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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(

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

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

55606032 درجـــة اأولـــى

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

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 

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

بال�سالمية - �سارع البالجات
ي�سل�ح مط�ع�م - بق�ال��ة

60090669

مـحـل لالإيجـار

قدم نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع اقتراحا بعمل 
جسر مشاة يربط بني منطقتي بيان ومشرف.

وقال الشايع في اقتراحه: نظرا لكثرة السيارات املارة بشارع 
خالد بن عبدالعزيز مبنطقة بيان، وكذلك السرعة العالية التي 
يقود بها سائقو السيارات مركباتهم، ونظرا ألنه ال غنى لسكان 
منطقة مش���رف من املرور ملنطقة بيان عبر ش���ارع خالد بن 
عبدالعزيز، خاصة املصلني سكان مشرف الذين يتجهون يوميا 

خمس مرات الى مسجد لولوة الزبن مبنطقة بيان على اختالف 
أعمارهم من الشباب وكبار السن واالطفال، وهذا هو احلال اليومي 
لهم، وحرصا منا عليه���م وخوفا على حياتهم وتأمينا لها من 
حوادث الطرق. لذا أقترح عمل جسر مشاة يربط منطقة بيان 
مبنطقة مشرف، وذلك مرورا بشارع خالد بن عبدالعزيز، بحيث 
يستطيع سكان منطقة بيان املرور والذهاب الى مسجد لولوة 

الزبن ألداء الصالة واحلد من احلوادث املرورية القاتلة.

الشايع يقترح جسر مشاة بين منطقتي بيان ومشرف

أكد أن وزارة األشغال ستقوم بتوسعة مداخل ومخارج المناطق قريباًلجنة سالمة األغذية في البلدية تذكّر تلك الشركات بسبب زيادة البرومات في المياه

العتيبي يدعو بعض الشركات المستوردة للمياه 
والمصانع المحلية لتعديل أوضاعها قبل 4 أبريل

المفرج: تنفيذ جسور جديدة على طريق 
المغرب السريع باتجاه النويصيب

البغيلي لنقل السجن المركزي إلى موقع آخر
اقترح عضو املجل����س البلدي ورئيس جلنة 
الفروانية أحمد البغيلي نقل الس����جن املركزي 
وتوفير رقعة أرض بديلة له، على أن يجهز السجن 
اجلدي����د بكل االمكانيات التي توفر املجهود على 
كل القائمني والعاملني على أمن الس����جن، وذلك 
بتوفير عيادات ومستشفيات ونوادي ترفيهية 
تضم ملعبا لكرة القدم والس����لة وكذلك انش����اء 
معهد صناعي حرف����ي يتعلمون فيه الصناعات 

احلرفية الصغيرة.
وتابع ان����ه في حيز الرقع����ة البديلة حفاظا 

على خصوصيات املساجني ومن ثم ابعادهم عن 
املواطنني وايضا توزيع اراضي الس����جن القدمي 
على املواطنني كوحدات سكنية وذلك حتى يكتمل 
املظهر احلض����اري واجلمالي في املنطقة وحتى 
يتوافر األمن وتعم الس����المة بشكل أكبر وحلل 
مش����كلة املواطنني واالزمة السكانية وذلك نظرا 
للحالة االمنية داخل البالد وملا لها من أهمية كبيرة 
داخل نفوسنا، ولعلمنا مبدى حرص اجهزة الدولة 
على أمن وسالمة املواطنني. وعلى استقرار ورخاء 

البلد. لذا طلبنا نقل املركزي ملكان آخر.

دعا نائب املدير العام لشؤون اخلدمات رئيس 
جلنة س���المة االغذية في البلدية محمد العتيبي 
الى ضرورة قيام الشركات املستوردة واملصانع 
احمللية ملياه الشرب بتعديل اوضاعها قبل انتهاء 
املهلة املمنوحة لهم حتى الرابع من ابريل املقبل 
واال فسيتم منع فتح املياه بسبب زيادة البرومات 
فيه PPB10. وقال العتيبي ان عددا من التوصيات 
اتخذتها جلنة سالمة االغذية في محضر اجتماعها 
رقم 2010/2، مش���يرا الى انه مت تعديل التوصية 
الواردة باحملضر رقم 2010/1 الى رفع احلظر عن 
استيراد حلوم الطيور املصنعة والطازجة واملبردة 
واملجمدة بكل انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض 
املائدة من جمهورية رومانيا وتكليف ممثل وزارة 
التجارة والصناعة باجراء الالزم للعمل على اصدار 

القرار طبقا للتوصية واالسراع باصدار القرارات التي متت التوصية 
بها باجللسة رقم 2010/1.

وقال العتيبي، في تصريح صحافي: بالنسبة لرفع احلظر عن 
استيراد اللحوم من دول االحتاد االوروبي والتي سجل لها اصابات 
بجنون البقر، مت التوصية بالتأكيد على تنفيذ التوصيات الواردة 
مبحضر جلنة سالمة االغذية اخلليجية الثاني عشر باالمارات العربية 
املتح���دة � بدبي بتاريخ 2009/2/22 وتبني االش���تراطات الصحية 
والضوابط الفنية الس���عودية الواجب اتباعها عند استيراد حلوم 
الفصيل���ة البقرية من الدول املصابة مبرض جنون البقر والواردة 
بكت���اب االمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي العربي رقم 

214539 بتاريخ 2009/5/27 كاشتراطات كويتية.
وقال: يج���ب ان تتقدم الدول التي ترغب برفع احلظر بطلباتها 
املدعمة بالشهادات والتقارير املوثقة الى جلنة سالمة االغذية وان 
تقوم البلدية بتشكيل فريق فني متخصص للنظر ودراسة الطلبات 
والقيام بزيارات للدول التي ترغب برفع احلظر عن استيراد حلوم 
االبقار ومنتجاتها، ويضم الفريق ممثلني عن البلدية وممثلني عن 
اجلهات املعنية وذات العالقة )الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
– وزارة الصح���ة( على ان تكون آلية عمل الفريق الفني عن طريق 
احالة الطلبات من جلنة سالمة االغذية الى الفريق الفني لدراستها 
وتزويد تلك الدول باالشتراطات الصحية والضوابط الفنية الواجب 

اتباعها لرفع احلظر عن استيراد حلوم الفصيلة 
البقرية منها. واضاف: كم���ا يتم القيام بزيارات 
للمواقع »املزارع – املسالخ – املصانع – املختبرات 
املتخصصة« للتحقق من استيفاء الشروط الصحية 
والضوابط الفنية لتلك املواقع لتحديد وضع الدولة 
لرفع  احلظر من عدمه واعداد تقرير مفصل لتلك 
الزيارة وعرضه على جلنة سالمة االغذية التخاذ 
القرار املناسب واشعار االموال العامة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي باالجراءات التي اتخذتها جلنة 
سالمة االغذية الكويتية حال تنفيذها والطلب منها 
تزويد جلنة س���المة االغذية بتقارير عن زيارة 
الفرق الفنية التي متت من الدول االعضاء للدول 
املصابة مبرض جنون البقر والدول التي مت رفع 
احلظر عنها ونسخ عن قرارات رفع احلظر عنها 

ونسخ عن قرارات رفع احلظر.
وكشف العتيبي انه بالنس���بة لرفع احلظر عن استيراد حلوم 
االبقار من دول���ة الدمنارك متت التوصية ومخاطبة االمانة العامة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي لتزويد اللجنة بتقارير عن زيارة 
الفريق الفني السعودي الى الدمنارك تنفيذا لتوصية جلنة سالمة 
االغذية اخلليجية باجتماعها الثاني عشر. وقال من التوصيات التي 
مت اتخاذها استمرار االجراءات االحترازية بشأن »مياه الري – مياه 
برد« ومتابعة املستجدات بهذا الشأن وتكليف ممثل الهيئة العامة 
للصناعة بافادة اللجن���ة الدائمة لالغذية 2010/3 واالجراءات التي 

اتخذتها وزارة الكهرباء واملاء بشأن مياه الشرب.
واضاف: مت تكليف ممثل وزارة الصحة بافادة اللجنة مبدى احلاجة 
الى ادراج اختبار بكتيريا االنتيروباكتر ساكازاكي ضمن االختبارات 
املعتادة والروتينية م���ن قبل مختبرات وزارة الصحة على اغذية 
االطفال كافة الى جانب إحالة موضوع اجراءات الفحص واالفراج 
عن االسماك الطازجة املقدم من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية بتاريخ 2010/2/3 الى ادارة االغذية املستوردة 
الجراء الالزم باالضافة الى احالة موضوع االش���تراطات واملعايير 
الصحية بأسواق االسماك املقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية بتاريخ 2010/2/3 الى افرع البلدية باحملافظات 

الجراء الالزم.

اعل����ن عضو املجلس البل����دي محمد املفرج عزم 
وزارة االشغال العامة القيام بتوسعة مداخل ومخارج 
املناطق السكنية والطرق الرئيسية بدءا من الدائري 
االول وحتى الدائري الس����ادس. وقال املفرج انه مت 
عقد اجتماع االسبوع املاضي مع وكيل وزارة االشغال 
العامة م.عبدالعزيز الكليب وبحضور مدير محافظة 
العاصم����ة م.عمر بوحمد وم.فاطمة العلي من وزارة 
االشغال ورئيس قسم الطرق بالبلدية م.نزار الصايغ 
وم.رجاء املؤمن ومت خالله بحث املشاكل التي تعاني 

منها املناطق نتيجة ضيق املداخل واملخارج.
وأض����اف ان ضيق املداخل واملخ����ارج يؤدي الى 
كثرة االزدحام على الش����وارع الرئيس����ية مما ينتج 
عنه اغالق بعض الشوارع في اوقات الذروة، مشيرا 
الى ضرورة قيام الوكيل املساعد لشؤون املرور في 

وزارة الداخلية اللواء محمود الدوس����ري بإعطاء تعليماته للمسؤولني 
في االدارة بإعادة دراسة التوقيت الزمني لالشارات الضوئية وخصوصا 
في حالة الذروة »االزدحام«. وبني ان الوكيل م.عبدالعزيز الكليب ابدى 
تعاونه واستعداد الوزارة لتوسعة املداخل واملخارج من خالل التنسيق 

م����ع البلدية ووزارات اخلدم����ات االخرى لعمل هذه 
التوسعات، مشيرا الى ان وزارة االشغال تنتظر رد 
موافقات الوزارات لتقوم مباش����رة بالبدء في تنفيذ 
التوسعة املطلوبة. وأعرب عن شكره وتقديره لوزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر وحرصه على تنسيق االجتماع مع املسؤولني 
في وزارة االشغال النهاء معاناة املواطنني واملقيمني 
املتضررين من االزدحام املروري، معربا عن تقديره 
لوكيل وزارة االشغال م.عبدالعزيز الكليب الذي حرص 
على ضرورة سرعة اجناز التوسعات املطلوبة حلني 
االنتهاء من دراسة مشروع الدائري الرابع. وقال املفرج 
ان الوكيل م.الكليب بني انه سيتم تنفيذ جسور جديدة 
على طريق املغرب السريع باجتاه منطقة النويصيب 
وخصوصا عند الكيلو 66 باالضافة الى جس����ر آخر 

بالقرب من مدخل منطقة الوفرة الزراعية بجانب مركز االطفاء.
ومتنى من املس����ؤولني في وزارات اخلدمات املختلفة تقدمي دراستها 
املقترحة لتوسعة الطرق الى وزارة االشغال العامة بأسرع وقت حتى 

يتم اجناز املشروع والقضاء على جزء من االزدحام املروري.

أحمد البغيلي

محمد املفرجمحمد العتيبي


