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سفيرنا لدى إسبانيا عادل العيار وعمدة فنخروال اسبرانزا اونيا والسكرتير األول عبدالعزيز البشر

العيار تفّقد مكتب رعاية
المصالح الكويتية في ملقا

مدريد � كونا: قام س����فيرنا لدى 
إسبانيا عادل العيار يرافقه مسؤول 
مكتب رعاية المواطنين الكويتيين 
في ملقا السكرتير األول عبدالعزيز 
محمد البش����ر بزي����ارة تفقدية إلى 
الجنوب اإلسباني.وذكر بيان صحافي 
من س����فارتنا لدى إسبانيا امس ان 
الزيارة  التقى خالل  العيار  السفير 
بكبار المسؤولين في ساحل الشمس 
وذلك من اجل بحث استعدادات مكتب 
رعاية المصالح الكويتية لهذا الصيف 
من اجل تسهيل امور المصطافين. 
كما قام السفير العيار بااللتقاء بعدد 
من المواطنين الكويتيين المتواجدين 
بالمنطقة. تجدر اإلشارة إلى أن أرقام 
مكتب رعاية المصطافين الكويتيين 

في الجنوب األسباني هي:
0034952375848

و 0034952375958

فريق جلنة هومز لوياك في املطار متجها إلى لبنان

لجنة هومز بـ »لوياك« توجه نشاطها إلى لبنان برعاية »الوطنية العقارية«
أرس����لت »لوياك« برعاية الش����ركة 
الوطني����ة العقارية وللمرة األولى 7 من 
طلبة وطالبات جلن����ة هومز الى لبنان 
للقيام بأعم����ال اللجنة التطوعية وهي 
إعادة جتديد وترميم بعض املنازل لألسر 
املتعففة في لبنان. وبهذا الصدد صرحت 
نائب الرئيس والعضو املنتدب ب� »لوياك« 

فارعة السقاف بأن جلنة هومز من اللجان 
اجلديدة في »لوياك« والتي حققت جناحا 
كبيرا في الكويت حيث قام الطلبة بالعمل 
بأيديهم بترميم ثالثة منازل لبعض األسر 
الكويتية املتعففة، واآلن اجته الطلبة الى 
لبنان برعاية الشركة الوطنية العقارية 
لترميم ثالثة منازل لبنانية مبشاركة طلبة 

وطالبات لبنانيات بالتنسيق وبإشراف 
»لوياك � لبنان«. وأفادت الس����قاف بأن 
هذا العمل يعد ضمن مس����اعي الشركة 
الوطنية العقارية نحو تبني العديد من 
برامج املسؤولية االجتماعية ورغبة منها 
في تلبي����ة احتياجات املجتمع مبختلف 

قطاعاته.

العنجري: غزة تعاني 
شحًا في مياه الشرب 

نتيجة الحصار
بع���د الزيارة الت���ي قام بها 
الوفد الكويتي املكون من د.وليد 
العنج���ري عن قط���اع الرحمة 
العاملي���ة � جمعي���ة االص���الح 
الش���مروخ  االجتماع���ي، وبدر 
عن اللجنة الكويتية املش���تركة 
لالغاثة، صرح د.العنجري بأن 
قطاع غزة يعاني شحا واضحا 
في املياه الصاحلة للشرب نتيجة 
الذي يفرضه  الظال���م  احلصار 

الكيان الصهيوني.
وأوضح العنجري الذي افتتح 
أحد اآلبار اجلديدة خالل زيارته 
ملدينة خان يونس جنوب القطاع 
ان آبار غزة ف���ي غالبيتها ذات 
ملوحة عالية وحتتاج الى معاجلة 
كي تكون صاحلة للشرب، مما 

يزيد تكاليف حفر اآلبار.
وقال العنج���ري ان الرحمة 
العاملي���ة في جمعي���ة االصالح 
االجتماع���ي قد حف���رت ثمانية 
عش���ر بئرا خالل سنة ونصف 
الس���نة، أي بواقع بئر واحد في 
كل شهر، غير أن حاجة القطاع 

أكبر من ذلك بكثير.


