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سفير سويسرا: الكويتيون من أوائل
مكتشفي بالدنا كوجهة سياحية منذ ١٩٣٠

أسامة دياب

أشاد السفير السويسري 
لدى البالد تيزيانو بامليللي 
بتميز العالقات الثنائية بني 
بالده والكويت، مشيرا إلى 
أن تعــاون البلدين في عدد 
من القضايا العاملية ومنها 
قضية امليــاه قد يؤدي الى 
نتائج جيدة لكوكب األرض.
فــي  بامليللــي  وقــال 
تصريحــات صحافية على 
التــي  هامــش احملاضــرة 
نظمتها السفارة السويسرية 
فــي محــل إقامــة الســفير 
بعنوان «االستخدام املستدام 
للمياه» انعلينا االعتياد على 
التعايش مع كميات أقل من 
املياه، ويكون ذلك بالتعاون 
بــني القطاعــني احلكومــي 
واخلاص للمزيد من التوعية 
حول ضرورة االقتصاد في 
استخدام املياه بكل الوسائل.

وأضاف ان الكويتيني من 
أوائل من اكتشفوا سويسرا 
كوجهة ســياحية منذ عام 
١٩٣٠، واســتمروا بزيارتها 
ولم ينقطعوا، مشــيرا إلى 
ان السائح الكويتي يتمتع 
بســمعة طيبــة فــي بالده 
ومرحبا به دائما، مبينا ان 
مساحة بالده صغيرة وهناك 
قوانني تنظم متلك العقارات 
فيهــا كــون األراضــي فيها 
محدودة، موضحا انه مت منع 
متلك األراضي حاليا لألجانب 
في جنيڤ وزيوريخ فقط.

وذكــر ان مــدة إصــدار 
التأشيرة تعتمد على املوسم، 
كاشفا عن العمل لرفع أعداد 
املوظفني املختصني بإصدار 
التأشــيرات خــالل فصــل 
الصيف املقبل ليتمكنوا من 
إصدار تأشيرات أكثر يوميا.

«اخلليج» من أكثر املناطق 
املتأثــرة بنــدرة امليــاه في 
كوكبنــا، اال ان الكثيــر من 
اإلجراءات مت اتخاذها ملعاجلة 
التحدي  املشكلة ومواجهة 
وحتقيق االستخدام املستدام 
للميــاه، واملشــكلة تتفاقم 
في ظل زيادة عدد الســكان 
وارتفاع نســبة االستهالك 

بصورة مبالغ فيها.
وذكرت أن الكويت لديها 
مصادر ضعيفة جدا للمياه 
وهذا يشكل حتديا بالنسبة 

لها مع زيادة النمو السكاني 
الكلــى علــى  واعتمادهــا 
محطات حتلية املياه عالية 
التكلفــة، مشــيرة إلى أنها 
التقت مسؤولي األمم املتحدة 
ومعهــد الكويــت لألبحاث 
العلمية ومؤسسة الكويت 
العلمي والصندوق  للتقدم 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العامــة للبيئــة  والهيئــة 
ووزارة اخلارجية، وناقشت 
معهم عددا من املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك مثل 
حتقيق االستخدام املستدام 

للمياه وجودة الهواء.
وكشفت خالل احملاضرة 
عن انه مع مطلع عام ٢٠٥٠

ســيعيش ٥٠٪ من ســكان 
العالم حتت ضغط احلصول 
علــى امليــاه، موضحــة أن 
منطقة اخلليج تواجه ندرة 
شــديدة فــي امليــاه، داعية 
الى ضــرورة مواجهة ذلك 
ألنهــا أزمة وجــود، مؤكدة 
ان سويسرا هي قلعة املياه 
فــي أوروبــا إال ان ٨٢٪ من 
بصمتها املائية حتدث خارج 

حدودها.

خالل محاضرة نّظمتها السفارة السويسرية بعنوان «االستخدام املستدام للمياه»

السفير السويسري تيزيانو بامليللي مع الزميل أسامة دياب   (أحمد علي)

بدورهــا، أكدت الرئيس 
اإلقليمي للتنمية املستدامة 
والتعاون الدولي في سفارة 
سويسرا بدولة اإلمارات حنا 
كابــدر ان العالم يعاني من 
ندرة املياه وال بد من تنسيق 
اجلهود لالستفادة املثلى من 
مــوارد املياه وتقليل الفاقد 
منها، الفتة الى ان املاء يعني 
احلياة، داعية الى ضرورة 
نشر الوعي بأهمية ترشيد 

استهالك املياه.
وأشــارت كابــدر إلى أن 

حنا كابدر متحدثة خالل احملاضرة السفير السويسري تيزيانو بامليللي

كابدر: ٥٠٪ من سكان العالم سيعيشون حتت ضغط احلصول على املياه مطلع عام ٢٠٥٠ األدميرال سالرس: هناك نحو ١٣ ألف سفينة شحن تعبر املنطقة سنويًا أي سفينة 
كل ١٥ دقيقة وهذا ضمن مسؤولياتنا لتأمني انسيابية خطوط املالحة الدولية

السفيرة لوفليشر: «لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢» جزء
من التزام فرنسا بسالم املنطقة والدفاع عن الكويت

أسامة دياب

أكدت السفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لوفليشر ان 
مترين لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢

هو جزء من التزام فرنســا 
بالسالم في املنطقة والدفاع 
عــن الكويــت، وخصوصا 
مع عودة احلرب إلى شرق 
أوروبا، الفتــة إلى أن غزو 
أوكرانيــا من قبل روســيا 
يظهر جليــا أنه يجب على 
املــرء أن يكــون مســتعدا 
للقتال من أجل ما نعتقد أنه 
صحيح. وأضافت في كلمتها 
خالل مؤمتر صحافي أقيم 
في مقر إقامتها على هامش 
زيارة قائد املنطقة البحرية 
الهنــدي وقائــد  للمحيــط 
القوات الفرنسية املتمركزة 
في دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة األدميرال إميانويل 
ســالرس إلــى الكويت، أن 
فرنســا تظهر قدرتها على 
البقاء ملتزمة جنبا إلى جنب 
مع حلفائنا وشركائنا ليس 
فقــط على احلــدود حللف 
شمال األطلسي ولكن أيضا 
هنا في الكويت، مذكرة بأن 
فرنســا وقواتها املســلحة 
ميكــن االعتمــاد عليها من 

الناحية االستراتيجية.
وقالــت: بينمــا نحتفل 
علــى  عامــا   ٣٠ مبــرور 
اتفاقيــة التعــاون الدفاعي 
الفرنسي - الكويتي، فمن 
املهم تســليط الضوء ليس 
فقط علــى الطبيعة طويلة 
األمد ولكن أيضا على جودة 
عالقتنا العسكرية الثنائية، 
مضيفة أن بعض الضباط 
الكويتيني املوجودين معنا 

النســخ السابقة بأن جميع 
القوات املشاركة فيها ضمن 
القوات الفرنسية في املنطقة.

وأوضح أن مترين لؤلؤة 
الغرب يجمــع بني الكويت 
وفرنســا فقط حتت قيادة 
الكويــت وال يضــم أطرافا 
أخــرى، مضيفــا: «ونحــن 
ســعداء بالدور اللوجستي 
الــذي تلعبــه الكويــت في 

التمرين املشترك.
وأشار إلى أن تواجدهم 
املكثف في املنطقة وإجراء 
متارين لؤلؤة الغرب ألكبر 
دليــل على التزامهــم بأمن 
املنطقة بصفة عامة والكويت 
بصفــة خاصــة، الفتــا إلى 
عملهــم املتواصــل حملاربة 
االجتار بالبشــر وعمليات 
القرصنة وتهريب املخدرات 
واألســلحة من مضيق باب 
املندب إلى اخلليج العربي، 
حيث تقع حتت مسؤولياته 
املباشرة كونه القائد العام 
جلميع القوات الفرنسية في 

املنطقة.
ولفت إلى أن هناك نحو 
١٣ ألف سفينة شحن تعبر 
املنطقة ســنويا، مما يعني 
مرور سفينة كل ١٥ دقيقة، 
وهــذا ضمن مســؤولياتنا 
لتأمــني انســيابية خطوط 

املالحة الدولية.
وردا على ســؤال حول 
بــني  األســلحة  اختــالف 
القوات الفرنسية ونظيرتها 
التمرين  الكويتيــة خــالل 
املشــترك، حيث إن القوات 
الكويتيــة تعتمد على اكثر 
من مصدر في األسلحة، قال 
«نستطيع أن نتكيف مع هذا 
األمر وهذا ال يشــكل عائقا 

أمام جناح التمرين».
وأشــار إلــى أن العديد 
من الضبــاط الكويتيني قد 
تلقوا تدريباتهم في فرنسا 
كمــا أنهــم يجيــدون اللغة 
الفرنســية بشــكل تام، ما 
يســاهم فــي التغلــب على 

العقبات.

ذكرت أن غزو أوكرانيا يؤكد وجوب أن يكون املرء مستعداً للقتال من أجل ما نعتقد أنه صحيح

(ريليش كومار) األدميرال إميانويل سالرس  السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر

هنا لديهــم تدربوا من قبل 
فرنسا، وتذكرنا بأن اتفاقية 
عــام ١٩٩٢ أدت إلــى تعليم 
وتدريب عسكري ملجرد ٥٠٠
ضابط وجنــدي باإلضافة 
إلى تخطيط وتنفيذ ســبع 

مناورات عسكرية كبرى.
نسخة مميزة للتمرين

مــن جهتــه، أكــد قائــد 
املنطقــة البحرية للمحيط 
القــوات  وقائــد  الهنــدي 
الفرنسية املتمركزة في دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
األدميرال إميانويل سالرس 
أن زيارته للكويت تأتي في 
إطار االتفاقية الدفاعية التي 
جتمع بني فرنسا والكويت 
وذلك للمشاركة في النسخة 
الســابعة مــن التدريبــات 

املشتركة «لؤلؤة الغرب».
وأضــاف ســالرس فــي 
كلمته خالل املؤمتر الصحافي 
على هامش زيارته للبالد، 
إن هذه النسخة تتميز عن 

ملشاهدة الڤيديو


