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األذينة: تكليف باقر بقطاع التنسيق
ونقل املسلم إلى »شبكات النقل«

احلمر: نقدر دور الكويت في حفظ األمن واالستقرار بالبحرين
املنامةـ  كونا: اشاد مستشار 
عاهل البحرين لشؤون اإلعالم 
نبيل احلمر بالدور املميز الذي 
قامت به الصحافـــة واإلعالم 
الكويتي ووقوفهما الى جانب 

مملكة البحرين خالل االحداث 
املؤسفة التي شهدتها اململكة. 
كذلك ثمن املستشـــار احلمر 
خالل اســـتقباله سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشـــيخ عزام 

الصباح أمـــس املوقف الكويتي 
من ارســـال القـــوات البحرية 
الكويتيـــة ضمن قـــوات درع 
اجلزيـــرة للمحافظة على امن 

واستقرار اململكة.

 وأعرب عن شكره وتقديره 
للكويت لهذا املوقف مشددا على 
ان هذه الوقفة ترجمت اصدق 
معانـــي الروابـــط والعالقات 
املتميزة بـــن البلدين في ظل 

عاهـــل البحرين امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة واخيه صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد. من جانبه اعرب السفير 
عزام الصباح عن متنياته ململكة 

البحرين ملكا وحكومة وشعبا 
بدوام االستقرار واألمان مشيدا 
اليه العالقات بن  مبا وصلت 
البلدين من مســـتوى متقدم 

ومتطور.

»الكهرباء«: تقارير يومية تؤكد  
سالمة وصالحية مياه الشرب

أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء املساعد لقطاع التخطيط والتدريب 
د.مشعان العتيبي ســــالمة املياه املنتجة واملستخدمة في محطات 
الوزارة والتي توافق معايير ومقاييس الصحة العاملية. وقال العتيبي 
في تصريح للصحافين امس ان الوزارة تقوم يوميا بفحص مياهها 
املنتجة واملســــتخدمة في محطات الــــوزارة، والتي توافق معايير 
ومقاييس الصحة العاملية. وقال العتيبي في تصريح للصحافين 
امس ان الوزارة تقوم يوميا بفحص مياهها املنتجة عبر مختبراتها 
احمللية والتي جاءت مبوافقة مــــن منظمة الصحة العاملية، ولدينا 
تقارير يومية عن صالحية املياه، مشيرا الى ان تقرير اليوم )امس( 
اكد لنا ســــالمة املياه من أي شوائب أو مشــــاكل تعتريها. واضاف 
العتيبي انه في اآلونة األخيرة كثر احلديث حول مياه الكويت وعدم 
صالحيتها للشــــرب، األمر الذي دعانا الى اتخاذ تدابير اخرى إزاء 
هذا املوضوع ألن شهادتنا في مياهنا أصبحت مجروحة، فاتخذنا 3 
إجراءات والرد على التشــــكيك في نوعية املياه، األول تكليف معهد 
األبحاث كجهة محايــــدة للبحث في هذه القضية، والثاني مخاطبة 
خبير من الصحة العاملية وهو خبير دولي متخصص باملياه وسيصل 
البالد خالل الشــــهر اجلاري، وما ســــيتوصل اليه من نتائج سيتم 
اإلعالن عنه في مؤمتر صحافي، والثالث وضع التقارير الشــــهرية 
عن نتائج املياه اليومية في املوقع االلكتروني للوزارة، مشيرا الى 
ان تلك اإلجراءات الثالثة كفيلة بكشف احلقائق أمام املستهلكن من 
دون لغط. وأرفق العتيبي تصريحه بنشر تقرير عن مركز مصادر 
املياه لشــــهر مايو الفائت، والذي يشير الى سالمة املياه مما يدعيه 
البعض بوجود شــــوائب، باالضافة الى ان التقرير يشير الى عدم 
زيادة نســــبة مادة البروميد على خمسة أجزاء من البليون، وانها 

ضمن املعدل املسموح به.

في قرار تضمن إسناد شبكات التوزيع إلى التركي

اصدر وزير الكهرباء واملاء م.سالم األذينة امس قرارا تضمن اعادة 
تكليف الوكيل املساعد خالد باقر بتولي قطاع التنسيق واملتابعة.

كما تضمن القرار نقل الوكيل املساعد م.صالح املسلم الى قطاع 
شبكات النقل الكهربائية قادما من قطاع شبكات التوزيع الكهربائية. 
وتضمن القرار تكليف م.عبدالوهاب التركي للقيام بأعمال الوكيل 
املساعد لقطاع شــــبكات التوزيع الكهربائية. وكان الوزير االذينة 
اصدر قرارا امس االول اضاف مبوجبه لوكيل قطاع تشغيل وصيانة 
محطات القــــوى الكهربائية وتقطير املياه م.عبداخلالق مراد قطاع 

مشاريع املياه.

خالد باقر م.سالم األذينة
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