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بيان عاكوم
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب����اح ان الس����فارة الكويتية 
ف����ي العراق مفتوح����ة ولم تغلق 
وسيعود طاقمها بعد انتهاء الشهر 

الفضيل.
ج����اء ذل����ك قبي����ل مغادرته 
للمش����اركة في االجتماع الدوري 
ل����وزراء خارجي����ة دول مجلس 

التعاون في جدة.
واضاف معلقا على سؤال عن 
تدهور الوضع االمني في العراق 
ان الوضع هناك خطير وحساس، 
مشيرا الى وجود عناصر حتاول 
تخريب الع����راق في الداخل ومع 
جيران����ه، واكد الش����يخ د.محمد 
الصباح ان الكويت تقف دائما مع 
اشقائها الفش����ال مخطط متزيق 
العراق، وهذه تفاصيل  وتقسيم 
ما دار بني الشيخ د.محمد الصباح 

والصحافيني:
 ماذا عن حضوركم االجتماع؟

 نحض����ر االجتم����اع الدوري 
ل����وزراء خارجي����ة دول التعاون 
وسيعقبه االجتماع التحضيري 
للقمة اخلليجية التي ستعقد في 
الكويت منتصف ديسمبر املقبل، 
وهذا االجتماع سيتم خالله وضع 

التي ستبحث  تصور للمواضيع 
في القمة، وكذلك س����نناقش فيه 
جدول االعمال الذي سيبحث في 
موقعني في جامعة الدول العربية، 
حيث اجتماع وزراء اخلارجية الذي 
س����يعقد االسبوع املقبل، وبعدها 
بثالثة اسابيع س����يكون اجتماع 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة في 
نيويورك، وهذه هي التوقيتات التي 
دائما نناق����ش فيها مواضيع قمة 
ومواضيع اجتماع اجلامعة العربية 
واالمم املتحدة، لكن هناك مواضيع 
مس����تجدة ومن املهم مناقش����تها 
كاحلرب في اليمن بصعدة ونتمنى 

ان تنتهي على خير.
 هل س��تقوم الكوي��ت مببادرة 
ما ب��ن اململكة العربية الس��عودية 
واالم��ارات النضم��ام االمارات الى 

العملة املوحدة في 2010؟
االم����ارات منضم����ة للعملة   
املوحدة، وسمعت تصريحات وزير 
خارجية االمارات، وهذه املس����ألة 
قد يك����ون فيها تباين في وجهات 
النظر، وهذه فرصة في هذا الشهر 
املبارك لكي نتكلم عن كيفية حل 
اي اشكاليات حتول دون توحيد 
املوق����ف اخلليجي ف����ي موضوع 

العملة اخلليجية.
 جتتمع اللجن��ة الفنية لالحتاد 

ونعرف ان مواطنا كويتيا محتجز 
ورهن التحقيق ملش����اجرة عادية 
حصلت، ونعتقد ان ظرف اعتقاله 

غير مبرر االستمرار فيه.
 الى اي م��دى يقلقكم التدهور 
االمني في الع��راق وماذا عن البعثة 

الكويتية هناك؟
 الس����فارة الكويتية مفتوحة 
في بغ����داد لم تغل����ق واالعضاء 
الديبلوماسيون عادوا بسبب الشهر 
العيد سيعودون  الفضيل، وبعد 

الى مواقعهم.
ان الوضع االمني  نحن ندرك 
خطير وحس����اس ج����دا، وتوجد 
مؤشرات ان هناك عناصر خارجية 
تسعى لزيادة حدة اخلالفات داخل 
الع����راق، وهناك من يس����عى ألن 
يخ����رب العالقات م����ا بني العراق 
وجيرانه، وهن����اك من يريد لهذه 
العملية السياسية ان تفشل وان 

يقسم العراق.
ونحن مدركون ان هناك حتديات 
كبيرة تواجه العراق وكررنا مرارا 
ان الكويت تقف مع اش����قائها في 
العراق الفش����ال مخطط لتمزيق 
وتقس����يم العراق، ورأينا مبادرة 
صاح����ب الس����مو االمي����ر بفتح 
الكويتي����ة لعالج  املستش����فيات 

ضحايا هذه العمليات االرهابية.

النق��دي اخلليجي في الكويت، فالى 
اين وصلت مراحل الصيغة النهائية 

والتنفيذية لذلك؟
 كما نعل����م ان عام 2010 العام 
العملة اخلليجية،  احملدد العالن 
البنوك  امل����ال ومحافظو  ووزراء 
املركزية هم املعنيون بشكل مباشر 

بتحديد الوقت املناس����ب الطالق 
هذه العمل����ة، ونحن رأينا وجود 
انهي����ار اقتص����ادي كبير حصل 
ف����ي العالم ومدى تأثير ذلك على 
البرنام����ج الزمني العالن العملة، 
هذه كلها امور فنية بحتة وليست 
سياسية، وبالتالي االمور السياسية 

مت االتفاق عليها، اما االمور الفنية 
فالفنيون يجب ان يحددوها.

اخلارجي��ة  وزارة  اس��تدعت   
السفير التشيكي بخصوص قضية 
املواطن الكويتي احملتجز هناك، ماذا 

مت بهذا اخلصوص؟
 كنت في اجتماع مجلس الوزراء 

قبيل مغادرته للمشاركة في االجتماع الدوري لوزراء خارجية دول »التعاون« في جدة

محمد الصباح: الكويت تتفق دائمًا مع أشقائها على وحدة العراق

»األنباء« تتابع نشر مسيرة الخير )30-12(

حول مدى جدوى استخدامها لخفض التلوث

التوعية الشرعية من األهداف األساسية 
لتأسيس بيت الزكاة منذ 1982م

العجمي: البكتيريا ليست حاًل جذريًا لتنظيف 
مياه البحر وقد ال تنجح وفقًا للظروف المناخية

مسيرة اخلير في بيت الزكاة سلسلة ثالثينية 
تتحدث عن اعمال واجن����ازات وموارد البيت 
واليوم س����يكون احلديث عن طرق وأساليب 
البيت في التوعية الشرعية حيث إن التوعية 
الشرعية بفريضة الزكاة متثل واحدا من االهداف 
الرئيسية التي تأسس من اجلها بيت الزكاة عام 

1982 والتي يسعى باستمرار لتحقيقها.
ويرجع اهتمام بيت الزكاة بالتوعية الشرعية 
بفريضة الزكاة نظرا ألنها متثل ركنا من اركان 
االسالم اخلمسة التي ينبغي على كل مسلم ان 
يحيط بها وان يلم بأبعادها وان يحرص على 
اخراجها كاملة غي����ر منقوصة وعلى الكيفية 
التي بينها ووضحها الش����رع احلكيم لتكون 
مقبولة عند اهلل تبارك وتعالى ولينال مخرجها 

اجره العظيم.
واميان����ا من بيت ال����زكاة بأهمية التوعية 
الشرعية وأثرها في نفوس املواطنني فقد بادر 
بإنشاء مكتب خاص يس����مى مكتب الشؤون 
الشرعية يتبع املدير العام مباشرة ويقع على 

كاهله القيام بهذه املهمة اجلليلة.
وينفذ مكتب الش����ؤون الش����رعية وسائل 
متع����ددة للتوعية الش����رعية بفريضة الزكاة 
فهو يستقبل في الفترة الصباحية واملسائية 
العديد من اسئلة اجلمهور الهاتفية التي تتعلق 
بفريضة الزكاة والصدقات والكفارات والنذور 
ويقوم بالرد عليها كما يستقبل باالضافة الى 
ذلك اسئلة املواطنني الشخصية ويقوم بالرد 
عليها ويبلغ عدد األسئلة التي يتلقاها املكتب 
شهريا ما يقارب 400 سؤال ويتضاعف هذا العدد 
في رمضان وفي املناسبات األخرى كأيام احلج 
وعيد األضحى ومن الوسائل التي يتبعها املكتب 
الشرعي للتوعية بفريضة الزكاة نشر العديد من 
املقاالت والفتاوى في الصحف احمللية واملشاركة 
في تقدمي البرامج االذاعية والتلفزيونية وخطب 
اجلمعة املنقولة للجمهور اذاعيا وتلفزيونيا 
وقام املكتب باالضافة الى ذلك بنشر العديد من 
املقاالت لتوضيح شرعية العمل بقانون الزامية 
الزكاة على الش����ركات واملؤسسات كما ساهم 

املكتب في إعداد وتنظيم اجتماعات جلانه.
وشارك املكتب في تنظيم وإقامة العديد من 

الدورات الفقهية اخلاصة مبحاسبة زكاة الشركات 
والتي حضرها مجموعة من محاسبي الشركات 
واملؤسس����ات في الكويت للتزود باملعلومات 
واملهارات الالزمة الحتساب زكاة الشركات التي 
يعملون بها كما شارك املكتب كذلك بالتعاون مع 
اجلهات األخرى في بيت الزكاة وحضور انشطتها 
واملشاركة في اصدار الفتاوى والتوصيات بشأن 

القضايا واملواضيع التي مت طرحها.
وقد اصدر املكتب كتابا حتت عنوان »فتاوى 
الزكاة« يشتمل على العديد من الفتاوى املهمة 
حول احكام الزكاة وق����ام بالتعاون مع إدارة 
العالقات العامة واالعالم بإصدار الكتب التي 
تتضمن ابحاثا وفتاوى وتوصيات ندوات الزكاة 
وارسالها الى اجلهات املستفيدة. ومكتب الشؤون 
الش����رعية هو حلقة الوصل ب����ني بيت الزكاة 
والهيئة الشرعية اخلاصة بالبيت التي تشكلت 
منذ نشأته لضمان سير اعماله وانشطته وفق 
احكام الشريعة االسالمية حيث تقوم باالطالع 
على كافة اللوائح واالنش����طة املعمول بها في 
بيت الزكاة واعتماده����ا وتطلع كذلك على ما 
يعرض لبيت الزكاة من اسئلة واستفسارات 
وتصدر بها فتاوى مناس����بة ف����ي اجتماعاتها 
الدوري����ة التي تعقدها كما تقوم بعمل زيارات 
ميدانية إلدارات البيت املختلفة لالطالع على 
انشطتها واعمالها عن كثب ورفع تقارير عن 
هذه الزيارات ملناقشتها في اجتماعات الهيئة 
الالزمة بش����أنها، وتعقد  التوصيات  واصدار 
الهيئة الشرعية دورات فقهية ملوظفي وموظفات 
بيت الزكاة بغية االرتقاء مبستواهم العلمي. 
ويقوم املكتب بالرد على كافة األسئلة الشرعية 
واالستفسارات الواردة من إدارات بيت الزكاة 
وتوضيح االحكام الفقهية فيما يختص بالزكاة 
وابوابها املختلفة واجراءات العمل في بيت الزكاة 
كما يقوم مبراجعة كافة املطبوعات واللوائح 
واألنظمة والفتاوى املعمول بها في بيت الزكاة 
من الناحية الشرعية وبتنفيذ خطة مرسومة 
تس����تهدف توعية موظفي البيت وحثهم على 
االلتزام باملفاهيم اإلسالمية من خالل النشرات 

الدورية واملواعظ األسبوعية.

دارين العلي
أكد الباح����ث واألكادميي في 
علوم البيئ����ة د.مبارك العجمي 
ان استخدام البكتيريا للحد من 
آثار تدفق مياه الصرف الصحي 
على الشريط الساحلي وهو أحد 
احللول املطروحة بقوة هذه األيام 
ليس حال جذريا للمشكلة بل حل 
مساعد اذ يجب اوال وقف تدفق 

مياه املجاري الى السواحل.
ولفت في تصريح ل� »األنباء« 
ال����ى أن البيئ����ة الكويتي����ة لها 
خصوصية معينة من حيث عوامل 
املناخ والطق����س واملد واجلزر 
مع االش����ارة ال����ى ان البكتيريا 

تستخدم لتنظيف مياه البحر من آثار التلوث ولكن 
م����ا يحدث عندنا هو تلوث يش����مل البحر والبيئة 
الش����اطئية وكائناتها والبكتيريا ال تفيد ملعاجلة 
تلوث الشواطئ فالبكتيريا هي احد عناصر الكائنات 
الدقيقة امليكروسكوبية التي تصلح ملعاجلة أماكن 
التلوث املغلقة او احملددة اما عندنا فاملكان مفتوح 
وتدفق املجاري مازال مستمرا والبكتيريا كغيرها 
من الكائن����ات الدقيقة مث����ل الفطريات والطحالب 
والطفيلي����ات لها دور رئيس����ي في احلد من تلوث 
املجاري اال ان الكائنات األخ����رى لها ادوار احيانا 
تكون مكملة وأحيانا متعارضة ولهذا يعتمد جناح 
العملية على املعاينة األولية والفحوصات املخبرية 
ملكان التلوث علما ان البكتيريا تختص بازالة املواد 
العضوية وتفتيتها في بيئة هوائية او الهوائية او 
متحولة. واش����ار الى ان هناك طريقتني الستخدام 
البكتيري����ا للتخلص من ملوث����ات املجاري األولى 
تنشيط البكتيريا املوجودة أصال في املواد العضوية 
في أماكن التلوث وعمل تهوية لها عن طريق احلقن 
باألوكس����جني عندما تتوفر البكتيريا الهوائية في 
مكان التلوث اما الطريقة الثانية وهي األكثر فعالية 

فهي من خالل حقن املياه امللوثة 
بكميات معينة من البكتيريا بعد 
اخضاعه����ا للعمل ف����ي املختبر 
وعمل تنش����يط وتنمية لها بعد 
التلوث وحتليلها  أماكن  دراسة 
بدقة، والبكتيري����ا هي احد اهم 
التي تفيد في  الدقيقة  الكائنات 
تكس����ير وتفتيت وأكسدة املواد 
العضوي����ة وهي وحيدة اخللية 
وتتكاثر باالنقسام الثنائي وهي 
ثالثة انواع الكروية واالسطوانية 
واحللزونية واحجامها تتراوح 
من نصف الى عش����رة ميكرون 
واعدادها باملاليني في السنتيمتر 
الواحد وتقوم البكتيريا بتنظيف 
البيئة والتخلص من املواد العضوية وغير العضوية 
من مخلف����ات املنازل واملصانع مب����ا فيها عناصر 
ثقيلة وسامة مثل الزئبق والرصاص أما الكائنات 
الدقيقة األخرى كالطحالب والفطريات فهي كائنات 
هوائية تساعد على اكسدة املواد العضوية فتنتج 
األوكسجني وتستهلك ثاني أكسيد الكربون وبذلك 
يوجد تعاون بينها وبني البكتيريا فتس����تفيد من 
األوكسجني الذي تنتجه الطحالب والفطريات اال ان 
هناك احد عوامل اخلطر من استخدام البكتيريا وهو 
احد انواع الطفيليات واسمه )البروتوزا( حجمه اكبر 
من البكتيريا فهذا النوع يستهلك ويلتهم البكتيريا 
ويعتمد عليها في غذائه لهذا البد من فحص عينات 
املياه امللوث����ة ملعرفة اي الكائن����ات الدقيقة ميكن 
االستفادة منها والتي تساعد البكتيريا على اجناز 
عملها والكائنات التي تعيقها كما ان املدة الزمنية 
التي تستغرقها البكتيريا الجناز عملها تعتمد على 
املكان ان كان محددا اي له حدود معروفة فيستغرق 
على األقل ثالثة شهور اما بالنسبة لتلوث الشريط 
الساحلي فيستغرق اكثر من ذلك ويعتمد كما اسلفنا 

على املناخ والطقس وحركة املد واجلزر.

د.مبارك العجمي

فهد الرجعان

ص����رح مدير عام املؤسس����ة 
العامة للتأمين����ات االجتماعية 
فهد الرجعان بأن املؤسس����ة قد 
اكملت اس����تعداداتها الستقبال 
الراغبني في  القان����ون  خريجي 
االلتحاق بالبرنامج الذي تقيمه 
للسنة الثالثة على التوالي لتدريب 
وتأهيل القانونيني حديثي التخرج 
خالل الفترة من 21 أكتوبر املقبل 
حتى 13 مايو املقبل وذلك تأكيدا 
على التزامها الثابت باملش����اركة 
في اجله����ود املبذولة في تعزيز 
قدرات الشباب الكويتي وتطوير 
مهاراته واكسابه اخلبرات الالزمة 
للقيام ب����دور ايجابي في خدمة 
وطنه والنهوض بكل متطلبات 

التنمية املستدامة بكل ابعادها.
وأوض����ح الرجعان أن جناح 
البرنامج في السنوات السابقة كان 
له أثر كبير في نفوس القائمني 
على املؤسسة ودافع قوي ملضاعفة 
مس����ؤولياتها في احلرص على 

والعمل القانوني وكذا أس����اليب 
التدريب احلديثة ومرتكزاته. وبني 
الرجعان ان عدد الذين استفادوا 
من البرنامج بلغ 49 متدربا من 
الدفعة األولى والدفعة  خريجي 
الثانية، وستس����تقبل املؤسسة 
ه����ذا العام 30 متدرب����ا تأمل في 
اس����تمرارهم في البرنامج حتى 
نهايته لالستفادة مما يوفره من 
فرص تدريب ثرية ومتميزة في 
مجال العم����ل القانوني. وأعرب 
الرجعان عن شكره لكل من أبدى 
استعداده للمشاركة في البرنامج 
من افراد وجهات، مؤكدا على ان 
اي جناح يحققه البرنامج يعود 
الفضل فيه ال����ى جميع اجلهود 
املشاركة فيه مبا لديها من رغبة 
أكيدة في خدمة هذا الوطن عبر 
املساهمة في تنمية قدرات ابنائه 
امكانياته����م وامدادهم  وتطوير 
باخلبرات واملهارات التي تؤهلهم 

للقيام بعملهم على أكمل وجه.

بذل أقصى اجله����ود نحو املزيد 
من تطويره، ولذا فقد روعي هذا 
العام اع����داد البرنامج في ضوء 
أكثر  خطة للتدري����ب والتأهيل 
تطورا سواء من ناحية االمكانات 
أو األدوات او املوضوعات وذلك 
تلبية ملتطلبات التطور املتالحقة 
القانونية  الدراس����ات  في مجال 

تأكيدًا على التزامها بتعزيز قدرات الشباب الكويتي

الرجعان: »التأمينات« تواصل تأهيل العمالة الوطنية
عبر البرنامج الثالث لتدريب القانونيين حديثي التخرج

موظفو المنظمة الدولية يتبرعون بدمائهم تعبيرًا عن التضامن مع أسر ضحايا حريق الجهراء

بورجيني: األمم المتحدة قّدمت للكويت 
برنامجًا إنمائيًا خدماتيًا في جميع المجاالت

بشرى الزين
قال املنس����ق املقيم لألمم املتحدة د.صالح بورجيني انه 
ق����دم للحكومة الكويتية برنامجا إمنائيا خدماتيا في جميع 

املجاالت.
وكشف في تصريح صحافي في أمسية تضامنية مع أسر 
ضحايا مأساة حريق اجلهراء حيث قام موظفو األمم املتحدة 
في الكويت بالتبرع بدمائهم تعبيرا عن تضامنهم مع أس����ر 
ضحاي����ا حريق اجلهراء. ان برنام����ج األمم املتحدة اإلمنائي 
يعمل كشريك للحكومة الكويتية، مشيدا بتجاوب احلكومة 

الكويتية مع املنظمات الدولية واحترامها.
وأض����اف ان هناك بعثة مجندة إلقامة مش����روع متكامل 
لتنمية القدرات في الكويت، خاصة ان رأس املال البشري يعد 

عنصرا مهما في التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وأعرب بورجيني ع����ن عميق حزنه وتضامنه مع أهالي 
ضحايا حريق اجلهراء، موضحا ان األمني العام لألمم املتحدة 
بان ك����ي مون قد تأثر عميقا بهذا احل����دث، وآمل أال تصيب 

الكويت فاجعة أخرى.
وعن مبادرة موظفي األمم املتحدة ومنظماتها في الكويت 
بالتبرع بدمائهم. قال: ان هذه املبادرة تعبير عن مشاركتنا 
وتضامننا مع أسر الضحايا وشاطرتهم مشاعر احلزن واألسى 

التي سببتها هذه املأساة البشرية.
وأضاف: مت استدعاء بنك الدم املركزي الكويتي للمساعدة 

في هذه املهمة.
وأشاد باالستجابة السريعة لوزارة الصحة ومركز الدم 
املركزي والذي قام بتسهيل اخلدمة واحضار جميع الوحدات 

املتنقلة اخلاصة بنقل الدم الى بيت األمم املتحدة.

أحمد الفهد يعتذر عن الغبقة الرمضانية  
تضامنًا مع أسر ضحايا حريق الجهراء

انسجاما مع مبادرة صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، حفظه اهلل، وتضامنا مع اسر ضحايا 
حري���ق اجلهراء االليم، يعت���ذر نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد عن عدم اقام���ة الغبقة الرمضانية التي يقيمها 
كعادته السنوية في منتصف شهر رمضان الفضيل، 
وذلك تضامنا مع اسر ضحايا حريق اجلهراء وتقديرا 
ملشاعر اهالي الضحايا بهذا املصاب اجللل، متمنيا ان 
يعيد اهلل ش���هر رمضان املبارك على الكويت واهلها 
بكل خير ومين وبركات، وان يحفظ هذا البلد واهله 

من كل مكروه.

)محمد ماهر(الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافين قبيل مغادرته إلى جدة

الشيخ أحمد الفهد

)متين غوزال(د.صالح بورجيني متقدما موظفي األمم املتحدة للتبرع بالدم تضامنا مع أسر ضحايا حريق اجلهراء

يتبع غدا

أوضح أن قطع الغيار تصل األسبوع المقبل من أوروبا وأميركا

كرم لـ »األنباء«: وضع 250 مضخة 
في حولي لتجنب الطفح

فرج ناصر
اكد رئيس مهندس���ي الصيانة 
الصحية بوزارة االشغال م.محمود 
كرم في تصريخ خاص ل� »األنباء« 
ان م���ا حدث في منطق���ة الرحاب 
ليس له اي عالقة بتوقف محطة 
مشرف اذ ان الضخ الذي تسرب في 
الرحاب هو عبارة عن انسداد في 
خط رئيسي جنم عن رمي مخلفات 
في بعض املناهيل ومتت السيطرة 
عليه. واضاف: بالنسبة للتطورات 
في محطة مشرف وبأوامر من وزير 
االشغال د.فاضل صفر ووكيل وزارة 
االشغال عبدالعزيز الكليب ان العمل 
جار على قدم وساق على 3 محاور 
رئيسية حيث ان احملور االول عمل 
ما ميكن لتجنيب الشوارع واملنازل 
في محافظ���ة حولي خطر الطفح 
وذلك بوضع 250 مضخة تقريبا في 
اماكن متفرقة في احملافظة واحملور 
الثاني هو السيطرة على التلوث 
البح���ري الناجم عن حتويل مياه 
املجاري الى البحر وذلك من خالل 
وضع محطتني متنقلتني للتنقية 
على املخارج التي توصل الى البحر 
وذلك ملعاجلة املياه قبل تصريفها 
للبحر فض���ال عن وج���ود حقن 
بيولوجي وكيميائي على الشبكة 
العامة لالمطار في محافظة حولي 
وذلك للمس���اعدة في التقليل من 
التأثير البيئي السلبي ملياه الصرف 
الصحي على البحر وبالتعاون مع 
الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة 
حيث اسفرت هذه اجلهود عن تدني 
مستويات التلوث في البحر بشهادة 

الهيئة العام���ة للبيئة، اما احملور 
الثالث فهو السيطرة على محطة 
مشرف ملنع تسرب املياه لها ايذانا 
للوصول الى املضخات الرئيسية 
والبوابة حتى ميكن البدء في اعمال 
االصالح ولهذا الغرض مت وضع ما 
يق���ارب 30 مضخة في احملطة في 
اماكن متفرقة وجار العمل على قدم 
وساق. وقال ان قطع الغيار التي 
طلبتها الوزارة ستصل الى البالد 
خالل االسبوع املقبل من دول أميركا 
واوروبا وهي تش���تمل على قطع 
ميكانيكية وكهربائية وتوربينات. 
واوضح أنه سيتم تشغيل احملطة 
جزئيا متهيدا لتش���غيلها بالكامل 
قريب���ا. وطالب وس���ائل االعالم 
بتحري الدقة في نشر املعلومات 
حيث ان الوزارة ال تألو جهدا في 
العمل ليال ونه���ارا بكامل كادرها 
من مديرين ومهندسني حلل هذه 

املشكلة .

م.محمود كرم


