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الشيخ د.إبراهيم الدعيج والسفير السويسري والسفير البحريني الشيخ خليفة آل خليفة

السيناتور الفرنسي ماريني

)متين غوزال(السفير السويسري متحدثا إلى احلضور

الدعيج: الكويت حريصة على التواصل الثقافي 
والحضاري مع الدول الفرانكفونية

ماريني: التجربة الديموقراطية الكويتية متميزة 
وتخلق توازنًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

بشرى الزين
اكد رئي���س جلنة الصداقة بني فرنس���ا 
ودول اخلليج واملنطقة العربية ومقرر عام 
جلنة الش���ؤون املالية في مجلس الشيوخ 
الفرنسي السيناتور فليب ماريني على متيز 
التجربة الدميوقراطية الكويتية التي برزت 
في تأسيس الدستور والدور الذي يتمتع به 

البرملان والتعددية التي متيزه.
ماريني الذي يعود الى الكويت بعد زيارة 
أولى قام بها فترة حل مجلس األمة السابق وجد 
الفرصة اليوم مهيأة لبحث طريقة عمل جديدة 
تؤسس لشراكة حقيقية بهدف التعرف اكثر 

على التحول في العمل البرملاني الكويتي.
وأضاف: نحن على اس���تعداد الستقبال 
اعضاء من البرملان الكويتي في فرنسا لتبادل 
اخلبرات حول القانون املالي والذي تغيرت 
برامج عمل���ه من التخطيط الش���مولي الى 

التخطيط التأشيري.
ومبا ان الس���يناتور الفرنسي كان احد 
صانعي التغيير في القانون التأسيسي للبرملان 
الفرنسي فإنه عرض وبحث مع نائب رئيس 
مجلس األمة عبداهلل الرومي ورئيس جلنة 
الش���ؤون اخلارجية مب���ارك اخلرينج دور 
البرملانيني ف���ي تعزيز عالقات التعاون بني 
بالده والكويت، معتبرا ان ذلك أساسي جدا 
الستكمال جهود التقدم التي تربط البلدين 
في مجاالت أخرى، مش���يرا الى ان الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي حّمله مهمة بحث 
الفرص االستثمارية بني الشركات الفرنسية 

والكويتية.
زيارة ماريني صب���اح اول من امس الى 
مجلس االمة التقى خاللها نائب رئيس املجلس 
عب���داهلل الرومي ورئيس جلنة الش���ؤون 
اخلارجية مبارك اخلرينج حيث تطرق الى 
القضايا الثنائي���ة واالقليمية والدولية مبا 
يرتبط بالوضع في العراق والقدس الشريف 

اضافة الى امللف النووي االيراني، واصفا ان 
هذا اللقاء أظهر تطابقا في وجهات النظر في 

أمور عديدة.
ورغم اعترافه بقلة معرفته بالشأن العراقي 
اال ان مارين���ي بدا له ش���يء مهم في نتائج 
االنتخابات العراقية اختزله في ان مشاركة 
السنة بشكل كبير عّبر عن تطور في الفكر 

الوطني العراقي.
وفيما استعاد البرملاني الفرنسي مقولة 
للجنرال ديغول »فرنسا تعترف بالدول وليس 
باحلكومات«، فإنه أبدى رأيه الشخصي الذي 
أوضح فيه ان بالده ال تتدخل في انتخابات اي 
دولة ولم تقل بأي مرشح مفضل في العراق 
قبل نتائج االنتخابات، مشيرا الى ان فرنسا 
تعلق أهمي���ة على احلدود العراقية ووحدة 
العراق، مؤكدا »س���نعمل كل ما في وسعنا 
لنكون الى جانب العراق وتقدمه وهذا رهان 

ليس سهال«.
وعلى صعي���د امللف الن���ووي اإليراني 
قال ماريني: فرنسا مصممة على ان حتترم 
ايران الشرعية الدولية، مبينا ان كل الدول 
التي حتترم تعهداتها واملواثيق الدولية لها 
القدرة على استخدام الطاقة النووية لألغراض 
السلمية وتساهم في احلد من انتشار األسلحة 
النووية، مؤكدا حرص بالده على أال يكون 
العالم أكثر خطرا، مش���يرا الى انها تعمل ما 
بوسعها لتحترم إيران كل االلتزامات والضوابط 
الدولية موضحا انه اذا أدرك املجتمع الدولي 
ان طهران ال تلتزم بهذه الضوابط فيجب ان 

تفرض عليها العقوبات.
وذكر انه ملس خش���ية ل���دى زمالئه من 
البرملان الكويتي من جراء البرنامج النووي 
اإليراني وانهم ال يجددون امتالك اي بلد للطاقة 

النووية خارج نطاق الشرعية الدولية.
كما ع���رض خالل لقائه البرملاني ملا متر 
به األوضاع في القدس الش���ريف ومس���ار 

عملية السالم، مؤكدا ضرورة العمل ملا فيه 
حتقيق املصاحلة الفلسطينية والدخول في 
مفاوضات فعالة وتوحيد الفرقاء الفلسطينيني 
الذين بإمكانهم التفاوض على أس���اس من 
القوة ومتثيل الشعب بشكل واسع في هذه 

املفاوضات.
وأعرب عن عدم اقتناعه بجدية إسرائيل 
حول املفاوضات، مش���يرا الى عدم استثناء 
جه���ود مص���ر من اج���ل توحي���د املواقف 
الفلس���طينية، الفتا الى حرص بالده على 
لعب دور في تسهيل استئناف املفاوضات 
بني إسرائيل وسورية ومحاولة إيجاد حل 
ملسألة اجلوالن، مؤكدا استعداد فرنسا مع 
تركيا للعمل على ه���ذا األمر عندما تكتمل 
الش���روط لذلك، مبينا ان تقريب املناقشات 
لن يقضي على لب املش���كلة الذي يأتي في 
إطار جانبي، مضيفا ان قضية القدس يجب 
التعامل معها بطريقة مباشرة ألنها مشكلة 
دينية أكثر منها سياسية، الفتا الى انه عرض 
الفررنسي نيكوال ساركوزي  الرئيس  على 
اقتراحا مبواكبة جهود رجال الدين من األديان 
ال� 3 لتدخل مباش���ر، موضحا ان ذلك ليس 

ممكنا إجنازه.

الجغرافيا والديموغرافيا تمنع تركيا

وفي تعليق حول ما صرحت به املستشارة 
األملانية اجني���ال ميركل ورفضه���ا القاطع 
النضمام تركيا الى االحت���اد األوروبي قال 
فيلي���ب ماريني ان تركيا دولة كبيرة وذات 
وزن ودور مهم ومشابه للدور الفرنسي في 
شتى مساعيها االيجابية في قضية الشرق 
األوس���ط، موضحا ان ذلك ليس دافعا الى 
ان تكون تركيا عضوا في االحتاد، مبينا ان 
املسألة ال ترتبط بسبب ديني لكن باجلغرافيا 
والدميوغرافيا التي حتكم تركيا كونها ليست 

بلدا أوروبيا.

بشرى الزين
أكد محافظ االحمدي الش����يخ 
د.ابراهيم الدعيج عمق العالقات التي 
تربط الكويت والدول الفرانكفونية 
خاصة فرنسا وسويسرا، وكذلك 
التي  الدول االفريقي����ة والعربية 

تتحدث الفرنسية.
وأش����ار الدعيج ف����ي تصريح 
صحافي لدى حضوره احتفال أقامه 
السفير السويسري لدى الكويت 
ميشال غوتريه مبناسبة اختتام 
أسبوع » الفرانكفونية« الى ان عددا 
كبيرا من ال����دول تنتمي الى هذه 
الدائرة، الفتا الى ان نحو 50 دولة 
لها عالقات مهمة مع الكويت وحتمل 

تراثا ثقافيا وحضاريا مهما.
وأوضح ان هذه العالقات متتد 
الى 100 عام، مش����ددا على حرص 
الكوي����ت لتعزيز ه����ذا التواصل 
احلضاري. كما ذكر د.الدعيج ان 
عددا ال بأس به من رجال االعمال 
الكويتي����ني وكذل����ك الراغبني في 
السفر أو الدراس����ة في سويسرا 
ودول الفرانكفونية اخرى تربطهم 
عالقات بهذه الدول، مشيرا الى انه 
تلقى تعليمه للغة الفرنسية بها، 
اضافة الى س����مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الذي وصفه 
بعميد االسرة في التحدث باللغة 
الفرنسية والذي حصل على شهادة 

الليسانس من جنيڤ.
واكد د.الدعيج اهمية التواصل 

الس����فير  من جهت����ه، أوضح 
الفرنس����ي جان رونيه جيان ان 
توقيع اتفاقية جديدة بني مدرسة 
الكوي����ت الفرنس����ية والوكال����ة 
الفرنسية لتعليم اللغة الفرنسية 
مير عبر اتفاق من نوع خاص ووفق 
مفاوضات توقفت ملدة سنة ونصف 
الس����نة. مذكرا بأن توقيع اتفاق 
جديد يأتي بعد أن أوشك االتفاق 

السابق على االنتهاء.
وأشار جيان الى ان ليس لدى 
الس����فارة أي تدخل فيما يتعلق 
باالمور املرتبطة بالتمويل، موضحا 
ان املدرس����ة هي كويتية ودورنا 
مقتصر على ضمان جودة التعليم 
واالساتذة، وتوفير منح للطلبة 
ملتابعة دراساتهم في فرنسا. مؤكدا 
أنه ال تدخل في خفض الرسوم أو 
رفعها، وان هذا املجال يخص اجلانب 

الكويتي وصاحب املدرسة.
الزيارة  ان  ال����ى  ولفت جيان 
الت����ي يق����وم بها رئي����س جلنة 
الصداقة الفرنسية والدول العربية 
واخلليجية فليب رونيه الى الكويت 
تهدف الى تطوير العمل البرملاني، 
خاصة ان العالق����ات مع الكويت 
تش����هد تطورا كبيرا، موضحا ان 
رونيه سيبحث مع اللجنة املالية 
البرملانية الكويتية الطريقة التي 
يعمل بها البرملان الفرنسي، مشيرا 
الى ان وفدا برملانيا كويتيا سيزور 

فرنسا مستقبال.

احلالية التي تخلد الذكرى ال� 40 
لتأسيس املنظمة، حيث مت رصد 
حصيل����ة ما قامت به املنظمة وما 
توصلت اليه استراتيجيتها التي 
بدأت من 2004 وتستمر حتى 2014 
مؤكدا ان امورا عديدة تركز املنظمة 
على ترويجها مبا يشمل التعاون 
التربوي والعلمي، وكذلك تعزيز 
الدميوقراطية وحقوق االنسان«، 
معربا عن استعداد املنظمة للتعاون 
مع اجلميع والعم����ل على تنمية 
هذه املبادئ ف����ي جميع الهيئات 
واملنظمات الدولية لنش����ر اللغة 
والثقافة الفرنس����يتني، مؤكدا ان 
ذلك لن يتوقف باختتام أس����بوع 
الفرانكفونية ولكن سنفكر فيما 

نرى فعله من يوم آلخر.

الثقافي واحلضاري والسياس����ي 
في التعريف بني الدول والشعوب 
وتقريب وجهات النظر، موضحا 
ان ذلك قد أخذ حيزا من االهتمام 
بعد حترير الكويت ومشاركة عدد 
من هذه الدول ف����ي دعم الكويت 

ومساندتها في تلك الفترة.
الس����فير  من جانب����ه، أعرب 
السويسري ميشال غوتريه عن 
سعادته بالتجمع الفرانكفوني الذي 
شهدته االمسية باختتام االسبوع 
الفرانكفوني والذي امتد من 20 الى 
28 اجلاري، مشيرا الى االجتماع 13 
الذي حضره رؤساء دول وحكومات 

الدول االعضاء في املنظمة.
وأضاف غوتريه في كلمة ألقاها 
باملناسبة »باعتبارنا رئيسا للدورة 

السيناتور الفرنسي أكد استعداد بالده لتبادل الخبرات حول القانون المالي مع الكويتفي حفل اختتام أسبوع »الفرانكفونية«

»السنة«  مشاركة 
االنتخاب���ات  ف�ي 
العراقي�ة تعّب�ر ع�ن 
الفك�ر  ف��ي  تط�ور 
العراق��ي  الوطن�ي 
وال نتدخل في نتائجه�ا

إي��ران  عل��ى 
بالتعهدات  أن تلت�زم 
الدولي�ة  والمواثي�ق 
وإذا لم تق��م بذلك 
فيج��ب أن ُتف�رض 
علي�ه�ا العقوب��ات
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
اأبــوعامـــر

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

66166613

�ساليهات باخلريان لليجار
العطلة خمي�س وجمعة و�سبت

اإطالة حمام �سباحة 120 د.ك

اإطالة البحر فقـط 160 د.ك

3غرف - 2حمام - �سالة كبرية تاأثيث 

جــديــــد 5 جنــــوم - حديقة و�سـالــة 

حمــدودة الكمية   - ــال  ــف اأط ــاب  ــع األ


