
محليات
االحد 22 مايو 2011

05

العاملني  هنأ رئيس نقاب���ة 
باخلط���وط اجلوي���ة الكويتية 
الهاجري وزير اإلعالم  عبداهلل 
واملواصالت الكابنت سامي النصف 
على الثق���ة الغالية التي أولتها 
إياه القيادة السياسية، مؤكدا ان 
الوزير النصف يتمتع مبميزات 
فريدة تؤهله ألن ينتقل مبؤسسة 
الكويتية  اخلط���وط اجلوي���ة 
والعاملني بها الى مرحلة جديدة 

من التميز.
وقال الهاجري: »نحن متفائلون 
بوجود الوزير سامي النصف على 
رأس وزارة املواصالت، حيث انه 
ابن من أبناء مؤسسة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية ويدرك مدى 
أهمية تلك املؤسسة وهو قادر 
على التصدي من قبل تصويب 
مس���ارها، حي���ث أراد البعض 
تكسير عظام املؤسسة لبيعها 
بثمن بخس فيما يسمى مشروع 
الذي سيتسبب  »اخلصخصة« 
أوال في االس���تغناء عن العمالة 

الوطنية«.
ولفت الى ان هناك العشرات 
من املوظفني أصبحوا ينتظرون 
خصخصة املؤسسة إلنهاء اخلدمة 
والتقاعد املبكر للحصول على 36 
شهرا التي أقرها قانون خصخصة 
املؤسس���ة »قانون رقم 6 لسنة 

.»2008
الهاجري ف���ي ختام  وأك���د 
تصريحات���ه ان أول لق���اء مع 
الوزير سامي النصف بوفد من 
الكويتية  أعضاء مجلس نقابة 
سيتم خالله طرح هموم ومشاكل 
املوظفني، وهو ليس ببعيد عنها 
للخروج بتصور ألفضل احللول 
الناجع���ة لها، متمني���ا للوزير 

التوفيق في مهمته اجلديدة.

الهاجري: متفائلون 
بتولي النصف 

حقيبة املواصالت

عبداهلل الهاجري

املؤمتر الدولي حلوار احلضارات اليومالنصف: حريصون على دعم أنشطة التراث الشعبي
أعلن »مركز فهد السالم حلوار احلضارات 
والدفاع عن احلريات« عن تنظيم املؤمتر الدولي 
االول للحوار بني احلضارات الذي سيستضيف 
ش���خصيات عاملية بارزة من داعمي الس���الم 
واحلريات، لع���رض التحديات التي يواجهها 
العالم اليوم واخلطوات قد تدعم عملية نشر 
وتعزيز مفهوم الدميوقراطية والتسامح والدفاع 

عن احلرية حول العالم.
وميت���د املؤمتر على مدى يومني ابتداء من 
اليوم االحد وس���تتضمن أنشطته احلوارات 
التالية: مؤمتر صحافي عن »جتديد احلوار من 
أجل تقدم السالم واحلرية وحقوق االنسان في 
يومنا هذا«، حوار مفتوح ومناقشة حول »دور 

اإلعالم ومساهمته لعالم سالم«.

متلك كنزا زاخرا من املوروث 
الشعبي ال ميكن أن يستمر في 
التواصل والعطاء ما لم يجد 
من يرعاه ويهتم به. وذكرت ان 
الوزير النصف أعطى تعليماته 
لوكيل الوزارة املساعد لشؤون 
اإلذاعة محم����د العواش بدعم 
الت����راث واملوروث الش����عبي 
إضاف����ة الى فرقة موس����يقى 
اإلذاعة وتوفير االستديوهات 
بأحدث التجهيزات املوسيقية 
والتقنية إليجاد البيئة املالئمة 
لإلبداع في مجال الغناء والكلمة 

واللحن. 

املوس����يقى في اذاعة الكويت 
املايسترو أحمد حمدان حيث 
استمع منهم الى شرح واف عن 
أهمية التراث الشعبي الكويتي 
بش����تى ألوانه ومدى احلاجة 
امللح����ة الى دعم ه����ذا التراث 
حيث تعرف األمم بحضارتها 
وقيمها وتراثها. وأضافت ان 
النصف استمع ايضا  الوزير 
ال����ى اقتراح����ات ومالحظات 
ومرئي����ات احلضور التي من 
شأنها أن تعيد التألق للتراث 
الشعبي الكويتي وحتافظ على 
دميومته انطالقا من ان الكويت 

أكد وزي����ر اإلعالم ووزير 
املواصالت سامي النصف دعمه 
الكامل إلحياء التراث الشعبي 
الكويت����ي واحملافظ����ة عليه 
التي  العناوين  باعتباره احد 
تعرف بها الكويت، معربا عن 
تقديره للدور الوطني املناط 
التراث.  بالقائمني على ه����ذا 
وقالت وزارة اإلعالم في بيان 
صحافي أمس ان الوزير النصف 
اس����تقبل في مكتبه وفدا من 
رواد األغني����ة الكويتية ضم 
ابراهي����م الصول����ة ود.بندر 
سامي النصفعبيد ويوسف املهنا ومراقب 


