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صاحب السمو يهنئ الرئيس الفرنسي
مبناسبة العيد الوطني لبالده

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
إميانويل ماكرون رئيس 
الفرنســية  اجلمهوريــة 
الصديقــة، عبــر فيهــا 
سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية 
وللجمهورية الفرنســية 
الـصـديـــق  وشـعـبهـــا 
دوام التقــدم واالزدهــار 
وللعالقــات املتميزة بني 
البلدين الصديقني املزيد 

من التطور والنماء.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ولي العهد بعث ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس الفرنسي بالعيد الوطني

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
إميانويل ماكرون رئيس 
الفرنســية  اجلمهوريــة 
الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
متمنيا لــه وافر الصحة 

والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رئيس الوزراء يهنئ 
الرئيس الفرنسي 

بالعيد الوطني

بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة إلى 
رئيس اجلمهورية الفرنسية الصديقة 
إميانويل ماكرون مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.

سمو الشيخ صباح اخلالد

«التربية»: ٦ ماليني و١٩٦ ألف دينار
عقد النظافة ملدارس اجلهراء

عبدالعزيز الفضلي

أبرم وكيل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب عقد أعمال 
النظافة ملــدارس ومباني 
منطقة اجلهراء التعليمية 
مع الشركة املختصة مببلغ 
إجمالــي مقــداره ٦ ماليني 
و١٩٦ ألــف دينــار وملدة ٣ 
سنوات بدءا من األول من 
سبتمبر املقبل، وذلك بعد 
أن جنح وكيل القطاع املالي 
يوسف النجار في متابعة 

إجراءات موافقات اجلهات الرقابية طوال 
الفتــرة املاضيــة. وتضمن العقــد، الذي 
تلقت «األنباء» نســخة منه، أن «الطرف 
األول يلتزم بتســديد مستحقات الطرف 
الثاني على دفعات طبقا للمادة (١٠) من 
الوثيقة (٢-١) من وثيقة الشروط اخلاصة 
ووفقا لطريقة وضوابط صرف الدفعات 
الواردة باملادة (٣) من الوثيقة (٥/١) ملحق 
الشروط اإلضافية، ودون إخالل بطريقة 
وضوابط صــرف الدفعات وفقــا للوارد 
باملادتني املشار إليهما يدفع للطرف الثاني 
مبلغا وقدره (٢٧٦/٦٫١٩٦٫٠٦٥ د.ك) (فقط 
ســتة ماليني ومائة وستة وتسعون ألفا 
وخمســة وســتون دينارا كويتيا و٢٧٦ 
فلســا ال غير) نظير قيامــه بتنفيذ كافة 
أعمال النظافة موضوع العقد، وذلك طبقا 
للشروط املنصوص عليها في مستندات 
العقد، وال يحــق للطرف الثاني املطالبة 
بــأي مبالغ أخرى إضافيــة خالف املبلغ 

اإلجمالي املتعاقــد عليه، وذلك حتت أي 
بند أو مســمى أيــا مــا كان، إال في حالة 
تعديل العقــد بالزيادة وفقا للمنصوص 
عليه بالوثيقة (٢-١) الشــروط اخلاصة 

للمناقصة موضوع العقد.
كما نص العقد على ضرورة التزام الطرف 
الثاني بتنفيذ األعمال املتعاقد عليها خالل 
املدة اإلجمالية للعقد املتمثلة في (٣٦) ستة 
وثالثني شهرا للمواقع - و(٣٠) ثالثني شهرا 
للمدارس، وال حتتسب من بينها مدة/ مدد 
التأخير في بدء تنفيذ أعمل النظافة املتعاقد 
عليها على أن تبدأ مباشرة العمل وفقا للمدة 
اإلجماليــة املذكورة أعاله لتنفيذ وجتهيز 
أعمال التنظيف واخلدمات ملدارس ومواقع 
الوزارة في منطقة اجلهراء التعليمية من 
تاريخ ١/٩/٢٠٢٢ ولغاية تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٥ 
ويحق للوزارة متديد العقد ملدة سنة بذات 
الشــروط واألســعار املتعاقــد عليها دون 

اعتراض الطرف الثاني.

أبرمه د.اليعقوب مع الشركة املختصة ويبدأ من سبتمبر وميتد إلى ٣ سنوات

يوسف النجار د.علي اليعقوب

غوتيريش: دور إيجابي للكويت في املنطقة 
وهي تدعم عمل منظمة األمم املتحدة في مختلف املجاالت

التشكيلي عادل املشعل 
رائد للعطاء بالوطن العربي

حضر حفالً وداعياً للسفير منصور العتيبي مبناسبة انتهاء مهمته كمندوب للبالد لدى املنظمة األممية

الفنان عادل املشعل يتسلم درع التكرمي

عبداهللا شاهد يلقي كلمة خالل حفل التوديع في مقر وفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير العتيبي مع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش

الزميلة هناء الســيد تتســلم درع تكرمي «األنباء» من د.محمد احلوسني 
ود.شفيقة العامري

نيويــورك - «كونــا»: أكد 
منــدوب الكويــت الدائــم لدى 
األمم املتحدة الســفير منصور 
عياد العتيبــي العالقة املميزة 
واخلاصة التــي جتمع الكويت 
باألمم املتحدة، مشــيرا إلى أن 
هذه الشراكة شهدت تطورا كبيرا 
خالل األعوام املاضية وتعاونا 
وثيقــا فــي مجــاالت مختلفــة 
السيما في مجال السلم واألمن 
واملجالني اإلنساني والتنموي. 
جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الذي 
جمع الســفير العتيبي باألمني 
العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتيريش مبناسبة انتهاء فترة 
مهمة السفير العتيبي كمندوب 
دائم للكويت لدى األمم املتحدة 
في نيويــورك. وذكر الســفير 
العتيبي لـ «كونا» انه تشــرف 
بالعمل بتمثيل الكويت في األمم 
املتحدة فــي نيويورك والدفاع 
عن مصاحلها، فيما أعرب لألمني 
العام خالل اللقــاء عن امتنانه 
للدعــم الــذي تلقــاه منه خالل 
الســنوات املاضيــة وتعاونــه 

وتنسيقه الوثيقني.
وجّدد دعــم الكويت القوي 
لعمــل األمم املتحــدة والنظــام 
الدولي متعدد األطراف ودعمها 
لألمني العام في واليته الثانية 
ولرؤيته الــواردة في «خطتنا 
املشــتركة» والتي تعد خارطة 

الطريق للعمل األممي للسنوات 
املقبلة. وشدد على أن الكويت 
ســتنخرط بإيجابية مع الدول 
األعضاء في األمم املتحدة لتنفيذ 
املبادرات الواردة في تلك اخلطة 

على أرض الواقع.
مــن جانبــه، أشــاد األمــني 
العام لألمم املتحدة خالل اللقاء 
بالعمــل الــذي قام به الســفير 
العتيبي خالل سنوات خدمته 
الديبلوماســية فــي نيويورك 
السيما خالل عضوية الكويت 
في مجلس األمن للفترة ٢٠١٨-
٢٠١٩، وبدور الســفير العتيبي 
البارز في تعزيز العالقات ما بني 

الكويت واألمم املتحدة.
كما أشــاد بالدور اإليجابي 

التي تلعبه الكويت في املنطقة 
ودعمها لعمل األمم املتحدة في 
مجــاالت مختلفــة، معربا عن 
متنياته للسفير منصور العتيبي 
بالتوفيق والنجاح في محطاته 

الديبلوماسية املقبلة.
العتيبي  الســفير  وأعــرب 
في البيان عن فخره واعتزازه 
الكبيرين بتمثيــل الكويت في 
األمم املتحــدة ١٢ عاما كمندوب 
دائم من عام ٢٠١٠-٢٠٢٢، و١٥ 
عاما كديبلوماسي برتب مختلفة 

من عام ١٩٩٢-٢٠٠٧.
كما أعرب عن امتنانه الكبير 
للثقة التي تشــرف بها لتولي 
هذا املنصب ممثال للكويت في 
األمم املتحــدة من لــدن القيادة 

السياسية ممثلة بصاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وسمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد، 

حفظه اهللا.
كما أعرب عن امتنانه لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالــد، حفظــه اهللا، 
ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد، وذلك في أوقات 
وظروف صعبة مرت ومتر بها 
املنطقــة العربيــة، عالوة على 
أزمــات دوليــة مختلفــة تؤثر 
مباشرة على األمن واالستقرار 
العاملــي. وقــد أقــام الســفير 
العتيبي حفــل توديع في مقر 
وفد الكويــت الدائم لدى األمم 

املتحدة في نيويورك، حضره 
رئيس اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة عبداهللا شاهد واألمني 
العام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، ونائبة األمني العام 
أمينة محمد وكبار املســؤولني 
فــي األمم املتحــدة واملندوبني 
الدائمــني للــدول األعضاء في 
املنظمة الدولية ومجموعة من 

الديبلوماسيني.
وفي تصريح خاص لـ «كونا» 
وتلفزيون الكويت خالل احلفل، 
قال األمــني العام لألمم املتحدة 
إن «الكويت شــريك رائع لألمم 
املتحدة وبلد ســخي جدا ورمز 
للحكمة والسالم ووسيط نزيه 

وباٍن للجسور».
القاهرة - هناء السيد

مبناسبة مرور نصف قرن 
على بداية أعماله التي عرضت 
بالكويــت وخارجهــا خالل 
معــارض الفن التشــكيلي، 
ووسط مشاركات من الدول 
الفنــان  العربيــة مت منــح 
التشكيلي عادل املشعل درعا 
تكرميية تقديرا لدوره كفنان 
يدعم العمــل املجتمعي من 
خــالل مســيرته التي اثرت 
احلركة الفنية بأعماله، كما 
قــام بعقــد دورات تدريبية 
للطالب وكذلك لذوي الهمم 
واملسنني وبذلك أصبح الفنان 
عادل رمزا للعطاء املجتمعي، 
وأقيمــت االحتفاليــة فــي 
االكادميية الوطنية للدراسات 
والتنمية ومبشاركات عربية 

واسعة.
األكادمييــة  وكرمــت   
د.مصطفــى الســيد وزيــر 
البحرين  الدولــة مبملكــة 
العام للمؤسســة  واألمــني 
امللكية لألعمال اإلنســانية 
ود.هالة جمال رئيس جمعية 
عطاء للمسؤولية االجتماعيه 
لألفراد ود.شفيقة العامري 
أمــني عام مجلس الشــباب 
املتكاملة  العربي للتنميــة 
مــن اإلمــارات، وخيريــة 
حســن من ليبيا، ود.محمد 
احلوســني رئيس مجلس 
احلوسني مبملكة البحرين 
ومن ســلطنه عمان شاعر 
املليــون عامــر احلوســني 

والفنانة رزان.
الفنــان عادل  وحصــل 
املشــعل على جائــزة رواد 
اخليــر والعطــاء بالوطــن 
أفضــل  ضمــن  العربــي 
الشخصيات املساهمة مبجال 
العمل االجتماعي واخليري، 
فاستحقوا أن يحملوا لقب 
رواد اخلير والعطاء، حيث 

أعرب عن سعادته لتكرميه 
في مصر بيت العرب ومنارة 
الثقافة والفنــون. والفنان 
التشكيلي عادل املشعل كاتب 
وفنان تشكيلي عضو نادي 
الكويــت للســينما حاصل 
علــى العديــد مــن اجلوائز 
والتكرميــات داخل الكويت 
وخارجهــا، وعضو مجلس 
إدارة رابطــة االجتماعيــني 
الكويتية، ونظم العديد من 

املعارض الدولية، وتتســم 
أعماله بالقدرة على اختراق 
رؤى إنسانية كثيرة في أكثر 

من اجتاه.
وتقديــرا لدور«األنباء» 
ومتيزهــا اإلعالمــي خــالل 
مسيرتها قام رئيس مجلس 
احلوسني في مملكة البحرين 
د.محمد احلوســني بتكرمي 
التكرمي  «األنباء» وتسلمت 

الزميلة هناء السيد.

الكويـت شـريك رائع لـألمم املتحدة وبلد سـخي جـدًا ورمـز للحكمة والسـالم ووسـيط نزيه وباٍن للجسـور
العتيبي: شراكة مميزة وتعاون وثيق بني الكويت واألمم املتحدة السيما في مجاالت السلم واألمن والعمل اإلنساني والتنموي
الكويت ستنخرط بإيجابية مع الدول األعضاء في األمم املتحدة لتنفيذ مبادرات «خطتنا املشتركة» على أرض الواقع

فرنسا سلمت الكويت ٣١٠ مركبات SHERPA للجيش واحلرس.. و ٢٦ طائرة CARACAL من أصل طلبية تشمل ٣٠ طائرة

منّثل املوّرد األوروبي الثالث للكويت ..و٤٠٠ مليون يورو إجمالي حجم االستثمارات الكويتية املباشرة في فرنسا

السفيرة الفرنسية: تنسيق مستمر مع الكويت حول أزمات املنطقة

أسامة دياب

أكدت السفيرة الفرنسية لدى 
البالد كلير لو فليشر عمق وقوة 
ومتانة العالقــات الثنائية بني 
بالدها والكويت، الفتة إلى أنها 
تشبه إلى حد كبير صفاء سماء 
الكويت. وأشــارت لو فليشر، 
فــي مجمل كلمتها خالل مؤمتر 
صحافــي عقدته أمــس في مقر 
إقامتها قبيــل االحتفال باليوم 
الوطني لبالدها والذي حضره 
نائــب وزيــر اخلارجية مجدي 
الظفيري وحشــد من السفراء 
والشــخصيات  واملســؤولني 
العامــة، إلــى تطــور العالقات 
الثنائية بني البلدين في شــتى 
املجاالت كالتجارة واالستثمار 
والتعليــم والثقافة، كما بلغت 
ذروتها فــي وقت حرب حترير 
الكويت من الغزو العراقي، التي 
ساهمت فيها القوات الفرنسية.
ولفتت السفيرة لو فليشر 
إلــى احلوار االســتراتيجي بني 
فرنسا والكويت والذي يغطي 
٥ قطاعات ذات أولوية (الدفاع، 
القنصليــة  األمــن والشــؤون 
واالقتصاد والصحــة والثقافة 
والفرانكوفونية)، باجتماعات 
دورية ســنوية على املســتوى 
الــوزاري، كمــا مت اســتئناف 
الزيارات رفيعة املستوى، مثل 
زيارة وزير اخلارجية لودريان 

أخيرا بالســالم. وثمنت اخلط 
الدائم للديبلوماسية الكويتية 
وتأكيدها على احلوار والتفاوض 
والبحــث عن احللول، وقد برز 
ذلك العام املاضي في قمة العال، 
وكذلــك في العمل هذا العام مع 
لبنان، معربة عن شــكر بالدها 
للكويت وخاصة وزير اخلارجية 
على مشاركتها النشطة في حل 
هذه األزمة الديبلوماســية مع 

الدول العربية األخرى.
وحول العالقات االقتصادية 
بني فرنسا والكويت في القطاعني 
العــام واخلــاص مبا فــي ذلك 
االســتثمارات في فرنسا، قالت 
إن الكويــت وفرنســا تتمتعان 
بعالقات اقتصادية قوية للغاية، 
مبينة أن التجارة واالســتثمار 
جانبان أساســيان من جوانب 

عالقتنا الثنائية العاملية.

فيما يتعلق بالتعددية واالرتباط 
العميق بالتجارة احلرة.

إلــى  وتطرقــت باحلديــث 
التعاون في مجال الدفاع واألمن، 
مشيرة إلى أن فرنسا والكويت 
تشــتركان فــي عالقــة دفاعية 
طويلــة األمــد مت تعزيزها بعد 
حتريــر الكويــت، قطعت هذه 
العالقة خطوة إلى األمام بتوقيع 
اتفاقيــة التعاون الدفاعي لعام 

١٩٩٢ بني فرنسا والكويت.
وأشــارت إلــى أن التدريب 
العسكري يعد أيضا جزءا مهما 
من التعاون الفرنسي الكويتي، 
حيــث منــذ توقيــع اتفاقيــات 
التعاون الدفاعي، قامت فرنسا 
بتدريب ٥٠٠ فرد عسكري كويتي 
فقط مبا في ذلك ضباط من جميع 
اخلدمات الثالث وحتى الطيارين، 

بعضهم اآلن عقيد أو عميد.
ولفتت إلى أن جودة الشراكة 
الدفاعيــة الفرنســية الكويتية 
تتجلى أيضا في عقود املشتريات 
العسكرية املوقعة للحصول على 
معدات عسكرية فرنسية حيث 
مت تسليم ٢٩٨ مركبة من طراز 
SHERPA إلى القوات املســلحة 
إلــى احلــرس  الكويتيــة و١٢ 
الوطني، عالوة على ذلك هناك 
٢٦ من أصل طلبية من ٣٠ طائرة 
 CARACAL هيليكوبتر من طراز
مت توفيرهــا بالفعــل للقــوات 

املسلحة واحلرس الوطني.

وتابعت أن فرنسا هي املورد 
األوروبي الثالث للكويت حيث 
متتــد صادراتنــا علــى نطــاق 
واســع جدا، مــن الطائرات إلى 
العطور، ومن اآلالت واإلمدادات 
الشــيكوالتة،  إلى  الكهربائيــة 
ومــن األدوية واللقاحــات إلى 
املوضــة، والكويتيــون علــى 
دراية كاملة بجــودة املنتجات 
الفرنسية إضافة إلى أن فرنسا 
من الوجهات السياحية املفضلة 
لديهم حيث يستمتعون بنمط 

احلياة الفرنسي.
وأضافــت أن فرنســا تعــد 
مســتثمرا مباشــرا مهمــا فــي 
الكويــت حيث إن أكثر من ربع 
الشــركات األجنبية املستفيدة 
من هيئة تشــجيع االســتثمار 
املباشــر KDIPA هــي شــركات 
فرنســية، الفتة إلى أن إجمالي 
حجم االستثمارات الكويتية من 
االستثمار األجنبي املباشر في 
فرنسا يتجاوز ٤٠٠ مليون يورو، 
كما كانت الكويت مستثمرا مهما 
في فرنســا، كوجهة رئيســية 
لالســتثمار في األسهم والدخل 
الثابــت فــي منطقــة اليــورو، 
مشددة على أن الكويت شريك 
مهم للغاية لفرنسا ونحن نقدر 
هذه العالقة الثابتة بشكل كبير.
وفيمــا يتعلق بالسياســة 
االقتصادية، تشــترك فرنســا 
والكويت في األولويات نفسها 

أشارت في مؤمتر صحافي مبناسبة اليوم الوطني لبالدها إلى أنه ال بديل عن حل الدولتني إلنهاء الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

السفيرة كلير لو فليشر

إلى الكويت نهاية مارس املاضي، 
حيث أجرى خاللهــا محادثات 
مكثفة مع سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، ووزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، وقد 
أكدت هذه املناسبة على تقارب 
وجهــات نظــر البلدين بشــأن 
العديد مــن القضايــا الدولية، 
والســيما األزمات فــي منطقة 

الشرق األوسط.
إلــى  وتطرقــت باحلديــث 
العدوان غير املبرر الذي شنته 
روســيا على أوكرانيــا في ٢٤ 
فبرايــر، الفتة إلى أن احلكومة 
الفرنســية تثمن عاليا ســرعة 
الســلطات  ووضــوح موقــف 
الكويتية مــن هذه القضية في 
احملافــل الدوليــة، مضيفــة أن 
احلــرب في أوكرانيــا أصبحت 
املشكلة الرئيسية لألمن العاملي 
السيما فيما يتعلق بأسعار املواد 
الغذائية التي تهدد بشكل خاص 
الفئات السكانية الضعيفة في 
الشــرق األوســط وأفريقيــا.

وأشارت إلى استمرار احملادثات 
الثنائية بني الكويت وفرنســا 
حول األزمات األخرى خاصة في 
منطقة الشرق األوسط، خاصة 
الصراع في ســورية والوضع 
في فلســطني مبا في ذلك مقتل 
شيرين أبو عاقلة مؤخرا، مشددة 
علــى أنــه ال يوجــد بديل حلل 
الدولتني، لكال اجلانبني، للتمتع 


