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أك��د مرشح ال��دائ��رة الثانية مهلهل 
اخلالد أن املجلس البلدي السابق قام 
ب��ال��دور املطلوب منه وخصوصاً في 
القضية اإلسكانية التي استطاع خالل 
األرب���ع س��ن��وات امل��اض��ي��ة م��ن توفير 
أراضي تستوعب ما يزيد عن 100 ألف 

وحدة سكنية.
وقال اخلالد في تصريح صحفي إن 
األعضاء في املجلس البلدي السابق 
ع��م��ل��وا ف���ي  اجت��اه��ن، األول: إق���رار 
امل��ش��اري��ع احلكومية وال��ت��ي تساهم 
ف��ي حتويل الكويت ال��ى مركز مالي 
وجت��اري. والثاني: مساعدة القطاع 
اخل����اص ف��ي ال��ن��ه��وض مبشاريعه 
وتوفير جميع احتياجاته من أراضي 
ي��ت��م تخصيصها ل��ل��ج��ه��ات املعنية 
وتسليمها لهم إلقامة مشاريعهم عليها.

وأض��اف اخلالد أن املجلس البلدي 
ال يقوم بتخصيص أية أراضي للقطاع 

اخل��اص مباشرة إال عن طريق تقدمي 
الطلب م��ن اجل��ه��ات احلكومية وبعد 
ال��ت��أك��د م��ن ج���دوي امل��ش��روع مشيراً 
ال��ى ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الشركات 
وجمعيات النفع العام استفادت من 

هذه األراضي .
وأوضح اخلالد بأن املجلس البلدي 
ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ه��از البلدية 
وال��وزارات املعنية على حترير الكثير 
من األراضي ألجل حتويلها الى مواقع 
اسكانية ساهمت فعلياً في تخفيض 
إع��داد املسجلن في املؤسسة العامة 
للرعاية السكانية والذين ينتظرون 

دورهم للحصول على وحدة سكنية.
وأكد اخلالد أنه سيواصل مسيرته 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع األع��ض��اء واجل��ه��ات 
احلكومية األخرى من أجل القضاء على 
املشاكل اإلسكانية التي اصبحت قضية 
هامة لكل مواطن في ظل ارتفاع أسعار 

األراضي واإليجارات.
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 مهلهل اخلالد: املجلس البلدي السابق ساهم
 في توفير أراض إسكانية للمواطن والقطاع اخلاص

تتمات

نواب يطالبون
واعتبر ال���دالل أن ه��ذا األم���ر جت���اوز خطير ال 
يتماشى مع األعراف الدولية وال االتفاقيات وعدم 

احترام لدولة الكويت وال قيادتها وال شعبها.
بدوره، أكد النائب يوسف الفضالة أنه سيتقدم 
برسالة إلى رئيس مجلس األمة لطلب تكليف جلنة 
الشؤون اخلارجية التحقيق في صحة قيام فرقة 
تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب اخلدم من املنازل، 
واستدعاء وزارت��ي اخلارجية والداخلية ملعرفة 
اإلج����راءات التي مت��ت م��ن قبلهما جت��اه الواقعة، 
على أن تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر من تاريخ 

التكليف.
وأوض��ح الفضالة في تصريح صحافي باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة أنه سيقوم بتسليم الرسالة 
ليتم طرحها على ج��دول أعمال اجللسة املقبلة، 
م��ش��دًدا على أن خ��رق مواثيق ال��دول��ة القانونية 
والدستورية والدولية أمر مرفوض ويجب التعامل 

معه بشكل حازم وصريح.

وق��ال إن املجتمع الكويتي ص��دم مب��ا نشر في 
وسائل اإلع��الم ومقاطع فيديو تظهر فرقة تابعة 
للسفارة الفلبينية تقوم بتهريب العمالة من املنازل، 
في مشهد كأنه من أح��د أف��الم السينما، كاسرين 
وضاربن بعرض احلائط كل األع��راف واملواثيق 
ال��دول��ي��ة واملجتمعية وال��دس��ت��وري��ة وامل���ادة 38 
اخلاصة بحرمة املنازل وعدم دخولها من دون إذن 
أهلها.ووصف الفضالة ما حدث بأنه مشهد غريب، 
وم��ا يستدعي الغرابة أكثر أن��ه يتم رغ��م اعتراف 
السفير الفلبيني بأن وزارة الداخلية متعاونة 99 

باملئة مع احلاالت املبلغة.
وق��ال إن��ه إذا ك��ان ه��ذا التعاون م��وج��وًدا وهو 
األصل القانوني والدستوري في الدولة بأن وزارة 
الداخلية هي املنوط بها التعامل مع هذه احلاالت، 
وبالتالي يستغرب أن تكون هناك فرقة تابعة 

إلحدى السفارات تقوم مبثل هذه األعمال.
ورأى ال��ف��ض��ال��ة أن ب��ي��ان وزارة اخل��ارج��ي��ة 
بخصوص هذه احلادثة كان موفًقا، وطالب بتسليم 
هذه الفرقة ألن مثل هذا املوضوع ال ميكن التعامل 

معه إال بهذا احلزم ألنه أمر غير مقبول.
من جهته ق��ال النائب احلميدي السبيعي إنه 
سبق أن حتدث في ١٣ فبراير املاضي وقدم رسالة 
للمجلس بشأن تصريح الرئيس الفلبيني، مؤكًدا 

خطورة جتاوزات بعثة السفارة الفلبينية. 
وأض���اف طالبت وزي��ر اخلارجية ب��ال��رد على 
الرئيس الفلبيني ال��ذي امتهن كرامة الكويتين 
وش��وه سمعة الكويت البلد اإلنساني وأظهرها 
بصورة مزرية، محماًل الوزير مسؤولية عدم الرد 
على تلك االفتراءات.وأشار إلى أنه مت تكليف جلنة 
الشؤون اخلارجية البرملانية مناقشة هذا املوضوع، 
الفًتا إلى أن تقرير اللجنة جاهز منذ شهر ولم يدرج 
على جدول األعمال ولم يناقش وهذا دليل على عدم 

رغبة وزير اخلارجية مبناقشة هذا األمر.
واعتبر أن ما حدث من اقتحام حرمات الناس 
وتهريب اخل��دم من البيوت يعد جرمية ال ميكن 
حدوثها في بلد محترم، مطالًبا بسحب السفير 
الكويتي من الفلبن وط��رد السفير الفلبيني من 

الكويت.

روسيا
وأضاف العميد الذي انشق عن النظام السوري 
مطلع 2013 “روسيا أشرفت على إبقاء مخزونات 
من األسلحة الكيميائية لدى نظام األسد واملساعدة 

في تصنيع عناصر أخرى”.
وأكد الساكت أنه ميتلك أدلة ومعطيات من داخل 
“الفيلق السادس” في اجليش ال��س��وري وال��ذي 
قال إن ضباطا روسا يشرفون عليه، تؤكد كلها أن 
روسيا أشرفت على احتفاظ نظام األسد بكميات من 
األسلحة الكيميائية.وتابع “لدي معطيات مع داخل 
الفيلق السادس الذي أنشأه الروس واملتموضع في 
مقر الفرقة الثالثة في القطيفة بريف دمشق كون 
املنطقة مليئة باملستودعات لتخزين الكيميائي، 
ولم نسمع له أي أعمال قتالية، حيث يشرف خبراء 
روس فيه على نقل مخزونات األسلحة الكيميائية 
في أماكن ع��دة خاصة في مستودعات الفيلق في 

القطيفة بريف دمشق”.

تتمات

10 مايو املقبل  28 أبريل اجلاري حتى  من 

استشاري جراحة التجميل أحمد الدنف
 يزور »املواساة اجلديد« 

أع��ل��ن مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
عن زي��ارة استشاري جراحة التجميل 
ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��دن��ف إل��ى الكفاءات 
الطبية ب��ع��ي��ادات ج��راح��ة التجميل 

باملستشفى.
وعبر االدكتور أحمد الدنف احلاصل 
على دكتواره جراحة التجميل ودكتواره 
جراحة جتميل الوجه والفكن من فرنسا 
عبرعن سعادته بالزيارات املستمرة 

لدى مستشفى املواساة.
وأش��اد الدكتور الدنف باإلمكانيات 
امل��ت��وف��رة باملستشفى والتجهيزات 
مؤكداً أنها على أعلى مستوى وبأحدث 
ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة 
الطبية، وأن هذا بدوره يساعد الطبيب 
ويسهل عليه عمله ويلبي كافة متطلبات 

املرضى في ذات اآلن.
وميتلك الدكتور الدنف خبرة كبيرة  

في شد البطن والزند واألرداف وشفط 
وحقن ال��ده��ون والفيلر والبوتوكس 
وجتميل ال��وج��ه وال��رق��ب��ة واجل��ف��ون 
ورف��ع وتصغير وتكبير الصدر فضالً 
عن جتميل األنف بدون جرح او عالمات 
خارجية وجتميل الشفة األرنبية واألذن 
البارزة وجتميل عظام الوجه وضمور 

أو بروز الفك والذقن
م��ن جانبها رح��ب��ت م��دي��رة تطوير 
األع���م���ال وال��ت��س��وي��ق ف��ي مستشفى 
املواساة اجلديد علياء السيد بالدكتور 
أحمد الدنف، مؤكدة أنه من الكفاءات 
العلمية واألكادميية املميزة في مجال 
ج��راح��ة التجميل وأن زي��ارت��ة  إلى 
مستشفى املواساة اجلديد يأتي انطالقاً 
م��ن ح���رص اإلدارة ع��ل��ى استقطاب 
الكفاءات الطبية واخلبرات املميزة في 

د. أحمد الدنفمختلف التخصصات الطبية.
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طالب مرشح ال��دائ��رة السابعة النتخابات املجلس 
البلدي 2018 متعب الراجحي ب��ض��رورة نقل محرقة 
البلدية الواقعة جنوب ضاحية عبدالله امل��ب��ارك إلى 

املناطق احلدودية.
وأوض���ح الراجحي ف��ي مطالبته ان اه��ال��ي ضاحية 
عبدا لله املبارك الصباح بصفة خاصة و اهالي الدائرة 
السابعة بصفة عامة يتضررون من قرب موقع مردم 
نفايات البلدية الواقع على الدائري السابع بالقرب من 
مناطقهم السكنية و التي بالشك يتأثر قاطنيها سلبا وذلك 
ما يضر بصحتهم ال سيما من انتقال انبعاثات الغازات و 
الروائح الكريهة ومنها “ غاز امليثان “ الصادره منه عبر 

الرياح الى تلك املناطق .
وبن الراجحي ان نقل موقع املردم بات مطلب ملحا و 
انه على اجلهات املعنية حتمل مسئولياتها جتاه احملافظة 
على صحة و سالمة اهالي املناطق القريبه من املوقع 
، داعيا الى نقل مثل تلك املواقع الى املناطق احلدودية 

لالبتعاد عن املناطق املأهولة بالسكان .

الراجحي يطالب بنقل محرقة 
البلدية إلى املناطق احلدودية 

متعب الراجحي

43 تزامنا مع أسبوع األصم العربي 

الفليج: »املنابر القرآنية« ال تألو جهدًا في دعم ومساندة الصم

صرح د. عصام الفليج أمن سر جمعية 
املنابر القرآنية، أن اجلمعية ال تألو جهدا 
في تقدمي الدعم واملساندة إلخواننا الصم؛ 
وأن اجلمعية تفخر بأنها اجلهة األول��ى 
التي أقامت حملة خاصة للصم في دولة 
الكويت، بهدف توعية املجتمع بهذه الفئة 
املنسية، وتسليط الضوء عليهم وعلى 

احتياجاتهم .
وت��زام��ن��ا م��ع ان��ط��الق أس��ب��وع األص��م 
العربي في دورته 43 واملقام حتت شعار 
“توظيف الصم واحلد من بطالتهم”، وفي 
معرض حديثه عن اإلجن��ازات التي قامت 
بها جمعية املنابر القرآنية خلدمة هذه 
الفئة الغالية على قلوبنا، أوضح الفليج 
أنه مت إط��الق مشروع “مواهب القلوب” 
ل��دع��م ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة، ومت 
التركيز في مرحلته األولى على فئة الصم، 
ومت تنظيم املسابقة القرآنية الرمضانية 
األولى لفئة الصم في القرآن الكرمي والسنة 
النبوية في شهر رمضان املاضي، برعاية 

كرمية من أبناء أ.ع��ق��اب محمد اخلطيب 
رحمه الله، وأقيم حفل تكرمي الفائزين 
بعد عيد الفطر بتاريخ 2017/7/11م؛ 

مبشاركة 91 طالبا وطالبة.
كما مت بفضل الله إطالق حملة »لنحقق 
حلمهم« التي ُخصصت إلظهار معاناتهم 
وحث الناس على التفاعل معهم، والسعي 
لكسر العزلة التي يعيشونها، والعمل 
على ال��ن��ه��وض ب��خ��دم��ات تعليم ال��ق��رآن 
الكرمي للصم، ومساعدتهم على االندماج 
ف��ي املجتمع، وزرع الثقة ف��ي نفوسهم 
، ب��ت��اري��خ 2017/10/14م، وجنحت 
احلملة بتحقيق أهدافها ، وتلى ذلك افتتاح 
“مركز قالون” مبنطقة غرناطة، لتعليم 
القرآن الكرمي للصم، والذي يضم حلقتن 
من الرجال بعدد 20 طالبا، وافتتاح “مركز 
أزاهير” مبنطقة كيفان، لتعليم القرآن 
الكرمي للصم، ويضم 3 حلقات دراسية 

للنساء بعدد 37 طالبة.
وأقامت اجلمعية تكرميا لهم “املخيم 

الربيعي الترفيهي” األول لفئة الصم، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي ال��ض��ب��اط ب���وزارة 

الداخلية بتاريخ 2018/1/30م.
كما مت بفضل ال��ل��ه عقد ب��روت��وك��ول 
تعاون مع كلية القانون الكويتية العاملية، 
التي قدمت ٤ منح دراسية جامعية لعدد 4 
مقاعد لفئة الصم، مع توفير 4 من مترجمي 

لغة اإلشارة على نفقة الكلية.
وسبق ذلك توقيع اتفاقية تعاون مع 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بدعم 
ال محدود من أ.هند الصبيح، باإلضافة إلى 
توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة 
ل��ش��ؤون ذوي االع��اق��ة، وذل��ك بهدف سد 
حاجة فئة الصم في ب��اب تعليم القرآن 

وضرورات الدين.
كما شاركت جمعية املنابر القرآنية في 
“مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي” في دورتها )21(، برعاية سامية 
م��ن سمو األم��ي��ر الشيخ ص��ب��اح األحمد 
،وكانت املشاركة بعدة فئات، ومنها “فئة 

الصم”، وحصلت على ثالثة مراكز فائزة 
للصم.

وتقوم اللجنة التعليمية في جمعية 
املنابر القرآنية ب��إع��داد مناهج قرآنية 
متخصصة لفئة الصم، خاصة في باب 

التفسير والعبادات.
ويجري الترتيب لتسيير رحالت للعمرة 
واحل��ج للطلبة املتميزين من فئة الصم 
املنتسبن حللقات حتفيظ القرآن التابعة 

اجلمعية املنابر القرآنية.
ودعا د.الفليج اجلمهور الكرمي لزيارة 
معرض احلرف اليدوية من إنتاج الصم، 
ال���ذي تقيمه جمعية امل��ن��اب��ر القرآنية 
مبناسبة “أسبوع األص��م العربي” في 
دورت��ه 43، بالتعاون مع كلية القانون 
الكويتية ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك م��ن الساعة 
العاشرة من صباح يوم األربعاء القادم 
امل��واف��ق 2018/4/25م، حتى الساعة 
الواحدة ظهراً، ومل��دة يوم واح��د، في مقر 

الكلية في منطقة الدوحة .

جانب من نشاطات جمعية املنابر القرآنيةد. عصام الفليج
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مهلهل اخلالد 

أعلن مدير ع��ام الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري املهندس أحمد احلصان عن 
موعد افتتاح املرحلة األولى ملشروع تطوير 
الطريق الدائري اخلامس ليكون يوم األحد 
املوافق 29 أبريل 2018 وتتمثل هذه املرحلة 
في استحداث عدد 2 تقاطع بن طريق وصلة 
الدوحة السريع والطريق الدائري اخلامس 
)بعدد 2 جسر( وبن طريق وصلة الدوحة 
السريع والطريق الدائري السادس )بعدد 
3 جسور( مما سيؤدي إلى انسياب حركة 
امل���رور نتيجة استحداث وص��الت جديدة 
وتطوير الربط بن طريق وصلة الدوحة 
السريع والطريق ال��دائ��ري اخلامس وبن 
الطريق ال��دائ��ري ال��س��ادس ينتج ع��ن هذا 

التطوير التحسينات املرورية التالية:
استحداث ربط بن طريق وصلة الدوحة 
السريع للقادم من اجتاه الدائري السادس 
وب��ن الطريق ال��دائ��ري اخل��ام��س باجتاه 

الساملية.
وربط الطريق الدائري اخلامس بوصلة 
الدوحة السريعة باجتاه الدوحة واستحداث 

ربط جديد باجتاه الدائري السادس.
واس��ت��ح��داث التفاف عكسي للقادم من 
اجتاه الساملية على الطريق الدائري اخلامس 

قبل طريق وصلة الدوحة السريع.
ورب��ط طريق وصلة ال��دوح��ة السريع 
بالطريق الدائري السادس باجتاه املسيلة 

واستحداث ربط باجتاه اجلهراء.
واستحداث رب��ط بن الطريق الدائري 
ال��س��ادس للقادم من اجت��اه اجل��ه��راء وإلى 

طريق وصلة الدوحة السريع.
ك��م��ا أوض���ح امل��ه��ن��دس أح��م��د احل��ص��ان 
بأن أعمال التطوير لهذه املرحلة واملراحل 
الالحقة )وعددهم 2 مرحلة( والتي سيتم 
افتتاحهم بنهاية العام احلالي وبنهاية العام 
القادم على التوالي من مشروع تطوير اجلزء 

الغربي من الطريق الدائري اخلامس الهدف 
منها هو استيعاب احلركة املرورية الناجتة 
عن الزيادة السكانية املتوقعة نتيجة تطوير 
وان��ش��اء امل��دن السكنية اجل��دي��دة )مدينة 
سعد العبدالله ومدينة الشيخ جابر األحمد 
وم��دي��ن��ة امل��ط��الع وك��ذل��ك خل��دم��ة املناطق 
السكنية على الطريق ال��دائ��ري اخلامس 
)القيروان والصليبية والنهضة واألندلس 
والفردوس والعارضية(( لضمان حتقيق 
خ��ط��ة ال��ن��ق��ل ال��وط��ن��ي��ة ول��ل��ح��ف��اظ على 
سالمة مستخدمي الطرق ودع��م النشاط 
االقتصادي املستدام في املناطق اجلديدة 
املطورة وحلماية بيئة وصحة مستخدمي 
الطرق وكذلك توفير فرص تسهيل الوصول 
للخدمات القائمة ف��ي امل��ن��اط��ق اجل��دي��دة 
املطورة حسب التوجيهات السامية لصاحب 
السمو أمير البالد وحسب املخطط الهيكلي 

للدولة.

احلصان: افتتاح املرحلة األولى
من »تطوير الدائري اخلامس« آخر أبريل اجلاري

م.أحمد احلصان 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أم��س األح��د أن 
حملة التبرع بالدم التي انطلقت يوم اجلمعة املاضي 
حتت شعار )ام��ام احل��ي��اة( وتستمر 5 أي��ام مبقر 
اجلمعية الطبية الكويتية ستتبعها حمالت مماثلة 

لتعزيز املخزون االستراتيجي للدم.
وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في الوزارة 
الدكتورة رمي الرضوان ل)كونا( إن حمالت التبرع 
سوف تستمر ثالثة أشهر مقبلة وتشمل اكثر من 31 
مؤسسة وهيئة حكومية وخاصة خ��الل موسمي 

شهر رمضان املبارك والصيف املقبلن.
وأض��اف��ت ال��رض��وان أن احلمالت ستشمل عددا 
م��ن ال����وزارات والهيئات احلكومية والتعليمية 
وبعض املستشفيات اخل��اص��ة وامل��راك��ز الدينية 
والصحية والشركات اخلاصة وبعض املجمعات 
التجارية واجلمعيات التعاونية فضال عن اجلامعات 

اخلاصة.
وأوضحت انه مت التنسيق مع اجلاليتن الهندية 
والباكستانية للقيام بحملة في مدرستن هندية 
وباكستانية من خالل تخصيص أيام لهما قبيل شهر 

رمضان املبارك.
وأكدت ان تخصيص الزمان مدروس وفق جدول 
أع��د بدقة م��ن قبل )الصحة( بهدف احل��ف��اظ على 
املخزون االستراتيجي لبنك الدم وتغطية األوقات 

احلرجة للمخزون خالل شهر رمضان املبارك.
وأوض��ح��ت أن )الصحة( رأت ض��رورة تكثيف 
احلمالت املتنقلة للتبرع بالدم قبيل حلول هاتن 
املناسبتن الن املجتمع يكون منشغال بالصيام 

والعبادة وخالل الصيف يبتعد عن حرارة الشمس.
وقالت ان بنك الدم الكويتي مثل بنوك الدم حول 
العالم مير مبواسم تتناقص فيها أع��داد املتبرعن 
حيث يصعب التبرع خ��الل فترة الصيام والعيد 

وقصر أوقات التبرع في الليل خالل الشهر املبارك.
ونوهت الرضوان باجلهات املشاركة باحلملة 
ومنها مجلس االم��ة واملجلس األع��ل��ى للتخطيط 
ووزارة التعليم العالي وميناء الزور وقوات األمن 

اخلاصة والهيئة العامة ملكافحة الفساد والهيئة 
العامة لذوي اإلعاقة واألمانة العامة لدول مجلس 
التعاون والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد 

قرطبة الديني وجامعة اخلليج.
كما ذكرت انه من بن الشركات اخلاصة املشاركة 
البترول الوطنية الكويتية واألوراق املالية وكيبكو 
وزي��ن وكامكو والشركة الكويتية لبناء املعامل 
واملقاومات وشركة االستثمارات الوطنية ونادي 

مصارف الكويت وشركة املير.
وأشادت مبشاركة جمعية الهالل األحمر الكويتي 
وجمعية صندوق إعانة املرضى ومستشفى املواساة 
ومركز بنيد القار الصحي واملركز االصالحي ودار 
القرآن وجماعة التوحيد وب��رج احلمرا وجمعية 

الرميثية وجمعية الصليبية وغيرها من اجلهات.

لتعزيز املخزون اإلستراتيجي للدم 

الرضوان: حمالت التبرع بالدم مستمرة 
خالل األشهر املقبلة

د.رمي الرضوان

أبرمت حملة الكويت إلى جانبكم مع 
السلطة احمللية واملؤسسة العامة للمياه 
مبأرب اتفاقية تفضي في مجملها البدء 
بعملية تأهيل مشروع مياه احملافظة 
ضمن أول��وي��ات احلملة في قطاع املياه 

وقطاعات إغاثية أخرى.
ويتمحور املشروع من خالل إنشاء خط 
ضخ مياه ’’الفاو 2‘‘ وتأهيل وصيانة 
خ��ط مياه “بئر عطران” وربطهما مع 
الشبكة الرئيسية ملشروع مياه مأرب 
وتتنافس عدد من الشركات لتنفيذ هذا 

املشروع.
وق��ال الدكتور عبدربه مفتاح وكيل 
محافظة م���أرب؛ إن تقدمه الكويت من 
مساعدات للنازحن عبر حملة الكويت إلى 

جانبكم عمل جبار وخاصة تلك املشاريع 
املتعلقة باملياه والغذاء واإليواء وغيرها ؛ 
في حن أشاد مدير عام فرع مؤسسة املياه 
مبأرب الى ان تنفيذ املشروعن وربطهما 
بالشبكة الرئيسية سيخدم نحو ’’65%‘‘ 
من املشتركن في اخلدمة وسيؤمن لهم 

املياه بشكل افضل.
ووص���ف ال��رئ��ي��س ال����دوري للهيئة 
اليمنية الكويتية لإلغاثة “أبو إسماعيل 
القرشي” هذا املشروع سيسهم كل اإلسهام 
في القضاء على أزمة املياه وسيحسن من 
تدفق املياه ملنازل املواطنن.ومن املفترض 
أن ي��رى ه��ذا املشروع النور بعد انتهاء 
اللجنة الفنية تسليم املشروع للجهات 

املنفذة في القريب العاجل 

حملة »الكويت إلى جانبكم« تشرع
 في تأهيل مشروع مياه محافظة مأرب


