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٧ برامج تربوية تعزز التعاون اإلستراتيجي
 بني الكويت والواليات املتحدة

عبدالعزيز الفضلي

ضمــن إطــار التعاون 
املشترك بني وزارة التربية 
والســفارة األميركية لدى 
الكويت، ومتابعة للحوار 
االستراتيجي بني الدولتني، 
عقد الوكيل املساعد للتعليم 
العــام أســامة الســلطان 
اجتماعا مع كل من امللحق 
الثقافي بالسفارة األميركية 
كاثرين غاري، واملستشار 
التربــوي للدراســات في 
اجلامعات األميركية كارين 
نصراهللا، واملدير اإلقليمي 

ملكتب االمديست سمر خليف، وجانس كوين، 
وروال فضل اهللا. ومت خالل االجتماع متابعة 

آليه تنفيذ العديد من البرامج منها:
١ ـ برنامــج اإلرشــاد األكادميــي اجلامعــي 
ملــدارس وزارة التربيــة، إذ ســيتم تدريب 
عدد من املعلمني واملعلمات ممن درسوا في 
الواليــات املتحدة األميركيــة بالتعاون بني 
مكتب االمديست وبإشراف من املكتب الثقافي 
بالسفارة األميركية في الكويت، لزيارة مدارس 
التعليم العام وااللتقاء بطلبه الصف الثاني 
عشر لتعريفهم عن طبيعة ومتطلبات الدراسة 

في الواليات املتحدة األميركية.
٢ـ  برنامج الشهادة االحترافية ملدرسي اللغة 
اإلجنليزية (PCELT)، حيث سيتم تدريب ٣٦

معلما ومعلمة من جميع املراحل التعليمية من 
قبل مدربني معتمدين من العناصر الوطنية 

بإشراف مكتب امديست.
٣ ـ برنامــج التبــادل الثقافــي للمعلمــني 
(فلبرايــت Fulbright) لتدريب املدرســني 
املساعدين للغات األجنبية في اجلامعات 

األمريكية وبرامج Susi للمعلمني.
٤ـ  برنامج YES للتبادل الثقافي والتعليمي، 
منحه دراسية لطلبة الصفني التاسع والعاشر 
إلــى الواليات املتحــدة األميركية من كندي 

لوجار للعام الدراسي ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤.
٥ ـ برنامــج «األكادميية األمريكية للتعليم 
Education USA Academy (Summer «الصيفي

Program) لطلبة املرحلة الثانوية في مدارس 
التعليم العام، لاللتحاق باجلامعات األميركية 

في فتره الصيف.
٦ ـ اســتضافة أخصائي فــي تدريس اللغة 
االجنليزية من جامعه جورج تاون لتدريب 
معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية على 
مدار أسبوعني على آليه تدريس مهاره القراءة.

٧ ـ البرنامــج املفتــوح االفتراضي لتدريب 
مجموعــة مــن معلمــي ومعلمــات اللغــة 
االجنليزيــة في املرحلة علــى آلية تدريس 
مهاره الكتابة، باإلضافة إلى مجموعة أخرى 
من البرامج والتي تعود بالنفع على أبنائنا 

الطلبة واملعلمني.

أسامة السلطان خالل االجتماع

«املواصالت» وّقعت عقدًا الستكمال 
دراسة خصخصة شبكة االتصاالت الثابتة

مركز ريكونسنس استقبل وفدًا من واشنطن

قالت وزارة املواصالت أمس إنها وقعت 
عقدا مع أحد املكاتب االستشارية الستكمال 
دراسة اجلدوى خلصخصة شبكة االتصاالت 
الثابتة عن طريق هيئة مشروعات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص.
وأوضح املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الدولة لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مشعل الزيد في تصريح صحافي 
أن هذا املشــروع يحظى باهتمام بالغ من 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

د.رنا الفارس.
وذكر الزيد أن الوزيرة الفارس ترأست 
االجتماع التحضيري مع املكتب االستشاري 
املعنــي بتطويــر االســتثمارات لقطــاع 
االتصاالت بحضور اللجنة املشــتركة من 
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، وأعطت توجيهاتها للمعنيني بهذا 

املوضوع بســرعة اإلجناز وتذليل جميع 
العقبات واملعوقات حتى يتم تنفيذ املشروع 

بأقرب وقت ممكن.
ولفــت إلــى أن هذه اخلطــوة أتت بعد 
عــدة اجتماعات عقدتها اللجنة املشــتركة 
بني الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص مبشروع تطوير 
شبكة االتصاالت الثابتة التي ترأستها وكيلة 
وزارة املواصالت خلود شهاب، مشيرا إلى 
أن هذه اخلطوة تأتي ضمن تطلعات الوزارة 
لتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتيني 
وتعزيــز إيرادات الدولة مبا يتناســب مع 

رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.
وأشــار إلى أن هذا املشروع يقع ضمن 
برنامج الوزارة لتطوير خدماتها، السيما في 
مجال االتصاالت الذي يعد محورا أساسيا 
في النهوض بجميع املجاالت سواء اقتصاديا 

أو اجتماعيا.

الزيد: الوزارة تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز إيرادات الدولة

الوزيرة د.رنا الفارس مترئسة االجتماع التحضيري بني وزارة املواصالت واملكتب االستشاري

وكيل «الشؤون» باإلنابة لـ«األنباء»: تطبيق «امللف الوظيفي»
وميكنة جمعيات النفع العام والتصويت اإللكتروني للتعاونيات قريبًا

بشرى شعبان

وزارة  وكيــل  كشــف 
الشــؤون باإلنابة، والوكيل 
املســاعد لقطــاع التخطيط 
والتطوير اإلداري عبدالعزيز 
املطيــري عــن أن الــوزارة 
ومتاشــيا مــع خطــة عمــل 
احلكومة، وتنفيذا لتوجيهاتها 
فــي التحول الرقمي والعمل 
علــى التطوير الدائم للعمل 
بكافة القطاعات، فقد أجنزت 
الــوزارة العمل في ٣ أنظمة 
إلكترونية وأصبحت جاهزة 
وبانتظار االعتماد النهائي من 
قبل القطاعات املعنية لتحديد 

املوعد النهائي للتنفيذ.
وأكد املطيري في تصريح 
الــوزارة  لـــ «األنبــاء» أن 
االســتفادة  إلــى  تســعى 
القصوى مــن التكنولوجيا 
الرقميــة والتحــول الرقمي 
في اإلجــراءات التي تنفذها 
وسعيها إلى ترحيل وتوطني 
البيانات األساسية احملليــــــة 
إلى احلوســبة الســحابية، 
جاهــدة  تســعى  وكذلــك 

وعن تفاصيل املشــاريع 
الثالثة، قال إن تطبيق نظام 
امللف الوظيفــي: والذي من 
خالله يتم التحول من النماذج 
اإلدارية الورقية التي يقوم 
بكتابتها املوظفني يدويا إلى 
منــاذج رقميــة والتي ميكن 
استخدامها في ترتيب وحفظ 
هذه البيانات، يهدف النظام 
إلى إلغاء املعامالت الورقية 
بتطبيــق النمــاذج اإلدارية 
اإللكترونية (اإلجازات بكل 
أنواعهــا واالســتئذان بــكل 
املعامالت  أنواعه) بإرســال 
آليا واعتمادها من املسؤولني 
وإدخالها في نظام الشؤون 
اإلداريــة اختصــارا للدورة 
املستندية ويخفف الضغط 
عن جميــع موظفي الوزارة 
ولعدم ضياع أو تلف للنماذج.

ميكنة جمعيات النفع العام

وبالنســبة لنظام ميكنة 
اجلمعيات النفع العام، قال 
املطيري إنه يستهدف تنسيق 
وتطوير جهود قطاع التنمية 
االجتماعيــة واجلمعيــات 

اجلمعيات اخليرية واملبرات 
واجلمعيات األهلية.

امليزانيــة  إرســال   -١٢
واحلساب اخلتامي.

١٣- يقوم النظــام مبتابعة 
تسجيل البيانات واملعلومات 

املالية حلسابات البنوك.
١٤- إمكانيــة املصادقة على 

املعلومات إلكترونيا.
١٥- يقــدم علــى تقاريــر 

وإحصائيات مرنة.
١٦- حتديد موعد االنتخابات.

التصويت اإللكتروني

وذكر املطيــري أن نظام 
التصويــت اإللكترونــي في 
التعاونيــات سيســهم فــي 
تســهيل انتخابــات اختيار 
إدارات  مجلــس  أعضــاء 
التعاونية حيث  اجلمعيات 
ومن خالل هذا النظام الذي 
يضــع حــدا ملشــاكل أوراق 
التصويت امللغاة أو لطباعة 
وجتهيــز آالف النســخ من 
أوراق االقتراع وكذلك ملشاكل 
البطاقة املدنيــة مثل تقدمي 

بيانات غير صحيحة.

اخليرية واملبرات واجلمعيات 
األهلية من حيث: ١- الربط 
اآللي مع ٩٣ مبرة ٦٤ جمعية 
خيرية ١٢٥ وجمعية أهلية.

٢- التنسيق مع بيت الزكاة 
عن طريق الربط اآللي.

٣- الربط مع وزارة اخلارجية 
(منظومة العمل اإلنساني).

٤- إرســال طلبات إشــهار 
اجلمعيات عن طريق النظام 
والالئحة األساسية وأهداف 

اجلمعية.
٥- إدخال البيانات األساسية 
وأسماء املؤسسني وأعضاء 

مجالس اإلدارات.
٦- تقدمي طلبات املشاريع.

٧- متكــني إدارة اجلمعيات 
اخليريــة وإدارة اجلمعيات 
األهلية من تتبع كل طلب إذا 
كان مكتمال او معلقا او يحتاج 
الى تقدمي أي وثائق أخرى.

٨- املوافقــة علــى طلبــات 
الصرف.

٩- إرسال التعاميم.
١٠- الربط مع النظام املركزي 

للمساعدات.
١١- مراقبــة كافــة أعمــال 

عبدالعزيز املطيري أكد أن األنظمة اإللكترونية الثالثة جاهزة للتنفيذ وبانتظار املوعد النهائي لعملها

عبدالعزيز املطيري

للمشاركة في تطبيق «سهل» 
وتنفيذ احللول الرقمية مثل 
برامــج وتطبيقات لألجهزة 

احملمولة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت 
بتطوير وتطبيق عدة أنظمة 
تخــدم قطاعاتها، مضيفا أن 
األنظمة اإللكترونية الثالثة 
تشــمل: ميكنــة جمعيــات 
النفــع العام قطــاع التنمية 
االنتخابــات  االجتماعيــة، 
قطــاع  فــي  اإللكترونيــة 
الوظيفي  التعاون، وامللــف 
الذي يخدم جميع املوظفني.

«الصحة» تعلن جهوزيتها واكتمال استعداداتها لالنتخابات
عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن وكيل وزارة الصحة 
الفنيــة  للشــؤون  املســاعد 
د.عبدالرحمن املطيري، ورئيس 
اللجنــة املشــكلة واملختصــة 
فــي وزارة الصحــة واملعنيــة 
مبتابعــة توفيــر االحتياجات 
الصحية واملطلوبة النتخابات 
مجلس األمــة ٢٠٢٢، جهوزية 
وزارة الصحــة عبــر مختلف 
الــوزارة املعنيــة،  قطاعــات 
األمــة.  مجلــس  النتخابــات 
وأوضح د.عبدالرحمن املطيري 
أن االستعدادات الصحية ليوم 
االقتــراع قــد بدأت منــذ فترة 
تسجيل املرشــحني في اإلدارة 
العامة لالنتخابات، عبر جلنة 
العمــل للتحضيــر ومتابعــة 
توفير االحتياجــات املطلوبة 
النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢، 
من عيــادات ميدانية، وكوادر 
صحيــة، وجتهيــزات طبيــة، 
وسيارات إســعاف، مبا يتفق 
مع خطة الطــوارئ العامة في 
الوزارة، بالتنسيق املستمر مع 
اللجنة العليا لالنتخابات، وكافة 

التي تشارك في تقدمي اخلدمة 
املطلوبة، في جميع مواقع إجراء 

االنتخابات.
وحول استعدادات الوزارة 
اخلاصــة بهذا الشــأن، أوضح 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحــة د.عبداهللا الســند أن 
خطة الــوزارة لتقدمي الرعاية 
الصحيــة الوقائيــة والطارئة 
والعالجية املرتبطة بانتخابات 

الــوزارة النتخابــات مجلس 
األمــة ٢٠٢٢ تشــمل جتهيــز 
١٢٣ عيــادة طبية موزعة على 
مختلــف املواقــع االنتخابية، 
بجانب توفير نحو ١٠٠٠ فني 
طوارئ طبيــة، و٢٧٤ ممرضا 
وطبيبا، و٣٧ سيارة إسعاف، 
بواقــع ٢٠ ســيارة مــن إدارة 
الطــوارئ الطبيــة للــوزارة، 
و٨ ســيارات إسعاف مشاركة 
من شــركة نفــط الكويت، و٩

من احلرس الوطني، موزعني 
حســب عدد كثافــة الناخبني 
في الدوائر االنتخابية، مشيرا 
إلى مشــاركة ٧ مراكز إسعاف 
رئيسية، و٢٩ مركزا فرعيا في 

هذه االستعدادات.
وفــي إطــار تفاصيــل هذه 
التجهيــزات، أشــار د. الســند 
إلى جتهيــز ٥ عيــادات طبية 
بواقع عيــادة في كل مركز من 
مراكز االقتراع الرئيسية، و١١٨

عيادة في مقار اللجان الفرعية، 
وجميع العيادات مجهزة بكادر 
طبي ومتريضي وفنيني طوارئ 
طبية، ليصل إجمالي العيادات 

إلى ١٢٣ عيادة طبية.

مجلس األمة في جميع املواقع، 
يشارك فيها القطاعات املعنية 
في الوزارة، ومنها القطاع الفني، 
والصحة العامة، وقطاع األدوية 
والتجهيزات الطبية، وخدمات 
الطــوارئ  التمريــض، وإدارة 
الطبيــة، وقطــاع اخلدمــات 
العامة، ومجلس أقسام الطوارئ 

واحلوادث.
وأوضــح أن اســتعدادات 

جاهزية واستعدادات لالنتخابات

اجلهات ذات الصلة بإجراءات 
االنتخابات.

وأكد د.عبدالرحمن املطيري 
أن الفــرق الطبية - مبشــيئة 
اهللا - باتــت وفق أعلى درجة 
من اجلهوزية لتقدمي اخلدمات 
الصحيــة فــي جميــع املواقع 
ومقار االنتخابات، وفقا للخطة 
املوضوعة، مثمنا بهذا الشــأن 
الفــرق الصحيــة  جهــود كل 

استقبل مركز ريكونسنس 
والدراســات  للبحــوث 
ضيوفا من واشــنطن خالل 
زيارتهم للكويت. وكان في 
اســتقبالهم نائــب الرئيس 
التنفيــذي للمركز يوســف 
الغصني. حضر اللقاء د.إيلي 
أبوعون، مدير برامج شمال 
أفريقيــا واملكتــب االقليمي 
في معهــد الواليات املتحدة 
للســالم باإلضافة الى ليون 
شهابيان، مراقب لشؤون شبه 
اجلزيرة العربية في مجموعة 
غلوبال إنسايتس املختصة 
فــي رصد وتقييــم املخاطر 

اجليوسياسية، وآلياتها.
وتأتي زيارتهم للكويت 
ضمن وفد كبيــر دعت إليه 

وزارة اإلعــالم يضم صحافيــني وباحثني 
وعاملني في مراكز دراسات أميركية، ملراقبة 
االنتخابــات البرملانية فــي الدولة وإعداد 

تقارير عنها من عدة جوانب.
وحول اللقاء، قال د.أبوعون: «إن اجلهود 
املســتمرة واملتواصلة لتحســني وتطوير 
التجربة البرملانية فــي الكويت متيز هذا 
البلد الصغير عن بلدان أخرى في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، حيث نشهد هناك 
تراجعا كبيرا في املمارسات الدميقراطية».
وقــال شــهابيان: «نشــيد بالســلطات 
الكويتية اتاحة الفرصة للمحللني للوصول 
إلى االنتخابات. فال شيء يفوق جودة العمل 
امليداني، وهذه التبادالت والزيارات تساعدنا 
كثيرا في تعزيز العالقات الثنائية واملتعددة 

األطراف».

وحول االجتماع، قال الغصني: «سعينا 
في مركز ريكونسنس ومنذ التأسيس قبل 
٣ ســنوات على بناء جســور تواصل مع 
الديبلوماسيني األجانب واخلبراء الدوليني، 
لتعزيــز العالقــات الثنائية بــني املجتمع 
الدولي والكويت، لالستفادة منهم في طرح 
األفكار وتبادل الرؤى، والسعي إلقامة حوار 

مجتمعي بناء حول عديد من القضايا».
واضاف: «نشــد على أيدي املؤسسات 
الرســمية في الكويت ســعيها لدعوة مثل 
هــذه الوفود، التــي تلعــب دورا مهما في 
إطالع املهتمني بالشأن الكويتي في واشنطن 
العاصمة على العملية الدميقراطية الكويتية 
مما يسهم في تقريب العالقات الودية غير 
الرسمية مع اخلبراء في واشنطن، ونرجو 
منهم االستمرار بتبادل مثل هذه الزيارات».

يوسف الغصني مستقبالً د.إيلي أبوعون وليون شهابيان

السفير اإلسباني: نهدف إلى تعزيز التعاون مع الكويت

سفير غانا: جهود مقّدرة للكويت في إغاثة املنكوبني

أسامة دياب

الســفير االسباني  أشاد 
لدى البــالد ميغيــل أغيالر 
العالقــات  بعمــق ومتانــة 
الكويتيــة   - اإلســبانية 
والتــي وصفهــا باملتطورة 
على كل األصعدة ومجاالت 
التعاون، مؤكدا على تواصل 
السفارة لتطويرها  مساعي 
بصفــة عامــة، وخصوصــا 
االقتصادية لالرتقاء بها الى 
مستوى العالقات السياسية 
والديبلوماسية بني البلدين 

الصديقني.
وقــال أغيالر فــي كلمته 
خــالل حفل أقيم مبناســبة 
األعمــال  مجلــس  إطــالق 
االسباني بالكويت بحضور 
عدد كبير من رجال األعمال 
الكويتيني وممثلي شــركات 
أجنبية، ان االسبوع املاضي 
شهد حدثني مهمني ينعكسان 
العالقــات  علــى  إيجابــا 
االقتصادية، أولهما تســيير 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
رحلة مباشــرة الــى مدريد 
بعــد انقطاع لنحو ٣٥ عاما، 
أمــا احلدث الثانــي فيتمثل 

أشاد سفير غانا لدى البالد 
أبوبكر عبداهللا بجهود الكويت 
اإلنسانية في إغاثة املنكوبني 
واملتضررين واحملتاجني على 
كل املستويات الدولية السيما 
في قارة افريقيا. وقال السفير 
عبداهللا لـ«كونا» عقب لقائه 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الهالل األحمر د.هالل الساير 
إن اجلمعية ساهمت بأعمالها 
اخليرية واملتنوعة في إبراز 
الوجــه احلضــاري للكويت 
حكومة وشــعبا. ولفت إلى 

رئيسيا فيها وعلى العالقات 
الكويتيــة مــع دول اميركا 
الالتينيــة، مؤكدا تشــجيع 
السفارة إلقامة املنصات التي 
من شــأنها تعزيز وتطوير 
العالقات الثنائية، الفتا الى 
ان الهدف الرئيس من إنشاء 
املجلــس االعمال االســباني 
يتمثــل في تطوير العالقات 
االقتصادية وتعزيز التعاون 
الثنائــي، موضحــا ان أحد 
أهدافه كسفير محاولة دفع 

التنســيق والتعــاون بــني 
الصليب األحمر الغاني والهالل 
األحمر لتوسيع آفاق التعاون 
الثنائــي وتســهيل إجنــاز 
املشاريع اإلغاثية والتنموية 
واإلنسانية في غانا. وأعرب 
عن شكره للجمعية وجهودها 
اإلنسانية في إغاثة املتضررين 
الذين يعانــون من الكوارث 
الطبيعية أو الكوارث الناجمة 
عن صنع االنسان ومساعدتها 
للدول املنكوبــة. من جهته، 
قال د.الســاير فــي تصريح 

وردا علــى ســؤال عــن 
أهــم املشــاريع التــي تقوم 
بها الشــركات االسبانية في 
الشــيباني:  قــال  الكويــت، 
الشركات اإلسبانية ساهمت 
في بناء مصفاة الزور، وفي 
مشروع الطاقة الشمسية في 
الشقايا، وفي تقدمي املنظومة 
إدارة املالحة اجلوية للطيران 
املدني وملنظومة االتصاالت، 
وحاليا، هناك شركات تعمل 
علــى جتهيــز بــرج املراقبة 
اجلديد ملطــار الكويت، وكل 
هذه املشاريع جزء من مشاريع 
رؤية كويت ٢٠٣٥، لذلك، فإن 
إلسبانيا وشركاتها مساهمة 

كبيرة في هذه الرؤية.
امللحــق  قــال  بــدوره، 
التجاري في السفارة ميغيل 
بايستيروس لوبيز إن امليزان 
التجــاري بــني البلدين كان 
لصالح اسبانيا في السنوات 
اخلمس املاضيــة، مبينا ان 
حجم الصادرات االسبانية الى 
الكويت بلغ ٣٩٧ مليون يورو 
في ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢٦٪ 
عن العام السابق له مقارنة 
بواردات من الكويت بلغت ٥٤
مليون يورو بانخفاض ٢٪.

تضاف إلى سجل البالد. وأشاد 
بجهود السفير الغاني في دفع 
العالقات اإلنسانية املشتركة 
بــني اجلمعيتــني الوطنيتني 
قدمــا، مؤكدا أهمية مثل هذه 
اللقــاءات في إرســاء روابط 
العالقات  التعاون وتعزيــز 
الثنائيــة فــي مجــال العمل 

اإلنساني واإلغاثي.
ولفت إلى استمرار الكويت 
في تقدمي الدعم اإلنساني جلميع 
الدول واملجتمعات بتوجيهات 
من القيادة السياسية في البالد.

التبــادل التجاري إلى األمام 
عبر هذا املجلس.

مــن جهتــه، أكــد رئيس 
مجلــس االعمال االســباني 
في الكويت يحيى الشيباني 
ان املجلــس سيســاهم فــي 
تطوير العالقــات التجارية 
واالســتثمارية بني البلدين 
من خالل تعزيــز التواصل 
بــني الشــركات وخصوصا 
الشركات اإلسبانية العاملة 

بالكويت.

مماثل لـ«كونا» إن اجلمعية 
نفذت مشاريع عدة في غانا، 
منها دعم احملتاجني والفقراء 
باملــواد الغذائية والتي تأتي 
جتسيدا لدور الهالل األحمر 
الكويتــي اإلنســاني. وأكــد 
الســاير حــرص اجلمعيــة 
على بذل كل اجلهود املمكنة 
تلبيــة للنداءات االنســانية 
للمتضررين، مشــيرا إلى أن 
املســاعدات الكويتية املقدمة 
للمنكوبــني في شــتى أنحاء 
العالم ستظل عالمة مضيئة 

أغيالر: «الكويتية» مباشرة إلى مدريد بعد انقطاع ٣٥ عامًا.. والشيباني: الشركات اإلسبانية ساهمت ببناء مصفاة الزور

السفير االسباني ميغيل أغيالر ويحيى الشيباني وعدد من احلضور          (أحمد علي)

السفير الغاني أبوبكر عبداهللا

فــي دخــول اســبانيا قطاع 
الرعاية الصحية في الكويت 
بعد توقيع إحدى الشركات 
اتفاقيــة تعاون مــع وزارة 
الصحة وشركة مستشفيات 
الضمان الصحــي «ضمان» 

لتوفير اخلدمات.
الرحــالت  ان  وأضــاف 
املباشرة من شأنها ان تنعكس 
إيجابا على العالقات الكويتية 
مع االحتاد األوروبي بشكل 
عام باعتبار اسبانيا عضوا 

ملشاهدة الڤيديو


