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الشيخ ثامر العلي والسفير الشيخ جابر الدعيج خالل احلفلنائب أمني عام الناتو وقائد كلية الدفاع يتوسطان منتسبي الدورة الرابعة للتعاون االقليمي

الكليب: البدء في مشروع تطوير طريق الجهراء
فرج ناصر

أعل���ن وكيل وزارة االش���غال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب عن بدء الوزارة تنفيذ 
مشروع تطوير طريق اجلهراء السريع الذي 
يعتبر من اكبر مش���اريع تطوير الطرق 
في املنطقة. وقال م.الكليب في تصريح 
صحافي أمس مبناسبة احلملة اإلعالمية 
ملشاريع االشغال مبجمع 360 ان الوزارة 
جتري حاليا عمليات الفحص والكش���ف 
على اخلدمات املوجودة في محيط منطقة 
املشروع التخاذ التدابير الالزمة في دراسة 
الطرق البديلة التي سيتم فتحها بالتنسيق 

مع اإلدارة العامة للمرور.
وأضاف ان الوزارة تعتزم تكليف عدد 
من مكاتب التصميم لطرح مناقصة تصميم 
وتنفيذ مشروع الدائري الرابع على أن تتم 
جتزئة املشروع ألربع مراحل حرصا من 
الوزارة على عدم إحداث »ربكة« مرورية 
كبيرة حال إغالق الطريق كامال السيما انه 

متصل بعدد كبير من مناطق البالد.
وأكد عدم وجود أي عوائق رئيس���ية 
تواجهها الوزارة فيما يتعلق مبش���روع 
تطوير طريق الدائري األول حيث العمل 
جار حاليا بالشكل املطلوب من قبل فريق 
العمل املكلف بتنفيذ املشروع الذي واجه 

بعض املشكالت سابقا.
وشدد على ضرورة حتسني موضوع 
الدورة املس���تندية الس���يما فيما يتعلق 
مبشروعات خطة التنمية احلكومية قائال 
اننا »متى استطعنا حتسني تلك الدورة 

األعم���ال املطلوبة هناك، مش���يرا الى أن 
الوزارة لم تدخل ضمن اللجنة املشتركة 

ملعاجلة األوضاع هناك.
وذكر ان الهدف من جولته االخيرة على 
عدد من الدول اآلسيوية كان دراسة املطارات 
احلديثة وتقييمها بشكل دقيق والبحث في 
أسباب جناحها ليمكن االستفادة منها في 

تنفيذ مشروع املبنى اجلديد للمطار.
وقال ان الهدف الثاني متثل في مقابلة 
الش���ركات واملكاتب االستشارية في تلك 
الدول للتباحث معها ومحاولة تس���ويق 
الس���وق الكويتية لديها واحلصول على 
مستشارين ومقاولني جيدين فضال عن 
احلصول على اس���عار مناسبة من قبل 
فنيني قادري���ن على تنفيذ مش���اريعنا 
وتفعي���ل مذكرات التع���اون بني الكويت 

وتلك الدول.
م���ن جهته، قال رئيس قس���م اإلعالم 
في إدارة العالقات العامة بالوزارة أحمد 
املطيري ان هذا املعرض يعد احملطة الثانية 
ضمن احلملة اإلعالمية التي أطلقتها الوزارة 

وبدأت في مجمع األڤنيوز.
وأضاف املطيري ان احلملة مستمرة 
على مستوى احملافظات الست وستقام 
االسبوع املقبل في مجمع »سليل« اجلهراء 
وبعد ذلك مبجمع »الكوت« في االحمدي 
لعرض مشاريع الوزارة وبرنامج عملها 
في تنفيذ املش���اريع املوكلة اليها ضمن 
خطة التنمية الى جانب توعية اجلمهور 

باستخدام مرافق الوزارة.

فسوف نكون بالتالي قادرين على طرح 
مشاريع أكبر وبشكل أسرع«.

وق���ال ان تعليمات ص���درت من قبل 
القياديني في الدولة بضرورة تذليل هذه 
املعوقات بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى 
تش���كيل نائب رئيس مجل���س الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزي���ر الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الش���يخ أحمد الفهد عدة جلان 
لتذليل هذه املعوقات كلجنة توحيد العقود 
احلكومية وجلنة أخ���رى ملتابعة تنفيذ 
املشاريع الكبرى في خطة التنمية والتي 
من شأنها التنسيق فيما بني وزارات الدولة 

لتذليل املعوقات.
وذكر ان نس���بة االجناز في مشاريع 
وزارة األشغال في كثير من األوقات تقاس 
بقيمة الدفعات املالية للمقاولني القائمني 
على تنفيذ املش���اريع، مضيفا ان نسبة 
الصرف قريبة مما كانت عليه العام املاضي 
فيما هناك توقعات بأن تفوق نسبة االجناز 
من 70 إلى 80% كدفعات صرف في نهاية 

السنة املالية احلالية.
وع���ن األوضاع احلالية ف���ي منطقة 
األحمدي وموضوع تسرب الغاز أوضح 
م.الكليب ان مقاوال ميثل وزارة األشغال 
يعمل حاليا في املوقع ويساعد في تنفيذ 

روما � كونا: حضر نائب رئيس جهاز 
األمن الوطني الش���يخ ثامر العلي ضيف 
شرف على كلية حلف شمال األطلسي )ناتو( 
للدف���اع في حفل تخ���رج أول دفعة تضم 
منتسبني كويتيني في دورة دراسية حول 

التعاون اإلقليمي.
العلي الصباح  الش���يخ ثامر  وتصدر 
يرافقه س���فيرنا في ايطاليا الشيخ جابر 
الدعيج احلفل كضيف شرف على حفل كلية 
الدفاع حيث مت تس���ليم شهادات التخرج 
إلى منتسبي الدورة الرابعة التي تنظمها 
الكلية للمنتس���بني من 39 دولة ميثلون 
دول احللف ومبادرة اسطنبول للتعاون 

واحلوار املتوسطي.
ورحب نائب الس����كرتير العام حللف 
شمال األطلسي السفير كالوديو بيزونييرو 
وقائد الكلية الفريق وولف ديتر لوسير 
باملسؤول الكويتي الذي شارك بحضور 
العدي����د من الس����فراء وممثلي الس����لك 
الدول  الديبلوماس����ي والعس����كري من 
الدورة بقاعة االحتفاالت  املش����اركة في 
بالكلية املوجودة في املدينة العس����كرية 

بالعاصمة االيطالية روما.

وافتتح قائد الكلية احلفل الذي خص 
السفير الشيخ جابر الدعيج بترحيب خاص 
محتفيا بالشيخ ثامر العلي في زيارته الثانية 
إلى الكلية حي���ث أثنى على دوره ودعمه 
إلجناح مبادرة الكلية كما رحب مبشاركة 
أول منتسبني من الكويت بينهم مسؤول 
رفيع، معربا عن امتنانه اخلاص للمساهمة 

الكويتية في مبادرة اسطنبول.
من جهته أشار بيزونييرو وهو املعني 
بالتع���اون اإلقليمي واحلوار املتوس���طي 
ومبادرة اس���طنبول إل���ى الصداقة التي 
تربطه بالش���يخ ثامر شاكرا له دوره في 
تعزيز التعاون واحلوار مع الكويت التي 
شاركت للمرة األولى باثنني من املنتسبني 

من القيادات األمنية.
الكويتيان وهما  املنتسبان  وقد تسلم 
مدير إدارة املراكز االس���تراتيجية وإدارة 
البحوث بجهاز األمن الوطني الشيخ صباح 
بدر الس���الم ومدير إدارة املوارد البشرية 
املقدم الركن فيصل عبداهلل اجلريد شهادة 
التخرج من الدورة مع إشادة بالشيخ صباح 
البدر الذي أثنى قائد الكلية على انضباطه 

ومثله. 

»األنتوساي« اختتم أعمال مؤتمر 
األنكوساي: تعزيز قدرات األجهزة الرقابية

وفد ديوان احملاسبة املشارك في املؤمتر

اختتمت املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 
واحملاسبة )األنتوساي( أعمال مؤمتر األنكوساي 
العش���رين املنعقد في جنوب أفريقيا وصدر عن 
املؤمتر »إعالن جوهانسبرغ« الذي تضمن جميع 

التوصيات والقرارات التي مت التوصل إليها.
ومتحورت توصيات االعالن حول ستة موضوعات 
رئيسية، حيث اوصى اوال بالتأكيد على املساعدة 
لضمان استقاللية األجهزة العليا للرقابة من خالل 
وضع إطار دستوري أو قانوني يدعو الى إرساء مهمة 
رقابية شاملة وبناء القدرات املؤسساتية لألجهزة 
لتوفير االستقالل التنظيمي واملالي، وكذلك ضرورة 
إدراج إعالني ليما واملكسيك في وثيقة األمم املتحدة 

باعتبارهما يحميان استقاللية االجهزة.
واوصى االعالن بالعمل على تنفيذ إطار املعايير 
الدولية لألجهزة مب���ا يضمن توفير مجموعة من 
املعايير املثلى لرقابة القطاع العام، مشيرا الى ان 
األنتوساي ستقوم من جانبها بتوفير استراتيجية 
واضحة لتنفيذ هذا اإلطار وفق اجلهد واملهارة التي 

يتطلبهما.
وأوصى إعالن جوهانسبرغ بضرورة مواصلة 
تعزيز بناء قدرات األجه���زة الرقابية خاصة بعد 
تنفيذ إطار املعايير الدولية لألجهزة، وزيادة الدعم 

املالي الذي توفره اجلهات املانحة.
وأوصى االعالن بحتمية إب���راز قيمة األجهزة 
الرقابية وفوائدها باعتبارها أعمدة هامة بالنسبة 
إلى أنظم���ة الدميوقراطية في بلدانها وتقوم بدور 
محوري في تعزيز اداء القطاع العام وذلك بالتأكيد 
على أهمية مبادئ احلوكمة والشفافية واملساءلة، 
ودعا الى التجاوب مع البيئات املتغيرة وتوقعات 

اصحاب املصالح. وأكد أهمية مكافحة الفساد باعتباره 
مش���كلة متفشية وعاملية تهدد املال العام والنظام 
القانوني واالزدهار االجتماعي وضرورة ان تكون 
منظمة االنتوس���اي مثاال يحت���ذى به في مكافحة 

الفساد لضمان الشفافية.
وفيما يتعلق باملوضوع الفني الرئيسي األول 
)قيمة وفوائد األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة( 
أوصى اإلعالن بأهمية تشجيع التعاون بني األجهزة 
األعضاء والسلطات التشريعية والقضائية من أجل 
تعزيز املس���اءلة وفرض العقوبات عند احلاجة، 
وتطوير الوسائل واألدوات الالزمة للتواصل وترويج 
قيمة وفوائد االجهزة جلميع املساهمني فيها مبا في 

ذلك املجتمع املدني واملواطنون.
والتأكيد على استخدام اطار تعزيز قيمة وفوائد 
األجهزة العليا كأداة هامة في مشروع االنتوساي 
اخلاص بإعداد قاعدة بيانات االجهزة والذي سيوفر 
س���جالت لألجهزة األعضاء، وكذلك تطوير ادوات 
قياس جديدة لدعم عملي���ات التقييم وفقا لإلطار 
العام للمعايير الدولية بالتعاون مع جلنة االنتوساي 

لبناء القدرات.
اما املوض���وع الفني الثان���ي )الرقابة البيئية 
والتنمية املس���تدامة( فقد أوصى االعالن االجهزة 
الرقابية  العملي���ات  الرقابية بضرورة تش���جيع 
واحلوكمة وااللتزام بإعطاء األولوية للقضايا املتعلقة 
بالبيئة والتنمية املس���تدامة ذات الصلة، وحتفيز 
مجموع���ات العمل اإلقليمية التابعة لألنتوس���اي 
على رفع الوعي بني املنظمات الدولية واإلقليمية 
الرئيسية املعنية بقضايا البيئة والتنمية املستدامة 

بأهمية هذا النوع من الرقابة.

الدعي بحث مع الملحق العسكري 
األردني القضايا المشتركة

اس���تقبل وكيل احلرس الوطني اللواء ناص���ر الدعي في مكتبه 
بالرئاسة العامة للحرس الوطني امللحق العسكري في سفارة اململكة 
االردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت العميد خالد عوض ابو زيد 
حيث هنأه مبناسبة توليه ملهام منصبه اجلديد متمنيا له التوفيق 

والسداد.
كما مت خالل اللق���اء تبادل االحاديث الودية وبحث القضايا ذات 
االهتمام املشترك السيما املتعلقة منها باجلانب العسكري حيث مت 
التطرق الى توطيد العالقات العسكرية املتميزة بني اجلانبني وبحث 
سبل تعزيزها الس���يما في مجال الدورات التدريبية واملتخصصة 
ملا لها من اس���هامات فاعلة في اثراء املعلومات الثقافية والعسكرية 
وتكثيف الزيارات املتبادلة بهدف صقل اخلبرات وتنميتها والنهوض 
باملس���توى ورفع الكفاءة لالرتقاء باالداء ليواك���ب منظومة االمن 

والتعاون العسكري في جميع املجاالت بني البلدين الشقيقني.

»الكويتية«: نرفع التقرير النهائي
لطائرة دكا حال االنتهاء منه

اكدت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ان اللجنة الفنية املختصة 
بالنظر في حادثة الهبوط االضطراري الذي تعرضت له طائرة تابعة 
له���ا من طراز »كي يو 283« في رحلته���ا التي كانت متجهة الى دكا 

ببنغالدش التزال منعقدة الستكمال التحقيقات.
وقال مدير دائرة العالقات العامة واالعالم في املؤسسة عادل بورسلي 
ل� »كونا« امس تعليقا على ما يتردد من استنتاجات حول التحقيق 
ان هذه اللجنة التي شكلت في العاشر من نوفمبر اجلاري مستمرة 

حتى استكمال حتقيقاتها مع جميع االطراف وذوي الصلة.
وش���دد بورسلي على ان املؤسسة ستقوم برفع تقريرها في هذا 
الشأن الى اجلهات املعنية حال االنتهاء منه. وأهاب بوسائل االعالم 
احمللية عدم نشر اي معلومات غير صحيحة بشأن املوضوع وحتري 

الدقة لئال يؤثر ذلك على مجريات التحقيق.

اللواء ناصر الدعي مستقبال العميد خالد ابو زيد

السفير عزيز الديحاني

دمش���ق � كونا: اكد سفيرنا 
لدى سورية عزيز الديحاني ان 
سياسة الكويت اخلارجية التي 
وضع ثوابتها صاحب السمو 
الش���يخ صباح االحمد  األمير 
املواثيق  ترتكز على احت���رام 
واملعاه���دات الدولية واحترام 
واستقالل وسيادة الدول وعدم 
التدخل في ش���ؤون سياس���ة 

الدول.
جاء ذلك في محاضرة حول 
الكويت اخلارجية..  »سياسة 
والعالقات الكويتية السورية« 
ألقاها الس���فير في االكادميية 
العس���كرية العليا مبناس���بة 
افتت���اح دورة الدفاع الوطني 
التي يش���ارك فيها ضباط من 
مختلف الدول العربية من بينها 

الكويت.
ان  الديحاني  وقال السفير 
سياس���ة الكوي���ت اخلارجية 
التي صنع ثوابتها مهندس���ها 
العالم  عمي���د وزراء خارجية 
الس���مو االمير  انذاك صاحب 
ترتكز كذلك على حل النزاعات 
بالطرق السلمية والعمل على 
احالل الس���الم في العالم الفتا 
الى دور سموه في حل ملفات 

وحول العالقات الكويتية � 
الس���ورية اكد ان العالقات بني 
البلدين حتظى برعاية واهتمام 
خاصني من صاحب السمو األمير 
والرئيس السوري بشار االسد 
التاريخية  الزيارة  الى  مشيرا 
الس���مو  التي قام بها صاحب 
األمير الى س���ورية في ش���هر 
مايو من العام احلالي وانعكاسها 
على تعزيز وتطوير العالقات 

املتميزة بني البلدين.
وقال ان هذا العام واالعوام 
الكثير من  املاضي���ة ش���هدت 
الزيارات الرسمية بني البلدين 
موضحا ان العالقات االقتصادية 
ب���ني البلدي���ن ش���هدت منوا 
واضح���ا ومتمي���زا حيث بلغ 
حجم االس���تثمارات الكويتية 
في س���ورية عام 2010 حوالي 
656 مليون���ا و546 الف ليرة 

سورية.
الديحاني  الس���فير  واشاد 
بالتعاون العسكري والتنسيق 
املش���ترك القائم ب���ني الكويت 
وس���ورية ف���ي مج���ال تبادل 
العسكرية  اخلبرات والدورات 
التي تقيمها املعاهد واالكادمييات 

العسكرية.

عربية حساسة لتنظيم العمل 
الديبلوماسي العربي.

واضاف ان حنكة س���موه 
في القم���ة االقتصادي���ة التي 
الكويت في يناير  استضافتها 
ازالة  عام 2009 س���اهمت في 
العربية   � العربي���ة  اخلالفات 
ودفعها قدما الى االمام من خالل 
حتقيق مصاحلة عربية ساعد في 
اجنازها القادة العرب مع صاحب 
السمو االمير الذي يحظى بتقدير 
خاص من اشقائه العرب نظرا 
ملا يتميز به سموه من حرص 

على وحدة الصف العربي.

الديحاني: سياسة الكويت الخارجية ترتكز 
على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية

»الديوان« يدعو 127 مواطنًا ومواطنة لمراجعته اليوم وغدًا
دعا ديوان اخلدمة املدنية 82 
مواطنا ملراجعته اليوم )األحد( 
الس���تكمال أوراق ترش���يحهم 
لتوظيفهم في اجلهات احلكومية 
املختلفة، كم���ا دعا 45 مواطنة 
ملراجعته غدا االثنني، وفيما يلي 

األسماء:

المراجعة األحد

علي خالد علي القطان  ٭
 ٭ علي فاضل حمزة البلوشي

 ٭ فيصل عياد عبداهلل العازمي
 ٭ محمد وليد علي قبازرد

احمد حمود محمد العتيبي  ٭
احمد عادل حجي اجلزاف  ٭
احمد محمد جنم الياسني  ٭

السيد  احمد يوس���ف يعقوب   ٭
الرفاعي

أحمد حمود طراد العنزي  ٭
بدر راضي مفلح الظفيري  ٭

جعفر صادق منصور القطان  ٭
حسني حسن علي دشتي  ٭
حسني علي محمد كرميي  ٭

حسني فراس حسني العجمي  ٭
حمد خلف زياد املطيري  ٭
حمد راشد عايد عاشور  ٭
حمد محمد مطلق احلمد  ٭

حمدي طالع صنيتان املطيري  ٭
حمود الياس دميثير العنزي  ٭

حمود جنر ملوح العازمي  ٭
خالد حمد فهد العازمي  ٭

خالد غامن علي امليع  ٭
رشيد نايف دريب العنزي  ٭

سالم سعيد عباس سالم  ٭
سامي ثالب ماجد احلربي  ٭
سامي راشد صنت نويفل  ٭
سعد راشد علقم العنزي  ٭

سعد عبداهلل محمد الهرشاني  ٭
سعد منصور رغيان العازمي  ٭

سعود عبداهلل عبد احملسن  ٭
طالل مهدي حرفان العازمي  ٭

عباس حبيب اجلريدان  ٭
عبدالرحمن جمال املهيني  ٭

حم���د  س���الم  عبدالرحم���ن   ٭
املسباح

عبدالرحم���ن س���عود محم���د   ٭
حمادة

عبدالعزي���ز س���عود عبداهلل   ٭
املطيري

عبدالعزيز عبد الرزاق خضير   ٭
كمال

عب���داهلل  احم���د  عب���داهلل   ٭
اجلريسي

عبداهلل خالد صالح بارون  ٭
م���رزوق  عليث���ه  عب���داهلل   ٭

الديحاني
عبداهلل فهد مفرج املطيري  ٭

عبداهلل متروك وقاف العنزي  ٭
عب���داهلل  ناش���ي  عب���داهلل   ٭

العدواني
برج���س  ناص���ر  عب���داهلل   ٭

الشمري
مصل����ح  ناص����ر  عب����داهلل   ٭

املطيري
عبدالوهاب محمود الرحماني  ٭

عبدالوهاب عيس���ى محمد بن   ٭
حجي

ب���در منص���ور  عبدالعزي���ز   ٭
البقمي

عبداهلل خالد ردن املطيري  ٭
عبيد صياح رحيم املطيري  ٭
علي حسني محمود دشتي  ٭
فالح ماجد فالح السبيعي  ٭
فهد خالد ناصر العتيبي  ٭
فهد رشيد مهدي العازمي  ٭

فواز برجس ناصر الشمري  ٭
فواز مساعد محمد احلماد  ٭

فوزي حجاج مرزوق الشمري  ٭
فؤاد عبدالرحمن أمان الفليج  ٭
فيصل خالد ماضي اخلميس  ٭

فيصل ناصر جزا املطيري  ٭
مبارك ناصر سحمي الهاجري  ٭

محمد احمد محمد البدر   ٭
محمد أيوب يعقوب املاجد  ٭

محمد أحمد حسن ذياب  ٭
محمد جاسم محمد احلبشي  ٭

محمد جاسم محمد الغامن  ٭
محمد حسني علي العازمي  ٭
محمد راشد الحق العتيبي  ٭
محمد عادل خليل معرفي  ٭

محمد عبداهلل هالل العتيبي  ٭
محمد فالح معجب العجمي  ٭

محمد فهد حميد العجمي  ٭
مرض���ي  عاي���ض  مرض���ي   ٭

الهاجري
مساعد ماجد حابس املطيري  ٭

مشعل نهار خلف الشمري  ٭
مصطفى مصطفى علي حسني  ٭

ناص���ر عبدالرحم���ن عبداهلل   ٭
املصري

ناص���ر عبدالفت���اح س���لمان   ٭
العريعر

نايف مطر نايف العتيبي  ٭
نواف شافي عبداهلل الشمري  ٭

ع���واد  عبداحلمي���د  ولي���د   ٭
اخلالدي

يوسف عيسى محمد الهولي  ٭

المراجعة االثنين

حنان خالد عبداهلل احلربي  ٭
 ٭ سارة ذيب بقان العنزي

 ٭ سلمى فالح شجاع احلربي
 ٭ هب���ه اهلل معاش���ي جل���وي 

الصانع
 ٭ وفاء محمد صقر العتيبي

ابتسام حامد شهاب احلسن  ٭
ابتسام سعيد ناصر الزعبي  ٭

آثار حسني علي االثري  ٭
أفراح محمود مال اهلل ابراهيم  ٭

آالء محمد علي العبدالهادي  ٭
آمنة احمد سالم التوم  ٭

أمينة جعفر موسى الصايغ  ٭
أنوار عبداهلل فالح احلجيلي  ٭
اميان غالب مصلح امليموني  ٭

اميان مطلق ناشي الفجي  ٭
أميرة عبداملنعم سيد حسب  ٭

ضوي���ان  يوس���ف  بس���مة   ٭
العتيبي

بشاير سالم احمد بن يوسف  ٭
دان���ة خضي���ر عب���د اللطيف   ٭

اخلالدي
دانة فرقد فهد الفليج  ٭

دليل ضحوي جاسر العنزي  ٭
رفعة مسفر علي العجمي  ٭

رمي عبيد عناد مهنا  ٭
زه���راء عبداحلمي���د منصور   ٭

الرمضان
سارة سميان شنيف الفضلي  ٭

شيخة راكان فالح العتيبي  ٭
شيماء محمد عيسى الناجم  ٭

عائشة علي سالم احلمر  ٭
عبدالرحم���ن  عل���ي  عبي���ر   ٭

العيسى
عنود طالل صالح املولى  ٭
عهود دخيل فهد صباح  ٭

فاطمة عادل محمد الهولي  ٭
لطيفة علي عبداهلل القاسم  ٭

مرمي حمد غنيم العازمي  ٭
معالي سهو علي الزعبي  ٭

معالي محمد سعد السهلي  ٭
منيرة سعدون سعود العجمي  ٭

منيرة عبدالرزاق العتيقي  ٭
نور علي حسن صالح  ٭

نورة فيصل حسن العجمي  ٭
نوف رميح تركي املطيري  ٭
نوف سعد مطلق الراجحي  ٭
نوير مطلق بداح الرشيدي  ٭
هيفاء مطر دخيل العتيبي  ٭

وضحة فالح حمد الهاجري  ٭

بحضور العلي وسفيرنا لدى إيطاليا

تخريج أول منتسبين كويتيين في كلية دفاع »الناتو«

)محمد ماهر(م. عبدالعزيز الكليب واحمد املطيري في جولة داخل املعرض


