
أك���دت دول���ة الكويت وال��والي��ات 
املتحدة األمريكية في بيان مشترك 
لهما أم��س اخلميس أهمية تعزيز 
شراكتهما االستراتيجية على كل 
الصعد من خالل احل��وارات الدائمة 
التي حتدث تقدما ملموسا في مختلف 

املجاالت بني البلدين الصديقني.
 وجاء في نص البيان املشترك الذي 
ص��در عقب جلسة احل��وار الكويتي 
األم��ري��ك��ي االس��ت��رات��ي��ج��ي ب��دورت��ه 
الثالثة، وهو أول حوار من نوعه يعقد 
في الكويت مبشاركة وزير اخلارجية 
األم��ي��رك��ي مايكل بومبيو والشيخ 
صباح اخلالد نائب رئيس ال��وزراء 

ووزير اخلارجية الكويتي:
“عقدت حكومة دول���ة الكويت 
وحكومة الواليات املتحدة األمريكية 
الدورة الثالثة للحوار االستراتيجي 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وه���و أول ح���وار من 
نوعه يعقد في الكويت في 20 مارس 
2019. حيث شارك وزير اخلارجية 
األميركي مايكل ر. بومبيو والشيخ 
صباح اخلالد نائب رئيس ال��وزراء 
ووزير اخلارجية الكويتي في رئاسة 

اجللسة االفتتاحية.
 وحت��ق��ق ه���ذه احل�����وارات تقدما 
ملموسا في شراكتنا االستراتيجية 
في مجاالت الدفاع واألمن والتجارة 
واالس��ت��ث��م��ار والتعليم وال��ش��ؤون 
القنصلية واجلمارك وحماية احلدود 

والقضايا الصحية. 
ويبنى حوار اليوم على االجتماع 
ال���ذي عقد ف��ي سبتمبر 2018 بني 
ال��رئ��ي��س ت��رام��ب وص��اح��ب السمو 
األم��ي��ر ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د في 
البيت األبيض. وميثل التقدم الذي مت 
حتقيقه عن فترة عام ملجموعات العمل 

املنبثقة عن احلوار االستراتيجي.
 ولقد انتهز بلدانا فرصة انعقاد 
اجتماع هذا احلوار في الكويت لتجديد 
التزامهما املشترك بتعزيز االستقرار 

واألمن في املنطقة.
 وأعرب الوزير بومبيو عن تقدير 
ال��ش��ع��ب األم��ري��ك��ي مل��ش��اع��ر امل���ودة 
وال��ش��ك��ر ال��ت��ي ع��ب��ر عنها الشعب 
الكويتي بوفاة الرئيس جورج ايتش 

دبليو بوش.
 إن مسار هذا احلوار والذي انطلق 
في أكتوبر 2016 قد استفادت منه 
الدولتان بشكل ملموس واليوم نحن 
نتخذ امل��زي��د م��ن اخل��ط��وات خلدمه 

شعوبنا.
وقام الوزير بومبيو ونائب رئيس 
ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ 
صباح اخلالد بالتوقيع على وثيقة 
تضفي الطابع الرسمي على آلية 
احل���وار االستراتيجي وت��ؤك��د عزم 
البلدين مواصلة توسيع عالقاتنا 

لتلبية املصالح املتبادلة.
التعاون السياسي

ون��اق��ش��ت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
والكويت القضايا السياسية اإلقليمية 
األك��ث��ر إحل��اح��ا مب��ا ف��ي ذل��ك األزم��ة 
اخلليجية احلالية. وكررت الواليات 
املتحدة إعرابها عن تقديرها للجهود 
االستثنائية ال��ت��ي يبذلها األم��ي��ر 

للمساعدة في التوصل إلى تسوية. 
وج������ددت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
والكويت دعوتهما للتوصل إلى حل. 
ويتشاطر بلدانا وجهة النظر ذاتها 
ب��ش��أن احل��اج��ة إل��ى وح���دة مجلس 
التعاون اخلليجي للمواجهة بفعالية 
للتحديات العديدة للمنطقة ولتعزيز 

مستقبل سلمي ومزدهر للمنطقة. 
وقمنا مبناقشة تنسيقنا املثمر 
كأعضاء في مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة في عام 2018، وأولوياتنا 

للعام املقبل. 
ونتطلع إل��ى م��واص��ل��ة تعاوننا 
ال��وث��ي��ق ف��ي امل��ج��ل��س ل��ع��ام 2019 
مل��ع��اجل��ه امل��س��ائ��ل ال��ت��ي ت��ؤث��ر على 
األمن والسلم الدوليني، مثل مكافحه 
اإلره���اب واستخدام أسلحه الدمار 

الشامل. 
وت��درك كل من ال��والي��ات املتحدة 
وال��ك��وي��ت أهمية إن��ش��اء التحالف 
االستراتيجي للشرق األوس��ط بني 
ال��والي��ات املتحدة وال���دول األعضاء 
في مجلس التعاون اخلليجي ومصر 

واألردن. 
ورح��ب البلدان باملناقشات التي 
جرت في 9 يناير في مسقط بعمان 
بشأن الركائز االقتصادية والطاقة 
واملشاورات التي جرت في 21 فبراير 
في واشنطن العاصمة بشأن الركائز 

السياسية واألمنية للتحالف. 
ونتطلع إل��ى مزيد م��ن التنسيق 
بشأن إنشاء التحالف، الذي سيعزز 
التعاون املتعدد األطراف بني الواليات 
املتحدة وال��دول املشاركة ويتصدى 
للتهديدات التي تتعرض لها مصاحلنا 
احليوية املشتركة جت��اه االستقرار 

واألمن واالزدهار في املنطقة.
 وتثمن الواليات املتحدة األمريكية 
جهود دول��ة الكويت املستمرة نحو 
احملافظة على األم��ن واالستقرار في 
العراق باإلضافة إلى دعمها حلكومة 
العراق في عملية إعادة اإلعمار حيث 
استضافت دول���ة ال��ك��وي��ت املؤمتر 
ال��دول��ي إلع��ادة إعمار ال��ع��راق خالل 
الفترة من 12 إلى 14 فبراير من عام 
2018 والذي أسفر عن تعهدات بقيمة 

30 مليار دوالر أمريكي للعراق.
 ورحبت حكومتا البلدين باحلوار 
ال��ب��ن��اء ال����ذي مت خ���الل االج��ت��م��اع 
ال����وزاري لتعزيز مستقبل السالم 

واألمن في الشرق األوسط والذي عقد 
في وارس��و في بولندا خ��الل الفترة 

13-14 فبراير. 
وتثمن الواليات املتحدة مساهمة 
دولة الكويت جتاه األمن والسالم في 
بعض مناطق العالم األكثر اضطربا 
وب��اس��ت��ع��داد دول���ة الكويت لتكون 
مصدراً رئيسيا للمساعدات املباشرة 
للنازحني ب��اإلض��اف��ة إل��ى الالجئني 
الذين تستضيفهم دول أخ��رى. كما 
ترحب ال��والي��ات املتحدة األمريكية 
بإعالن دولة الكويت األخير بتقدمي 
املزيد من املساعدات اإلنسانية لكل من 

اليمن وسورية.
 وتعبر كل من ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية ودولة الكويت عن دعمهما 
جلهود املبعوث األممي اخلاص لليمن 
مارتن غريفيث وجت��دد دعوتها لكل 
األط��راف في اليمن لتطبيق االتفاق 
الذي مت التوصل إليه في ستوكهولم 
خ��الل اجتماع ديسمبر 2018 كما 
تدعوها لالستمرار في العمل على 
املضي قدما في العملية السياسية. 
بصفتينا دولتني عضوتني في مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة في الوقت 
احلالي جددت بعثتانا الدائمتني تأكيد 
أهمية التطبيق الكامل لقرار مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2254 
من أجل املساعدة في إنهاء النزاع في 
سورية وحتقيق االستقرار املستدام 

في ذلك البلد.
 وقمنا مبناقشة واستعراض جهود 
حتقيق السالم في الشرق األوس��ط 
والتوصل حلل للصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني كما ناقشنا قضايا إقليمية 
مثل س��وري��ة وليبيا وس��ل��وك إي��ران 

املزعزع لالستقرار.
 ورحب كل من البلدين باالجتماع 
ال���وزاري املنعقد بتاريخ 6 فبراير 
ف��ي واش��ن��ط��ن دي. س��ي. واملتعلق 
بالتحالف ال��دول��ي لهزمية داع��ش 
وأع��ادا التأكيد على التزام التحالف 
الدولي بضمان القضاء التام واملستمر 

على داعش.
 ودع��ا ال��ب��ل��دان املجتمع الدولي 
للتطبيق الكامل ل��ق��رارات مجلس 
األم��ن التابع ل��ألمم املتحدة بشأن 

كوريا الشمالية.
 التعاون الدفاعي

 كررت الواليات املتحدة األمريكية 
التزامها بأمن دولة الكويت. واليوم 
يواصل البلدان العمل معا عن كثب 
لضمان أن تكون ال��ق��وات املسلحة 
الكويتية مجهزة بشكل فعال للدفاع 
عن بالدها من خالل احلصول على 
F/ أنظمة أمريكية مثل ط��ائ��رات
A-18 السوبر هورنيت ودبابات 
M1A2 وزي���ادة ب��رام��ج التدريب 

األمريكية الشاملة واملختصة.
 ولقد ناقشنا مستقبل التعاون 
ال��دف��اع��ي وأه��م��ي��ة امل��ض��ي ق��دم��ا في 
حتديث املنشآت العسكرية في دولة 
الكويت التي تستخدمها قواتنا بشكل 

مشترك وف��ق��ا لتوجيهات اللجنة 
ال��ع��س��ك��ري��ة امل��ش��ت��رك��ة. وناقشنا 
مستقبل التعاون العسكري وتكامل 
قواتنا املسلحة لتحسني دفاعات دولة 
الكويت ألعلى درجة من الفعالية من 
حيث التكلفة... إن اللجنة العسكرية 
املشتركة س��وف تستمر في النظر 
بإمكانيات حتقيق هذا التكامل والذي 
يتفق اجل��ان��ب��ان على أن��ه سيعزز 

اجلانب الدفاعي لدولة الكويت.
 وتلعب الشراكة الدفاعية بني 
دول��ة الكويت وال��والي��ات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة دورا ه��ام��ا ف��ي األم��ن 
واالس��ت��ق��رار اإلقليميني ومتتد إلى 
م��ج��االت مكافحة االره����اب وردع 

العدوان اخلارجي.
 وتقدر الواليات املتحدة األمريكية 
جهود دول��ة الكويت في استضافة 
اج��ت��م��اع رؤس����اء أرك����ان ال��ق��وات 
املسلحة ل���دول مجلس ال��ت��ع��اون 
اخلليجي وم��ص��ر واألردن وقائد 
ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة األم��ري��ك��ي��ة في 

سبتمبر 2018. 
وتتطلع دولة الكويت والواليات 
املتحدة األمريكية إلى عقد التمرين 
متعدد اجلنسيات )حسم العقبان( 
في دولة الكويت عام 2020 مبشاركة 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
والواليات املتحدة األمريكية لتعزيز 

القدرات العسكرية وقوة الردع.
وال��ي��وم وقعنا اتفاقية تسمح 
ل���وزارة ال��دف��اع األمريكية بتوفير 
املواد الدفاعية والتدريب مبا في ذلك 
التدريب على مكافحة االرهاب واملواد 

إلى دولة الكويت على شكل منحة.
 ويرحب كل من البلدين بتخصيص 
م��وق��ع لنصب ت���ذك���اري لعاصفة 
ال��ص��ح��راء وح���رب درع الصحراء 
في العاصمة واشنطن ونتطلع إلى 
افتتاح هذا النصب في املستقبل الذي 
س��وف يحيي ويخلد ذك��رى أولئك 
الذين شاركوا في حترير الكويت من 
خالل خدمتهم لدعم عملية عاصفة 

الصحراء وعملية درع الصحراء.
 التعاون األمني

 ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ودول����ة 
الكويت شريكان قويان في مكافحة 
اإلره������اب.. م��ع��ا جن��ع��ل الشعبني 
الكويتي واألمريكي أكثر أمنا. اتفقنا 
على توسيع ه��ذا التعاون إلحباط 

الهجمات االرهابية احملتملة.
 وكررت الواليات املتحدة تقديرها 
لتعاون الكويت وتيسيرها للجهود 
املبذولة لضمان الهزمية الدائمة 

لداعش.
 يبقى البلدان ملتزمني باتخاذ 
امل���زي���د م���ن اخل���ط���وات مل��واج��ه��ة 
التهديدات االرهابية العاملية وقطع 

متويل االرهاب. 
واع��ت��راف��اً بفوائد جمع مواردنا 
للتغلب على هذه اآلف��ة يتخذ بلدانا 
خ��ط��وات م��ح��ددة ل���زي���ادة ت��ب��ادل 
املعلومات التي ستساعد في ردع 

الهجمات االرهابية ويسعى تعاوننا 
األمني املتزايد إلى حرمان االرهابيني 

واملجرمني من املالذ أو امللجأ.
 إن ت���دري���ب امل���دع���ني ال��ع��ام��ني 
الكويتيني وورش العمل املنظمة 
من قبل الواليات املتحدة ستساعد 
احل��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ل��ى تقدمي 
املتورطني في دعم االرهاب أو متويله 

إلى العدالة، وسيستمر هذا التعاون.
 وت���رح���ب ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
مبشاركة دول��ة الكويت املستقبلية 
ف��ي ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ة األمريكية 
للمساعدة في مكافحة اإلرهاب والذي 
مت االتفاق عليه مؤخرا بني البلدين. 
وتنفيذا لهذا االتفاق ستوفر الواليات 
امل��ت��ح��دة ال��ت��دري��ب مل��وظ��ف��ي إن��ف��اذ 
القانون في الكويت لبناء قدراتهم 

ومهاراتهم في مكافحة اإلرهاب.
 و اليوم أبرمت الواليات املتحدة 
األمريكية والكويت اتفاقيات لتحسني 
تعاوننا لتحديد هوية املسافرين 
الذين يشكلون مخاطر عليا تهدد أمن 
البلدين مما سيجعل جميع الرحالت 

أكثر أمنا.
وق��د ناقشت ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية والكويت األخ��ط��ار التي 
تهدد املجتمع من االجتار باملخدرات. 
حيث وقعنا ال��ي��وم م��ذك��رة تعاون 
لتعزيز التعاون في مجال مكافحة 
امل��خ��درات ب��ني اإلدارة األمريكية 
ملكافحة امل��خ��درات واإلدارة العامة 
ملكافحة امل��خ��درات الكويتية. وهذا 
سيعزز م��ن ق��درات��ن��ا ف��ي مكافحة 
املنظمات اإلجرامية العابرة للحدود. 

وتدرك الواليات املتحدة والكويت 
أهمية األم���ن السيبراني واتفقتا 
على احلاجة إلى تعاون وثيق ملنع 
تهديدات اإلنترنت. حيث أن التعاون 
ف��ي م��ج��ال األم���ن ال��س��ي��ب��ران��ي بني 
الواليات املتحدة والكويت ينمو عبر 

القطاعني العام واخلاص.
 كما أن حكومتي الواليات املتحدة 
والكويت وقعتا خطاب نوايا حول 
التعاون في مجال األمن السيبراني 
في سبتمبر 2018. اليوم ناقشنا 

سبل أخرى لهذا التعاون.
 وي��ت��ط��ل��ع ك���ل م���ن اجل��ان��ب��ني 
إل��ى تعزيز ال��ت��ع��اون، مب��ا ف��ي ذلك 
اجلهود املشتركة ملكافحة اجلرمية 
ال��س��ي��ب��ران��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ف��ض��اء 
السيبراني املفتوح والقابل للتشغيل 
املتبادل واآلم���ن وامل��وث��وق. وبهذا 
ال��ص��دد، ت��رح��ب ال��والي��ات املتحدة 
بقرار الكويت االنضمام إلى شبكة 
جرائم التكنولوجيا العالية 7-24 
والتي تسهل االتصال من نقطة إلى 
نقطة للتحقيقات التي تنطوي على 
أدل���ة إلكترونية تتطلب مساعدة 
عاجلة من شركاء إنفاذ القانون في 

الدول األعضاء.
 التجارة واالستثمار

 ساهمت زيادة الروابط التجارية 
واالستثمارية بني الكويت والواليات 

املتحدة في منو االزدهار لكال البلدين. 
حيث ارتفعت التجارة البينية في 
كال االجتاهني إلى أكثر من 8 مليارات 

دوالر في عام 2017.
 وال ت��زال أوض���اع االستثمارات 
الثنائية ق��وي��ة، وت��رك��ز اإلج���راءات 
التعاونية األخ���رى اجل��اري��ة على 
حت��س��ني إدارة امل��خ��اط��ر املرتبطة 
بالسفر واالجتار بالبضائع واحلفاظ 
على سالمة املعامالت املالية ورفع 
مستوى األم��ن السيبراني. وخ��الل 
احل��وار االستراتيجي تعهد البلدان 
بالبحث ع��ن سبل ملواصلة خفض 

احلواجز أمام التجارة واالستثمار.
 العالقات التجارية املتنامية بني 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وال��ك��وي��ت تكمل 

عالقاتنا الثنائية الرسمية الوثيقة
 وخ����الل امل��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي 
السنوي الثاني بني الواليات املتحدة 
والكويت في 14 يناير وقعت غرفة 
ال��ت��ج��ارة األمريكية وغ��رف��ة جت��ارة 
وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت م��ذك��رة ت��ع��اون 

لتعزيز التعاون بينهما. 
وتستعد غرفة التجارة األمريكية 
إلط���الق مجلس األع��م��ال األمريكي 
الكويتي األول على اإلط��الق وال��ذي 

سيتألف من أعضاء من كال البلدين. 
وقامت غرفة التجارة األمريكية 
باملشاركة مع هيئة تشجيع االستثمار 
امل��ب��اش��ر ال��ك��وي��ت��ي��ة بعقد اجتماع 
طاولة دائرية مع كبار رجال األعمال 
ملناقشة سبل زيادة التبادل التجاري 

واالستثمار بني البلدين. 
ه��ذه ال��ت��ط��ورات تأتي ف��ي أعقاب 
تبادالت جتارية مهمة بني الشركات 
خ��الل ال��ع��ام مب��ا ف��ي ذل��ك مشاركه 
 Select ( الكويت القوية ف��ي قمة
USA ( لالستثمار التي عقدت في 
العاصمة واشنطن في يونيو 2018 
وحملة الكويت الناجحة لترويج 
االس��ت��ث��م��ار ال����ذي ق��ام��ت ب��ه��ا في 

سيليكون فالي في نوفمبر 2018. 
وكانت الكويت ومازالت مستثمرا 
نشطا طويل األمد في الواليات املتحدة 
وذلك بشكل رئيسي من خالل الهيئة 
ال��ع��ام��ة لالستثمار ال��ت��ي تخصص 
معظم استثماراتها ف��ي ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة أو ب��ال��دوالر 
األمريكي مما يساهم في االقتصاد 

األمريكي. 
وت��ق��در ال��والي��ات املتحدة جهود 
الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 
املباشر في تسهيل إجراءات االستثمار 
ف��ي دول��ة الكويت. كما توفر رؤي��ة 
الكويت 2035 أرضية خصبة محتملة 

لالستثمار املباشر في الكويت.
 وقد وقع اجلانبان مذكرة تفاهم 
ب���ني ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي لتنمية 
امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة 
وإدارة التجارة الدولية في وزارة 
التجارة األمريكية لتعزيز االبتكار 
وري���ادة األع��م��ال وتطوير األع��م��ال 
الصغيرة. إن إضفاء اجلانب الرسمي 
على هذه العالقة يدعم جهود الكويت 

لزيادة تطوير القطاع اخلاص وتنويع 
اقتصادها.

 الروابط التعليمية
 ال يزال التعليم إحدى أكثر لبنات 
البناء ثباتا للشراكة األمريكية-
الكويتية ويشكل رب��اط��ا دائ��م��ا بني 
شعبي البلدين. حيث درس خمسة 
أج��ي��ال م��ن الكويتيني ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة األمريكية. وسيستمر البلدان 
ف��ي تشجيع امل��زي��د م��ن الكويتيني 
لالنضمام ال��ى م��ا ي��ق��ارب 10200 
ك��وي��ت��ي ي���درس���ون ل��ل��ح��ص��ول على 
مؤهالت دراسية باإلضافة الى 2500 
يدرسون في معاهد اللغة اإلجنليزية 
املكثفة في ال��والي��ات املتحدة، ومن 

املتوقع أن ترتفع هذه األرقام.
 وس���وف ن��ت��ع��اون بشكل أوث��ق 
لتهيئة الطلبة الكويتيني للنجاح في 
املؤسسات التعليمية األمريكية ذات 
اجل��ودة مبا في ذلك تعزيز التعاون 
ف��ي مجال تعليم اللغة اإلجنليزية 

وتقدمي املشورة لاللتحاق بالكليات. 
واعترافا باجلودة والتنوع التي ال 
نظير لهما ملؤسسات التعليم العالي 
األمريكية سيسعى اجلانبان لزيادة 
عدد املعاهد واملؤسسات التعليمية 
وم��ج��االت ال��دراس��ة املتاحة ملتلقي 
املنح ال��دراس��ي��ة الكويتية وزي��ادة 
ع���دد اجل��ام��ع��ات ف��ي ال��ك��وي��ت التي 
تنتمي للواليات املتحدة األمريكية 
كما سنعمل معا لتسهيل زي��ادة عدد 
البعثات للطلبة والباحثني األمريكيني 

في جامعات كويتية.
 واعترافا بأهمية التعاون الثنائي 
في مجال الثقافة وقعت احلكومتان 
إعالن نوايا للعمل معا لتعزيز التفاهم 
الثقافي والروابط بني شعبي البلدين 
من أج��ل دع��م املثل العليا املشتركة 

كالتسامح وتقدير التنوع الثقافي. 
وك��ن��ت��ي��ج��ة ل��ب��ي��ان ال��ن��واي��ا ه��ذا 
سيشجع ال��ط��رف��ان ال��ش��راك��ات بني 
امل��ؤس��س��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة 
والكويتية وب��رام��ج التبادل املهني 
وم��ج��م��وع��ة متنوعة م��ن ال��ب��رام��ج 
الثقافية والبرامج التي تدعم وتشرك 
الشباب. خالل احلوار االستراتيجي 
لعام 2017 وقعت كل من الواليات 
املتحدة األمريكية ودول���ة الكويت 
مذكرة تفاهم ألجل التعاون في مجال 

التعليم العالي. 
ونتج عن تلك االتفاقية العديد من 
التبادالت األكادميية واملهنية املثمرة. 
وفي األشهر القليلة املقبلة سوف يقوم 
 Fulbright متخصص من برنامج
في تقدمي املشورة للطالب للقبول في 
كليات الواليات املتحدة بالعمل مع 
وزارة التعليم العالي الكويتية نحو 
ضمان حصول الطالب الكويتيني على 
املعلومات األكثر دقة والكاملة بشأن 

املؤسسات األمريكية.
 وستقوم وزارة التربية الكويتية 
وس��ف��ارة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة أيضا 
باالشتراك في متويل دورة مكثفة 

في اللغة اإلجنليزية للمعلمني في 
املدارس احلكومية الكويتية في ربيع 

عام 2020م. 
وأخيرا ستقوم سفارة الواليات 
املتحدة بتمويل دورة جديدة للغة 
اإلجنليزية مخصصة لفترة ما بعد 
املدرسة من أجل الطالب احملرومني 
ف��ي الكويت اب��ت��داء م��ن خريف عام 

 .2019
وخ���الل ح���وار ال��ي��وم قمنا كذلك 
مب��ن��اق��ش��ة ف���رص زي����ادة ال��ت��ع��اون 
والتدريب والتبادل بني بلدينا في 

مجاالت التعليم والبحث األكادميي.
و ترحب الواليات املتحدة والكويت 
بتنشيط مجلس العالقات الكويتية-
 American Kuwaiti( األمريكية
Alliance( الذي يعمل على توسيع 
العالقات بني شعبي البلدين وعلى 
زيادة األعمال التجارية في االستثمار 
وال��ت��ج��ارة وت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اه��م بني 

الثقافات.
 الشؤون القنصلية واجلمارك

 أعدنا التأكيد على التزامنا بحماية 
مواطنينا ف��ي ال��ك��وي��ت وال��والي��ات 
املتحدة األمريكية وفي أنحاء العالم 
وتوثيق التزاماتنا ال��دول��ي��ة نحو 
تقدمي اإلخطار القنصلي والوصول 
إل��ى امل��وق��وف��ني وت��وس��ع��ة جهودنا 
ملساعدة مواطنينا خ��الل األزم���ات. 
وتعمل ال��والي��ات املتحدة والكويت 
على حتسني تواصلنا وشراكتنا ملنع 
ومعاجلة عمليات االختطاف الدولي 
لألطفال من قبل أحد الوالدين وفقا 
للقوانني واللوائح في كال البلدين. 
وأك���دت ك��ل م��ن الكويت وال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة نيتهما إن��ش��اء آل��ي��ة لنقل 

السجناء.
 مؤخراً قام مجلس األمة الكويتي 
بالتصديق على اتفاقية املساعدة 
املشتركة اجلمركية لتحسني تبادل 
املعلومات والتدريب وإنفاذ قوانيننا 
املتعلقة ب��اجل��م��ارك وال��ه��ج��رة. إن 
دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ يشكل 
عالمة فارقة بالتعاون في مجال األمن 

وتيسير التجارة بني البلدين. 
ون���رح���ب ب��ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون 
املوقعة بني حكومتينا في سبتمبر 
2018 والتي كرست اجلهود نحو 
منع االجت��ار باملواد النووية واملواد 
املشعة األخرى وندرك أهمية التدريب 

والتمارين املشتركة. 
لقد أكملنا أيضا مراجعة شاملة 
ملسألة منح التأشيرة على أس��اس 
املعاملة باملثل من أجل ضمان املعاملة 

العادلة ملواطنينا في كال البلدين.
 KGAC كما وقعنا اتفاقية بني 
و CBP وال��ت��ي س��وف تعزز األم��ن 
وحتمي سلسلة ال��دع��م ال��دول��ي من 
خالل تبادل البيانات التي ستعرف 
شحنات البضائع ذات اخل��ط��ورة 

العالية.
 ورح��ب��ت ك��ل م��ن دول���ة الكويت 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة 
باستئناف رحالت اخلطوط اجلوية 
الكويتية املباشرة إلى مدينة نيويورك 
م��ؤخ��را وق��د مت ذل��ك بالتنسيق بني 
حكومتينا مما سيكون له آثر إيجابي 
ع��ل��ى جميع امل��ج��االت مب��ا ف��ي ذل��ك 

االعمال والسياحة. 
وتتطلع الواليات املتحدة األمريكية 
ودولة الكويت إلى تعاون أوثق بني 
إدارة أم��ن وس��ائ��ل النقل األمريكية 
وإدارة الطيران الفيدرالية واإلدارة 

العامة للطيران املدني.
 وك����ررت دول���ة ال��ك��وي��ت تأكيد 
اهتمامها بأن تصبح نقطة تخليص 
مسبق ح��دودي��ة مل��ع��ام��الت السفر 

للواليات املتحدة األمريكية.
 التعاون الصحي

تعمل ك��ل م��ن ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية ودولة الكويت على تقوية 
عالقتهما الثنائية في مجال الرعاية 

الصحية وإدارة الرعاية الصحية.
 لقد بدأنا املفاوضات بشأن مذكرة 
تفاهم بني وزارة الصحة الكويتية 
ووزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية 
األمريكية والتي سوف حتدد مجاالت 

التعاون املشترك.
 التطلع للمستقبل

تتعهد الواليات املتحدة والكويت 
بزيادة التعاون في جميع املجاالت 
ذات ال��ف��ائ��دة العملية حلكومتي 
وشعبي البلدين كما جعلناها بشكل 
رسمي اليوم من خالل توقيع اتفاقية 

احلوار االستراتيجي الشاملة.
 وق���د وض��ع��ن��ا خ��ارط��ة الطريق 
لتطوير عالقاتنا للسنة القادمة. 
وستعمل مجموعات العمل الثنائية 
معا م��ن أج��ل تسهيل األنظمة التي 
ستدافع عن دول��ة الكويت وحتديث 
املنشآت العسكرية املشتركة وتوسيع 
تبادل املعلومات والتعاون إلحباط 
األعمال اإلرهابية مبا في ذلك متويل 
لإلرهاب وتعزيز األم��ن السيبراني 
وت��وس��ي��ع ال��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار 
وتطبيق حماية حقوق امللكية الفكرية 
للكويتيني واألم��ري��ك��ي��ني وتوسيع 
رواب��ط��ن��ا التعليمية والبحثية 
والتعاون لتوفير رعاية صحية ذات 
جودة عالية وفعالة من حيث التكلفة 
وتسهيل إج��راءات السفر بني بلدينا 
ونتطلع نحو إح���راز تقدم ف��ي هذه 
املجاالت عند اجتماع احل��وار القادم 

في الواليات املتحدة األمريكية.

3 alwasat.com.kwمحليات
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الشيخ صباح اخلالد ومايك بومبيو

ج�����ددت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وال���ك���وي���ت دع��وت��ه��م��ا 
ل������ل������ت������وص������ل إل�������������ى ح����������ل ل����������أزم����������ة اخل����ل����ي����ج����ي����ة

ث�����م�����ن�����ت ال������������والي������������ات امل�������ت�������ح�������دة األم������ري������ك������ي������ة 
ج������ه������ود ال������ك������وي������ت امل�����س�����ت�����م�����رة ن�����ح�����و احمل����اف����ظ����ة 
ع�������ل�������ى األم����������������ن واالس�����������ت�����������ق�����������رار ف����������ي ال��������ع��������راق

ال����������������������والي����������������������ات امل�������������ت�������������ح�������������دة األم����������ري����������ك����������ي����������ة 
أك�������������������������دت ال������������ت������������زام������������ه������������ا ب�������������أم�������������ن ال���������ك���������وي���������ت
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