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بعد مرور أكثر من 50 عاما 
على العالقات الديبلوماسية 
بني الكويت وفرنسا كيف 

تصفون العالقات بني 
البلدين؟

٭ العالقــات بــن بلدينــا 
إســتراتيجية ومبنية على 
الثقة والصداقة وفي الوقت 
نفســه، لدينــا الكثيــر من 
القواسم املشتركة، السيما 
العمل الذي نقوم به من أجل 
السالم واالستقرار، خصوصا 
في منطقة الشرق األوسط، 
فرنســا بلد ســالم، وكذلك 
الكويــت وتتطابق وجهات 
نظر البلدين في الكثير من 
األحيان الســيما أمام األمم 

املتحدة.

متلك فرنسا خبرات باملجال 
التكنولوجي خاصة في 

مجال تكنولوجيا القطارات 
فهل سنرى قريبا تعاونا 
فرنسيا كويتيا في هذا 

املجال؟
٭ الصناعة الفرنسية هي 
في الواقع صناعة رائدة في 
العديد من املجاالت مبا في 
ذلــك مجال وســائل النقل. 
وقد قــام وفد مــن اخلبراء 
الفرنسين في أكتوبر املاضي 
بزيــارة إلــى الكويــت لهذا 
الغرض ملشاركة السلطات 
الكويتية باخلبرات الفرنسية 
في هذا املجال. وفرنسا مهتمة 
جدا بالفوز مبشروعي »مترو 
الكويت« و»السكة احلديدية« 
املستقبلية املوحدة بن دول 
مجلس التعاون اخلليجي.

الحصص الفرنسية في السوق 
الكويتي

حدثنا عن حجم التبادل 
التجاري بني البلدين وهل 

ترون انه وصل إلى مستوى 
الطموح املطلوب من 

اجلانبني؟
٭ نبذل جهودا كبيرة لزيادة 
حصص فرنسا في السوق 
الكويتي وبالنســبة للذين 
يعرفونني فــي الكويت أنا 
لســت راضيا عــن النتائج 
احملصلــة، حتى لــو كانت 
جيــدة، ألننــي أعتقــد أنه 
باستطاعتنا حتقيق األفضل 
دائما، أعمل مع فريق عملي 

على ذلك.

20 مليار يورو
كم يبلغ حجم االستثمارات 

الكويتية في فرنسا وهل من 
تسهيالت تقدمها احلكومة 

الفرنسية للمستثمر 
الكويتي، وماذا عن 

االستثمارات الفرنسية في 
الكويت وفي أي املجاالت؟

٭ من الصعــب إعطاء رقم 
ألنه كما تعرفون الكويتيون 
أنفســهم يفضلــون عــدم 
اإلفصــاح عــن املعلومــات 
املتعلقة بحجم االستثمارات 
في اخلارج بشكل عام وفي 
فرنسا بشكل خاص، والتي 
تبلغ ١٠ الى ٢٠ مليار يورو 
على مستوى الهيئة العامة 
لالســتثمار ولكن علينا أن 
نضيف أيضا االستثمارات 

اخلاصة العديدة.

60 ألف تأشيرة 
كم عدد التأشيرات التي 

أصدرتها السفارة الفرنسية 
هذا العام.. وما أسباب تأخر 

إصدارها الذي يشكو منه 
بعض املتقدمني بالطلبات 

للسفارة؟
٭ تصــدر الســفارة منــذ 
حوالي عامن ٦٠.٠٠٠ تأشيرة 
سنويا، هذا العام أقل بقليل. 
يفاجئني كالمك ألننا نواصل 
احلفــاظ علــى مســتوانا، 
نســتخرج التـأشيـــــرات 

للكويتيــن خــالل 48 ســاعة 
شــرط أن تكون امللفات كاملة. 
بالنســبة لبعض اجلنســيات 
األخرى علينا أن نحصل على 
موافقــة باريــس والتــي تأتي 
بســرعة، باإلجمال هــذا نفس 
الوقت تقريبا جلميع سفارات 
مجموعــة دول شــنغن. أود 
أيضا إضافة مالحظتن مهمتن: 
األولى هي أن شــركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية أصبحت حتلق 
مباشــرة منذ بضعــة أيام من 
الكويت إلى باريس. هذا اخلط 
املباشر سيشجع عددا اكبر من 
الكويتين على السفر الى فرنسا، 
لذلك يجب ان نســتعد لزيادة 
طلبات التأشيرات، الثانية هي 
أن الســفارة تســهل تأشيرات 
عمال املنازل وميكنهم من اآلن 
فصاعدا تقدمي طلبات تأشيرات 
سياحية - من دون أي معاملة 
أخــرى - عندمــا يرافقون إلى 
فرنسا العائالت التي يعملون 

لديها.

وهل من تطورات جديدة بشأن 
حصول الكويتيني علي اإلعفاء 

من التأشيرة؟ 
٭ هذه مســألة مهمــة نتابعها 
باهتمام كبير وندعمها بصفتنا 
فرنســين، كمــا تعلمــون أن 
إجراءات اإلعفاء تتطلب موافقة 
الهيئات املختلفــة في االحتاد 
األوروبــي. أعلم أن الســلطات 
الكويتية تتابع هذا بكثير من 
الدقــة وتعرف أنها تســتطيع 

االعتماد على فرنسا.

الشنغن قيد اإلنجاز
هل اإلرهاب الذي ضرب العالم 

وفرنسا سيؤثر على ملف 
الشنغن؟ وماذا عن أعداد السياح 

الكويتيني لفرنسا؟
٭ مــن الطبيعي جدا أن تتخذ 
دول مجموعــة شــنغن جميع 
التدابير الالزمة حلماية أراضيها. 
لكن هذا يتعلق بدخول جميع 
اجلنسيات األجنبية إلى أوروبا 
وليس الكويتيــن فقط. لذا ال 

واآلن نرتــب لزيارة مقبلة آمل 
ذلك، لوزير الشؤون اخلارجية 
الفرنسي ولكن تاريخ الزيارة 

لم يحدد بعد. 

جامعة فرنسية بالكويت
هل ستشهد املراحل املقبلة 

تعاونا اكبر بني وزارتي التربية 
والتعليم في كال البلدين؟ وهل 

سنرى جامعة فرنسية بالكويت 
قريبا؟

٭ نحن نعمــل أيضا على هذا 
املوضوع الواعد جدا ألنه متعلق 
بفتح جامعة خاصة فرنسية في 
الكويت. ان هذا املوضوع هو قيد 
الدراسة، ونحن نعمل عليه، ال 
أستطيع أن أقول أكثر من ذلك 

في الوقت احلاضر.

دورات نوعية لتعلم الفرنسية
حدثنا عن املعهد الفرنسي 

بالكويت وكيف ترون اإلقبال 
على تعلم اللغة الفرنسية؟ 

٭ يقــع املعهــد الفرنســي في 
اجلابرية ويقدم دورات نوعية 
لتعلم اللغة الفرنسية جلميع 
الذيــن يــودون تعلــم لغتنــا 
والتعرف علــى ثقافتنا. أدعو 
جميع الكويتيــن الى زيارتنا 
ومتابعتنا على االنستغرام على 

if_koweit@ العنوان التالي

200 طالب كويتي في فرنسا
ما التسهيالت التي تقدمها 
السفارة الفرنسية للطلبة 

الكويتيني الراغبني في الدراسة 
بفرنسا.. وكم عدد املتقدمني 
من الطلبة الكويتيني للدراسة 

باجلامعات الفرنسية هذا 
العام؟ وماذا عن أعداد الطلبة 

الكويتيني الدارسيني في 
اجلامعات الفرنسية وفي أي 

التخصصات؟ 
٭ لدينــا اآلن موظــف متفرغ 
في املعهد الفرنســي ملســاعدة 
الطالب الكويتين على اختيار 
املؤسســة التعليميــة اجليدة 
فــي فرنســا وعلــى إجــراءات 
احلصــول علــى التأشــيرات. 
تابعونــا أيضــا من أجــل هذا 

يجوز ربط هذه الناحية املتعلقة 
بالظروف األمنية بإجراءات إعفاء 
الكويتين من تأشــيرة شنغن 

والتي هي قيد اإلجناز.

مستشفى »غوستاف روسي«
أعلنتم قبل فترة عن توجه 

إلنشاء مستشفى متخصص 
مبكافحة األمراض السرطانية 
في الكويت بالتعاون مع معهد 
غوستاف روسي في باريس 
لعالج األمراض السرطانية.. 

ويأتي ذلك في إطار التعاون في 
املجال الصحي بني البلدين؟ أين 

وصل املشروع؟
٭ انه بالفعل مشــروع بغاية 
األهمية لكال بلدينا وهو متعلق 
بافتتاح مستشفى »غوستاف 
روسي« ملعاجلة السرطان في 
الكويت، هذا االسم يعود ألهم 
مستشفى أوروبي في هذا املجال 
مقره باريس ويعرفه الكويتيون 
جيدا. انه مشروع مهم لفرنسا 
ألننــا نريــد تطويــر تعاوننا 
الصحي مــع الكويــت. ولكنه 
أيضا مشــروع مهم بالنســبة 
للكويت ألنه سيتيح لها توفير 
مبالغ كبيرة بتمكن العديد من 
املرضى الكويتين أن يعاجلوا 
داخل الكويت بدال من االضطرار 
للسفر إلى اخلارج. وأخيرا، يجب 
التنبه إلى ان التشخيص املبكر 
للسرطان يســمح بعالج أكثر 
فعالية، سيكون هذا هو احلال 
ألن املستشفى الفرنسي سيكون 
موجــودا في الكويــت جلميع 
املرضى الذين يحتاجون ضمان 

تشخيص سليم.

زيارة مرتقبة لوزير الشؤون 
الخارجية الفرنسي

هل من زيارات مرتقبة بني 
الكويت وفرنسا خاصة بعد 
زيارة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك 
األخيرة لباريس؟ وهل ستشهد 
املرحلة املقبلة توقيع املزيد من 

االتفاقيات األمنية والدفاعية؟
٭ قام وزير الدفاع الفرنســي 
بزيارة إلى الكويت في أغسطس 

املوضوع على انستغرام على 
 @campusfrancekwt العنــوان
وسوف تطلعون على مزيد من 
املعلومات حول أنشطتنا في هذا 
املجال. يوجد حاليا ٢٠٠ طالب 
كويتي في فرنسا. إن هدفي هو 
مضاعفة هذا العدد في املستقبل 

القريب جدا.

180 طالبا كويتيا في المدارس 
العسكرية الفرنسية 

متلك فرنسا خبرة عالية في 
املجال البحري.. كم عدد الطلبة 
الكويتيني املتدربني في البحرية 

الفرنسية؟ وهل من آفاق جديدة 
للتعاون في هذا املجال؟

٭ لدينــا ما يقــارب ١8٠ طالب 
ضابط في املدارس العسكرية 
في فرنســا ســواء فــي املجال 
البحــري او اجلوي أو اجليش 
وهذه هي أكبر قوة أجنبية في 
بلدنا، متقدمة بفارق كبير على 
جميع اجلنسيات األخرى. ونحن 
فخــورون جدا بتدريب ضباط 
كويتين في فرنسا ويسرنا أن 
تعهد إلينا الكويت بتدريب أملع 

العناصر في وزارة الدفاع.

أجهزة بحرية ذات تقنية عالية
كيف تصفون العالقات الثنائية 
بني البلدين وماذا عن املشاريع 

الفرنسية الكويتية اخلاصة 
بتجهيز السفن احلربية.. هل 
متت صفة شراء القوة البرية 

الكويتية للمدرعات الفرنسية؟ 
وهل من صفقات عسكرية 

جديدة بني البلدين في املرحلة 
املقبلة؟

٭ هذا املوضوع قيد الدراســة 
وال أستطيع أن أقول شيئا في 
الوقت احلاضر. بالطبع فرنسا 
مســتعدة لتســليم البحريــة 
الكويتية األجهزة ذات التقنية 

العالية، وفق احتياجاتها.

تعاون نشط في كل المجاالت
حدثنا عن أوجه التعاون بني 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
واجلامعات الفرنسية وما 

سبل تفعيل النشاط الثقافي 
والعلمي بني البلدين مثل التبادل 
األكادميي ودعم املوهبة واإلبداع 

والقدرات العلمية والتبادل 
الثقافي والزيارات امليدانية وعقد 

املؤمترات املشتركة؟
٭ هذه عدة أسئلة في آن واحد! 
إذا كان الســؤال هــو معرفة ما 
إذا كان تعاوننــا الثقافــي، في 
املجال العلمــي والتقني أيضا 
من حيث التبــادل مع املجتمع 
املدني مهما، فاجلواب هو نعم. 
يكفــي ببســاطة متابعة كل ما 
قامت به السفارة الفرنسية في 
الكويت خالل السنوات الثالث 
املاضية. لدينا تعاون نشط جدا 
مع دار اآلثار اإلسالمية، وأيضا 
مع جمعيات مثل لوياك أو نقاط! 

ونحن مستمرون في ذلك.

السفير الفرنسي 

السفير الفرنسي كريستيان نخلة متحدثا للزميلة هالة عمران 

خط الطيران 
املباشر بني 

الكويت وفرنسا 
سيشجع 
الكويتيني 

على السفر 
لباريس

وجهات النظر 
الفرنسية - 

الكويتية متطابقة 
أمام األمم 

املتحدة ولدينا 
الكثير من القواسم 

املشتركة 

فرنسا مهتمة 
بالفوز مبشروعي 
»مترو الكويت« 

و»السكة احلديد« 
املوحدة بني دول 

مجلس التعاون 

نبذل جهوداً كبيرة 
لزيادة حصص 

فرنسا في السوق 
الكويتي

حجم استثمارات 
الهيئة العامة 

لالستثمار الكويتية 
في فرنسا 

من 10 إلى 20 
مليار يورو 

السفارة الفرنسية 
تصدر 60 ألف 
تأشيرة سنويًا 

ونواصل احلفاظ 
على مستوانا 

لدى سؤال السفير الفرنسي عن رأيه 
في مبادرة وزير التربية والتعليم العالي 

د.بدر العيسى لتدريس اللغة الفرنسية في 
املراحل االبتدائية املبكرة وإعداد بروتوكول 
تفاهم مع السفارة الفرنسية لتدريس اللغة 
الفرنسية باملرحلة املتوسطة، قال: انه أيضا 

موضوع بالغ األهمية ولقد عملنا بفعالية 
ممتازة مع وزارة التربية بالكويت ووزيرها 
د.بدر العيسى. رافقنا هذا املشروع املتعلق 

بإدخال تدريس اللغة الفرنسية كلغة 

أجنبية اختيارية تدريجيا في املدارس 
احلكومية الكويتية. وقد لقي انطالق 

هذا املشروع جناحا كبيرا في العديد من 
املدارس احلكومية ويجب تعميمه. انه 

لشيء رائع بالنسبة لنا كفرنسيني ومحبي 
اللغة الفرنسية أن يتمكن الطلبة الكويتيون 

الذين يتعلمون في املدارس الرسمية في 
الكويت من االستفادة كتالميذ املدارس 

اخلاصة من تعلم اللغة الفرنسية في وقت 
مبكر في املدرسة.

مشروع تدريس اللغة الفرنسية باملدارس الكويتية ناجح 

نخلة لـ »األنباء«: فرنسا مستعدة لتسليم البحرية 
الكويتية األجهزة العالية التقنية وفق احتياجاتها

السفير الفرنسي كشف عن التحضير لزيارة مرتقبة لوزير الشؤون الخارجية لبالده إلى الكويت

إعفاء الكويتيني من تأشيرة شنغن قيد اإلجناز وال يجوز ربط اإلجراءات بالظروف األمنية واإلرهاب

هالة عمران 

كشف السفير الفرنسي لدى الكويت كريستيان نخلة عن زيارة مرتقبة لوزير الشؤون اخلارجية الفرنسي للكويت يتم التحضير لها حاليا. وأكد نخلة في حوار خاص مع »األنباء« أن فرنسا مستعدة لتسليم 
البحرية الكويتية األجهزة ذات التقنية العالية ووفق احتياجاتها، وأوضح أن فرنســا تتابع باهتمام كبير ملف إعفاء الكويتيني من تأشيرة الشنغن وتدعمه، موضحا أن هذا امللف يتطلب موافقة الهيئات 
املختلفة في االحتاد األوروبي. كما شدد نخلة على أنه ال يجوز ربط الظروف األمنية واإلرهاب بإجراءات إعفاء الكويتيني من تأشيرة شنغن والتي هي قيد اإلجناز، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السفارة 
الفرنسية تصدر 60 ألف تأشيرة سنويا، وتواصل احلفاظ على مستواها في تسهيل اجراءات طالبي التأشيرات. كما أكد أن تأشيرات الكويتيني تستخرج خالل 48 ساعة شرط أن تكون امللفات كاملة، الفتا 
إلى أن خطوط الطيران املباشرة التي انطلقت منذ بضعة أيام بني الكويت وفرنسا ستشجع الكويتيني على السفر لفرنسا.  وحول االستثمارات الكويتية في فرنسا قال نخلة: تبلغ استثمارات الهيئة العامة 
لالستثمار الكويتية في فرنسا من 10 إلى 20 مليار يورو، وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الصدد لزيادة حصص فرنسا في السوق الكويتي، موضحا أن مستشفى »غوستاف روسي« مشروع مهم لفرنسا 
والكويت لتطوير التعاون الصحي بني البلدين. وبني السفير الفرنسي أن فتح جامعة فرنسية خاصة في الكويت قيد الدراسة، وهناك 200 طالب كويتي يدرسون في فرنسا، مشيرا إلي جهود تبذل ملضاعفة 

هذا العدد في املستقبل القريب، مضيفا أن هناك ما يقارب 180 طالب ضابط كويتيا في املدارس العسكرية الفرنسية في املجاالت البحرية واجلوية أو اجليش. في السطور التالية تفاصيل احلوار. 

نستخرج التأشيرات للكويتيني 
خالل 48 ساعة شرط 

أن تكون امللفات كاملة

مستشفى »غوستاف روسي« 
مشروع مهم لفرنسا والكويت 

لتطوير التعاون الصحي 
بني البلدين 

فتح جامعة فرنسية خاصة 
في الكويت قيد الدراسة

200 طالب كويتي 
يدرسون في فرنسا ونسعى 

ملضاعفة العدد 
في املستقبل القريب

180 طالب ضابط كويتيًا 
في املدارس العسكرية 

في املجاالت البحرية 
واجلوية أو اجليش


