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م.حسام الطاحوس م.عبدالعزيز الكليب

لجنة للكشف على أعمال تجديد شبكة المجاري في خيطان وأبرق خيطان

مركز إعالمي واستديو لخدمة اإلعالميين

»األشغال«: تشكيل لجنة فنية لدراسة عطاءات صيانة 
مبنى إيداع المحفوظات القضائية برئاسة الطاحوس

الدخيل: مؤتمر صناعة الطاقة الكهربائية لتبادل الخبرات
وإعادة تطوير األنظمة للتوصل إلنتاجية مستقرة

دارين العلي
شدد رئيس اللجنة اإلعالمية للمؤمتر الثاني 
لصناعة الطاقة الكهربائية في الوطن العربي 
احمد الدخيل، على أهمية الدور اإلعالمي الفعال 
للصحف والقنوات الفضائية لتغطيتها أنشطة 
املؤمت����ر الثاني لصناعة الطاق����ة الكهربائية 
ف����ي الوطن العربي وال����ذي يصاحبه تنظيم 
»املعرض السادس لصناعة املعدات والتجهيزات 

الكهربائية.
وهو حدث عربي مهم يقام على ارض الكويت 
تقيم����ه وزارة الكهرباء واملاء في 15 وحتى 17 
نوفمبر املقبل بإشراف جامعة الدول العربية، 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بفندق ك����ورت يارد � ماريوت، 

حيث تتجه اليه أنظار املهتمني بش����ؤون الكهرباء، الس����يما ان 
هناك اوراق عمل وبحوثا وعرض صناعات ومعدات للتجهيزات 

الكهربائية.
وبني الدخيل ان املؤمتر يهدف الى توفير الفرص املناس����بة 
لطرح مواضيع حيوية للنقاش بني اصحاب االختصاص العرب 
وتبادل اخلبرات فيما بينهم وبني اخلب����راء العامليني ضم����ن 
مج����ال اع����ادة تأهي����ل وتطوي���ر األنظم�������ة الكهربائي����ة 
للتوص����ل الى انتاجية مستقرة للطاق���ة الكهربائي���ة بتكالي���ف 

ذات ج���دوى اقتصادي��ة.
كما خلق منبرا ملناقش����ة السياسة العامة 
االقليمية ب����ني صانعي الق����رار والتفاعل مع 
املنظمات الدولية واالقليمية واخلبراء لالستفادة 
م����ن خبراتهم العلمية بغي���ة خل���ق انظم���ة 
واستراتيجيات ذات جدوى وفاعلي��ة في اطار 
اعادة هيكلة القطاع وتنمية وإطالق الشراكة 
فيما بني القطاعني العام واخلاص بشكل اكثر 
فاعلية للنه����وض بقطاع الكهرباء الى املرتبة 
املتوقع�������ة وبالت���الي املس����اهمة في تنمية 
املجتمعات واالقتصادات العربية، وذل��ك عبر 
أوراق عمل تق���دم م��ن قب��ل خب��راء م��ن دول 

عربي���ة وأجنبي��ة.
واشار الدخيل الى ان اللجنة اإلعالمية تعمل 
حاليا لتجهيز مركز إعالمي بأحدث الوسائل والتقنيات خلدمة 
الزمالء الصحافيني واإلعالميني لتس����هل عليهم تغطية وقائع 

املؤمتر.
مؤكدا ان املركز س����يجهز بأحدث أجهزة كمبيوتر متطورة 
وطابعات وفاكس����ات وش����بكة انترنت وكذلك خطوط هواتف 
مباشرة، باالضافة الى جتهيز غرفة لعمل استديو الجراء لقاءات 
تلفزيونية مع وزراء الكهرباء العرب واملش����اركني من باحثني 

ومختصني بشؤون الكهرباء.

»الزراعة«: »اللسان األزرق« 
سبب رفض دخول 
إرسالية أغنام وماعز

أصدرت هيئة الزراعة بيانا 
الى رفضها دخول  اشارت فيه 
إرس����الية تضم 700 رأس غنم 
و150 رأس ماعز وردت إلى البالد 
بتاريخ 10 اجلاري، واشار البيان 
الى ان اجراءات احلجر البيطري 
والصحي مبحجر ميناء الدوحة 
قد جنحت في اكتشاف اصابة 
االغنام واملاعز الواردة باالرسالية 
املذك����ورة على الرغ����م من ان 
االرس����الية مصحوبة بشهادة 
صحية وذلك من خالل الفحص 
الظاهري وسحب عينات الدم.

وفي تفصيل البيان اشارت 
الهيئة الى ان العاملني مبحجر 
الدوحة قد ش����كوا في الشهادة 
الصحية املصاحبة لالرسالية 
املذكورة كونه����ا غير موضح 
بها اي حتصينات اجريت على 
الش����حنة، فضال عن ان خبرة 
العامل����ني باحملجر واجراءاتهم 
اثارت  البيطرية املعتم����دة قد 
الشك في إصابة الشحنة مبرض 
احلمى القالعية ومرض اللسان 

األزرق.
وتطبيقا لالئحة نظام احلجر 
البيط����ري فقد مت التحفظ على 
الشحنة وإعادة فحصها مخبريا 
للتأكيد على االصابة، هذا وقد 
جاءت نتائ����ج حتليل العينات 
بتاريخ 18 اجلاري مؤكدة وجود 
االصابة بتلك االمراض اخلطيرة، 
وبالتالي فقد مت اخطار كل من 
االدارة العامة للجمارك واالدارة 
العامة خلفر السواحل إلرجاع 
الشحنة الى بلد املصدر ورفض 

دخولها الى البالد.
واضاف البيان انه وفقا لنظم 
احلجر البيطري وبروتوكوالت 
التعاون البيطري لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
فقد متت عملية ارجاع الشحنة 
وتطهير مواقع احلجر والسيارات 
احململة واملشارب املستعملة مع 
ابالغ السلطات البيطرية بدولة 
املصدر برفض دخول الشحنة 
ونتائ����ج فحصها الت����ي اكدت 
اصابتها مبرض احلمى القالعية 

واللسان األزرق.
واشار الى ان اجراءات احلجر 
البيط����ري املعتم����دة واملتبعة 
مبحاج����ر الهيئ����ة احلدودي����ة 
واخلب����رة العلمي����ة والعملية 
التي تتمتع به����ا كوادر الهيئة 
الوطنية تقف دائما كصمام أمان 
حلماية صحة املواطن وضمانا 
لسالمة الثروة احليوانية بالبالد، 
ودعا البيان اجلميع الى ضرورة 
الهيئة  التعاون ودعم جه����ود 
وعملها في ه����ذا املجال ضمانا 

لسالمة الوطن واملواطن.

اصدر وكيل وزارة االشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب قرارا 
اداريا يقضي بتش���كيل جلنة فنية برئاس���ة م.معيوف السرور 
مدير ادارة محطات الضخ والرفع والهندس���ة الصحية وعضوية 
ممثلني من ال���وزارة وممثلني م������ن وزارة املواص���الت ووزارة 
الكهرباء وامل��اء كجهة مستفيدة، وذلك للكشف على اعمال العق��د 
اخل���اص بتجدي���د ش���بكة املج���اري الصحية املرحلة »اجلزء 
ب« مبنطق���ة خيطان اجلنوبي واب���رق خيط���ان وذلك بغ��رض 

التسل��م النهائ��ي.
ومن جهة اخرى اصدر الكليب قرارا اداريا اخر يقضي بتشكيل 
جلنة فنية من الوزارة بغرض دراسة العطاءات ملشروع تصميم 
وانشاء واجناز وصيانة مبنى ايداع احملفوظات القضائية برئاسة 
الوكيل املس���اعد لشؤون املشاريع االنشائية م.حسام الطاحوس 

وعضوية ممثلني من الوزارة.

أحمد الدخيل


