
 11  محليات  الجمعة ٧ اغسطس ٢٠٠٩   

 البالول: ديوانية لمتالزمة الداون 
كل أحد لالرتقاء بخدماتها

 العبيد: ٥٠ عضوة شاركن 
  باألنشطة الرياضية في النادي الصيفي

 بشرى شعبان
  أعلنت مديرة النادي الصيفي في املدارس اخلاصة للمعاقني نعيمة 

العبيد ان االنشطة الرياضية الصيفية شاركت فيها ٥٠ عضوة.
  وقالت في تصريح لـ «األنباء» على هامش احلفل اخلتامي لألنشطة 
الرياضية الصيفية ان املشاركات في النادي الصيفي يحق لهن املشاركة 
في كافة االنشطة الفنية والرياضية والترفيهية مشيرة الى ان االسبوع 
املقبل سيكون ختاما لألنشــــطة وعلى يومني، الثالثاء سيكون حفل 
توزيع الهدايا على املشــــاركات وتكرمي حفظة القرآن الكرمي بحضور 
مشــــرفني في وزارة األوقاف. واألربعاء احلفل اخلتامي لألنشطة مبا 
فيها مسابقة السباحة وعن الورش الفنية اوضحت العبيد ان النادي 
شمل ورشتني فنيتني لألعمال احلرفية، ورشة حاسوب، ورشة اقتصاد 
منزلي، ٢ ورشــــة اجتماعي (التواصل مع اآلخرين) مكتبة للنشــــاط 

الثقافي، باإلضافة الى نشاط مسرحي.
  وقالت ان موسم الصيف هذا العام كان متميزا سواء نسبة املشاركة 

لبنات املدرسة او أقرانهن السويات من التعليم العام وأسرهن. 

 بشرى شعبان
  دعت نائبة رئيسة اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون حصة البالول 
أولياء أمور املعاقني للمشــــاركة فــــي الديوانية التي تقيمها اجلمعية 
كل يوم احد مع رئيســــة اجلمعية د.صديقــــة العوضي لتبادل اآلراء 

واملقترحات من أجل االرتقاء بخدمات اجلمعية.
  وقالت في تصريح صحافي في احلفل اخلتامي لألنشطة الصيفية 
في اجلمعية ان االنشطة اتسمت هذا العام بالتنوع، مما ادى الى اثراء 
فكري وبدني لألبناء فكانت األنشطة التعليمية والتأهيلية واحلياتية 
والترفيهية. وأشادت البالول بجهود رئيسة اجلمعية وحرصها على 
توفير كل السبل وتسهيل األمور إلجناح هذه األنشطة مما أدخل البهجة 
في نفوس أبناء الداون وأسرهم. وأشارت الى ان جميع األنشطة هذا 
العام كانت بالتعاون مع مجموعة «همتنا لديرتنا» التطوعية ومجموعة 
we التطوعية وبدعم من الشيخة دالل الصباح. ودعت البالول أبناء 
الداون وأســــرهم إلى االستعداد للمشــــاركة في حفل القرقيعان الذي 

سيكون ذا طابع مميز من التراث الشعبي هذا العام.
  بدوره أثنى رئيس مجموعة «همتنا لديرتنا» إبراهيم املشوطي على 
الدور املتميز جلمعية الداون، مؤكدا حرص املجموعة على مشــــاركة 
األبناء من الفئات اخلاصة مبختلف أنشطتها، كاشفا عن ان العديد من 

األنشطة املستقبلية ستكون بني املجموعة وجمعية الداون. 

 (أنور الكندري) إبراهيم املشوطي وحصة البالول مع متطوعني  

 (احمد باكير) نعيمة العبيد ومنيرة اجليماز خالل احلفل

 د.فاضل صفر خالل توقيع إحدى االتفاقيات

 (محمد ماهر) العميد فيصل السنني يفتتح املعرض  

 جولة داخل املعرض

 د.يوسف النصف 

 السنين: إكساب النزالء داخل المؤسسات 
 «المواصالت»: قطع الخدمة عن الهواتف اإلصالحية خبرات في مجال الصناعات البسيطة

المتخلف أصحابها عن السداد ٢٣ الجاري

 «الصحة»: وقف اإلعالن عن اإلصابات 
  بإنفلونزا الخنازير بشكل يومي ليكون أسبوعيًا

 أعلنت وزارة الصحة عزمها 
ايقاف االعـــالن عن االصابات 
بانفلونـــزا اخلنازير بشـــكل 
يومي على ان يتم االعالن عنها 
بشكل اسبوعي بعد االتفاق مع 
اللجنة الصحيـــة في مجلس 
االمة وتوصيات منظمة الصحة 
العاملية وذلك ابتداء من أمس 
اخلميس. وقال املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة د.يوسف النصف 
لـ «كونا» ان قرار ايقاف االعالن 
اليومي جاء بناء على توصيات 
اللجان املختصة بهذا الوباء في 
الوزارة حيال مستجدات الوضع 
بالنســـبة للحـــاالت املصابة 
بانفلونزا اخلنازير وضراوتها 
التي سجلت في البالد وتطبيقا 
لتوصيـــات منظمـــة الصحة 
العاملية ومراكـــز األبحاث في 

أميركا وأوروبا.
النصف ان معظم    وأوضح 
احلاالت التي مت تسجيلها في 
البالد حاالت خفيفة وال تستدعي 
ايضا الدخول للمستشفى، مشيرا 
الى ان االعالن لم يعد ضروريا 

نظرا لعدم أهمية ذلك في تعقب 
تطور املرض وطبيعته أسوة 
مبا قامت به العديد من الدول 

العربية واألجنبية.
  وأشار الى ان الوزارة قررت 
االكتفاء باصــــدار البيانات عند 
احلاجة والتركيــــز على عالج 
املرض ومراقبته والتوعية حوله 
مجددا تأكيده ان نسبة انتشار 
ڤيروس انفلونــــزا اخلنازير ال 
تدعو للقلق واالوضاع في البالد 

مطمئنة.  وذكر ان الوزارة تطبق 
وتتابــــع االجــــراءات العالجية 
والوقائية كافة مؤكدا استعداد 
جميع املرافق الصحية واجلهات 
املختصة للتعامل مع اي طارئ 
او تزايد في عدد حاالت االصابة 
مبرض انفلونزا اخلنازير حيث 
مت جتهيز أجنحة معزولة في كل 
مستشفيات الدولة احترازيـــا منذ 

تسجيل اول اصابة في البالد.
  هذا وأعلنت وزارة الصحة 
على مرتـــني أمس تســـجيل 
٦٩ اصابة جديـــدة بانفلونزا 
اخلنازير حيث أعلنت الوزارة 
خالل فترة الظهيرة تســـجيل 
٢٣ إصابة جديـــدة بالوباء ثم 
عادت وأعلنت في ساعة متأخرة 
من املساء تسجيل ٤٦ إصابة 
أخـــرى، ليصل عـــدد احلاالت 
املســـجلة في البـــالد الى ٤٩٨ 
معظمهم من االصابات اخلفيفة 
حيـــث غادر عـــدد كبير منهم 
مستشـــفى األمراض السارية 
بعد ان طبقت الـــوزارة نظام 

العالج في املنزل. 

 فرج ناصر
  دعا املتحدث الرسمي لوزارة املواصالت مدير إدارة 
العالقات العامة أحمد رمضان املشتركني الى املبادرة 
بسداد ما عليهم من مســــتحقات مالية مترتبة على 
اخلدمة الهاتفية وذلك بعد ان بوشــــر العمل بنظام 
القطع اآللي املبرمج لشــــهر أغسطس اجلاري والذي 
سيبدأ بإرسال رسالة حتذيرية أولى في التاسع من 
الشــــهر تعقبها رسالة ثانية وأخيرة سيتم بثها الى 

الهواتف صاحبة العالقة في السادس عشر منه.
  وأوضح رمضان انه وبعد بث الرسالتني السابقتني 
ستبادر الوزارة يوم األحد املوافق الثالث والعشرين 
من الشهر اجلاري بقطع اخلدمة عن الهواتف املتخلف 
أصحابها عن السداد، وقال ان السقف املالي الذي بناء 

عليه يقوم احلاســــب اآللي بضــــم الرقم الهاتفي الى 
قائمة القطع املبرمج عند بلوغه ٥٠ دينارا للهواتف 
املنزلية، و١٠٠ دينار بالنســــبة للهواتف التجارية، 
علما ان الهواتف التي مت االتفاق على تقسيط مبالغها 
املستحقة سلفا ستقطع اخلدمة عنها آليا مباشرة عند 

التأخر عن تسديد القسط الشهري املستحق.
  وأثنى رمضان على تعاون غالبية املشتركني الكرام 
مع الوزارة خالل األشــــهر املاضيــــة كما حثهم على 
املبادرة الى دفع املبالغ املالية املستحقة مبكرا لضمان 
استمرارية اخلدمة لهواتفهم، حيث ان الوزارة تقوم 
بتطبيق القطع اآللي املبرمج على الهواتف املتخلفة 
عن الســــداد بصورة دورية وشهرية وانه لن ينظر 

الى اي استثناء في عملية القطع. 
 هاني الظفيري ـ فاطمة السعيد

  برعاية وكيل وزارة الداخلية 
املســــاعد لشــــؤون املؤسســــات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء 
مساعد الغوينم وبحضور مدير 
عام اإلدارة العامة للمؤسســــات 
اإلصالحية العميد فيصل السنني 
افتتــــح معرض «صنــــع أيادينا 
الثاني» للمنتجات احلرفية لنزالء 
املؤسسات اإلصالحية في سوق 

شرق ومجمع املارينا مول.
  وأكــــد العميد الســــنني عقب 
ان هــــذا املعرض يأتي  االفتتاح 
العاملني في  تتويجــــا جلهــــود 
قطــــاع املؤسســــات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام من خالل النقلة 
النوعية والتي مت تفعيلها خالل 
العميد  فترة وجيــــزة. وأشــــار 
الســــنني الى ان هناك العديد من 
املشاريع التنموية داخل املؤسسات 
اإلصالحيــــة لتنمية احلرف لدى 
النــــزالء والعمل على اكســــابهم 
اخلبــــرات املختلفــــة فــــي مجال 
الصناعات البسيطة، موضحا ان 
املعرض يتضمن مناذج مختلفة 
من املصنوعات سواء اخلشبية 
أو املنسوجات املختلفة وأعمال 
التطريز التي تقوم بها النزيالت، 
باإلضافة الى الرسم على اخلزف 
والصيني والذي شــــكل لوحات 

فنية رائعة.
  ودعا العميد السنني املواطنني 
واملقيمــــني الى زيــــارة املعرض 
لالطالع على جهود القائمني على 
املؤسســــات اإلصالحية من اجل 
النزالء والعمل على اكسابهم العديد 
من املهارات الفنية املختلفة، مؤكدا 
ان هناك مساعي حثيثة ليكون ريع 
هذه املنتجــــات ملصلحة النزالء، 
حيث ان هناك تعاونا مثمرا وبناء 
من أجل صاحلهم، مشيرا الى ان 
هناك توجها لبناء بعض املصانع 
داخل املؤسسات اإلصالحية حتى 
يتم استيعاب جميع النزالء، وكذلك 

سيكون هناك سوق مركزي لسد 
احتياجاتهــــم، وعقب ذلك توجه 
العميد الســــنني الى املارينا مول 
واستعرض املنتجات مع القائمني 
عليه. وشــــهد املعرضان حركة 
تسوق غير عادية، ومت بيع العديد 
من املنتجات والتي حازت اعجاب 
احلضور. ومن جانبه، أكد مساعد 
مدير عام اإلدارة العامة للمؤسسات 
اإلصالحية العميد خالد الديني ان 
احلضور اجلماهيري الذي واكب 
معارض املؤسســــات االصالحية 
السابقة فيه دالالت كثيرة واضحة 
فيما حتظى به املنتجات احلرفية 
لنزالء املؤسسات اإلصالحية من 
اهتمام كبير نظرا ملا تتمتع به من 
جودة عاليــــة واتقان في العمل، 
القائمني  وذلك بفضــــل جهــــود 
واملدربني الفنيني بالنسبة للنزالء 
والنزيالت. وأشار العميد الديني 
الى ان هناك متابعة يومية داخل 
التأهيل  التصنيع ومراكز  ورش 
وتذليل جميع الصعاب حتى يتم 
التأهيلي على  البرنامــــج  تنفيذ 
أكمل وجــــه ويتحقق الهدف من 
تعليم هذه احلرف حتى يتكسب 
منــــه النزالء عنــــد خروجهم من 

املؤسسات اإلصالحية.
  وأكد ان هناك اهتماما متميزا 
بحقوق اإلنسان ويتم العمل بها 
وفق املبادئ األساســــية حلقوق 

االنسان داخل املؤسسات االصالحية 
للنهوض بهذه احلقوق من خالل 
التواصل الدائم مع النزالء والعمل 
على حل مشــــاكلهم ومساعدتهم 
في التغلب على هذه الكبوة التي 
وقعوا فيها لعدم معرفتهم بالقانون 
أو الرتكابهم سلوكا معينا يحاسب 
القانون ايضــــا. وصرح  عليــــه 
مدير إدارة سجن النساء العقيد 
عبدالرحمن العبداهللا بأن الهدف 
من املعــــرض تخفيف الضغوط 
النفســــية على النــــزالء وإعادة 
تأهيلهم للعــــودة الى احلياة في 
خدمة املجتمع، وأشار الى ان هناك 
العديد من املميزات للمشاركني في 
هذه املعارض بالزيارات اخلاصة 
واالطمئنان علــــى األهل، وكذلك 
انه مت  الترفيه عنهــــم. وأوضح 
تخصيص املنتجات لسوق شرق 
ومجمع املارينا مول، مشيرا بذلك 
الى ان مواد التصنيع يتم توفيرها 
من قبل وزارة الداخلية، موضحا ان 
املعرض األول والذي أقيم في شهر 
مــــارس املاضي حقق عائدا ماديا 
غير متوقع، كما ان هناك ورشــــا 
خاصة لكل صناعة وكذلك هناك 

اقبال من املتسوقني عليها.
  وأوضح ان هناك تعاونا بني 
النــــزالء القدامى مع اآلخرين من 
خالل تدريبهم ايضــــا على هذه 

األعمال.

 افتتح معرض «صنع أيادينا» الثاني نيابة عن الغوينم

 تسجيل ٦٩ إصابة جديدة والمجموع يصل إلى ٤٩٨ حالة 

 وصول أول باخرة محملة بـ ١٣٧ ألف ليتر 
مكعب من الغاز لتشغيل الوحدات الغازية

 دارين العلي
  وصلت أمس الى البالد أول باخرة محملة بـ ١٣٧ 
الف ليتر مكعب من الغاز الطبيعي بهدف استخدامها 
في تشـــغيل الوحدات الغازية العاملة على توليد 

الكهرباء في محطتي الشعيبة والدوحة.
  مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء قالت لـ 
«األنباء» ان الشركات املنفذة للمحطات اشترطت 
على الوزارة قبل إنشـــاء احملطتني املذكورتني ان 
تعمل التوربينات الغازية فيها على الغاز الطبيعي 

فقط للحفاظ على إنتاجيتها.
  وذكرت املصادر ان املستخدم في هذه احملطات 

كان الوقود اخلفيف بســـبب صعوبة تأمني الغاز 
الطبيعي بشـــكل دائم، الفتة الى ان ذلك ميكن ان 
يقصر من العمر االفتراضي للوحدات كونها مصممة 

للعمل على الغاز الطبيعي.
  ومن ناحية أخـــرى، انهى عمال خدمات وزارة 
الكهربـــاء إضرابهم الذي اســـتمر ملدة يومني بعد 
تعهد الشركة التي يتبعونها بتنفيذ مطالبهم بدفع 
رواتب ٩ أشـــهر متأخرة وجتديد إقامات املنتهية 
إقاماتهم بعد تدخل الوزارة واجلهات املعنية باجتاه 
إنصاف العمال وتنفيذ الشركة لبنود العقد املوقع 

مع الوزارة. 

 عمال خدمات «الكهرباء» ينهون إضرابهم الذي استمر يومين

 صفر: ٦٤ مشروعًا قيد الطرح بـ «األشغال» بقيمة مليار دينار
 عبدالهادي العجمي

العامة    أعلن وزير االشغال 
ووزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان الوزارة لديها 
٦٤ مشروعا قيد الطرح قيمتها 
االجمالية مليار دينار تقريبا، كما 
يعتزم ايضا توقيع عقد صيانة 
منطقة اجلابرية لكن بعد الرد 
على االستفســـارات اخلاصة 
من قبل ديوان احملاسبة حول 

املشروع ثم البدء فيه.
  جـــاء ذلـــك خـــالل املؤمتر 
الصحافي الـــذي عقده الوزير 
مبناســـبة توقيـــع مجموعة 
االتفاقيـــات والعقود اخلاصة 

بوزارة األشغال العامة.
  وأكد د.صفر ان مشروع ميناء 
بوبيان مت طرحه والشركات التي 
تنافســـت على احلصول على 
مقاولة املشروع طلبت جميعها 
متديد الفترة لكي يقوموا بعملية 

(كوتيشن) سليمة.
  وقال د.صفر هناك مشروع 
آخر ينتظره الكثيرون وهو جسر 
جابر األحمد وقد أصدرنا قرارا 
من مجلس الوزراء باستقطاع 
وإخالء حـــرم الطريق من اي 
معوقات موجودة في املنطقة 
احلرة وسنوجه خطابا للجنة 
املناقصات املركزية بحيث يتم 

طرح املشروع.
  وحول مستشفى جابر، قال 
صفر: عندما طرحنا املشـــروع 
البناء  اول مرة كانت اســـعار 
في ذروتها وحصلنا على سعر 
رأينا انـــه مرتفع جدا ومبجرد 
فتح املظاريف بدأت األســـعار 
باالنخفاض حيث كان سعر طن 
احلديد ٤٠٠ دينار واصبح ١٥٠ 
دينارا، ووجدنا أنه من األفضل 
لكي نحصل على سعر معقول 
ومقبول بأن تعيد طرح املشروع 
وأصـــرت جلنـــة املناقصـــات 
التمسك بالقرار  املركزية على 
السابق لكن مجلس الوزراء اتخذ 
قرارا بإعادة طرح جميع مشاريع 

الدولة عندما كانت االسعار في 
دروتها فقمنـــا بتوجيه كتاب 
رسمي للتأكد من أن مستشفى 
جابر من ضمن هذه املشـــاريع 
الرد باإليجاب وعلينا  وجاءنا 
الوزراء  االلتزام بقرار مجلس 
وهو في طور التحليل في قطاع 

االنشاءات.
  وحـــول ما اثيـــر عن تعثر 
مشروع ميناء بوبيان وربطه 
بجســـر بوبيان وكيف يطرح 
اجلزء الثاني من املشروع قبل 
اجلـــزء األول قال صفر: املوقع 
اجلغرافي للمرحلة الثانية من 
املشـــروع يختلف عن املوقع 
اجلغرافي للمرحلة األولى وحدث 
تراخ من قبل الشركة االجنبية 
املنفذة للمرحلة األولى للمشروع 
واآلن بدأت الشركة تعمل بطريقة 
صحيحة ولكن املشروعان وإن 
كانا حتت مسمى واحد فموقعهم 
اجلغرافي مختلف وليس هناك ما 
مينع من ان ننفذ املرحلة الثانية 
واملرحلة األولى لم تنجز، وقال 
صفر عرضنا على سمو نائب 
األمير ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد املشاريع األساسية في 

وزارتي األشغال والبلدية وكان 
من اهمها مشاريع ميناء بوبيان 
ومستشفى جابر االحمد وجسر 
العبدلي  جابر االحمـــد ومنفذ 
وتوســـعة املطار الدولي مبنى 
الركاب رقم ٢ ومحطات التنقية 
والصرف الصحي وسكن العمالة 
واملستشفيات والتقاطعات اما 
فيما يخص البلدية فلدينا اكثر 
من ٤٠ مشـــروعا مـــع القطاع 
اخلاص منها ١٨ مشروعا قائما 
وثالثة مشاريع مت تنفيذ العقود 
القطاع  بشأنها وننتظر تسلم 

اخلاص لهذه املواقع.
  وحـــول اتهامه بأنـــه اقدم 
على انهـــاء خدمات موظف في 
البلدية خبرته عشـــرين عاما 
وتعيـــني موظف آخـــر مكانه 
عراقي اجلنسية خبرته ال تزيد 
على اشـــهر قال د.صفر: املدير 
العـــام عندما قـــام باالجراءات 
كانت كلها صحيحة وهو يقوم 
بعمله على اكمل وجه واإلدارة 
ادارة مجتهدة وقد  البلدية  في 
انهاء خدمته بسبب بلوغه  مت 
الســـن القانونية، ولكي اتأكد 
قمت باالتصال برئيس ديوان 

اخلدمـــة املدنية الـــذي اكد لي 
ســـالمة جميع اإلجراءات التي 
اتخذتها ادارة البلدية اما فيما 
يخص التعيينات، فقال انه ليس 
من الالئق ككويتيني ان نتحدث 
عن األصول ونثير الشكوك في 
شخصيات وجنسيات معينة 
ودولتنا تقدم اخلدمات ملثل هذه 
الى جنوبها  الدول من شمالها 
فالكويت دولة محبة وســـالم 
ليس لديها مثل هذه األطروحات 

الغريبة على أهل الكويت.
  ومـــن جانبه، قـــال الوكيل 
املساعد لقطاع هندسة املشاريع 
اإلنشائية م.حسام الطاحوس: انه 
مت االنتهاء من اعداد املستندات 
والطرح والترســـية جاهزان 
للعقـــود ملدرســـتني ثانويتني 
بنمـــوذج جديد لم يتم تنفيذه 
من قبل وشـــارك في تصميمه 
مكتب عاملي ومكتب محلي وهذه 
آخر مجموعة من املدارس التي 
ستقوم وزارة األشغال ببنائها 
وتنفيذها بعدما مت االتفاق مع 
وزارة التربيـــة على أن تتولى 
بناء مدارسها كون هذه املشاريع 
تقل عن ٥ ماليني دينار، وأشار 

الطاحوس الى ان عدد املشاريع 
اإلنشـــائية حاليا ١٠٩ مشاريع 
في قطاع املشـــاريع اإلنشائية 
مبراحلهـــا املختلفة (دراســـة 
ـ تصميـــم ـ ترســـية ـ تنفيذ) 
وتقديراتنا للمبالغ املعتمدة لهذه 
املشاريع وصل الى ٣ مليارات 
دينار، وسيستمر اإلنفاق على 
هذه املشاريع حتى عام ٢٠١٦، 
وســـتخصص نصـــف مبالغ 
هذه املشـــاريع ملشاريع وزارة 
الصحة متمثلة في مستشـــفى 
جابر األحمد (٣٠٠ مليون دينار) 
و٨ مستشـــفيات اخرى بطاقة 
الى نصف  اســـتيعابية تصل 
طاقة مستشـــفى جابر األحمد، 
واضاف بالنســـبة ملستشفى 
جابـــر حاليا فهي فـــي مرحلة 
دراســـة العطاءات األقل سعرا 
حسب اإلجراءات املتبعة بعدما 
تسلمناها بتاريخ ٧/١٢ املاضي 
من قبل جلنة املناقصات املركزية 
ونتوقع فـــي نوفمبر املقبل ان 
نباشر تنفيذ هذا املشروع ومدة 

تنفيذه ٤ سنوات.
  أمـــا االتفاقيـــات والعقود 
التي مت توقيعها فهي: اتفاقية 
اإلشـــراف على تنفيـــذ أعمال 
حتسني شبكة املجاري الصحية 
العاشـــرة  بالكويـــت املرحلة 
(منطقة بيان)، اتفاقية دراسة 
وتصميم واإلشراف على مشروع 
االستفادة من املياه املعاجلة في 
الزراعة التجميلية في الكويتـ  
(املرحلة D)، عقد إنشاء وإجناز 
وصيانة مدرسة ثانوية بنات 
مبنطقة أبوحليفة قطعة ٥٣، عقد 
إنشاء وإجناز وصيانة مدرسة 
ثانوية بنني مبنطقة الفروانية 

قطعتي ٧١ و٧٢.
  اما االتفاقية التي مت توقيعها 
من قبل وكيل وزارة األشـــغال 
العامـــة، فهي اتفاقية دراســـة 
وتصميم واإلشراف على تنفيذ 
الشباب  مشروع مبنى مسرح 
والرياضة مبنطقة العارضية. 

 أكد أنه ليس هناك ما يمنع البدء في المرحلة الثانية من مشروع «بوبيان» قبل إنجاز المرحلة األولى


