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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(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

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

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

 )كرم ذياب(وزراء بلديات دول التعاون في لقطة تذكارية

وزراء بلديات »الخليجي« أقروا اإلطار العام لإلستراتيجية العمرانية
اقر الوزراء املعنيون بشؤون 
البلديات خالل اجتماعهم امس 
العام لالس���تراتيجية  االطار 
ل���دول  العمراني���ة املوح���دة 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الى املجلس الوزاري في 
دورته القادمة متهيدا العتماده 
من املجلس االعلى في دورته 
ال� 31 وتقدمي الش���كر العضاء 
الفريق املختص على ما بذلوه 
من جه���ود وللمملكة العربية 
السعودية على قيامها بإعداد 

واجناز االطار العام.
ونص���ت الق���رارات عل���ى 
التال���ي: اقرار م���ا مت التوصل 
اليه من الفريق املختص بالبيئة 
احلضرية، وتكلي���ف االمانة 
العامة باستمرار عقد اجتماعات 
الفريق املخت���ص للعمل على 
حتقي���ق مج���االت التع���اون 
واالهداف العام���ة للفريق في 
مجال البيئة احلضرية، ووفق 
جدول زمني محدد للتنفيذ، مع 
التأكيد عل���ى اهمية احملافظة 
على خصوصية هوية املدينة 
اخلليجي���ة واضافة ما يتعلق 
باالدارة املتكاملة للنفايات في 
البند الثامن من االهداف العامة 
للفريق املختص، مع تقدمي الشكر 
الفريق املختص على  العضاء 
ما بذلوه من جهود وللمملكة 
العربية السعودية على قيامها 
املرئي  العرض  باعداد واجناز 

الذي مت تقدميه.
التأكيد على الدول االعضاء 

مبا يلي:
تس���هيل عملية اس���تكمال 
املعلومات والبيانات املطلوبة 

في هذا املجال.
تثبي���ت اعضاء الفريق من 
ذوي االختص���اص في البيئة 
احلضرية وذلك بهدف سرعة 

االجناز.
الى  الدول االعضاء  تسعى 
تأهيل الك���وادر اخلليجية في 

هذا العمل.
تقوم مملكة البحرين بعرض 

واملتابعة مع االمارات العربية 
املتحدة والدول االعضاء بشأن 
حتديد موعد االجتماع اخلامس 
عشر للوزراء املعنيني بشؤون 
البلدي���ات واجتماع���ي كبار 
املسؤولني خالل عام 2011، وحث 
الدول االعضاء على املشاركة 
الفاعلة في مؤمتر العمل البلدي 
السادس والذي ستنظمه اململكة 
العربية السعودية خالل شهر 
ربيع الثاني م���ن عام 1432ه� 
املوافق ش���هر مارس 2011 مع 
تكليف االمانة العامة مبتابعة 
ذلك، وتقدمي الشكر للكويت على 
اس���تضافتها لالجتماع الرابع 
عشر للوزراء املعنيني بشؤون 
البلديات وال���ى مقام صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 

الدليل االسترشادي  العدادها 
للمواصفات واملعايير اخلاصة 
باللوحات االعالنية، وتكليف 
مملكة البحرين والكويت بعقد 
اجتماع مش���ترك بشأن اعداد 
تص���ور متكامل لتفعيل مركز 
التدريب ال���ذي مقره الكويت 
ووضع اهداف عامة ومجاالت 
تعاون مشتركة واعداد الئحة 
تدريب موح���دة لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
وتتم موافاة االمانة العامة بتقرير 
متكامل مبا يتم التوصل له خالل 
شهر من تاريخه لعرضه على 
اجتماع كبار مسؤولي البلديات 
في اجتماعهم املقبل، واالستفادة 
البلدي في  التدريب  من مركز 
مملكة البحرين، وتقدمي الشكر 

جتربته���ا في مج���ال التنمية 
احلضرية على االجتماع املقبل 

لكبار املسؤولني.
تفويض االمانة العامة باتخاذ 
االجراءات الالزمة نحو تفعيل 
املبدئي واعداد  التص���ور  هذا 
البرنامج الزمني واآللية املناسبة 
للتنفيذ بشأن التعاون مع كل 
املنظمات الدولية ذات العالقة 
مبجال العمل البلدي املشترك 
ووفقا ملالحظات ومرئيات الدول 
االعضاء  بهذا الش���أن، واقرار 
الدليل االسترشادي للمواصفات 
واملعايير اخلاصة باللوحات 
الى املجلس  االعالنية ورفعه 
ال���وزاري متهيدا العتماده من 
مقام املجلس االعلى في دورته 
ال� 31، مع تقدمي الش���كر لقطر 

االحمد والى س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد والى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، والشكر موصول 
الى وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ورفع برقيات ش���كر من 
املجتمعني بهذا الشأن، وتقدمي 
البحرين على  الش���كر ململكة 
اقتراحها بشأن عقد واستضافة 
ورشة عمل عن منظومة املباني 
اخلضراء م���ع تكليف االمانة 
العامة بالتنس���يق لعقد هذه 
الورش���ة، انطالقا م���ن اهمية 
منظومة املباني اخلضراء والتي 
مت التأكيد عليها من قبل الفريق 
املختص في البيئة احلضرية، 
وتق���دمي الش���كر لقط���ر على 

الس���عودية  العربية  للمملكة 
على ما قدمته من عرض مرئي 
بشأن جتربتها املتميزة في اعداد 
كود البناء السعودي ولرئيس 
اللجنة الوطني���ة لكود البناء 
وعضو مجلس الشورى م.محمد 
بن حامد النقادي، والتأكيد على 
اهمية توحيد اجلهود املشتركة 
بني دول املجلس في شأن كود 
البناء اخلليجي املوحد وذلك 
من خالل هيئة التقييس لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بالتنس���يق مع ادارة 
البلديات واالسكان في االمانة 
العامة على ان يتم تقدمي تقرير 
بهذا الش���أن لكبار مس���ؤولي 
البلديات في اجتماعهم املقبل، 
وتكليف االمانة العامة بالتنسيق 

اقتراحها بشأن عقد واستضافة 
ورشة عمل فيما يتعلق بتجميل 
املدن مع تكليف االمانة العامة 
بالتنسيق لعقد هذه الورشة، 
ال���دول االعضاء  والطلب من 
تقدمي تصوراتها ومقترحاتها 
بش���أن تقييم عمل جلنة كبار 
املس���ؤولني مع تكليف االمانة 
العامة بحصر هذه االقتراحات 
وعرضها على االجتماع املقبل 
لكبار مسؤولي البلديات وصوال 
لتحدي���د رؤية واهداف للعمل 

البلدي مستقبال.
من جان���ب آخ���ر، عرض 
االمني العام املس���اعد لشؤون 
االسكان والبيئة د.عبداهلل هاشم 
التي حتققت خالل  االجنازات 
الس���ابقة، وتشمل:  السنوات 
الدليل االسترش���ادي العمال 
البناء والدليل االسترش���ادي 
للمحافظة على التراث العمراني 
املمي���ز والتي مت  اخلليج���ي 
اعتمادها في الدورة 29 للمجلس 
االعلى )مسقط/2008(، والدليل 
االسترشادي النشاء املراصد 
احلضرية والدليل االسترشادي 
البلدي���ة وط���رق  للرس���وم 
حتصيله���ا والتي مت اعتمادها 
في الدورة 30 للمجلس االعلى 
)الكويت/2009(، حيث ننتظر 
من هذا االجتماع اقرار الدليل 
االسترش���ادي للمواصف���ات 
واملعايير اخلاصة باللوحات 
االعالنية واملعد من قطر، متهيدا 
لرفعه ملقام املجلس االعلى في 
دورته ال� 31 واملقررة باذن اهلل 
في االم���ارات العربية املتحدة 

ف���ي ديس���مبر 2010، وقال: ال 
يخفى عليكم اهمية تلك االدلة 
في حتقيق التنسيق والتكامل 
والتراب���ط بني الدول االعضاء 
في جميع امليادين والذي يعتبر 
ميدان العمل البلدي من اهمها، 
وايضا تساهم في وضع انظمة 
متماثلة بني دول املجلس، وذلك 
وفقا ملا جاء في املادة الرابعة من 
النظام االساسي ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، باالضافة 
الى ان هناك عدد من املوضوعات 
التي حتتاج الى وضع تصور 
متكامل وواضح بش���أنها مثل 
اع���داد تصور بش���أن تفعيل 
البلدي  التدريب  العمل مبركز 
والذي مقره الكويت، واقتراح 
آلية التعاون مع مركز التدريب 
البحرين،  البلدي في مملك���ة 
التعاون مع  واقرار مج���االت 
املنظم���ات الدولية مع حتديد 
اوجه التعاون بني بلديات دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وتلك املنظمات والتي 
منه���ا برنام���ج االمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية والعمل 
الالزمة  على اتخاذ االجراءات 
نحو تفعيل هذا التصور واعداد 
البرنامج الزمني واآللية املناسبة 

للتنفيذ.
وقال: من املوضوعات املهمة 
والتي ستس���اهم ف���ي تعزيز 
ب���ني دول املجلس  التع���اون 
وتتطلب املضي قدما بها وهي 
املتعلقة في التخطيط العمراني 
وما مت حتقيقه من قبل الفريق 

املختص في هذا الشأن.

طلبوا تصورات ومقترحات لتحديد رؤية وأهداف العمل البلدي مستقباًل

لجنة السالمة
ذكر االمني العام املس���اعد عي���د اخلالدي ان الوزراء 
استبعدوا البند اخلاص بدعم جلنة سالمة االغذية باعتبارها 
جلنة وزارية لها الئحة تنظيمية خاصة وترفع توصياتها 

الى املجلس الوزاري.

اعتبر رئيس جلنة العاصمة في املجلس البلدي مهلهل اخلالد عدم حضور اجلهاز 
الفني الجتماع اللجنة أنه عدم مباالة من قبلهم. وقال اخلالد في تصريح صحافي 
ان املعامالت التي أعلن وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر عن إحالتها الى املجلس البلدي لم تكن س����وى معامالت تتعلق بتخصيص 
مواقع حملطات حتويل كهرباء وانه ال يوجد على جدول أعمال اللجنة اي مشروع 
تنموي يساهم في حتويل البالد الى مركز مالي وجتاري. ودعا اخلالد الوزير صفر 
الى تقدمي املش����اريع التي مت اإلعالن عن االنتهاء منها الى املجلس والتي ذكر انها 

تبلغ 433 مش����روعا، مشيرا الى ان األعضاء مستاءون من التصريحات الصحافية 
حول هذه املشاريع التي مت اإلعالن عنها وهي ليست موجودة على أرض الواقع. من 
جانب آخر، أوضح اخلالد ان اللجنة أجلت طلب املؤسسة العامة للموانئ توسعة 
ميناء الشويخ بالبحر من اجلهة الشمالية الشرقية بعمل دفان البحر الستخدامه 
في التخزين ومراس لس����فن احلاويات، وذلك حلني إحضار موافقة الهيئة العامة 
للبيئة، ثم مت االكتفاء بالرد الوارد من اجلهاز بش����أن طلب الكنيس����ة الكاثوليكية 

استئجار قطعة ارض للكنيسة لعدم وجود مساحات في العاصمة.

توسعة ميناء الشويخ بشرط إحضار موافقة هيئة البيئة

مهلهل اخلالد


