
 5  محليات  االربعاء ٢ مارس ٢٠١١ 

 سفراء فرنسا واملغرب والوس وموريتانيا واليونان ومصر 

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك في استقبال أسرة أحد الشهداء

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد محييا احلضور بعد ان القى كلمته

 جانب من ابناء الشهداء وذويهم الذين حضروا اللقاء  هدية تذكارية لسمو رئيس الوزراء  حديث باسم بني سمو الشيخ ناصر احملمد واثنتني من احلضور

 .. وسموه يستمع إلى رسالة محبة تلقيها إحدى الفتيات من أسر الشهداء

 سمو الشيخ ناصر احملمد مقبال طفال من ذوي الشهداء

 المحمد: تضحيات الشهداء تمثل درسًا في التزام الكويتيين وتمسكهم بشرعيتهم الدستورية

 اســـتقبل ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في اخليمة األميرية بقصر بيان، وبحضور النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ جابر 
املبارك مساء اول من أمس أبناء وذوي األسرى والشهداء 

واملفقودين.
  وأعرب سموه في كلمة له باحلفل عن سعادته بلقائه مع 
أبناء وأسر من صنع املشهد األساسي في ملحمة الكويت 
الوطنية معتبرا ان الشـــهداء أفضل من أجنبتهم الكويت 

وهم أشرف الناس وأطهرهم.
  وأكد ســـموه ان شـــهداء الكويت هم عنوان الوطنية 
احلقة ووطنية البذل والعطاء والتضحية والفداء مطالبا 
ذويهم بالفخر واالعتزاز ملا قدمه أحباؤهم في سبيل الوطن 
ليسجلوا للكويت وأجيالها أروع صور التكاتف والتعاضد 

بني الكويتيني نتوارثها جيال بعد جيل.
  وأشار ســـموه الى ان تضحية الشهداء متثل لنا درسا 
في التزام الكويتيني ومتســـكهم بشـــرعيتهم الدستورية 

قائال: «هذه هي اخلصوصية الكويتية التي يغبطنا عليها 
الناس».

  كما أكد ســـموه ان الكويت ستبقى كما أراد لها أبناؤها 
وشهداؤها األبرار لوحة جميلة صاغتها كل ألوان الطيف 
الكويتي دون النظر الى املنطقة والطائفة والقبيلة مضيفا 
ان تضحيات الشهداء تزيدنا إصرارا على حتقيق أمانيهم 
وطموحاتهم لبناء وطن حر ينعم جميع أبنائه باملساواة 

واحلرية والعيش الكرمي.
  ونقل سموه حتيات صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وأعضاء احلكومة ورئيـــس وأعضاء مجلس االمة 
قائال ألبناء الشهداء نيابة عن الشعب الكويتي: يحق لكم 

ان ترفعوا رؤوسكم ويحيا الشهداء وعاشت الكويت.
  حضر االســـتقبال نائب وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح وعدد من الشيوخ والوزراء واحملافظني 
وكبار املســـؤولني بالدولة وديوان ســـمو رئيس مجلس 

الوزراء. 

 رئيس الوزراء أكد خالل استقباله أبناءهم وذويهم أن الكويت ستبقى لوحة جميلة دون النظر للطائفة والمنطقة والقبيلة 

 يافي: احتفاالتنا «الفرانكفونية» نهديها للكويت في أعيادها

 بشرى الزين
الثقافـــي  الشـــأن    تداخـــل 
بالسياسي في لقاء سفراء الدول 
األعضاء فـــي املنظمة الدولية 
للفرانكفونية، حيث حضر في 
حديث الديبلوماسيني الى جانب 
اهتمام املنظمـــة بتنمية اللغة 
الفرنسية والترويج النتشارها 
واحترام التنوع الثقافي التركيز 
أيضـــا علـــى مبـــادئ تعزيز 
الدميوقراطية وحقوق االنسان 

والتنمية املستدامة.
الســـفيرة  أكـــدت    وفيمـــا 
الفرنسية ندى يافي ان بالدها 
ال تلقن دروسا في الدميوقراطية 
شددت على احترام فرنسا إلرادة 
الشعوب، في اشارة الى موقفها 
من األحداث التي جتري في عدد 
من الدول األعضاء او التي لها 

صفة مراقب في املنظمة.
  وأضافت يافي ان فرنسا أعلنت 
مواقفها بشكل واضح وحتترم 
ارادة الشعب التونسي والشعوب 

األخرى في التغيير.
  وتطرقت السفيرة الفرنسية 
فــــي املؤمتر الصحافــــي الذي 
استضافه الســــفير البلجيكي 
داميــــان اجنليــــه ظهــــر امس 
بحضور عدد من الدول األعضاء 
في منظمة الفرانكفونية الى ان 
املنظمة حتتفــــل العام احلالي 

الفرنســــية،  الترويج للثقافة 
الكويت في  الى مشاركة  الفتا 
عــــدة مؤمتــــرات فرانكفونية 
الغذائي، مذكرا  تتعلق باالمن 
باهتمــــام دول اخلليج االخرى 

بهذه القضايا.
  من جهته، قال السفير املصري 
طاهر فرحات ان بالده حترص 
على املشـــاركة في االنشـــطة 
الفرانكفونية وذلك بتقدمي الثقافة 
املصرية والعربية وما مييزهما 
من تنوع، موضحا ان في ذلك ما 
يثبت دور هذه املنظمة في انها 
ال تتمثل في اللغة الفرنســـية، 
بل تهتم مبختلف الثقافات التي 
تنتمي اليها الدول االعضاء والتي 

حتمل صفة مراقب.
  وكان سفير بلجيكا داميان 
اجنليه رحب بالسفراء احلاضرين 
في بداية املؤمتر الصحافي مبينا 
ان املنظمة الدولية للفرانكفونية 
تأسســـت على التنوع الثقافي 
والترويج للغة الفرنسية ودعم 
التربيـــة والتدريـــب والبحث 
املتعلقة  العلمي وكذلك األمور 

بالشباب واملرأة.
  حضـــر املؤمتـــر الصحافي 
سفراء بلجيكا، سويسرا، فرنسا، 
كنـــدا، اليونان، مصر، املغرب، 
لبنـــان، الوس، بنني، رومانيا، 

ڤيتنام، وموريتانيا.
  
  
 

بالذكرى الـ ٤٠ لتأسيسها وهي 
تصادف ايضا احتفال الكويت 
بأعيادهــــا الوطنية ما مينحنا 
التهاني للكويت  فرصة تقدمي 
قيادة وحكومة وشعبا، مشيرة 
الى ان األنشــــطة التي ستقام 
احتفــــاال بيــــوم الفرانكفونية 
نهديهــــا الى هذا البلد املضيف 
وهو يحتفل بهذه املناســــبات 

الثالث.
  وذكرت يافي بالبعد السياسي 
الذي تقوم عليه املنظمة من قيم 
الى  التضامن املشتركة، الفتة 
ان حضور العديد من السفراء 
الذين ميثلون بلدانا من آسيا 
وأفريقيا وأوروبا وغيرها يبرز 
الذي يركز على احترام  البعد 
الثقافات واننــــا ال نحارب اي 
الثقافي،  لغة ونؤمن بالتنوع 
موضحة ان اللغة الفرنسية تعد 

وسيلة للتواصل بني الشعوب 
وتقاسم القيم املشتركة.

  من جهته، وصف الســــفير 
املغربي محمد بلعيش املنظمة 
الدولية للفرانكفونية بأنها فضاء 
للتشاور والتضامن ونشر القيم 
االنسانية املتعارف عليها كونيا 
الدميوقراطية  وكذلك ترسيخ 
وحقوق االنسان وتفعيل التنمية 
املستدامة في كل الدول االعضاء 
وتسوية اخلالفات ونزع فتيل 
النزاعات، الفتا الى ان فلسفة 
التعاون والعيش  الفضاء  هذا 

املشترك.
  واشار بلعيش الى مشاركة 
اململكة املغربية في احتفاالت 
اليــــوم الفرانكفوني مبعارض 
كانت تشمل رواقا لكتب فرنسية 
ملؤلفني مغاربــــة امثال الطاهر 
بن جلون وادريس الشرايبي 

وكذلك افالم سينمائية.
  كمــــا لفت الــــى ان الكويت 
حترص على االهتمام والتواجد 
في عدة تظاهرات متعلقة بهذه 
املنظمة، موضحا ان خير مثال 
على ذلك هو حتدث سمو رئيس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد 

الفرنسية بطالقة.
  من جانبه، حتدث الســــفير 
السويسري ميشــــال غوترية 
قائال: في مثل هذا اليوم من كل 
عام حتتفل ٧٠ دولة عضوا في 
الدولية للفرانكفونية  املنظمة 
الفرانكفونية واللغة  بشــــهر 
الفرنســــية، مبينا ان املنظمة 
منفتحة على اجلميع، مشيرا الى 
هناك ٢٠ جامعة في دول مجلس 
التعاون اخلليجية على استعداد 
للعمل مع الدول الفرانكفونية، 
مؤكــــدا علــــى دور العلــــم في 

 السفيرة الفرنسية أكدت أن بالدها ال ُتلّقن دروسًا في الديموقراطية وتحترم إرادة الشعوب في التغيير

   السـفير المغربـي: «الفرانكفونيـة» فضـاء للتضامـن وترسـيخ الديموقراطية ونشـر القيم 

 نموذج طيب
ــام النعماني على   أكد السفير اللبناني د.بس
الروابط القوية التي جتمع لبنان وفرنسا، مشيرا 
الى ان خير مثال على ذلك وجود سفيرة فرنسية 
لدى الكويت من اصل لبناني، ما يعكس العالقات 

ــا، مشددا على حرص  الوطيدة بني بالده وفرنس
بالده على احملافظة على مستوى اللغة الفرنسية 
ــى العالقات التي تربطه مع الدول  في لبنان وعل

االعضاء في املنظمة الفرانكفونية. 

 قطع الخدمة الهاتفية عن المتأخرين في السداد

  «المواصالت»: اعتماد ١٢٠٠ تظلم للموظفين
 فرج ناصر

  اكد مصدر مطلع بوزارة املواصالت ان الوزير 
د.محمد البصيري سيعتمد خالل االسبوع املقبل 
١٢٠٠ قرار تظلم خاصة مبوظفي الوزارة بعد رفعها 
له من قبل جلنة التظلمات. واضاف ان هذه التظلمات 
تشـــمل كل انواع البدالت املقـــررة من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية وكذلك قرارات النقل وانهاء اخلدمة 
ومكافأة االعمال املمتازة والكفاءات، مؤكدا ان هذه 

التظلمات خاصة بالعام املاضي.
  وقال ان د.البصيري اوعز للوكيلة املســـاعدة 
للشـــؤون االداريـــة بثينة الســـبيعي اجناز هذه 

التظلمات في اسرع وقت حتى يتسنى الصحابها 
االستفادة منها.

  من جهته صرح مديـــر ادارة العالقات العامة 
بوزارة املواصالت احمد رمضان بأن الوزارة حترص 
على حتصيل املبالغ املستحقة للوزارة من اجلهات 
املستفيدة من اخلدمات الهاتفية سواء كانت خاصة 
او جتاريـــة، وذلك عبر تنفيذ برنامج القطع اآللي 
املبرمج بحيث يكون السقف األعلى للقطع ٥٠ دينارا 
للمنازل و١٠٠ دينار للهواتف التجارية علما بأنه يتم 
التنويه للمشتركني في الصحف احمللية بضرورة 

التسديد شهريا قبل تطبيق برنامج القطع.

 (محمد ماهر) السفير البلجيكي وحرمه

 (هاني الشمري) لفتة ابوية لسمو رئيس الوزراء مع عدد من ابناء الشهداء 


