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المبارك: انضمام طائرات »رافال« الفرنسية ألسطول قواتنا الجوية قريبًا
باريسـ  كونا: اكد النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــــيخ جابر املبارك ان العالقات 
الفرنسية ـ الكويتية تنمو بشكل 

متميز.
وأعرب الشيخ جابر املبارك في 
تصريح لـ »كونا« مبناسبة توقيع 
اتفاقية دفاعية بني البلدين امس 
األول عن متنياته بان تسهم هذه 
االتفاقية في تعزيز العالقات بني 

البلدين.
وقال ان »العالقات الفرنسية ـ 
الكويتية تنمو بشكل متميز وأمتنى 
من خالل هــــذه االتفاقية ان تزداد 
العالقات عمقا ومتانة ملا فيه خير 

ومصلحة البلدين الصديقني«.
واضاف ان توقيــــع االتفاقية 
الدفاعيــــة بني الكويت وفرنســــا 
يأتي »امتدادا لالتفاقية الســــابقة 
التــــي وقعــــت ســــنة 1993 وهي 
جتسد أواصر الصداقة والتعاون 
في املجاالت العسكرية كالتدريب 
والتماريــــن املشــــتركة واقتنــــاء 
االسلحة املتطورة الفرنسية متى 
ما تناســــبت واحتياجات القوات 

املسلحة الكويتية«.
وكان النائــــب االول لرئيــــس 
مجلس الــــوزراء ووزير الدفاع قد 
وقع االتفاقية امس االول مع وزير 
الدفاع الفرنســــي هيرفيه مورين 

بني البلدين.
وعبر عــــن تطلعه »للعروض 
الفرنســــية التي ستأتي من خالل 
هذه االتفاقية لدراستها بكل وضوح 
وجديــــة وســــيتم عرضهــــا على 
املؤسسات الدستورية والقانونية 

والبت فيها بأسرع وقت«.
وردا علــــى ســــؤال حول ما مت 
خالل اجتماع الوزيرين اكد الشيخ 
جابر املبــــارك انه مت بحث العديد 

للقيادة السياسية وايضا للقوات 
املسلحة للتبادل االستراتيجي فيما 

بينهم.
واضاف ان االتفاقية جاءت برغبة 
من القيادة السياسية في البلدين 
حيث »اكملنا ما مت االتفاق عليه بني 
القيادات السياسية بالتوصل الى 
اتفاقية دفاعية في اقل من سنة«.

وذكــــر ان االتفاقيــــة اجلديدة 
فيهــــا مرونة للقيادة السياســــية 

تتمتع به من مواصفات.
واعرب الشيخ جابر املبارك عن 
متنياته في ان »نرى قريبا مثل هذه 
الطائرة بالقوات املسلحة في الكويت 
حيث ان املوضوع يدرس بكل مرونة 
وجدية وسيتم عن طريق القنوات 
الدستورية والقانونية للحصول على 
هذه الطائرة وانضمامها السطول 

القوات اجلوية الكويتية«.
وأكد ان فرنسا تتمتع بالعديد 

والتي تهدف الى تقوية العالقات 
بني البلدين وتضــــع اطارا جديدا 
للتعاون الثنائي في ميادين تبادل 
املعلومات واملســــاعدة والتدريب 

وجتهيز القوات املسلحة.
وقال الشــــيخ جابــــر املبارك 
في مؤمتر صحافي مشــــترك مع 
الوزير الفرنسي ان االتفاقية هي 
امتداد لالتفاقية السابقة وتكملة 
لها وتفعيل لدورها وفيها مرونة 

من القضايا االقليمية ومنها ايران 
»ونحــــن ندعو ونتمنــــى ان يتم 
التفاوض النهاء مثل هذه املشكلة 

في منطقتنا«.
وحول املفاوضات بني الكويت 
وفرنسا لشراء الطائرة العسكرية 
الفرنسية من طراز »رافال« اكد 
النائـــب االول لرئيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع ان هناك رغبة 
في شـــراء مثل تلك الطائرات ملا 

وايضا للقوات املســــلحة للتبادل 
االستراتيجي فيما بينهم.

وقال ان االتفاقية »تعطي مرونة 
ووضوحا اكثر للقيادة السياسية 
وتتــــرك املجال واســــعا للتعاون 
االســــتراتيجي للقوات الكويتية 

والفرنسية«.
واعرب عن ســــعادته لتوقيع 
االتفاقيــــة حيث قــــال انها فتحت 
املجاالت للتعاون العسكري والتقني 

من التقنيات وليس مقصورة على 
طائــــرة »رافال« مثــــل منظومات 
القوات البحريــــة والدفاع اجلوي 
والهيليكوبتر قائال انه مت »اعطاء 
الضوء االخضــــر للمختصني في 
البلدين لدراســــة شــــراء طائرات 

الرافال«.
وكان النائــــب االول لرئيــــس 
مجلس الــــوزراء ووزير الدفاع قد 
قام بزيارة الى فرنســــا في مارس 
املاضي حيث قام وفد عسكري مرافق 
بزيارة الى قاعدة »كري« العسكرية 
الفرنسية لالطالع على طائرات من 
طراز »رافال« ومدرعات للمشاة من 

طراز »في بي سي اي«.
مــــن جانبه اكد وزيــــر الدفاع 
الفرنســــي ان االتفاقية تهدف الى 
تقوية العالقات بني فرنسا والكويت 
حيث ستضع اطارا جديدا للتعاون 
الثنائي في ميادين تبادل املعلومات 
واملساعدة والتدريب وجتهيز القوات 
املسلحة. وأكد اهتمام بالده بأمن 
واستقرار منطقة اخلليج قائال ان 
فرنسا صديقة لدول املنطقة حيث 

تاتي االتفاقية في هذا االطار.
يذكر ان الكويت كانت قد وقعت 
مع فرنســــا اتفاقية دفاعية في 18 
أغسطس 1992 تنظم سبل الدفاع 
عن سيادة الكويت واستقاللها في 

حال تعرضت العتداء خارجي.

أكد أن الموضوع تتم دراسته بكل مرونة وجدية عبر القنوات الدستورية والقانونية

السيد محمد باقر املهري

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه نظيره الفرنسي هيرفيه مورين الشيخ جابر املبارك خالل املؤمتر الصحافي املشترك مع وزير الدفاع الفرنسي

الشيخ مبارك الدعيج خالل زيارته متحف اجليش اجلزائريالشيخ مبارك الدعيج خالل توقيع االتفاقية مع ناصر مهل

توقيع اتفاقية تعاون إعالمي بين »كونا« و»واج«

اجلزائرـ  كونا: أكد رئيس مجلس اإلدارة املــدير العــام 
لـ »كونا« الشيخ مبارك الدعيج دعم الكويت لإلعالم العربي 

ولكل تواصل بني مختلف الدول العربية.
وقال الشــــيخ مبــــارك الدعيج في تصريــــح لـ »كونا« 
والتلفزيون اجلزائري الرسمي قبل مغادرته اجلزائر في 
ختام زيارة رسمية استمرت يومني تلبية لدعوة من وكالة 

االنباء اجلزائرية )واج(.
»ان ما يهمنا كإعالم عربي هو تدعيم العالقات بني البلدين 
وعلى الرغم من أن هذه الزيارة كانت قصيرة إال أنها ستكون 
بداية لعمل كبير بني الوكالتني في املجال اإلعالمي املتميز«. 
وكانت وكالتا األنباء الكويتية )كونا( واجلزائرية )واج( 

وقعتا امس اتفاقية تعاون إعالمي بينهما.
ووقع الشــــيخ مبارك االتفاقية مع املدير العام لوكالة 
األنباء اجلزائرية )واج( ناصر مهل وبحضور كاتب الدولة 
لدى الوزير األول اجلزائري املكلــــف باالتصال عز الدين 
ميهوبي وســــفيرنا لدى اجلزائر سعود الدويش ورئيس 

قسم العالقات الدولية في »كونا« عصام الرويح.
وعبر الشيخ مبارك في تصريح لـ »كونا« على هامش 
حفل التوقيع عن ســــعادته بتوقيع هــــذه االتفاقية »التي 

ستدعم عمل الوكالتني خلدمة االعالم في كال البلدين«.

وشدد الشــــيخ مبارك على أهمية تبادل الزيارات بني 
اجلانبــــني من أجل تعزيز التعــــاون واخلبرات بني كوادر 
الوكالتني. مــــن جانبه اعتبر املدير العــــام لوكالة األنباء 
اجلزائرية )واج( ناصر مهل فــــي تصريح مماثل ان هذه 
االتفاقية تشــــكل بداية للتعاون بني اجلزائر والكويت في 
املجال االعالمي وتعزيــــز التبادل االخباري بني الوكالتني 
السيما ان »وكالة األنباء الكويتية من الوكاالت القوية في 

حضورها اإلعالمي العربي«.
وتنص االتفاقية على أن يتلقى كل من الطرفني األخبار 
من الطرف اآلخر عبر الوسائل الفنية املتوافرة باالضافة الى 
تعهد الطرفني بتقدمي التسهيالت الضرورية ملراسليهما أثناء 
قيامهما بواجبهما اإلعالمي واملساعدة في متابعة التطورات 
واألحداث في البلدين وخالل تغطية زيارات مسؤولي البلدين 

والتنسيق في مواقف الطرفني باالجتماعات املشتركة.
كما يدرس الطرفان إمكانية تبادل النشــــرات والكتب 
واملعلومــــات واملواد األرشــــيفية واخلبــــرات في مجاالت 
نشاطاتهما باالضافة الى تدريب املوظفني في املجال املهني 
وتبادل الزيارات بني املســــؤولني والعاملني في الوكالتني 
ليســــتفيد كل طرف من خبرات الطرف اآلخر في مختلف 

املجاالت.

مــــن جهة أخرى، قدم كاتب الدولــــة لدى الوزير األول 
اجلزائري املكلف باالتصال عز الدين ميهوبي درعا تذكارية 
للشيخ مبارك داعيا الى تعزيز التعاون اإلعالمي بني اجلزائر 

والكويت فيما يخدم الشعبني والبلدين.
وقام رئيس مجلس اإلدارة املدير العام لـ »كونا« الشيخ 
مبارك الدعيج امس بزيارة الى مقر متحف اجليش بأعالي 

العاصمة اجلزائرية وذلك في إطار زيارته للجزائر.
ورافق الشيخ مبارك في زيارته للمتحف مدير العالقات 
الدولية في الوكالة عصام الرويح وســــفيرنا في اجلزائر 
سعود الدويش ونائب الرئيس املدير العام لوكالة االنباء 

اجلزائرية )واج( الهادي بن يخلف.
واطلع الشيخ مبارك على تفاصيل الثورة التحريرية 
اجلزائرية وما عاناه الشــــعب اجلزائري خالل تلك الفترة 
كما تلقى الشــــيخ شــــروحات مفصلة عن فترات متعاقبة 

للتاريخ اجلزائري الثوري.
وسجل الشيخ مبارك كلمة في السجل الذهبي املخصص 
للشخصيات الهامة التي تزور اجلزائر وتزور املتحف كما 

ترحم على أرواح شهداء الثورة اجلزائرية التحريرية.
وأهدت إدارة املتحف الشيخ مبارك درعا تذكاريا مبناسبة 

زيارته.

على هامش زيارة مبارك الدعيج إلى الجزائر

»الهالل األحمر«: المساعدات العاجلة 
لليمن تعبر منفذ )الوديعة( السعودي

كونا: قال رئيس بعثة جمعية الهالل األحمر في اليمن مســــاعد 
العنزي ان املساعدات الكويتية العاجلة من مواد االغاثة للمتضررين 
من االحداث الداخلية في اليمن عبرت منفذ الوديعة في السعودية 

متوجهة الى العاصمة صنعاء.
وقال العنزي في اتصال هاتفي مع »كونا« أمس ان هذه املساعدات 
االغاثية العاجلة »جاءت بناء على توجيهات ســــامية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وبقرار من مجلس الوزراء يدعو 
إلرسال إغاثة عاجلة لليمن بسبب األحداث الداخلية حيث مت ارسال 

الدفعة األولى من املساعدات الى األشقاء هناك«.
وأضاف ان الدفعة األولى من املســــاعدات ارســــلت بواسطة 10 
شــــاحنات محملة مبواد اغاثية مختلفة مــــن اخليام ومواد غذائية 

متنوعة مبرافقة عدد من متطوعي اجلمعية.
وأشــــاد بجهود رئيس اجلمعية برجس البرجس بإشرافه على 
ارسال املساعدات مؤكدا »ان هذا التحرك من خالل »الهالل األحمر« 
يبقي الكويت دائما ضمن الدول السباقة في تقدمي املساعدات اإلنسانية 
لألشقاء في اليمن«. وقال العنزي انه مت التنسيق مع سفارتنا لدى 
اليمن من خالل السفير سالم الزمانان إليصال املساعدات للجهات 
املختصة. وأشاد بجهود األشقاء في السعودية ومنهم جمعية الهالل 
السعودي التي سهلت مهمة جمعية الهالل االحمر من خالل تسخير 
كافة االمكانيات للشاحنات الكويتية احململة باملواد االغاثية إليصالها 
الى اليمن. وأكد بــــذل اجلمعية كل ما متلكه من جهد وامكانات في 
سبيل إيصال املســــاعدات الى املتضررين في اليمن وذلك في اطار 
حرصها على دعم كافة اجلهــــود الرامية الى تخفيف املعاناة عنهم 
نتيجــــة االحداث الداخلية. وأضاف ان املتطوعني سيســــخرون كل 
طاقاتهم إليصال املساعدات الى احملتاجني اليها بأسرع وقت ممكن 
وأفضل وســــيلة ممكنة لضمان تكامل العمل االنساني الذي يطمح 

اليه »الهالل األحمر« وسائر الشعب الكويتي.

رئيس األركان يزور القوات المشاركة
 في تدريبات »النجم الساطع« في مصر

المهري أدان العملية اإلرهابية في بلوشستان
ونستنكر ما قامت به مجموعة 
جند الشـــيطان نطالب جميع 
دول العالـــم، خصوصا الدول 
االسالميــة والعربية بشجب 
وادانـــة هـــذا العمل االجرامي 
مجلـــس  ان  كمـــا  البشـــع، 
الوزراء أدان هـــــذه العمليــة 

االرهابية.
ان السكوت على هذه اجلرمية 
النكراء يعد مشاركة ومساهمة 
في هـــذه املجزرة الوحشـــية 
والســـاكت عن احلق شيطان 
اخرس، وأخيرا نقول ان هذه 
اجلماعات االرهابية ال صلة لها 
باالسالم أصال واالسالم بريء 
منهم متامـــا كاخلوارج لعنهم 

اهلل في الدنيا واآلخرة.

اعداء االسالم والثورة االسالمية 
في ايران.

اننـــا اذ نشـــجب ونديـــن 

 القاهرة ـ خديجة حمودة
علمت »األنباء« من مصدر عســــكري مسؤول 
ان رئيس األركان الفريق الركن فهد األمير وصل 
االسكندرية ليتفقد القوات الكويتية املشاركة في 
التدريبات العسكرية »النجم الساطع 2009«، ومن 
املنتظر ان يحضر املرحلة األخيرة من التدريبات 
مبدينة احلمام املصرية بالساحل الشمالي. وأضاف 
املصدر فــــي تصريحات خاصة لـــــ »األنباء« ان 
وفدا كويتيا رفيع املســــتوى سيشــــارك في هذه 

الزيارة.
وعلى جانب آخر، أعلن العميد الركن محمد خالد 
اخلضر قائد القوة الكويتية ان القوات الكويتية 
تشارك في هذه التدريبات منذ عام 1997 حيث تتم 
كل عامني، وقد شارك فيها هذا العام 12 دولة هي: 

مصر والكويت وأميركا وايطاليا وفرنسا وأملانيا 
واليونان واجنلترا واألردن وباكستان وتركيا، وأكد 
ان الكويت حريصة على االشتراك في هذه التدريبات 
التي تعتبر األضخم على مســــتوى العالم، وذلك 
لالطالع على الفكر العسكري املختلف لدول ذات 
مدارس عسكرية لتحقيق أعلى معدالت االستفادة 
وتبادل اخلبرات مع الدول املشاركة والتعرف على 
أحدث األسلحة واملعدات وإكساب األفراد مهارات 
وفنيات قتالية جديدة في تنفيذ املهام القتالية في 
إطار تطوير اجليش، حيث ميثل املشاركة مع جيوش 

الدول املتقدمة عنصرا مهما في التطوير.
وأشار العميد اخلضر الى ان القوات الكويتية 
تشــــارك مبجموعة سرية مع قيادة كتيبة في كل 

األنشطة املوجودة بتدريبات النجم الساطع.

أصدر سماحة السيد محمد 
باقر املهري وكيل املرجعيات 
الدينية في الكويت بيانا حول 
العملية االرهابية في بلوشستان 

االيرانية هذا نصه:
قامـــت مجموعـــة ارهابية 
مرتبطة بخارج ايران تطلق على 
نفسها جند اهلل بعملية ارهابية 
ومجزرة وحشية راح ضحيتها 
مجموعة من االبرياء من السّنة 
والشيعة تنفيذا ملؤامرات اعداء 
االسالم االصيل واعداء الوحدة 
االسالمية في الوقت الذي كان 
الســـني جالســـا بجنب أخيه 
الشـــيعي بكل محبة واحترام 
يســـعون للتقـــارب احلقيقي 
بينهما حتى يغلقوا االبواب أمام 

د.فاضل صفر

صفر وّقع اتفاقيتين لصيانة الطريق اإلقليمي 
وتحسين البنية التحتية لجليب الشيوخ

املناقصـــات وكذلك  ووثائـــق 
املرحلة الثانية وهي االشراف 
على التنفيذ )اختياري( ألعمال 
حتسني البنية التحتية جلليب 

الشيوخ )املرحلة 13(.
من جانـــب آخر، وقع وزير 
الدولة  العامة ووزير  األشغال 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
عقـــد صيانـــة عامـــة للطرق 
والساحات في محافظة اجلهراء 
العقد 2.757.000  وتبلغ قيمة 
الى ان  د.ك، وجتدر اإلشـــارة 
أعمـــال العقـــد تشـــمل أعماال 
إنشـــائية صغيـــرة وصيانة 
عامة للطرق والســـاحات مبا 
فيها الطرق والساحات املؤقتة 
ومواقف السيارات وقطوعات 
اخلدمـــات واألعمـــال الطارئة 
واملتفرقـــة ومجـــاري األمطار 
البحـــر واألرصفة  ومخـــارج 
ملواقع مختلفة ومتفرقة ويشمل 
كذلك الطرق والساحات داخل 
مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب 
مستلزمات الصيانة العامة كما 
يحددها قطاع هندسة الصيانة 
وذلك طبقا للشروط واملواصفات 

ألعمال العقد.

البنية  أعمـــال حتســـني  على 
التحتيـــة جلليـــب الشـــيوخ 
املرحلة 13 وتبلغ قيمة االتفاقية 
922.867 د.ك ألعمـــال املرحلة 
األولى )الدراســـة والتصميم( 
3.726.465 د.ك ألعمال املرحلة 
الثانية )اختياري( اإلشراف على 

التنفيذ.
ان  الى  وجتـــدر االشـــارة 
العقد تشـــمل جميع  أعمـــال 
الالزمة  اخلدمات االستثمارية 
للمرحلة األولى وهي الدراسة 
والتصميم وإعداد مســـتندات 

في إطار جتديـــد وصيانة 
خدمات ومرافق وزارة األشغال 
العامة مبا يكفل تطوير ورفع 
كفـــاءة تلـــك اخلدمـــات، وّقع 
وزير األشـــغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر اتفاقيتني، األولى: دراسة 
وتصميم واإلشراف على تنفيذ 
وصيانة الطريق االقليمي )اجلزء 
اجلنوبيـ  املرحلة األولى( وتبلغ 
قيمة االتفاقية 2.881.893.830 د.ك 
ألعمال املرحلة األولى )الدراسة 
والتصميم(، في حني تبلغ اعمال 
املرحلة الثانية )اإلشراف على 
التنفيذ( 3.954.233.650 د.ك.

وجتدر االشارة الى ان أعمال 
العقد تشمل كل اخلدمات األحدث 
الالزمة للمرحلة األولى، وهي 
الدراســـة والتصميـــم وإعداد 
املناقصات  مستندات ووثائق 
الثانية وهي  وكذلك املرحلـــة 
االشراف على التنفيذ )اختياري( 
ألعمال تنفيذ وصيانة الطريق 
االقليمـــي )اجلـــزء اجلنوبيـ  

املرحلة األولى(.
اما االتفاقيـــة الثانية، فهي 
دراســـة وتصميم واإلشـــراف 

السفير عبداهلل املراد لدى لقائه علي التريكي

المراد نقل دعوتين من رئيس الوزراء
 إلى التريكي وبان كي مون لزيارة البالد

األمم املتحدة ـ كونا: قـــام مندوبنا الدائم لدى 
االمم املتحدة السفير عبداهلل املراد بتقدمي دعوتني 
لزيارة الكويت من ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد الى كل من رئيس اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة علي التريكي والسكرتير العام 
بان كي مون. وفي تصريح لـ »كونا«، قال سفيرنا 

املراد ان رئيس اجلمعية قبل الزيارة بكل ســـرور 
وانه ســـيلبيها في اقرب فرصـــة ممكنة. واضاف 
سفيرنا ان التريكي اشاد مبناقب سمو الشيخ ناصر 
احملمد كونه كان عميد الديبلوماسيني وتوسط بني 
االخوان العرب، مع التشديد على متانة العالقات 

العربية ـ العربية.

االتفاقية الدفاعية مع فرنسـا امتداد للسـابقة ومكملة لها وتفعيل لدورها والعالقات بين البلدين تنمو بشـكل متميـز ونتمنى أن تزداد عمقًا


