوزارة موضع 

اهتمام كبير.
التفاهم  ونصـــت مذكـــرة 
املبرمة بني األشـــغال واملعهد، 
على تشكيل جلنة عليا مشتركة 
تعمل على توطيد التعاون في 

للمعلومات د.نادر العوضي، 
ونائب املديـــر العام لالبحاث 
د.محمد ســـلمان ونائب املدير 
العام لالدارة واملالية ساحرة 

الدوسري من املعهد.
وعبر املطيري عن تقديره 
لثقة وزارة االشغال وقيادتها 
في املعهد، موضحا ان اللجنة 
العليا املشتركة التي ستشكل 
بناء على االتفاقية ستبدأ عملها 
بوضع قائمة أولويات للمشاريع 
املشتركة، مشيرا الى ان اللجنة 
ستقوم ببحث املشاريع البحثية 
القائمة واقتراح الوسائل الكفيلة 
بتطبيق نتائجهـــا، باالضافة 
الى حتديد املشاريع اجلديدة 
التي ميكن تنفيذها في ضوء 

متطلبات وزارة االشغال.
واكد اهتمـــام املعهد بإقامة 
مثل هذا التعاون مع املؤسسات 
الوطنية لتطوير العمل املشترك، 
الظـــروف  وتوفيـــر أفضـــل 
لالســـتفادة من نتائج البحث 
العلمي والتقني، مشيرا الى ان 
اللقاء الذي جمع قيادات وباحثي 
املعهد بصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد منذ فترة 
وجيزة، كان له أطيب االثر في 
تعزيز هـــذا التوجه، الفتا الى 

ان سموه اكد اهمية ايجاد نوع 
من التكامل والتعاون بني املعهد 
واملؤسسات االخرى مبا يتيح 
االســـتفادة من نتائج ابحاثه 
واالعتماد عليهـــا في تطوير 
القطاعـــات الوطنية، وهو ما 
يـــؤدي الى ان يكـــون لنتائج 
ابحاث املعهد ثمار على االرض. 
بدوره قال وكيل وزارة األشغال 
العامة م.عبدالعزيز الكليب ان 
العمل مع معهد األبحاث يهدف 

الـــى تيســـير نقـــل وتطوير 
التكنولوجيا لتحقيق املصلحة 
الوطنية، وأن االتفاقية خطوة 
على طريق اســـتثمار البحث 
العلمي في التطوير ومعاجلة 
املشـــكالت، موضحا ان معهد 
األبحاث مؤسسة علمية تقوم 
بالعديد من األنشطة البحثية 
املهمة، منها ما يتصل بتقييم 
أنظمة املباني وأداء املنشـــآت 
وإعادة تدوير املواد، ومعاجلة 

مجاالت البحث العلمي، وتطوير 
التخطيط االستراتيجي، وبناء 
القدرات الفنية للكوادر في مجال 
اختصاص وزارة األشغال مبا 
يؤدي الى حتسني أداء املنشآت، 
ادارة وتنظيم  وحتسني سبل 
استغالل مياه الصرف الصحي 
حفاظـــا على التربـــة والهواء 
وامليـــاه اجلوفيـــة، وتطوير 
تقنيات وأساليب معاجلة مياه 
الصرف والتخلص منها بطريقة 
صحية وسليمة بيئيا، وتطوير 
احملطات الستيعاب كميات مياه 
املجاري وحتسني ورفع كفاءة 

شبكة املجاري.
وتنفيذا ملا نصت عليه مذكرة 
التفاهم، فقد متـ  أيضاـ  توقيع 
عقد اتفاق تشكيل اللجنة العليا 
الرابط  التي تعتبر  املشتركة، 
اإلداري لالتصال بني الطرفني، 
ونصـــت بنـــود العقـــد على 
تشكيل عدة جلان فنية منها: 
جلنة الصرف الصحي وتدوير 
املخلفات، وجلنة البنية التحتية، 
وجلنة اجليومعلوماتية، وجلنة 
التشييد والبناء، وجلنة التدريب 
واالعتماد، وتطرق عقد االتفاق 
الى أسلوب عمل اللجنة العليا 

واللجان الفنية.

مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بهدف تحقيق المصلحة العامة

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

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

ال�سنـاعـات البـل�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

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

ــــس        ــــ� ــــدل الن ـــة  ـــق ـــط ـــن م يف  ــــل  ــــي ڤ
اأدوار ــلث  ـــ ـــ ث ــة  ـــ ــدوح ـــ ال يف  بــيــــــــت 
ڤيـــل يف �ســعـــد العــبـداللــه ثـــلث �ســـوارع
الـــــــفـــــــردو�ـــس ــة  ـــ ــق ــط ـــ ــن م يف  ـــت  ـــي ب

الـــدخـــل املــتــو�ــســط  ــة  ــي الــعــار�ــس ــت يف  ــي ب

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/

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

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


