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لدوره في الدفاع عن الديموقراطية وحفل تكريمه يقام 20 أبريل المقبل

ثّمن جهودها في إيصال المساعدات إلى الفلبين

أعلن عن انعقاد معرض الفرص الوظيفية السادس 27 ديسمبر الجاري

دعت إلى تجنيب البالد تداعيات التأزيم المتكرر

ناصر المحمد أول شخصية عربية يحوز ميدالية  »ريشيليو« من جامعة السوربون

العنزي: »الهالل األحمر« حريصة على رفع كفاءة متطوعيها

القصار: نستهدف استقطاب العمالة الوطنية ودعمها
 ونسهل االتصال بين الباحثين  عن عمل والمؤسسات المحلية

 أسامة دياب
أكد مدير إدارة العالقات العامة واالعالم 
في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
التنفيذي للدولة عبدالعزيز  واجلهاز 
القصار أن تفاقم مش���كلة البطالة في 
السنوات املاضية وازدياد عدد الباحثني 
عن العمل ف���ي الكويت دفع احلكومة 
متمثلة في برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة للقيام 

بجهود متميزة.
وقال القصار مبناسبة االستعدادات 
الفتت���اح معرض الف���رص الوظيفية 
الس���ادس في الفترة ما ب���ني 27 – 31 
ديسمبر اجلاري: إن مؤسسات القطاع 
اخلاص تقع على عاتقها املس���ؤولية 
الكبرى في استقطاب العمالة الوطنية 
ودعمه���ا وتش���جيعها وإحاللها مكان 
العمالة الوافدة، كما ال يخفى على أحد 
دور وسائل االعالم في توعية الطرفني 
من الشباب الباحثني عن عمل وأرباب 
العم���ل بضرورة االلتق���اء والتعارف 
وتكوين الثقة بني الش���باب لالنخراط 
في هذا املجال وكذلك الصحاب العمل 
لالقتناع بكفاءة وقدرات هؤالء الشباب 
وأصبح البد في هذه املرحلة من تغيير 
بعض القناعات واالفكار القدمية لدى 
أولياء االمور واالس���ر حول العمل في 
القطاع اخلاص وانعكاسات ذلك ايجابيا 
جتاه الشباب للتوجه بكل قوة وقناعات 
جتاه مجاالت القطاع اخلاص املختلفة وال 
ننسى أيضا دور أئمة وخطباء املساجد 
في التوجيه والتوعية في هذا املجال.

وأضاف أن البرنامج يعي متاما ما 
تسببه هذه املشكلة من إفرازات سلبية 
ونتائج وخيمة في بعض الدول التي 
أهملت هذه املش���كلة ولم جتد احللول 

املناسبة واملعاجلة للقضاء عليها.

له���ذا فق���د وضع 
نص���ب  البرنام���ج 
عينيه االهداف النبيلة 
لبرامجه ودراس���ته 
العمل  بتوفير فرص 
الكويت���ي  للش���باب 
واس���تثمار جمي���ع 
االمكانيات واالدوات 
املتاحة للوصول إلى 
تلك االهداف بش���تى 
الط���رق والوس���ائل 
وحتقيق األمن الوظيفي 
للخريجني والباحثني 

عن العمل.
ومن أجل ذلك يقوم البرنامج بتنظيم 
معرض الفرص الوظيفية سنويا حيث 
تشارك فيه عشرات املؤسسات وتعرض 
من خالله مئات الفرص الوظيفية وبروز 
املعرض سنويا آالف الشباب الباحثني 
عن العمل واليوم يرعى البرنامج معرض 
الفرص الوظيفية الس����ادس 2009 بعد 
النظي����ر للمعارض  املنقطع  النج����اح 
الس����ابقة، آملني أن يحقق هذا املعرض 
املزي����د من النج����اح خلدم����ة املواطن 
واملواطنني وكلنا أمل مبشاركة جميع 
املؤسسات والشركات الوطنية في هذا 

العمل الوطني املميز.
وحول فكرة املعرض قال القصار: ان 
املعرض يقدم الفرص الوظيفية للشباب 
الكويتي في شركات ومؤسسات القطاع 
اخلاص، التي تعرض خالله الشركات 
املش����اركة الفرص الوظيفية املتوافرة 
لديها، بحيث يجد الباحث نفس����ه أمام 
حشد كبير من الشركات العارضة، مما 
يسهل عليه إيجاد الوظيفة التي تناسب 

مؤهالته.
إضافة إلى االلتقاء بأصحاب العمل 

دون مواعيد مسبقة 
ويتم من خ����الل هذا 
اللقاء كس����ر احلاجز 
النفسي بني الطرفني 
ويتعرف كل منهما على 
كفاءة املتقدم والفرص 

الوظيفية املتوافرة.
وعن أهداف املعرض 
الس����ادس للف����رص 
الوظيفية قال القصار 
ان هن����اك العديد من 
االهداف منها: تسهيل 
االتصال بني الباحثني 
الوظائ����ف من  ع����ن 
الش����باب الكويتي واملؤسسات احمللية 

التي لديها فرص عمل.
- دعم مسيرة برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
وحتقي����ق اهدافه الوطني����ة في رعاية 
الكويتي بالفرص الوظيفية  الش����باب 

التي يوفرها القطاع اخلاص.
- تشجيع القطاع اخلاص على توفير 
فرص وظيفية للشباب الكويتي الباحث 

عن العمل.
ف����رص عمل مناس����بة  - توفي����ر 
للشباب الكويتي في مؤسسات القطاع 

اخلاص.
- عرض الفرص الوظيفية والتدريبية 
الش����ركات واملؤسسات  املتوافرة لدى 

املشاركة باملعرض.
الطلبة واخلريجني على  - تعريف 
التوظيف مبؤسسات  نظام واجراءات 
القطاع اخلاص، وتقدمي فرصة للتواصل 
وتسويق انفس����هم مباشرة مع ممثلي 

الشركات املشاركة.
- تدريب الطلبة على اسلوب كتابة 

السيرة الذاتية للشركات.

- التأكي����د على اهمي����ة العمل في 
مؤسسات القطاع اخلاص.

- يتيح املعرض ف����رص التواصل 
املباش����ر مع الكوادر الوطنية مبختلف 
مؤهالتها الدراسية والعملية والتعرف 
عليها والتعري����ف بالفرص الوظيفية 

املتاحة.
- تقدمي النصح واالرشاد لتحقيق 
الشروط الالزم توافرها لشغل وظائف 

بالشركة.
- تسلم طلبات الوظائف املستوفية 
للشروط بشكل مباشر من قبل مندوبي 

الشركات باملعرض.
- يتيح املعرض فرصة االلتقاء بعدد 
اكبر من االشخاص خالل فترة قصيرة 
من الوقت مما يضمن له الترويج بشكل 
س����ريع ودون تكالي����ف مالية وتعيني 

اشخاص مؤهلني.
- خلق جو م����ن الوعي املهني بني 
املتوقع تخرجه����م وحديثي  الط����الب 
التخرج من الباحثني عن عمل وتطوير 
مهاراتهم ملس����اعدتهم عل����ى التخطيط 

السوي ملستقبلهم الوظيفي.
- تزوي����د اخلريج����ني باملعلومات 
الضرورية لرفع كفاءاتهم من خالل اقامة 

الندوات وورش عمل.
- ازالة اخلوف واحلاجز النفس����ي 
بني الباحثني عن عم����ل وارباب العمل 

انفسهم.
وحول انش����طة املعرض الس����ادس 
للفرص الوظيفية قال: هناك العديد من 
االنشطة منها: عروض الفرص الوظيفية 
املقدمة من الشركات وتعريف الباحثني 
عن عمل عل����ى اهداف املعرض واجراء 
مسابقات لزوار املعرض وتوزيع جوائز 
عليهم اضافة الى ورش العمل التي ستقدم 

خالل فترة املعرض.

مانيال � كونا: اكد مدير ادارة املتطوعني ونائب مدير 
ادارة الكوارث والطوارئ في اجلمعية مساعد العنزي في 
تصريح ل� »كونا« ان التطوع يعتبر عمال انسانيا كبيرا له 
معان سامية. وثمن العنزي جهود رئيس اجلمعية برجس 
البرجس في ايصال املعونات واملساعدات الكويتية الى 
الفلبني اضافة الى التبرع املالي لشراء االدوية لالطفال 
نتيجة االمراض التي نتجت بعد انحسار مياه الفيضان. 
واوضح ان جهود جمعية الهالل االحمر في مجال االغاثة 
وتقدمي املساعدات واالعانات تتسم بالدقة وحسن التنظيم، 
الفتا الى ان اجلمعية كانت من ضمن املبادرين بتقدمي 

مساعدات للفلبني جراء الكارثة االخيرة.
وأك���د أن اجلمعية لن تألو جهدا في س���بيل توفير 
جميع املقومات لرفع كفاءة متطوعيها، مش���يدا بجهود 
رئيس اجلمعية وأعضاء مجلس االدارة الذين ساهموا 

مساهمة كبيرة في تأهيلهم وتشجيعهم على االنخراط 
والتطوع خلدمة االنسانية والكويت.

من جانب���ه اكد املتطوع احمد النيب���اري ل� »كونا« 
ح���رص جمعية الهالل االحمر على بذل كل ما ميلك من 
جهد وامكانيات في سبيل ايصال املساعدات الكويتية الى 
الفلبني وذلك في اطار حرصها على دعم اجلهود الرامية 
الى تخفيف املعاناة عن املواطنني. واشاد بجهود رئيس 
اجلمعية باشرافه على ارسال املساعدات، مؤكدا ان هذا 
التحرك من خالل الهالل االحمر يبقي الكويت دائما ضمن 
الدول السباقة في تقدمي املساعدات االنسانية. وأكد أهمية 
العمل التطوعي في اطار جمعيات النفع العام في ابراز 
مواهب الشباب وصقلها ودوره الفعال في تنمية املجتمع 
وخلق شعور االنتماء للمجتمع، مبينا ان جمعية الهالل 
االحمر عملت على تنمية الشعور بحب الوطن واالخالص 

له ومتثيله في اخلارج خير متثيل.
من جهته قال املتطوع يوسف باقر ل� »كونا« ان املهام 
التي يؤديها املتطوعون تتمثل في ابتعاثهم ضمن وفود 
لتقدمي املس���اعدات الى الدول الفقيرة وكذلك الى الدول 

املتضررة من احلروب والكوارث الطبيعية.
وأشار باقر الى جهود جمعية الهالل االحمر اجلبارة 
في الكثير من الساحات التي تعاني من شح الغذاء وعند 
وقوع أي كارثة انسانية في أي بقعة من االرض. واضاف 
أن املنظمات العاملية في املجاالت االنس���انية املختلفة 
أش���ادت بالدور الكبير للجمعية حيث يؤكد البرجس 
أن اجلمعية لن تدخر وس���عا في تعزيز دورها الرائد 
على الس���احة العربية واالفريقية واآلسيوية والقيام 
مبسؤولياتها االنسانية جتاه املتأثرين بالصورة التي 

تلبي احتياجاتهم الضرورية.

توقيع بروتوكول تعاون لتبادل  أجنحة 
المعارض القومية بين الكويت وبلغاريا

اكدت الناشطة السياسية شيخة 
الغامن صحة ما يقال عن وجود فساد 
في العديد من القطاعات وقالت في 
هذا الصدد انه البد من بذل كل اجلهد 
للقضاء على هذا الوباء، داعية الى 
االنطالق في مسيرة التنمية التي 
ميكن ان تقلل مجاالت اخلالف بني 
السلطتني وجتنب البالد تداعيات 
التأزمي املتكرر الذي أحلق أضرارا 
بالغ����ة بالكوي����ت وعل����ى جميع 

املستويات.
ف����ي تصريح  الغامن  وقال����ت 
الى  صحافي: نحن بحاجة ماسة 
تآزر من قبل اجلميع والى تدخل 
محمود من قب����ل حكماء الكويت 
حتى نستطيع القضاء على اسباب 
التأزمي، مضيفة: علينا جميعا ان 
نكون يدا واحدة حتى نتغلب على 
هذه املشكلة وهو ما يتطلب تضافر 
جهود كل اجلهات املعنية والفاعلة 
وعلى جميع املستويات، مؤكدة ان 
املناخ التأزميي الذي يكاد يش����ل 
احلياة االقتصادية والسياس����ية 
واالجتماعية في البالد ال يستفيد 
منه اال شلليات معروفة داخل اروقة 
الوزارات، داعية اجلميع الى نبذ 
اخلالفات وطرحه����ا جانبا حتى 

نستفيق من هذه الكبوة.
الس����لطة  ان  الغامن  واضافت 
اناط  التي  التشريعية هي اجلهة 
بها الدس����تور وظيفة التش����ريع 
وس����ن القوانني والتصديق على 
العامة في  املشاريع السياس����ية 
الى جانب ممارس����ة عدد  الدولة 
آخر من املسؤوليات احليوية التي 
تدخل في صميم اختصاصها والتي 
يتصل بعضها بالرقابة على األموال 
العامة فضال عن الرقابة على االداء 
احلكومي، موضحة ان الدس����تور 
جعل من السلطة التشريعية مبثابة 
اللس����ان املعبر عن رغبات الرأي 
العام مبختلف اجتاهاته ورغباته 

ودوافعه ومصاحله.
ولفتت الى ان احلكمة من النص 

صوفي���ا � كونا: وقع رئيس 
بيت الكوي���ت لالعمال الوطنية 
يوسف العميري الذي يقوم حاليا 
بزيارة رس���مية الى بلغاريا مع 
مديرة املتحف التاريخي القومي 
البلغاري س���فيتانا كيوس���يفا 
التنفيذي التفاقية  البروتوكول 
املع���ارض بني  تب���ادل اجنحة 

اجلانبني.
وقال العميري ل� »كونا« ان 
االتفاقية تسمح بحصول الكويت 
على جناح خاص ودائم مببنى 
املتحف التاريخي القومي البلغاري 
لعرض حملات عن تطور املراحل 
التاريخية للكوي���ت بالصورة 
والصوت واالفالم التس���جيلية 
وعمل اشكال مجسمة على هيئة 

بانوراما كويتية مصغرة.
واض���اف ان االتفاقية متنح 
في الوقت ذاته املتحف التاريخي 
القوم���ي البلغاري جناحا دائما 
في املعرض الدائم لبيت الكويت 
لالعمال الوطنية لعرض تطورات 
املراحل التاريخية البلغارية كنوع 
الثقافي الذي  التبادل  من انواع 

يحقق التقارب بني الشعبني.
وذكر ان البروتوكول التنفيذي 
الذي وقع امس ينص على حتديد 
املراحل الزمنية التي تدخل فيها 
االتفاقية حيز التنفيذ حيث سيبدأ 
بيت الكوي���ت لالعمال الوطنية 
اعتبارا من اوائل يناير املقبل بنقل 
املعدات واملس���تلزمات اخلاصة 
الكويتي والعمل على  باجلناح 

على ما يعرف بحق الس����ؤال هو 
اتاحة الوس����ائل الدستورية ألي 
عضو من اعضاء البرملان للحصول 
من الوزراء املختصني على البيانات 
املوثقة واألكيدة في شأن مسائل 
محددة وبذلك فإن السؤال البرملاني 
مبثابة استفسار ملزم االجابة يقدم 
من احد اعضاء البرملان الى الوزير 
املختص وعلى الوزير االجابة عنه 
خالل وقت محدد وفي حال تطلب 
األمر املزيد من الوقت فإن من حقه 
� اي الوزي����ر � طلب مدة اضافية 

لتجهيز االجابة.
وقالت ان الهدف من الس����ؤال 
البرملاني قد يكون لفت نظر الوزير 
الى امر من االم����ور، معتبرة في 
الوقت نفس����ه ان الس����ؤال مجرد 
عالقة بني عضو البرملان والوزير 
مادام يحصر املناقشة بينهما دون 
تدخل من اعضاء املجلس اآلخرين، 
مشيرة الى ان اكثر االستجوابات 
ال تتعدى كونها مجرد استفسارات 
وطلب ايضاح����ات وهو ما يفرغ 
االستجواب من القصد الدستوري 
الذي شرع من اجله ألنه ال يخدم 
النائب: يلجأ بعض النواب وبسبب 
اجلهل السياس����ي بكل اسف الى 
االستجواب، ومع ان االستجواب 
حق دستوري اصيل اال انه يجب 
ان يكون آخر الدواء وبعد ان تنتفي 

اعدادها بالشكل الالئق على ان يتم 
االفتتاح خالل مارس املقبل.

واوضح ان اجلناح الكويتي 
سيتم تقسيمه الى اقسام متنوعة 
تشمل االعمال الفنية والتاريخية 
والش���عبية ومناذج من احلرف 
اليدوية اضافة الى قس���م يضم 
التي  الفوتوغرافي���ة  الص���ور 
تعكس تطور املراحل التاريخية 
والسياسية واالجتماعية للكويت 
وركنا عمليا يب���رز كيفية بناء 
الكويتية )البوم(  سفن الصيد 
كاحدى احلرف اليدوية التاريخية 
اضافة الى احلرف اليدوية االخرى 
التي اشتهرت بها االيدي العاملة 

الكويتية في التاريخ القدمي.
واعرب عن االمل ان يتزامن 

كل الطرق الدس����تورية لتطويق 
اخلالف او معاجل����ة اخللل حتى 
ال يعد تعس����فا في استخدام هذا 
احلق بدال من الس����ؤال الذي يعد 
م����ن الناحية الدس����تورية األداة 
الصحيحة للمرحلة احلالية مادامت 
مبررات تقدمي هذه االستجوابات 
بنيت أساسا على ادعاء النائب في 
احلصول على بعض االيضاحات 

واالستفسارات.
واش����ارت الى ان ال����وزراء ال 
يتحملون بالضرورة وزر بعض 
االخطاء التشريعية فبعض مجاالت 
التأزمي احلالي����ة ناجتة من مثل 
هذه االخطاء وبالتالي فإن اخلطأ 
يقع على املشرع او على السلطة 
التش����ريعية التي لم تس����ع الى 
معاجلة اخلطأ وتصحيح النص 
مع انها اجلهة املعنية بالتشريع، 
وهو ما يلغي احلاجة الى االسراع 
في التعس����ف في اس����تخدام حق 
االس����تجواب والى التريث للتأكد 

من سبب املشكلة او العلة.
واعتبرت شيخة الغامن ان حق 
السؤال يخدم النائب واملجلس في 
هذه املرحلة ويخدم املصلحة العامة 
ويبتعد عن شبهات تأزمي االوضاع 
وتعطيل مصالح الدولة واالضرار 
بالوطن واملواطنني في وقت يتفق 
فيه الفقهاء الدستوريون واخلبراء 
على ان حق االستجواب اخطر من 
حق السؤال اذ انه ال يعد مجرد طلب 
استفسار عن مسألة معينة بل هو 
عبارة عن محاسبة كل الوزراء او 
احدهم فقط )حسب االختصاص( 
على تصرف من التصرفات العامة 
وبالتالي فهو استيضاح يتضمن 
في طيات����ه اتهامات او نقدا تقوم 
به الس����لطة التنفيذية وفي كثير 
من املرات قد يكفي التحقيق الذي 
تقوم به النيابة العامة او اللجان 
البرملاني����ة املتخصص����ة، لبيان 
احلقيقة وتشخيص اخلطأ او اخللل 

ومعاجلته مبقتضى القانون.

افتتاح اجلناح الكويتي مع زيارة 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الى بلغاريا 
حيث ان ما يحققه بيت الكويت 
لالعمال الوطنية من نش���اطات 
وحتركات دولية واجنازات ثقافية 

يتم بدعم كامل من سموه.
وذكر انه بتوقيع البروتوكول 
التنفيذي تصبح بلغاريا الدولة 
الثامنة التي وقع معها بيت الكويت 
لالعمال الوطنية اتفاقيات مشابهة 
للحصول عل���ى اجنحة خاصة 
للكويت داخل متاحفها ومعارضها 
القومية بعد كل من الس���نغال 
ومصر وس���ورية وبنغالديش 
افريقيا والبوس���نة  وجن���وب 

والهرسك وباكستان.

باريس � كونا: أكد سفيرنا لدى فرنسا 
علي الس����عيد ان تكريم جامعة السوربون 
لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس 
الوزراء عبر دعوته لتقلد ميدالية »ريشيليو« 

يعد تكريما للكويت.
وذك���ر السفي���ر السعي��د ف��ي تص���ريح 
ل����� »كونا« عق����ب لقائه مع مدي����ر برنامج 
الدكتوراه في جامعة الس����وربون باريس 
1 أس����تاذ القانون العام البروفيسور ديڤيد 
كابتا الذي سلمه رسالة الدعوة ان »تكريم 
س����مو رئيس مجلس الوزراء يعد تكريما 
للكويت ألهميتها ودورها المتميز بالنسبة 

لفرنسا«.
وقال ان منح جامعة السوربون ميدالية 
»ريشيليو« وهي تمنح ألول مرة لشخصية 
عربية هو تكريم للكويت ألنها جاءت تكريما 
لشخصية كبيرة ومهمة وهي شخصية سمو 
رئيس مجلس الوزراء وبالتالي هي اعتراف 

من جامعة مهمة ب����دور الكويت وأهميتها 
وأهمية العالقات بين الكويت وفرنسا.

واضاف ان الرسالة تشمل دعوة لحضور 
س����موه حفل تكريم خاص يق����ام بجامعة 
الس����وربون في 20 ابري����ل المقبل، حيث 
ستقوم الجامعة خالل الحفل بتقليد سمو 
الميدالية »اعترافا  المحمد  الش����يخ ناصر 
من الجامعة بدور سموه بالدفاع عن القيم 
المرأة  الديموقراطية وخصوص����ا حقوق 
الكويتية وأيضا اعترافا من الجامعة بدوره 
المهم في تقوية العالق����ات المتميزة التي 

تجمع بين البلدين«.
وأوضح انه أع����رب للدكتور كابتا عن 
التقدير لهذا التكريم لسمو رئيس مجلس 
الوزراء كما وعده بنقل الرسالة عبر الطريق 
الرس����مي الى مكتب س����مو رئيس مجلس 
الوزراء. وأش����ار الى انه أع����رب نيابة عن 
سمو رئيس مجلس الوزراء عن الشكر على 

هذه المبادرة الطيبة تجاه سموه.
يذكر ان ميدالية »ريش����يليو« تمنحها 
جامعة السوربون كل عام لشخصية عالمية 
قامت بدور فعال في إنجاح تواصل الحضارات 
وتعود تسميتها نسبة الى رئيس الوزراء 
الفرنسي األسبق ارماند دي ريشيليو في عهد 
الملك لويس ال� 13 وهو اول رئيس وزراء في 

التاريخ ومن خريجي جامعة السوربون.
وأك����د الس����فير علي الس����عيد حرص 
المسؤولين في الكويت على تعزيز العالقات 
المتميزة بين البلدين حيث يأتي هذا التكريم 
لس����مو رئيس مجلس الوزراء كحلقة من 

حلقات التواصل الثقافي بينهما.
وعب����ر عن أمل����ه في ان يتم التش����رف 
بزيارة س����مو رئيس مجل����س الوزراء الى 
فرنس����ا لحضور حفل هذا التكريم العالي 
والمتميز »علما ان هذه الميدالية لم تمنح 
ألي ش����خصية عربية من قبل وهنا وجهة 

الخصوصية واألحقية التي استحقها سمو 
رئيس مجلس الوزراء«.

وكان الرئيس الفرنس����ي السابق جاك 
شيراك قد قلد في سبتمبر عام 2006 سمو 
الش����يخ ناصر المحمد وسام دوقة الشرف 

برتبة ضابط كبير من الدرجة االولى.
الكويت  الثقاف����ي بين  التعاون  وحول 
وفرنسا أكد سفيرنا لدى فرنسا دعم وتعزيز 
العالقات المتميزة التي تجمع البلدين عن 
طريق التواصل بين المؤسسات الكويتية 
والفرنس����ية عل����ى اخت����الف تخصصاتها 

المتنوعة.
وقال ان »التعاون مع جامعة السوربون 
يأتي من هذا المنطلق وهناك مشروع للتعاون 
الثقافي بين جامعة الس����وربون وجامعة 
الكويت عن طريق برنامج أكاديمي تم اقتراحه 
وننتظر في القريب العاجل ان يتم إقراره 

السفير السعيد يتسلم رسالة الدعوة الرسمية من مدير برنامج الدكتوراه في اجلامعةوالعمل بموجبه«.

الفيضانات اجتاحت عدة مناطق بالفلبني برجس البرجس

شيخة الغامن

عبدالعزيز القصار

يوسف العميري خالل توقيع البروتوكول مع سفيتانا كيوسيفا

الغانم: كثرة االستجوابات نتائجها وخيمة

الس�عيد: تكري�م رئيس ال�وزراء تكري�م للكويت ألهميته�ا ودورها المتميز بالنس�بة لفرنس�ا


