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رئيس األركان الفرنسي الفريق أول ادوارد غييو متحدثا في املؤمتر الصحافي

رئيس األركان الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد مستقبال الفريق أول إدوارد غييو

رئيس األركان العامة للجيوش الفرنسية أكد أنها تعد من أحدث الطائرات بشهادة طيارين كويتيين وخبراء عالميين

قانونية »الكويتية ـ المصرية« استعرضت العالقات التعاقدية مع األفراد والمؤسسات والجهات
القاهرة ـ كونا: عقدت جلنة الشؤون 
القانونية والقضائية املنبثقة عن اللجنة 
العليــــا الكويتيــــةـ  املصرية املشــــتركة 
اجتماعات دورتها الـ 15 أمس والتي تستمر 

ملدة يومني.
وترأس اجلانــــب الكويتي في الدورة 
وكيل وزارة العدل الكويتي باإلنابة د.محمد 
األنصاري، فيمــــا ترأس اجلانب املصري 
مســــاعد وزير العدل لشــــؤون التشريع 

املستشار عمر شريف.
وقال د.األنصاري في تصريح لـ »كونا« 
عقب االجتماع ان اللجنة الفرعية املشتركة 

املكونة من كبار مسؤولي وزارتي العدل 
في مصر والكويت تقوم بشــــكل دوري 
مبخاطبة الوزارات والهيئات واملؤسسات 
العامــــة واخلاصة لعــــرض الصعوبات 
التي تواجهها في عالقاتها التعاقدية مع 
األفراد واملؤسســــات أو اجلهات املصرية 

املختلفة.
وأشاد باجلهود التي تبذلها سفارتنا 
في القاهرة بهذا اخلصوص وعلى رأسها 
السفير د.رشــــيد احلمد واملستشار عمر 
الكندري ورئيس الشؤون القنصلية في 
السفارة مشعل املنصور ورئيس املكتب 

الصحي د.منصور صرخوه.
وكشف األنصاري عن أن اللجنة تعرضت 
لصعوبات ومشاكل قانونية وإدارية تواجه 
الكثير من الكويتيني عند اتخاذ إجراءات 
تســــجيل عقاراتهــــم وأمالكهم في مصر، 
موضحا ان اللجنة ذللت هذه الصعوبات 
بعد دراستها من قبل اجلانبني بالتنسيق 
مع اإلدارة العامة للشهر العقاري في مصر، 
ما نتج عنه تخفيض رســــوم التسجيل 
العقاري بالنسبة ملواطني الكويت. وأشار 
األنصاري في هذا اإلطار الى أن مســــاعد 
العقاري  العدل املصري للتسجيل  وزير 

أبدى استعداده ملقابلة أي مواطن كويتي 
تواجهه مشكلة بهذا الشأن. وعلى صعيد 
آخر أكد انه مت حل مشكلة شركة »لوتس« 
للطيران التي ميلكها رجال أعمال من الكويت 
واستأنفت رحالتها بعدما كانت السلطات 
املصرية قد قررت منع طائراتها من العمل. 
وأضاف انه مت أيضا حل مشكلة احتجاز 
سلطات الطيران املصرية لطائرة متلكها 
شركة »أالفكو« الكويتية لتأجير الطائرات 
لعدم سداد شركة »شروق للطيران« قبل 
تصفيتها األقساط املستحقة عن استئجار 
تلك الطائرة. ولفت األنصاري الى أن جلنة 

الشؤون القانونية والقضائية الكويتيةـ  
املصرية املشتركة منذ إنشائها أخذت على 
عاتقها تذليل أي عقبات قانونية أو قضائية 
لرعايا الدولتني مبا لها من صالحيات في 
هذه املجاالت، فجــــاءت اجنازاتها واجهة 
مشرقة ومنوذجا لالرتقاء بالعمل القانوني 
املشــــترك بني البلدين. وذكــــر ان اللجنة 
ناقشت بعض املشكالت التي تتعلق مبسائل 
األحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها 
كويتي اجلنسية واآلخر مصريا فيما يتعلق 
بدعوى إثبات النسب أو إثبات الزواج أو 

طلب النفقة.

 عرضنا علـى الكويت اسـتبدال طائرات »ميـراج F1« بالـ »رافال«

   انتهينا من مرحلة التقييم ولكن »التفاوض« و»االتفاق« مازاال قيد الدراسة
 الحكومة الفرنسـية ستكون مراقباً ومنفذاً للصفقة وبأسعار معقولة

 لم آت للكويت كي آخذ القرار من الحكومة الكويتية فهي التي تملك التوقيع

 باريـس بصدد وضـع المواصفـات النهائية لالتفاق مـع اإلمارات 
ودخلنـا التفـاوض النهائي مـع البرازيل وإقنـاع الهند بالــ »رافال«

 أدعو وسائل اإلعالم لرمي ما نشر عن الطائرات الفرنسية في سلة 
المهمالت ونرفـض أي انتقاص من التقنية التي تتمتـع بها الـ »رافال«

مباحثات كويتية ـ فرنسية رسمية لتفعيل
االتفاقية العسكرية في التدريب والتعاون

اس��تقبل رئيس االركان العام��ة للجيش الفريق الركن 
احمد اخلال��د مبكتبه صباح امس رئي��س االركان العامة 
للجيوش الفرنسية الفريق اول ادوارد غييو والوفد املرافق 
له، حيث جرت للضيف مراس��م االس��تقبال الرسمية، ثم 
صافح الضيف مستقبليه اعضاء مجلس الدفاع العسكري، 
بعدها عقدت جلسة مباحثات رسمية بني اجلانبني الكويتي 
والفرنس��ي. ترأس االجتماع من اجلانب الكويتي رئيس 
االركان وم��ن اجلانب الفرنس��ي الفريق اول غييو، حيث 
اس��تعرض اجلانبان وجهات النظر ح��ول التعاون الثنائي 
وتوثي��ق الروابط بني البلدين الصديقني وتفعيل االتفاقية 
العسكرية في مجاالت التدريب والتعاون العسكري ومناقشة 

مواضيع التمارين املشتركة وسبل تفعيلها وتطويرها بني 
البلدين الصديقني.

حضر مراس��م االستقبال سفير اجلمهورية الفرنسية 
لدى البالد جان رينيه جيان هذا وعقد غييو مؤمترا صحافيا 
تطرق خالله ال��ى اهمية التعاون العس��كري في مجاالت 
التدريب والتمارين املشتركة بني البلدين الصديقني تفعيال 
لالتفاقيات العسكرية املبرمة بني اجلانبني، حيث اشاد الفريق 
غييو مبستوى التعاون الكويتي � الفرنسي في كل املجاالت 
العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها. واقام رئيس االركان 
في وقت الحق حفل غداء في فندق الريجنسي على شرف 

غييو والوفد املرافق.

عبدالهادي العجمي
أكـــد رئيـــس األركان العامة 
للجيوش الفرنسية الفريق ادوارد 
غييو ان صفقـــة طائرة الرافال 
الفرنسية التزال قيد الدراسة من 
قبل احلكومة الكويتية وهي صفقة 
بني حكومتني نافيا وجود وسطاء 
إلبرام هذه الصفقة، وأوضح ان 
الرافال تعد من احدث الطائرات 
في العالم وبشهادة جميع اخلبراء 
وبشهادة ايضا طيارين كويتيني 

جربوا هذه الطائرات.
وأضاف غييو الذي كان يتحدث 
في مؤمتر صحافي عقد في وزارة 
الدفاع ظهر امس بعد االنتهاء من 
جلسة املباحثات الرسمية التي 
عقدها مع النائب االول لرئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير الدفاع 
املبارك وبحضور  الشيخ جابر 
رئيـــس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد 
»ان حكومة بالده عرضت على 
الكويت امكانية استبدال طائرات 
»ميراج f1« فرنسية الصنع والتي 
متتلك الكويت عددا منها بطائرات 
رافال احلديثة، مشـــيرا الى ان 
الكويتيـــة التزال في  احلكومة 

مرحلة دراسة هذا العرض.
وكشف غييو ان هذه الصفقة 
ستتم بكل شفافية ودون وجود 
وسطاء بهذا االمر، مؤكدا على ان 

التي ترتبط مع فرنسا بعالقات 
جيدة وفي جميع املجاالت السيما 
العسكرية، مشيرا الى ان وزيري 
دفاع البلدين قاما بتجديد االتفاقية 
الدفاعية بني الكويت وفرنسا العام 
املاضي والتي دخلت حيز التنفيذ 

منتصف شهر مارس املاضي.
وأوضـــح ان املباحثـــات مع 
اجلانب الكويتي شـــملت سبل 
تعميـــق العالقـــات وتطويرها 
اللقاءات املشـــتركة  وذلك عبر 
وحتليل األوضـــاع في املنطقة 
والعالم اضافة الى اجراء متارين 
عسكرية مشـــتركة بني البلدين 
مثلما حدث العام املاضي قوات 
درع اخلليج، الفتا الى ان بالده 
مهتمة بعمليات تدريب ضباط 
اجليش الكويتي وتزويد اجليش 

باملعدات الفرنسية العسكرية.
وعن لقائه بصاحب الســــمو 
األمير وسمو رئيس مجلس الوزراء 
قال غييو: كان لي الشــــرف بلقاء 
صاحب السمو األمير وسمو رئيس 
الــــوزراء والنائب األول  مجلس 
لرئيس مجلس الــــوزراء ووزير 
الدفاع وقد الحظت ان هناك تطابقا 
في وجهات النظر حول ما تتعرض 
له املنطقة، مؤكدا حرص صاحب 
السمو األمير كما الرئيس الفرنسي، 
علــــى تطوير وتنميــــة العالقات 

واعطائها زخما جديدا.

احلكومة الفرنسية ستكون مراقبا 
ومنفذا لهذه االتفاقية وبأسعار 
معقولـــة، موضحا ان هناك من 
يشكك في قدرة طائرات الرافال 
الكويت وفدا فنيا  التي أرسلت 
للتحقق من قـــدرات وامكانيات 
هـــذه الطائرة وان قـــرار ابرام 
الصفقة والتوقيع عليها يرجع 
في النهاية الى احلكومة الكويتية، 
الفتا الى ان وجوده في الكويت 
القرار عن احلكومة  ليس ألخذ 
الكويتية ألنها هي من ميلك حق 

التوقيع على الصفقة آمال ان يتم 
التوقيع على هذه الصفقة بأسرع 

وقت ممكن. 
وقـــال غييـــو ان احلكومة 
الفرنســـية ســـتقوم بنشر هذا 
النـــوع من الطائـــرات احلديثة 
على األراضي االماراتية نهاية هذا 
العام، متمنيا ان يتسع التعاون 
في هذا املجال مع اجلانب الكويتي 
وفي أســـرع وقت، ومشيرا الى 
الفرنســـي  الرئيس  ان حيوية 
ســـاركوزي والذي زار الكويت 

العـــام املاضي وحتـــدث خالل 
الزيارة هي التي دعت الى احلديث 
عن احتمال توقيع صفقه الرافال 
نهاية العام املاضي وذلك رغبة 
منه في تنمية وتطوير التعاون 

العسكري بني البلدين.
وأوضح غييو ان الصفقة متر 
مبرحلتني أساسيتني األولى هي 
مرحلة التقييم والتي وصلت الى 
نهايتها واألخرى مرحلة االتفاق 
والتفاوض والتي لم تدخل حيز 
الدراسة بعد آمال ان تتخذ خطوات 

سريعة بهذه اخلصوص. 
وعـــن الـــدول التـــي وقعت 
اتفاقيات مع احلكومة الفرنسية 
للتـــزود بطائـــرات الرافال قال 
»لـــن اعطيكم أي خبر تفصيلي 
بهذا املوضوع ولكن أحتدث عن 
وقائع تدل على ان فرنســـا في 
مرحلة التفـــاوض النهائية مع 
البرازيل ولن اعطـــي أي ارقام 
حول هذه الصفقة الن هذا االمر 
يرجع للحكومة البرازيلية كما ان 
احلكومة الفرنسية بصدد وضع 

املواصفات النهائية لالتفاق مع 
دولة االمارات العربية املتحدة، 
واحلكومة الفرنسية في مرحلة 
التنافس واقناع الهند في اقتناء 

هذه الطائرات«. 
ودعا غييو وسائل االعالم الى 
رمي كل ما ينشـــر عن موضوع 
الطائرات الفرنســـية في ســـلة 
املهمـــالت، رافضـــا أي انتقاص 
التـــي تتمتع بها  التقنيـــة  من 
هذه الطائرة الفرنسية احلديثة 
العاملية  واملشهود لها بالقدرات 

من قبل كل من تعامل معها. 
وعن فحـــوى زيارته للبالد 
ولقائه باملسؤولني الكويتيني قال 
غييو: لقد تسلمت قيادة اركان 
اجليش الفرنسي منذ شهر ونصف 
الشـــهر فقط وارتأيت ان اقوم 
بزيارات لدول صديقة وحليفة 
لها عالقـــات طيبة ومتميزة مع 
فرنسا ولكن ال ميكنني ان اقوم 
بزيارة 200 دولة صديقة وعضوة 
في األمم املتحدة اال انني اخترت 
الكويت  10 دول صديقـــة منها 

السفير الپولندي استقبل المعزين في مقر السفارة

شفيدو: كاتشينسكي زعيم بارز 
ورحيله خسارة كبرى لپولندا

بشرى الزين
أعرب ســـفير پولندا لدى الكويت ياشوش شـــفيدو عن حزنه 
العميق للحـــادث األليم الذي ألم ببالده بوفـــاة الرئيس الپولندي 
ليخ كاتشينســـكي وقرينه وعدد كبير من املســـؤولني السياسيني 
والعســـكريني الپولنديني. وأضاف شفيدو في تصريح لـ »األنباء« 
أمس لدى فتح ســـجل التعازي في مقر الســـفارة ان فقدان الرئيس 
ومرافقيه اثر حتطم الطائرة التي كانت تقله الى مدينة سمولنسك 
الروســـية هو خسارة كبرى وكارثة لم يعرفها تاريخ پولندا. وذكر 
ان الرئيس الراحل كان زعيما بـــارزا في املعارضة الپولندية أثناء 
احلكم الشيوعي السابق، حيث اعتقل عدة مرات عندما كانت السلطات 
الشـــيوعية متارس ضغطا شديدا على املعارضة الدميوقراطية في 

مراحل حكمها األخيرة هذا العام 1989.
وأضاف ان پولندا تواجه نتائج هذه الكارثة بكل ألم وحزن، مشيرا 
الى ان املوت قدر، اال ان األشـــخاص الذين قتلوا في حتطم الطائرة 
لن جند أشخاصا آخرين مثلهم، مبينا ان الرئيس الپولندي الراحل 
كاتشنسكي كان يحظى باحترام وتقدير كبيرين داخليا وخارجيا.

وأوضح شـــفيدو ان احلياة السياسية في پولندا مستمرة إال ان 
األمر يتطلب تولي احلكم من طرف رئيس الغرفة السفلى في البرملان 
ومن واجباته إعالن موعد إلجراء انتخابات مبكرة في غضون شهرين 
وفقا ملا ينص عليه الدستور الپولندي، الفتا الى ان احلياة السياسية 

تسير في مجراها رغم الظروف األليمة التي متر بها پولندا.

سفير بنني معزيا

القائم باألعمال للمنظمة الدولية للهجرة إميان عريقات تسجل كلمة تعزية

غييو: ال وسطاء في صفقة الـ »رافال« والكويت مازالت تدرس إتمامها


