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السفيرة الفرنسية أقامت حفالً على شرف الخريجين الكويتيين

أحمد الناصر: التعاون األكادميي 
بني الكويت وفرنسا ميتد لـ 5 عقود

أسامة دياب

برعاية وحضور مساعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون 
مكتب نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر اخلارجيــة 
السفير الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد، أقيم مســاء أول من 
أمس حفل االســتقبال األول 
للخريجني الكويتيني الدارسني 
في فرنسا، وذلك في مقر إقامة 
السفيرة الفرنسية في الكويت 

ماري ماسدوبوي.
الســياق، قال  وفي هــذا 
الشــيخ د.أحمــد الناصر إن 
اللغة الفرنسية في الكويت 
لم تعد مجرد نواة بل تشعبت 
وأصبحت شــجرة لها فروع 
وتنوعت االختصاصات ولم 
تعــد كما كانت منذ 3٠ عاما، 
حيث كان الطلبة الكويتيون 
يدرسون املواد األدبية فقط. 
فــي  الناصــر  وشــكر 
للصحافيــني  تصريحــات 
على هامش احلفل السفيرة 
الفرنسية على فكرتها لتجميع 
خريجي اجلامعات الفرنسية 
في هذا احلفل لكي يكون نواة 
انطالقة لتجمع آخر، مؤكدا أن 
العالقات بني البلدين عريقة 
وتاريخيــة وأحــد جوانبها 
هو اجلانب الثقافي، مشــيرا 
إلــى أن التعــاون التعليمي 
ليس وليد اليوم وإمنا ميتد 
إلــى أكثر من 45 عاما، حيث 
تكونــت أجيــال نهلت العلم 
والقيم اإلنســانية من خالل 
الدراسة في فرنسا، الفتا إلى 
أن الناطقني باللغة الفرنسية 
في الكويــت كانوا مجموعة 
صغيرة لكنها اآلن تشــعبت 
وتزايد العدد، ونحن فخورون 
بطالبنــا وهم قيمــة مضافة 
فــي أي مكان يعملــون فيه. 
وحول وضع اللغة الفرنسية 
في الكويت والنصيحة التي 
يتوجه بها إلى الدارسني للغة 
الفرنسية، ذكر أن األساس في 
تعلم أي لغة هو االحتكاك مع 
الشــعب والبلد األصلي وال 
ميكن أخذ اجلانب التعليمي 
فقط من خــالل الكتب ولكن 

عبــر االختــالط مــع الناس 
الفرنسي  ومعاشرة الشعب 

لكسب جوانب أخرى.
وحــول مســاهماته فــي 
توثيق العالقات الفرنسية- 
الكويتيــة قــال: »أنــا لبنــة 
وحصــى مــن عــدة لبنــات 
تكون ســدا عنوانه االعتدال 
واالنفتاح على شعوب العالم 
واذا كانت لها صبغة فرنسية 
فأهال وسهال«، مشيرا إلى أن 
توجه الدولة في االنفتاح على 
الثقافــات وباألخص  جميع 

الفرنسية.
من جهتها، أعربت السفيرة 
الفرنســية لدى البالد ماري 
ماســدوبوي عن ســعادتها 
بلقــاء عــدد مــن املواطنــني 
الكويتيني الذين درســوا في 
فرنســا في مختلف املجاالت 
العلمية، مشــيرة إلى أهمية 
بناء شــبكة مــن اخلريجني 
الكويتيــني  املواطنــني  مــن 
الذين يعرفون فرنســا جيدا 
وعايشوها لفترات واكتسبوا 
خبرات كبيرة ساهمت في بناء 
شــخصياتهم، فالدراسة في 

فرنسا لها مذاق فريد.
ولفتــت ماســدوبوي في 
تصريحات للصحافيني على 
هامش حفل االستقبال الذي 
أقامته في محل إقامتها على 
شــرف اخلريجني الكويتيني 

الذين درسوا في فرنسا إلى 
أن وزارة التعليم العالي بصدد 
االنتهــاء من حتديــث قائمة 
باجلامعات الفرنسية املعترف 
بها في الكويت، مشــيرة إلى 
أنها تناقش مع وزارة التربية 
تطبيق سياسة جديدة لزيادة 
أعداد املدارس التي يستطيع 
الطالب دراسة اللغة الفرنسية 
كلغة أجنبية. وردا على سؤال 
حول عدد الطالب الكويتيني 
الدارسني في فرنسا، أشارت 
إلــى أن عددهــم فــي الوقت 
احلالي قليل إلى حد ما وذلك 
بسبب سوء فهم بني مسؤولي 
اجلامعــات في البلدين وهذا 
ما أدى إلى انخفاض حاد في 
الفرنســية  أعداد اجلامعات 

املعترف بها في الكويت.
املنــاورات  وبخصــوص 
العسكرية املشتركة »لؤلؤة 
الغــرب« والتــي تهــدف إلى 
تطويــر القــدرات الدفاعيــة 
والعسكرية جليشي البلدين، 
ذكرت أن العمل جار لوضع 
علــى  األخيــرة  اللمســات 
التــي تبــدأ ٢٢  املنــاورات 
اجلــاري، موضحــة أن كبار 
الزوار سيأتون ما بني يومي 
٢8 و٢9 نوفمبر اجلاري، الفتة 
الى أن األسبوع الكويتي في 
فرنسا سيقام في بداية مارس 

من العام املقبل.

الشيخ د.ابراهيم الدعيح والشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفيرة الفرنسية وعدد من احلضور خالل احلفل 

حديث ودي بني اجلاراهلل وطهبوبخالد اجلاراهلل والسفير الفلسطيني رامي طهبوب وحرمه يقطعون كيكة االحتفال

السفيرة الفرنسية: 
األسبوع الكويتي 

في فرنسا سيقام 
بداية مارس 

املقبل

خالل احتفال السفارة الفلسطينية بمناسبة الذكرى الـ 30 لالستقالل

اجلاراهلل: القمة اخلليجية القادمة في الرياض
ستعقد بحضور جميع دول »التعاون«

أسامة دياب

أكد نائــب وزير اخلارجية 
القمــة  أن  اجلــاراهلل  خالــد 
اخلليجية القادمة في الرياض 
ستعقد بحضور جميع الدول 
اخلليجية، معربا عن تفاؤله بأن 
يكون مستوى التمثيل في القمة 
عاليا مبا يجســد حرص قادة 
مجلــس التعاون على احلفاظ 
بهده التجربة الرائدة، مشــيرا 
إلى انعقادها يحمل بارقة أمل 

في عودة التماسك اخلليجي.
ولفــت اجلــاراهلل فـــــي 
تصريحــات للصحافيني على 
هامــش احلفــل الــذي اقامته 
السفارة الفلسطينية مساء أمس 
األول مبناســبة الذكرى الـ 3٠ 
الفلسطيني  إلعالن االستقالل 
إلــى أنــه منــذ انعقــاد القمة 
اخلليجية األخيرة في الكويت، 
وتعمل الكويت بتوجيهات من 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد علــى وضــع 
اخلالف اخلليجــي في إطاره، 
حيث جتتمع اللجان الوزارية 
في أكثــر مــن مــرة وبالتالي 
نحرص على استمرارية وإبقاء 
آلية مجلس التعاون موجودة 

وفاعلة.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كانت وزارة اخلارجية ستقوم 
باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
املغردين املصريني الذين أساءوا 
للكويــت مؤخرا، قال: الكويت 
تتخــذ االجــراءات القانونيــة 
ضد كل من يســيء لها ســواء 
املصريون أو غيرهم، مشيرا إلى 
أن التواصل بني البلدين مستمر 
والسفير الكويتي في القاهرة 
التقى أكثر من مرة مع مسؤولي 
وزارة اخلارجيــة ونحن على 
تواصل مع السفير املصري في 
الكويت والذي سيلتقي مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون الوطن 

العربــي لبحث موعــد انعقاد 
اللجنة املشتركة بني البلدين.

وكشــف اجلــاراهلل عن أن 
الكويت لم تتقدم بطلب لفتح 
ســفارتها في دمشق، موضحا 
ان العالقات مجمدة بني البلدين 
وليست مقطوعة، وذلك وفقا 
لقــرارات اجلامعــة العربيــة، 
مبينا ان الســفارة في الكويت 
تعمــل بشــكل طبيعي خلدمة 
مواطنيها، إال أن سفارة الكويت 
في دمشق مازالت مغلقة، الفتا 
الــى أن بعض الــدول العربية 
كانت تقدمــت بطلبات إلعادة 

فتح سفاراتها في دمشق.
وأعرب عن سعادته حلضور 
احتفال ســفارة فلسطني لدى 
البالد بذكرى إعالن االستقالل، 
مشيدا بعمق العالقات ومتانتها 
مع اجلانب الفلسطيني، مضيفا 
ان فلسطني في قلوبنا ووجداننا 
جميعــا، موضحــا أن القضية 
الفلســطينية قضية محورية 
بل هــي قضيتنا األولــى، كما 
ان املوقــف الكويتــي الداعــم 
لهذه القضية يتجلى ويتزايد 
ســواء مــن خــالل وجودهــا 
وعضويتهــا في مجلس األمن 
أو من خالل الدعم التي تقدمه 

الكويت لألشقاء في فلسطني، 
موضحا أن الكويت تبرعت بـ 
5٠ مليون دوالر مؤخرا لدعم 
موازنة الســلطة الفلسطينية 
وهناك 4٢ مليون دوالر لدعم 
عمل األونروا، موقفنا متواصل 
ونتمنــى فعــال لألشــقاء فــي 
فلسطني كل االستقرار والتقدم 
واالنتصــار ونتطلــع إلــى أن 
تستأنف عملية السالم ليتحقق 
للشــعب الفلسطيني الشقيق 
آماله وتطلعاته املشروعة بإقامة 
دولــة فلســطينية عاصمتهــا 

القدس الشرقية. 
الرئيــس  وحــول زيــارة 
محمــود عبــاس إلــى الكويت 
وما نتجت عنها من مباحثات، 
قــال ان الزيارة كانت إيجابية 
إلــى  التطــرق  وناجحــة ومت 
دور ودعــم الكويت لألشــقاء 
في فلســطني وكانت مناســبة 
لتكرمي شخصيات كويتية من 
قبــل الرئيس محمــود عباس 
وهو تكرمي مبعث فخر واعتزاز 

لرجال الكويت.
وبشأن موقف الكويت جتاه 
ما يحدث في غزة ومساهمتها في 
مجلس األمن بهذا اخلصوص، 
زاد: نحن نتشاور مع أشقائنا 
في فلسطني من خالل مندوب 
فلسطني في األمم املتحدة وهو 
على تواصل مع مندوب الكويت 
في مجلس األمن ونتواصل أيضا 
مع أصدقائنا في مجلس األمن 
لبلورة موقف داعم لألشقاء في 
غزة وفلسطني ألن ما يحدث في 
غزة من مذابح وجرائم ترتكب 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني، 
وهناك تدمير وأعمال وحشية 
تقوم بها إسرائيل جتاه الشعب 
الفلســطيني، ونحــن ندعــم 
أشــقاءنا في غزة وفلســطني 

بشكل عام.
ومــن جهتــه، اكــد ســفير 
فلســطني لدى الكويــت رامي 
العالقــات بــني  طهبــوب ان 
البلديــن تشــهد مزيــدا مــن 
التقدم وســتبقى راســخة في 
كشــجرة  متجــذرة  األرض 
زيتون فلســطينية وشامخة 
كشجرة نخل كويتية، مشيرا 
إلى رســالتني األولى للرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس 
بقوله ان القدس ليست للبيع 
وحقوق الشــعب الفلسطيني 
ليست للمســاومة، والرسالة 
الثانية من صاحب السمو األمير 
عندما قبل املصحف الشــريف 
القادم من القــدس الذي قدمه 
الرئيــس عباس يــوم الثالثاء 
املاضي لســموه قائال »القدس 

لنا«.
وأضاف طهبوب في كلمته 
ان زيارة الرئيس عباس للكويت 
أتت في هذه الظروف الدقيقة 
التي متر بها منطقتنا بشــكل 
عام وفلســطني بشــكل خاص 
لتؤكد على خصوصية العالقات 
الفلسطينيةـ  الكويتية في كل 
املجاالت ولتؤكد حاجة فلسطني 
دائما لالستماع واالستنارة بآراء 
ونصائح حكيم العرب هذا اللقب 
ما فتئ الرئيس عباس يطلقه 
على ســمو أمير البالد الذي ال 
يألو جهدا في توحيد األمة ولم 
الشمل العربي وتقدمي كل الدعم 

لفلسطني وشعبها.
وأكد طهبوب على ان زيارة 
الرئيس عباس للكويت كانت 
ناجحــة وبامتيــاز علــى كل 
األصعدة وكانت زيارة شــكر 
وتقديــر وعرفــان وامتنــان 

للكويت الشقيقة.
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السفير املصري طارق القوني يقدم التهاني 

سنتخذ اإلجراءات 
القانونية ضد كل من 

يسيء إلى الكويت

الكويت تبرعت 
بـ ٥0 مليون دوالر 

لدعم موازنة السلطة 
الفلسطينية و٤٢ 
مليونًا لـ »األونروا«

 
بعض الدول العربية 

تقدمت بطلبات 
إلعادة فتح سفاراتها 

في دمشق
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