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األمير هّنأ بتسوانا بالعيد الوطني »المناقصات« توافق على طرح 4 مشاريع جديدة خاصة بأعمال الصيانة وتوريد المحوالت والكيبالت والفيوزات

مبعوث األمير غادر  إلى نيجيريا 
لحضور احتفاالت االستقالل

الشريعان اّطلع على استعدادات الشبكات الكهربائية للصيف المقبل
 دارين العلي

الكهرباء واملاء  ناقش وزي����ر 
د.بدر الشريعان مع قطاع شبكات 
التوزيع الكهربائية أوضاع الشبكة 
ووضع احللول للمشاكل املتوقعة 
لعدم تكرارها خالل الصيف املقبل 
واالطالع على جميع االستعدادات 

لصيف 2011.
وأعط����ى الش����ريعان خ����الل 
اجتماع����ه االس����تثنائي أمس مع 
مختلف إدارات القطاع توجيهاته 
الى جميع اإلدارات ملتابعة اخلطط 
والبرامج الالزم����ة التي وضعت 
بقطاع شبكات التوزيع، خصوصا 
فيم����ا يتعلق بإنهاء االس����تعداد 

للموسم املقبل.
واستمع الشريعان الى مديري 
اإلدارات وأهم املشاكل واملعوقات 
التي حتدث دائما في فصل الصيف، 
واعدا بإيجاد الطرق واألس����اليب 
الناجعة لتذليل جميع العقبات التي 

تطرأ على شبكة التوزيع.
وطلب أيضا من مديري اإلدارات 
تس����جيل كل مالحظاتهم كل في 
مجال عمله وتس����ليمها للوكيل 
املساعد للشبكات الكهربائية بغية 

متابعتها.
حضر االجتماع الوكيل املساعد 

لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية 
م.صالح املسلم عارضا التصورات 
املستقبلية للقطاع خاصة جتاه 
حتدي����ث واس����تبدال احمل����والت 
والكيب����الت األرضي����ة وط����رق 

الصيانة.
كما حضر االجتم����اع مديرو 
إدارات شبكة التوزيع والتخطيط 
الش����بكات  واملتابع����ة وطوارئ 

وخدمات الطوارئ.
الى ذلك، تطلق وزارة الكهرباء 
األحد خدمة جديدة للمستهلكني 
لالستفسار عن معدل استهالكهم 
وقيم����ة فواتيره����م هاتفيا دون 

احلاجة إلى مراجعة الوزارة.
وق����ال وزير الكهرب����اء واملاء 
ان انطالق هذه  د.بدر الشريعان 
اخلدمة اجلديدة التي س����يقدمها 
مركز االتصاالت »الكول سنتر« 
سيمكن املستهلكني من االستفسار 
الهاتف ع����ن معدل  عن طري����ق 
استهالكهم وقيمة فواتيرهم، وذلك 
تسهيال عليهم من عناء مراجعة 

املكاتب التابعة للوزارة.
وذك����ر الش����ريعان ان ه����ذه 
اخلدمة التي يشترك في تقدميها 
مرك����ز االتص����االت املوحد ممثال 
التحكم  املراقبة ونظم  عن قطاع 

وقطاع ش����ؤون املستهلكني تأتي 
كمرحلة ثانية بعد ان اقتصرت في 
املرحلة األولى على تلقي الشكاوى 
والطوارئ، مش����يرا الى ان هناك 
خطة مستقبلية لتطوير خدمات 
املركز حتى تتالءم مع متطلبات 

املستهلكني.
م����ن جانبه����ا، قال����ت رئيس 
مركز االتص����االت املوحد »الكول 
سنتر« م.غدير القويضي ان املركز 
سيتلقى اعتبارا من األحد املقبل 
استفسارات املستهلكني عن معدالت 
استهالكهم وقيمة فواتيرهم، إضافة 
الى اخلدمات األخ����رى التي كان 

يقدمها كاالستفسار عن الشكاوى 
وحوادث االنقطاعات، مشيرة الى 
ان املركز سيكتفي مبدئيا باستقبال 
استفسارات املستهلكني بالنسبة 
للخدم����ة اجلدي����دة ف����ي الفترة 
الصباحي����ة فقط، عل����ى ان يتم 
الحقا مس����اواتها ببقية اخلدمات 
التي تستقبل استفساراتها على 

مدار ال� 24 ساعة.
من جهة أخرى، وافقت جلنة 
املناقصات املركزي����ة امس على 
طرح 4 مش����اريع جديدة لوزارة 
الكهرب����اء واملاء بناء على طلبها، 
حيث سيتم خالل املرحلة املقبلة 
تأهيل الشركات احمللية والعاملية 
للتنافس على الفوز بهذه املشاريع 
من خالل تقدمي العطاءات ودراستها 
والترس����ية على العطاء املناسب 
فنيا وماليا. يذكر ان هذه املشاريع 
هي تأهيل ش����ركات متخصصة 
لالش����تراك في أعم����ال الصيانة 
السنوية للمعدات امليكانيكية في 
محطات القوى الكهربائية وتقطير 
املياه كذلك توريد كيبالت وصالت 
كيبالت ضغط منخفض مختلفة، 
باإلضافة الى توريد محوالت توزيع 
كهربائية مغم����ورة بالزيت جهد 
433/11 وتوريد فيوزات متنوعة 

لشبكات التوزيع الكهربائية.
وفي موازاة ذلك تواصل وزارة 
الكهرباء واملاء أعمال الصيانة في 
محطات القوى الكهربائية وتقطير 
املياه لرفع كفاءتها التش����غيلية 
وزيادة عمرها االفتراضي بحيث 
تكون مؤهل����ة لتحمل التحديات 
خاصة خالل فصل الصيف الذي 
ت����زاد فيه األعباء على الش����بكة 

الكهربائية واستهالك املياه.
وفي هذا الصدد تعتزم الوزارة 
حاليا تركي����ب قطع غيار جديدة 
وتنفيذ عملي����ات إحالل وجتديد 
لبعض قطع الغيار القدمية باحملطات 
حيث س����يتم تركيب قطع غيار 
للجزء الثابت اخلاص بصمامات 
البخار للتربينات البخارية مبحطة 
الدوحة الغربية للقوى الكهربائية 
وتقطير املياه مببلغ إجمالي 40 
ألف دينار، باإلضافة الى تركيب 
قطع غيار لكراسي التحميل الرفعي 
بالتوربينات البخارية في احملطة 
نفسها مببلغ اجمالي 30 ألف دينار، 
أما في محطة الدوحة الش����رقية 
فتعت����زم ال����وزارة تركيب قطع 
غيار لصندوق تخفيض السرعات 
للمسخن الغاز مببلغ اجمالي 97 

ألف دينار.

الحماد بحث مع السفير األفغاني
دعم التعاون اإلسالمي المشترك

فوزي العودة يقدم شكوى أمام 
المحكمة العليا األميركية احتجاجًا على احتجازه

اعترض على نقطتين من اإلجراء المشترك في كل ملفات المعتقلين

واشنطن � أ.ف.پ والعربية: 
تقدم املعتقل فوزي خالد العودة 
ف���ي غوانتانامو بش���كوى أمام 
الواليات  ف���ي  العليا  احملكم���ة 
املتحدة لالحتجاج على االجتهاد 
الذي أعطته احملاكم الفيدرالية، 
خصوص���ا محكمة اس���تئناف 
واش���نطن، بشأن حق املعتقلني 
في االعتراض على احتجازهم، 
وهو احلق ال���ذي منحتهم اياه 

احملكمة العليا في 2008.
العودة في طلبه ان  واعتبر 
»احملكمة ومحكمة االستئناف )في 
واش���نطن( أفرغا قرار احملكمة 

العلي���ا من مضمونه، وهو ينص على أن التحقق 
من املسوغات القانونية لالحتجاز هو حق أساسي 

ميكن أن يلجأ اليه معتقلو غوانتانامو«.
وف���ي تلك الفترة، اعتبر ق���رار احملكمة العليا 
مبنزلة انتصار كبير للمدافعني عن حقوق االنسان 
ضد الطريقة التي نظم مبوجبها الرئيس السابق 
جورج بوش حربه على االرهاب عبر سجن »مقاتلني 
أعداء« في كوبا، معتب���را ان القانون االميركي ال 

يطبق فيها.
واعترض الع���ودة على نقطتني م���ن االجراء 

املشترك في كل ملفات املعتقلني 
في غوانتانامو، وهما ان االتهام 
ميكن ان يستند الى تصريحات 
طرف ثال���ث من دون مثول هذا 
االخير أم���ام احملكمة للرد على 
اسئلة اخلصم، وان على وزارة 
الع���دل التي يق���ع عليها إظهار 
القانونية لالعتقال،  املسوغات 
ان تقوم بذلك وفق احلد االدنى 

من املعايير.
وستقرر أعلى هيئة قضائية 
في الواليات املتحدة في االشهر 
املقبلة ما اذا كانت ستوافق على 
قبول هذا الطلب، وإذا ما قررت 
ذلك، فإنه سيتعني عليها إصدار قرارها قبل صيف 

.2011
وُيعتقل فوزي خالد منذ قرابة تسعة أعوام في 
غوانتانامو، كما أوضح محاموه في طلبهم. وهو 
أول معتقل يتقدم بشكوى أمام أعلى هيئة قضائية 
في الواليات املتحدة، بعدما اس���تنفد كل املراحل 
القضائية منذ أن أقرت احملكمة العليا بأن املعتقلني 
في غوانتانامو لهم احلق الذي يتمتع به كل سجني 
أميركي للطلب من القضاء الفيدرالي التحقق من 

املسوغات القانونية الحتجازه.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس سريتسي كاما الن كاما 
رئيس جمهورية بتسوانا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس سريتسي 
كاما الن كاما رئيس جمهورية بتسوانا الصديقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه بمناس����بة العيد 
الوطني لبالده متمنيا سموه له موفور الصحه 

ودوام العافية.
كما بعث سمو الش����يخ ناصر المحمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
هذا، وغادر البالد صباح امس مبعوث صاحب 
السمو األمير الش����يخ صباح االحمد المستشار 
بالديوان االميري محمد أبوالحس����ن متوجها الى 
جمهورية نيجيري����ا االتحادية الصديقة لتمثيل 
س����م��وه في االحتفاالت المقامة بمناسبة مرور 
خمس����ين عاما على استقالل جمهورية نيجيريا 

االتحادية وذلك في العاصمة أبوجا.

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والش����ؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد مع سفير جمهورية افغانستان 
االسالمية لدى الكويت اوجه التعاون االسالمي املشترك 

وسبل تطوير ودعم التعاون الثنائي بني البلدين.
واكد احلماد لدى استقباله السفير االفغاني امس 
عمق العالق����ات الثنائية بني الكويت وأفغانس����تان 
قياسا بالرابط االسالمي املش����ترك ووحدة العقيدة 

التي جتمعهما.
من جانبه، اشاد السفير االفغاني بالدور الريادي 
الذي تتميز ب����ه الكويت في احملافل الدولية ودعمها 
للقضايا االسالمية، مشيرا الى املواقف املشرفة للحكومة 
الكويتية واهل اخلير م����ن ابنائها ملا قاموا به جتاه 
اخوانهم في افغانستان ابان ازمتهم السابقة، مثمنا 
الرعاية الطيبة التي تلقاها اجلالية االفغانية من قبل 

القيادة الكويتية.

مبعوث صاحب السمو األمير املستشار محمد أبواحلسن لدى مغادرته البالد

د.بدر الشريعان

املستشار راشد احلماد مستقبال السفير األفغاني

فوزي خالد العودة

تكليف 8 موظفين بمهام الوحدات التنظيمية

البصيري:  تدوير عدد من  قيادي »المواصالت« في 5 قطاعات
فرج ناصر

أصدر وزير املواصالت ووزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري قرارا وزاريا 
بش���أن تدوير عدد من موظفي 

وزارة املواصالت، جاء فيه:
 مادة أولى: ينقل املذكورون 
أدناه من مراكز أعمالهم احلالية 
الى مراكز العمل اجلديدة حسب 

ما هو موضح قرين كل اسم:

أوال: قطاع نظم المعلومات

طارق فاروق الغريب � مراقب   ٭
معاجلة الوثائق

عامر عبداللطيف الصالح �   ٭
مراقب تنفيذ العمليات

محمود حبيب اس����ماعيل �   ٭
رئيس قس����م نظم معاجلة 

الوثائق

ثانيا: قطاع التخطيط والشؤون 
اإلدارية:

د.عبداألمير أحمد عبدالوهاب �   ٭
مدير ادارة املوارد البشرية

محم����د عبدالعزيز التميمي   ٭
االنت����اج  ادارة  مدي����ر   �

والقياس
فهد غربي الش����مري � مدير   ٭

ادارة التدريب
مناور محمد العازمي � مراقب   ٭

املتابعة االدارية
يوسف عبدالرزاق الوزان �   ٭
مراقب االنتاج واملقايسات 

الفنية
منى محمد السليم � مراقب   ٭

ترتيب الوظائف
خالد عيد اخلالدي � مراقب   ٭

تطوير التنظيم
محم����د عب����داهلل اخلالدي   ٭
� مراق����ب تنمي����ة امل����وارد 

البشرية
محمد بجران العواد � مراقب   ٭

شؤون املوظفني
محمد مكي الشواف � مراقب   ٭

التدريب
خالد بجران العواد � مراقب   ٭

مكتبة االتصاالت
محمد سعود العنزي � مراقب   ٭

اجلودة واملواصفات الفنية

ثالثا: قطاع النقل والخدمات المساندة:
مصطفى محمد الكندري � مدير   ٭

االدارة الفنية للنقل
نبيل مال حس���ني التركيت �   ٭

مدير املكتب الفني
مهلهل فهد الش���مري � مدير   ٭

ادارة الشؤون البحرية
رياض حمي���د التحو � مدير   ٭

ادارة اخلدمات الفنية
هاني صالح املواش � رئيس   ٭

قسم الدراسات والبحوث
خالد أحم���د القطان � رئيس   ٭

قسم املخططات واخلرائط
جمال محمود الكندري � رئيس   ٭

قسم مسح األعماق
 � البذالي  عبداهلل ه���دروس   ٭
رئيس قسم املنظمات العربية 

واحمللية
حسني س���يد موسى أفضلي   ٭
� رئي���س قس���م املنظم���ات 

الدولية

رابعا: قطاع خدمات المشتركين:

 � أحمد عبداحلسني باباجان   ٭
ادارة خدمات محافظة  مدير 
حول���ي � املنطق���ة الثاني���ة 

)بالندب(
أحمد راشد الهدية � مدير ادارة   ٭
خدم���ات محافظة العاصمة � 

املنطقة الثانية )بالندب(
ثام���ر خلي���ل اجلنف���اوي �   ٭
ادارة خدمات محافظة  مدير 
الفرواني���ة � املنطقة الثانية 

)بالندب(
عبداحلميد حمزة عباس � مدير   ٭
ادارة خدمات محافظة مبارك 

الكبير � املنطقة الثانية
ط���ارق عب���داهلل الروي���ح �   ٭
ادارة خدمات محافظة  مدير 
مبارك الكبير � املنطقة األولى 

)بالندب(
عبدالهادي عالي املري � مدير   ٭
ادارة خدمات محافظة اجلهراء 

� املنطقة الثانية
طامي محمد الهاجري � مدير   ٭
ادارة خدمات محافظة األحمدي 

� املنطقة الثانية )بالندب(
محمد فهد الدوس���ري � مدير   ٭
ادارة خدمات محافظة الفروانية 

� املنطقة األولى )بالندب(
محمد عي���د العازمي � مدير   ٭
ادارة خدمات محافظة حولي � 

املنطقة األولى )بالندب(
مسعود محمود محمد � مراقب   ٭

مقسم الساملية
أحم���د عبدالعزيز املس���عد �   ٭

مراقب مقسم مشرف
 � صال���ح عس���كر احلربش   ٭
مراقب مقس���م الصليبخات 

)بالندب(
حمد عمر أمني � مراقب مقسم   ٭

الصليبية
 � نايف عبدالكرمي شكر اهلل   ٭

مراقب مقسم الشويخ
طارق حمد العجمي � مراقب   ٭

مقسم العارضية )بالندب(
سالم بالل العبيدي � مراقب   ٭

مقسم رأس الساملية
� مراقب  العتيبي  عبيد علي   ٭

مقسم الفروانية
محمد مجبل العجيرب � مراقب   ٭

مقسم النزهة )بالندب(
مسعد فيحان الديحاني � مراقب   ٭

مقسم األحمدي )بالندب(
ب���در عب���داهلل الرش���يدي �   ٭
السالم  مراقب مقسم صباح 

)بالندب(
صالح شارع الظفيري � مراقب   ٭

مقسم جليب الشيوخ
مساعد فهيد العازمي � مراقب   ٭

مقسم الفحيحيل )بالندب(
سعد عيد سعيد � مراقب مقسم   ٭

جابر العلي
فايز رشدان الهمشي � مراقب   ٭

مقسم الصباحية )بالندب(
أنور محمود املعراج � مراقب   ٭

مقسم حولي
هاني عبدالرضا جمعة � مراقب   ٭

مقسم املنقف
حي���در علي حي���در � مراقب   ٭

مقسم الفنطاس
حسني علي الشطي � مراقب   ٭

مقسم الزور
مناحي ناصر العتيبي � مراقب   ٭

مقسم الرقة
محمد شعبان حاجي � مراقب   ٭

مقسم أم الهيمان )بالندب(
محمد عبداهلل الفرحان � مراقب   ٭

خدمات دليل الهاتف
ناصر عبداهلل احلداد � مراقب   ٭

مقسم الشعيبة
زبران سالم العجمي � مراقب   ٭

مقسم اجلهراء
أحمد حفيظ الذهبي � مراقب   ٭

مقسم القرين
أحمد علي النعماني � مراقب   ٭

مقسم املدينة
بالل عبداهلل العازمي � مراقب   ٭

مقسم الوفرة

خامسا: قطاع البريد

خالد مفرح القصبا � مدير إدارة   ٭
اخلدمات املتنوعة

جاسم علي سراج � مدير إدارة   ٭
اخلدمات البريدية

سعد عبدالوهاب احمليطيب   ٭
� مراق���ب احلرك���ة البريدية 

محافظة العاصمة
عب���داهلل ابليعيس العتيبي   ٭
� مراقب اخلدم���ات الداخلية 

املتنوعة )بالندب(
هاني عبدالهادي النقي � مراقب   ٭
البريدي���ة محافظة  احلركة 

حولي )بالندب(
احمد براك ش���الش � مراقب   ٭
البريدي���ة محافظة  احلركة 

األحمدي
سعود محمد الصفران � مراقب   ٭

التخطيط واإلحصاء
وفاء محمد النكاس � مراقب   ٭

الفرز وتبادل االرساليات
صقر عبداحملسن صقر � مراقب   ٭

التخزين والطوابع
ابراهيم يوسف البغلي � مراقب   ٭

امليزانية
� مراقب  خالد حمد احل���داد   ٭

اخلدمات الفنية
� مراقب  السنان  سالم أحمد   ٭

خدمات البرقيات املركزية
عدنان عبداللطيف الظفيري �   ٭

مراقب الطرود البريدية
أحمد مساعد املجرن � مراقب   ٭

األجور والتسويات
سعود شامان العازمي � مراقب   ٭
البريدي���ة محافظة  احلركة 

الفروانية
� مراقب  العتيبي  فايز مقعد   ٭

البريدي���ة محافظة  احلركة 
مبارك الكبير

فهد عل����ي الزعابي � مراقب   ٭
البريد املمتاز

بندر محمد العنزي � مراقب   ٭
احلرك����ة البريدية محافظة 

اجلهراء
جاسم محمد العطية � مراقب   ٭
التحقيق البريدي )بالندب(

مادة ثانية: يكلف املذكورون 
أدناه باإلضافة الى عملهم بالقيام 
مبه����ام الوح����دات التنظيمية 

األخرى قرين كل اسم:
ش����اكر علي اجباره � يكلف   ٭
إدارة التشغيل  مبهام مدير 

باإلضافة الى مهام عمله
جاس����م علي سراج � يكلف   ٭
إدارة العالقات  مبهام مدير 
البريدية الدولية والتسويق 

باإلضافة الى مهام عمله
فهد مطلق الرشيدي � يكلف   ٭
مبهام مدي����ر إدارة الطرود 
والبريد املمتاز باإلضافة الى 

مهام عمله
جواد أحمد مراد � يكلف مبهام   ٭
مدير إدارة الشؤون اإلدارية 

باإلضافة الى مهام عمله
سعيد جعفر املزيدي � يكلف   ٭
التفتيش  إدارة  مبهام مدير 
البريدي باإلضافة الى مهام 

عمله
رياض حميد التحو � يكلف   ٭
النقليات  إدارة  مبهام مدير 

باإلضافة الى مهام عمله
عادل عبداهلل الصراف � يكلف   ٭
مبهام مراقب نظم التشغيل 

باإلضافة الى مهام عمله
ضاح����ي جعيث����ن عبيد �   ٭
يكلف مبه����ام مراقب تنفيذ 
املش����روعات باإلضافة الى 

مهام عمله
مادة ثالثة: شغل املذكورون 
أعاله وظائفهم اإلشرافية بالندب 
عدا من كان يشغل وظيفته بصفة 

أصلية.
مادة رابعة: يبلغ قرارنا هذا 
من يلزم لتنفيذه ويعمل به من 
تاريخ ص����دوره ويلغى كل ما 

يتعارض مع هذا القرار.

خالل االحتفال بالذكرى الـ 21 الستقالل التشيك

البصيري: العالقات بين الكويت والتشيك وثيقة
 ونأمل إبرام المزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين

 بشرى الزين
أكد وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
ان الكويت أبرمت العديد من االتفاقيات 
مع جمهورية التشيك منذ عام 2004 
وإلى عام 2007، منه���ا اتفاقية منع 
االزدواج الضريبي واتفاقية تشجيع 
االستثمار واتفاقية فتح األجواء بني 

البلدين.
وقال د.البصي���ري في تصريح 
صحافي على هامش مشاركته في حفل 
االستقبال الذي أقامه سفير جمهورية 
التشيك مارتن فافرا مبناسبة الذكرى 
ال� 21 الس���تقالل بالده: ان العالقات 
بني الكويت وجمهورية التشيك قوية 
وقدمية ووثيقة، معربا عن سعادته 

ملشاركته في هذا االحتفال.
وأعرب عن أمله في ابرام املزيد من 

االتفاقيات بني البلدين، مشيرا الى ان 
الكويتيني يختارون  عددا كبيرا من 
التش���يك لالصطياف او االستشفاء، 
ومتنى د.البصيري للتشيك املزيد من 
التطور والتقدم، آمال تطوير العالقات 

بني البلدين في جميع املجاالت.
من ناحيته، أكد س���فير التشيك 
مارتن فافرا عمق العالقات بني بالده 
والكوي���ت التي وصفه���ا باملتطورة 

والقوية واملستمرة.
وقال فافرا: هناك دعم من قيادتي 
العالقات في شتى  البلدين لتطوير 
املجاالت، مشيرا الى االتفاقيات ال� 7 
التي مت توقيعها بني مسؤولي البلدين.

وأعرب عن شكره العميق جلميع من 
ش���ارك في هذا االحتفال، متمنيا ان 
تتطور العالقات بني البلدين ملا فيه 

)كرم ذياب(مصلحة الشعبني الصديقني. د.محمد البصيري يشارك السفير التشيكي تقطيع كعكة احلفل  

العجمي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى هولندا
بروكسل � كونا: أعلنت سفارتنا في هولندا امس 
ان الس����فير اجلديد حافظ العجمي قدم اول من امس 
اوراق اعتماده الدارة شؤون البروتوكوالت في وزارة 
اخلارجية الهولندية.وذكرت السفارة في بيان تلقته 

»كونا« ان السفير العجمي بحث مع مسؤولي وزارة 
اخلارجية الهولندية العالقات بني الكويت وهولندا 
وس����بل تطويرها في جميع املجاالت، السيما املجال 

السياسي واالقتصادي والتعليمي.


