
الثالثاء 8 سبتمبر 2009 13محليات

جانب من اجلولة في احملطة د.بدر الشريعان يطلع على نتائج فحص العينات خالل جولته في احملطة د.بدر الشريعان وصالح املضحي يشربان من املياه بعد فحصها

شيماء البشر بشاير العواد زينب الري أفراح السعيدي حمود الزعبي

تنح����ى صال����ح االنبعي عن 
رئاسة االحتاد الكويتي للمزارعني 
في جلس����ة طارئة ملجلس ادارة 
االحتاد بالش����ويخ مساء االحد 

املاضي.
وعزا االنبعي هذا التنحي الى 
رغبته في من����ح الفرصة لغيره 
من زمالئه ف����ي مجلس االدارة، 
لتحقيق مطال����ب املزارعني لدى 
اجلهات املسؤولة وبخاصة هيئة 

الزراعة.
وقال انه ال يريد ان يكون عقبة 
امام حتقيق هذا املطالب، ويريد 
ترك املجال ملن يختاره املجلس 
ليحاول مع مسؤولي هيئة الزراعة 
حتقيق ما عجز عن حتقيقه لصالح 

املزارعني.
ب����دوره قبل تنحي  املجلس 
االنبعي بعد سنتني من رئاسته، 
واختار امني سر االحتاد سعود 
العرادة رئيس لالحتاد خلفا له.

وف����ي اول تصري����ح له بعد 
اختياره للرئاسة، شكر العرادة 
اعضاء مجلس االدارة على ثقتهم 
به ووصف ه����ذه الثقة بالغالية 

على نفسه.
الرئاسة  وتعهد بتنفيذ مهام 
على اكمل وجه واستكمال اجلهود 
الت����ي بذلها من س����بقه ليحقق 
مطالب املزارعني ويؤدي االمانة 
التي حملها مع زمالئه املنتجني 

في مايو 2007.
وبني الع����رادة ان هناك عدة 

مشاكل تؤرق املزارع ومنها الدعم 
املنقوص وعدم صرف تعويض 
الصقيع ومشاكل املياه اجلوفية 
في الوف����رة وضعف ضخ املياه 
املعاجلة في العبدلي وعدم ايصالها 
الى الوفرة، ومش����اكل اخرى في 
الترب����ة الزراعية وكذلك التأمني 
الصح����ي على العم����ال وهروب 
العمال����ة الزراعية م����ن مزارعها 
مما يؤثر بالس����لب على النشاط 

الزراعي في البالد.
ودع����ا العرادة ال����ى تكثيف 
التعامل مع االحتاد املمثل الشرعي 
للمزارعني، السيما الكادحني على 
الش����مالية واجلنوبية،  حدودنا 
وخت����م بتثمني جه����ود االخوة 
املستقيلني من مجلس ادارة االحتاد 

والذين تنحوا عن مناصبهم.
من جهته، افاد فهد العازمي 

طالب رئيس نقابة العاملني بشركة اخلدمات 
النفطية خالد العبيدان وزير اإلعالم ووزير النفط 
الشيخ احمد العبداهلل بأن يفي بوعوده بسرعة 
صرف عالوة اخلطر لقوة األمن الصناعي والقوة 
الش���اطئية وقوة األثر التابعة لشركة اخلدمات 

النفطية بأثر رجعي.
وشدد العبيدان في تصريح صحافي على ان 
رئيس واعضاء نقابة ش���ركة اخلدمات النفطية 
التقوا الوزير الش���يخ أحمد العبداهلل قبل شهر 
وتعه���د الوزير بصرف ع���الوة اخلطر املذكورة 
وبأثر رجعي ملا يتعرض له موظفو الشركة من 
آثار نفسية واعمال شاقة وخطرة لكن لم تصرف 

لهم اي عالوة حتى اآلن.
ووصف العبيدان ما يحدث حاليا داخل الشركة 
بأنه »ازمة ثقة بني املوظفني وإدارة الشركة«، مشددا 
على »ان موظفي القوة الشاطئية أنهوا اعتصامهم 

تقدي���را واحتراما لوعود الوزير العبداهلل ولكن 
الشركة لم حتترم اي وعود او عهود.

وطالب الوزير بأن ينص���ف اخوانه موظفي 
الشركة الذين يتعرضون للخطر ليل نهار، حيث 
انهم يواجهون املوت كل حلظة في حماية الناقالت 
العمالقة واملوانئ النفطية وناقالت الغاز وغيرها 

من األعمال التي ال ميكن ان يتحملها احد.
وأكد العبيدان في ختام تصريحاته ان مجلس 
النقابة س���بق ان نقل تعهدات الوزير العبداهلل 
الى افراد القوة الش���اطئية بصرف عالوة اخلطر 
وهو ما حدا بهم على ان يفضوا اعتصامهم امتثاال 
وتقديرا لوعود وزير النفط، مشددا على انه في 
حال لم تلتزم الشركة بتحقيق مطالب املوظفني، 
فاإلضراب هو اخليار املقبل ال محالة امام موظفي 
الشركة بعدما استنفدوا كل الطرق السلمية في 

املطالبة بحقوقهم املشروعة.

بان التشكيل اجلديد ملجلس ادارة 
االحتاد بعد تنحي االنبعي على 
النحو التالي: سعود علي العرادة 
رئيسا، عوض ظاهر الدماك نائبا 
العازمي  للرئيس، فهد عايض 
أمينا للسر، سالم محمد السالم 
امينا للصندوق، وعضوية كل 
من: احمد ناصر السودان وحمد 
مرزوق الطم���ار وصالح احمد 
االنبعي وعبداهلل متعب اخلرينج 
ونايف مرزوق الرشيدي، فيما 
افاد نايف مرزوق الرشيدي بان 
التشكيل اجلديد للجان االحتاد 

كما يلي:
التسويقية: عوض  اللجنة   �
ظاه����ر الدم����اك رئيس����ا، نايف 
الرش����يدي � مقررا، حمد الطمار 
وفهد العازمي وعبداهلل اخلرينج 

اعضاء.
� اللجن����ة التجارية: عبداهلل 
الطمار  اخلرينج رئيس����ا، حمد 

مقررا، نايف الرشيدي عضوا.
� جلنة العالقات العامة: سعود 
علي العرادة رئيسا، عوض الدماك 

مقررا، فهد العازمي عضوا.
� جلنة املش����اريع والبحوث: 
الرش����يدي رئيسا، سالم  نايف 
الس����الم مق����ررا، فه����د العازمي 

وعبداهلل اخلرينج عضوين.
� جلنة مراجعة هيئة الزراعة: 
عوض الدماك وفهد العازمي وسالم 
السالم وعبداهلل متعب اخلرينج 

ونايف الرشيدي.

سعود العرادة

العبيدان لسرعة صرف عالوة الخطر لقوة 
األمن الصناعي والقوة الشاطئية وقوة األثر

العرادة رئيساً التحاد المزارعين
بعد تنحي األنبعي

مهندسون: مؤتمر الطاقة البديلة يدرس آخر التطورات 
االقتصادية ويقترح حلوالً لمواجهة التحديات

أجمع عدد من اعضاء جمعية املهندسني 
على أهمية مؤمتر تطبيقات الطاقة البديلة 
الذي تستضيفه الكويت في الفترة من 1 الى 
6 نوفمب���ر املقبل والذي ينعقد حتت رعاية 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 
مؤكدي���ن ان املؤمتر هو األول من سلس���لة 
مؤمترات يبدؤها االحتاد الدولي للمنظمات 
الهندس���ية حول الطاقة البديلة التي تعتبر 
هي االجتاه الرئيسي للعديد من دول العالم 
خالل الفترة املقبلة. وأش���اروا الى ان هناك 
فرصة للكويت للحصول على مقعد رئاسة 
الفيدرالية الهندسية العاملية، وذلك بوجود 
رئيس املهندسني العرب السابق عادل اخلرافي 
ال���ذي يحظى بتقدير وترحي���ب العديد من 

املهندسني العامليني.
ف���ي البداية قال املنس���ق العام للمؤمتر 
حمود الزعبي ان املؤمتر عنوانه »تطبيقات 
الطاق���ة البديلة.. ض���رورة ام خيار؟« يقام 
برعاية س���امية من صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح االحمد في الفترة من 1 الى 6 
نوفمبر املقبل، ولعل الرعاية السامية واهتمام 
احلكومة بهذا املوضوع يجسدان اهمية اقامة 
هذا املؤمتر في الكوي���ت محليا وعامليا فإن 
املؤمتر هو االول من سلسلة مؤمترات بدأها 
االحتاد الدولي للمنظمات الهندس���ية حول 
الطاقة البديلة والتي تعتبر اليوم موضوع 
العصر لسنوات وعقود مقبلة في العالم كله، 
وسيتبع هذا املؤمتر مؤمترات دولية أخرى 
في كل من بوينس ايرس عاصمة االرجنتني 
العام املقبل ومن ثم في العام 2011 بالعاصمة 
السويسرية جنيڤ، حيث سيتابع املؤمتران 
نتائج وبحوث مؤمتر الكويت ومن هنا تأتي 
أهمية املؤمتر عامليا، باالضافة الى االهتمام 
السياسي العاملي لنتائج بحوث مثل هذا املؤمتر 
املتعلق بالطاقة وتأثيرات هذه البحوث على 
االقتصاد العاملي. واضاف ان املؤمتر يهدف الى 
دراسة آخر التطورات واالختراعات للطاقة 
البديلة والفوائ���د البيئية واالقتصادية لها 
اقليمي���ا وعامليا مع اقتراح احللول ملواجهة 
التحديات التي تنتج من استخدامها في املنطقة 
القطاعني احلكومي واخلاص  وتطوير دور 
وتشجيع استخدام الطاقة البديلة في املنطقة 
ومن خالل 8 محاور تتعلق باالستراتيجيات 
واللوائح للطاقة املستقبلية في العالم وطرق 
وجتديد وتطبيق الطاقة البديلة والعالقة بني 
الهندسة والطاقة والعالقة بني الطاقة والبيئة 
والتكنولوجيا الصحيحة الستخدام الطاقة، 
ومصادرها في دول الشرق األوسط والدراسات 
امليدانية واملالية للطاقة البديلة وأسس تفعيل 
الدور احلكومي والتعليم والصناعة كمصادر 

للطاقة البديلة.
واوض���ح انه نظرا الهمي���ة هذا املؤمتر 
وحجمه الكبير الذي يعتبر االول من نوعه 
في الكويت واملنطقة، حيث لم يسبق ان خول 
االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية )الويفو( 
دولة من دول املنطقة بعقد مثل هذا املؤمتر، 
باالضافة الى استضافتنا للجمعية العمومية 
لالحتاد الدولي للمنظمات الهندس���ية التي 

ستعقد اجتماعها الول مرة في منطقتنا، لذلك 
تكمن اهمية املؤمتر وطريقة االستعداد له، 
حيث نستعد الس���تقبال وفود اكثر من 90 
دولة ح���ول العالم ونحو 500 عالم وباحث 
متخصص في مج���االت الطاقة وهؤالء لهم 
اهمي���ة عاملية ومتابعون من السياس���يني، 
لذلك نح���ن مدركون الهمية تعاون اجلهات 
احلكومية مع جمعية املهندسني لتأمني راحة 
وامن هؤالء االشخاص الجناح املؤمتر، واكد 
ان استعداداتنا لهذا احلدث بدأت انطالقا من 
استراتيجية اجلمعية اجلديدة لتفعيل دورها 
عامليا، حيث ش���اركنا ف���ي عمومية االحتاد 
الدولي التي انعقدت في ديس���مبر 2007 في 
العاصمة الهندية نيودلهي، كما شاركنا في 
املؤمتر املصاحب لهذه االنشطة وعملنا بجد 
ف���ي ذلك املؤمتر حتى متت تزكيتنا من قبل 
الوفود املشاركة الس���تقبال هذا احلدث في 
نوفمبر 2009، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل 
بجد الجناح هذا املؤمتر، خصوصا ان سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قد خاطب 
مؤمتر نيودلهي في ذلك الوقت بثالث لغات 
ودعا املشاركني الى دعم الكويت الستضافة 
مؤمترهم وجمعيته���م العمومية في 2009، 
وارتفعت وتيرة العمل واالس���تعدادات بعد 
مباركة صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد باملوافقة على رعاية املؤمتر، فكل هذه 
العوامل حتتاج الى جد وعمل متواصلني حتى 

امتام املهمة ان شاء اهلل.
وقال: لقد ابدينا كمهندسني كويتيني رغبتنا 
في ترشيح رئيس اجلمعية الفخري ورئيس 
احتاد املهندسني العرب م.عادل اخلرافي لرئاسة 
الفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية وذلك 
منذ ديسمبر املاضي، حيث شاركنا في اعمال 
اجلمعي���ة العمومية لالحت���اد في العاصمة 
البرازيلية، ونح���ن نعمل لهذا االمر، ونرى 
ان م.ع���ادل اخلرافي يس���تحق هذا املنصب 
وان���ه مؤهل له، فلقد اثبت من خالل قيادته 
للتجمعات التطوعية الهندسية واملهنية انه 
قادر على قيادة دفة مثل هذه املنظمات، فهو 
من اعاد الدفء والنشاط جلمعية املهندسني 
الكويتية واحيا نشاط احتاد املهندسني العرب 
وجتاوز بالعمل التطوعي العربي والكويتي 

حدود الوطن العربي.
وافاد بأن رئيس جمعية املهندسني م.طالل 
القحطاني ورئيس اجلمعية الفخري م.عادل 
اخلرافي وعدد من اعضاء مجلس ادارة اجلمعية 
ورؤس���اء اللجان في املؤمتر تشرفوا بلقاء 
صاحب السمو االمير، حيث لقوا من سموه 
كل الدعم وتفضل برعاية املؤمتر، كما التقينا 
بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وعدد من الوزراء واحملافظني، حيث 
ابدوا جميعا استعدادا للتعاون معنا، باالضافة 
الى تعاون وزارة الداخلية في مجال اصدار 

الڤيز للضيوف وهي باملئات.
ومن جانبها قالت عضو جمعية املهندسني 
بشاير العواد: ان مؤمتر الطاقة البديلة الذي 
يعقد ف���ي الكويت هو مصاح���ب للجمعية 
العمومية الحتاد املنظمات الهندسية العاملية 

WFEO لعام 2009، واملؤمتر يتحدث عن مصادر 
الطاقة البديلة للغ���از والنفط والتي تكون 
صديقة للبيئة. وأهميته تكمن في مناقشة 
آخر ما توصلت اليه األبحاث والدراس���ات 
في ايجاد مصادر طاقة بديلة للغاز والنفط 
الى جانب شرح املدى االيجابي لتأثير هذه 

البدائل على البيئة.
واضافت ان هناك استعدادات كبيرة لهذا 
املؤمتر ألن احلدث بحد ذاته سيكون برعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
فيجب ان يكون العمل متقنا لدرجة الكمال 
اضافة الى ان الكويت ستكتسي حلة هندسية 
باستضافتها لهذا املؤمتر العاملي ذي األهمية 
الكبيرة، علما بأن االحتاد العاملي للمنظمات 
الهندس���ية عادة ما يقوم باقامة اجتماعات 
اجلمعية العمومية واملؤمترات في دول عظمى 
وهي املرة األولى التي تفوز فيها دولة عربية. 
وأكدت ان هناك رغبة كويتية في الترشيح 
على مقعد رئاسة الفيدرالية الهندسية العاملية 
وستكون املنافسة شرس���ة على هذا املقعد 
االس���تراتيجي حيث ان كل دولة تطمح بأن 
يحتل احد ابنائها الرئاسة الهندسية للعالم 
ولذلك فانها حتتاج تخطيطا اس���تراتيجيا 
وعمال متقنا للف���وز بأصوات أغلبية الدول 
األعضاء في WFEO وهذا يتطلب سياس���ة 
متقنة ودراسة ديبلوماسية حيث ان الوضع 

حساس كونها تدخل في سياسات دول.
وأضافت ان موضوع الطاقة البديلة هو 
موضوع يش���غل العالم ف���ي الوقت الراهن 
واحتاد املنظمات الهندسية هو احتاد عاملي 
للهندسة التي تعتبر اللبنة األساسية حلل 

اي مشكلة تواجه العالم.
ومن هذا املنطلق فقد رأى االحتاد انه من 
الضروري مناقش���ة الطاقة البديلة وتبادل 
اآلراء واألبح���اث واخلب���رات في هذا املجال 
ما بني املهندس���ني على املس���توى العاملي. 
والكويت هنا هي دولة مس���تضيفة للحدث 
مع محاولتها املشاركة من الناحية العلمية عن 
طريق مشاركة املهندسني الكويتيني بأبحاثهم 
وآرائهم في هذا املجال وهذا ال يتعارض مع 
سياسة الدولة لكنه يتوافق مع سياسة الدولة 
اإلسالمية التي حتث على نشر العلم وافادة 
العالم بخبرات ابنائها وموضوع املؤمتر مت 
اختياره من خ���الل اجماع آراء األغلبية من 
الدول األعضاء والهيئة التنفيذية في االحتاد 
العاملي للمنظمات الهندسية بحكم انه مصاحب 
للجمعية العمومية. وأكدت ان نقص االمكانات 
الس���تضافة مثل هذا احلدث الكبير هو من 
اكبر العقب���ات التي نواجهها حيث ال توجد 
قاعات كبيرة مجه���زة للمؤمترات فالفنادق 
املتواجدة في الكويت في الوقت احلالي قادرة 
على اس���تيعاب العدد الكبير من الضيوف 
الذين سيشاركون في املؤمتر وعدم وجود 
مركز مؤمترات متخصص ما ألزمنا بأن نقيم 
أنشطة املؤمتر واجلمعية العمومية في فندقني 
مختلفني وهذا قد يسبب بعض االضطرابات 
لس���ير العمل كوننا سنوفر وسائل نقل قد 
تواجه االزدحام املروري ما قد يؤخر الضيوف 

عن حضور األنشطة املقامة في الفندق اآلخر. 
باالضاف���ة الى خوفنا من عدم وجود متثيل 
كبير من قبل املهندسني الكويتيني لعدم تعاون 
جهات عملهم بالسماح لهم بحضور أنشطة 
املؤمتر قد تكون من الصعوبات كوننا نطمح 

بوجود شعبي كثيف في هذا احلدث.
اما عضو جمعية املهندسني شيم اء البشر 
فأكدت على ان املؤمتر جاء مصاحبا الجتماع 
اجلمعية العمومية الحتاد املنظمات الهندسية 
العاملية، وسيتم حتت رعاية صاحب السمو 
االمير وتنظمه جمعية املهندسني الكويتية، 
ويعتبر هذا احلدث االول من نوعه في الكويت 
وسيكون هناك مشاركة دولية كبيرة تتمثل 
في اكثر من 3000 مشارك من جهات حكومية 
وخاصة وافراد وطلبة من مختلف دول العالم 
اتوا لتقدمي اوراقهم وبحوثهم في مجال الطاقة 
البديلة وضرورتها وحاجتنا لها وتأثيرها على 
حياتنا وعملنا ويقام هذا املؤمتر مبناس���بة 
انعقاد اجلمعية العمومية WFEO والذي يعنى 
بتطوير الش���ؤون الهندسية وتطبيقها مبا 
يخدم مصلحة الشعوب وحياة االنسان على 
االرض. واضافت ان الكويت كانت ومازالت 
تضم العديد من اخلبرات والقيادات املؤهلة 
للعديد من املناصب العاملية املهمة، واملمثل 
عن الكويت للترشح ملنصب رئاسة الفيدرالية 
الهندسية العاملية عادل اخلرافي هو من اكثر 
املؤهلني لهذا املنصب وذل���ك بالرجوع الى 
خبرته الطويلة في املجال الهندسي كرئيس 
سابق جلمعية املهندسني الكويتية ورئيس 
سابق الحتاد املهندسني العرب وعضو سابق 

في املجلس البلدي.
وقالت عضو جمعية املهندسني زينب الري 
ان مؤمتر الطاقة البديل���ة تقوم به جمعية 
الكويتية بالتعاون مع االحتاد  املهندس���ني 
العاملي للمنظمات الهندس���ية وذلك للبحث 
ع���ن بدائل جديدة للطاقة ف���ي العالم حيث 
يتم تنظيم هذا املؤمتر حتت رعاية صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
ومن جانبها قالت رئيسة مركز املعلومات 
في جمعية املهندس���ني افراح السعيدي ان 
موضوع الطاقة البديلة يعتبر من اهم املواضيع 
في العالم، لذلك من الضروري تسليط الضوء 
عليه ومناقشته في حلقات وورش عمل من 
قبل املختصني واجله���ات املعنية واجلدير 
بالذكر ان املؤمتر الدولي حول تطبيقات الطاقة 
البديلة سيكون انطالقة لعدد من املؤمترات 
الدولية املعنية بالطاقة وسيشارك في املؤمتر 
العديد من املختص���ني بعدة جهات من اجل 
الوقوف عند الطاقة البديلة. واشارت الى ان 
املؤمتر بالتأكيد سيكون له ضجة الن الكويت 
اول بلد في الشرق االوسط يستضيف هذا 
التجمع العاملي للمهندس���ني في اعلى كيان 
هندسي لذلك قامت اجلمعية بالتحضير له 
منذ عامني حني طالبت باستضافة اجلمعية 
العمومي���ة املصاحبة للمؤمتر في نيودلهي 
عام 2007 وكان لها م���ا ارادت حيث ينضم 
الى هذه املنظمة ماليني من املهندس���ني من 

مختلف بقاع العالم.

أكدوا وجود فرصة للكويت للحصول على مقعد رئاسة الفيدرالية الهندسية العالمية

الشريعان: مياه الشرب خالية من أي ملوثات تضر بصحة المستهلك
المضحي: زيارة المحطة رد سريع على من يروج إشاعة تلوث المياه

دارين العلي
طمأن وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
املواطنني واملقيمني بأن املياه العذبة املستخدمة 
سليمة متاما وخالية من اي ملوثات تؤثر على 
صحة املستهلك بحسب الفحص الدوري الذي 

يتم كل 15 دقيقة.
ونفى الش���ريعان ما تردد عن تلوث مياه 
الش���رب خالل اجلولة التفقدية التي قام بها 

مساء امس االول في محطة الشعيبة لتوليد 
الطاقة الكهربائية وتقطير املياه برفقة مدير 
عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي، 
حيث قاما بشرب املياه من احملطة امام وسائل 
االعالم ليؤكدا للجميع ان مياه الشرب صاحلة 
وال يوج���د فيها مخاطر أو ما يضر أو تلوث 

كما يشيعه البعض.
وبدأت اجلولة من محطة اخللط واملزج، 

حيث مت فحص العينات للتأكد من سالمتها 
قبل دخولها محطة اخللط، وكذلك اطلع على 
خزانات املياه قبل ضخها على الشبكة ومن 
الشبكة، حيث يتم فحص ومراقبة العينات 
على مدار 24 س���اعة ف���ي مختبرات االعمال 
الكيماوية للتأك���د من مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة.
يذكر ان جولة الوزير بدأت في الساعة ال� 

4:30 من عصر االحد وانتهت في ال� 7:30 في 
محطة الش���عيبة لتوليد الطاقة الكهربائية 
وتقطير املياه، حيث زار محطة اخللط واملزج 
قسم مختبر حتاليل املياه لالطالع على جودة 
املياه بعد فحص سالمتها وكذلك قام بزيارة 
محطة الضخ لالطالع على خزانات املياه وغرفة 
التحكم ملقطرات املياه، واجتمع مع العاملني 
فيها واستمع لهم امام وسائل االعالم، حيث 

اكدوا ان فحص العينات ف���ي املياه املقطرة 
كل 15 دقيقة.

من جانبه، اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي ان اجلولة تعتبر خطوة جيدة 
وردا س���ريعا على االشاعات التي تروج بأن 
مياه الشرب غير صاحلة، السيما ان اجلميع 
اطلع على كيفية فحص املياه وخلوها من اي 

ملوثات قد تضر بصحة املستهلكني.

من جانبه، اشاد الوكيل املساعد لتشغيل 
وصيان���ة محطات القوة الكهربائية وتقطير 
املياه م.عبداخلالق مراد بزيارة الوزير للمحطة 
وتفقده محطة الشعيبة واالطمئنان على جودة 
املياه املتجهة من احملطة، وذلك لطمأنة االخوة 
املستهلكني على سالمة وجودة املياه والتأكد 
من سالمتها وخلوها من أي ملوثات تأثر على 

صحة املستهلك.

وزير الكهرباء ومدير عام البيئة زارا محطة الشعيبة وشربا من مياهها

»الزراعة« تشّكل فريقًا لتحديد مفهوم التشريعات 
ذات العالقة بمفاوضات التجارة الحرة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية امس انها شكلت فريق عمل لتحديد مفهوم 
التشريعات ذات الصلة بعمل قطاعات الهيئة التي 

لها عالقة مبفاوضات التجارة احلرة.
وذكر بيان صحافي للهيئ���ة ان مهام الفريق 
هي وضع خطة عمل لترجمة هذه التش���ريعات 
واالشراف على تنفيذها وتزويد اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بنسخ الكترونية من هذه 

التشريعات.
واضاف ان الفريق يتش���كل م���ن مدير ادارة 
الشؤون القانونية ومدير ادارة العالقات العامة 
ومراقب التنس���يق واملتابعة في قطاعات الثروة 
النباتية واحليوانية والسمكية ومراقب االستثمار 
بادارة التسويق واالستثمار ورئيس قسم العقود 
وم���ن مركز نظم املعلومات ومستش���ار وباحث 

قانوني.


