
االحد 2 اغسطس 2009   3محليات 
البيت األبيض أعلن أن سموه سيكون موضع حفاوة الرئيس األميركي ونائبه

األمير يبحث مع أوباما غدًا الملفات األمنية في »الخليج« وقضية معتقلينا في غوانتانامو
نيويوركـ  واشنطنـ  كونا: يغادر صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد والوفد 
الرســــمي املرافق مطار جــــون اف كنيدي 
الدولي مبدينة نيويورك اليوم األحد متوجها 
الى مدينة واشــــنطن في الواليات املتحدة 
االميركية وذلك في زيارة رسمية تستغرق 
يومني يجري سموه خاللها مباحثات رسمية 
مع الرئيس بــــاراك اوباما رئيس الواليات 

املتحدة االميركية الصديقة.
وفي هذا االطار، اعلــــن البيت االبيض 
مساء اول من امس ان صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد سيلتقي غدا االثنني 
الرئيس االميركي باراك اوباما لبحث قضايا 

ثنائية واقليمية.
وقال املتحدث باسم البيت االبيض روبرت 
غيبس في بيان صحافي ان صاحب السمو 
االمير سيكون في »موضع حفاوة« الرئيس 

االميركي في البيت االبيض.
واضاف غيبس ان اوباما »يتطلع« الى 
التشاور مع صاحب السمو االمير و»تعميق 
شراكتنا حول القضايا الثنائية واالقليمية 
مثل الســــعي الى سالم شــــامل في الشرق 
االوســــط واملضي قدما في مبادرة السالم 

العربية«. واشار الى ان اوباما سيستقبل 
صاحب السمو االمير في املكتب البيضاوي 
على ان ينضم اليهما نائب الرئيس االميركي 
ثــــم يتناوال الغداء معا، مؤكدا ان »البلدين 

يتمتعان بعالقات تعاون ثنائية قوية«.
وكان ســــفيرنا لدى واشــــنطن الشيخ 
سالم العبداهلل قد أكد لـ »كونا« ان القضايا 
االقليمية التي ستناقش خالل اجتماع القمة 
ســــتركز على امللفات االمنيــــة في منطقة 
اخلليج والعراق وايران ودول منطقة الشرق 

االوسط.
الكويتيني املعتقلني  واضاف ان قضية 
في غوانتانامو »هي دائما في ذهن صاحب 
السمو االمير لذلك ستكون القضية في مقدمة 

االمور التي سيبحثها سموه مع اوباما«.
الــــى ذلك، بعث صاحب الســــمو االمير 
الشــــيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس هانز رودلف ميرز رئيس االحتاد 
السويسري الصديق عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
ولالحتاد السويسري وشعبه الصديق كل 
التقدم واالزدهار. وبعث سمو نائب االمير 

وولي العهد الشــــيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس هانز رودلف ميرز رئيس 
االحتاد السويسري الصديق عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.
كما بعث ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

ظمن جهة اخرى، بعث صاحب السمو االمير 
الشــــيخ صباح احلمد ببرقيــــة تهنئة الى 
الرئيس توماس يايبوني رئيس جمهورية 
بنني الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناســــبة العيــــد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية بنني وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســــمو نائب االمير وولي العهد 
الشــــيخ نواف االحمد ببرقيــــة تهنئة الى 
الرئيس توماس يايبوني رئيس جمهورية 
بنني الصديقة ضمنها خالص تهانيه مبناسبة 

العيد الوطني جلمهورية بنني الصديقة.
كما بعث ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصــــر احملمــــد ببرقيــــة تهنئة 

مماثلة.
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الرئيس باراك اوباما رئيس الواليات املتحدة االميركية صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد
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 على شرف سموه في سبتمبر املاضي

عبر عن أسفه لوجود ضباط وراء الدعوة لإلضرابرحب بانضمام البحرين للهيئة العربية

الشريعان: ندعم استخدام الطاقة 
النووية في المجاالت السلمية

األنصاري لـ »األنباء«: تطبيق »البصمة«
 في بعض مراكز اإلطفاء اعتباراً من اليوم 

أمير زكي
حّذر نائب مدير عام االدارة العامة 
العميد  املكافحة  لالطفاء لشـــؤون 
يوسف االنصاري جميع منتسبي 
االطفاء من عدم االلتزام بنظام البصمة 
مؤكدا ان النظام الذي سيبدأ العمل به 
اعتبارا من اليوم في العديد من املراكز 
هو نظام دولة وليس نظام االطفاء. 
وكشـــف االنصاري في تصريح لــ 
»األنباء« عن ان هناك مراكز لالطفاء 
ومع االسف الشـــديد مت العبث في 
توصيالت البصمة بها مما ادى الى 
تعطلهـــا، مؤكدا ان هنـــاك حتقيقا 
سيفتح في هذه املراكز ملعرفة سبب 
اتالف االســـالك. واعرب االنصاري 
عن اســـفه الشـــديد لوقوف بعض 
الضباط في االطفاء وراء مســـاعي 
البعض لرفـــض البصمة، موضحا 
ان البعض يعتقد ان نظام البصمة 
هو انتقاص مـــن صالحياتهم فيما 
يتعلق بالرخص حيث كانوا مينحون 
بعض االفـــراد بعض الرخص على 
مدار الزام. وجدد االنصاري التأكيد 
على عدم وجود اي توجه للتراجع 
عن نظام البصمة، مشـــيرا الى ان 
ما اشـــيع عن تعمد تأخير البعض 
عن االلتحاق بالعمل لالعتراض على 

تونس ـ كونا: دعا املشــــاركون 
في املؤمتر العــــام للهيئة العربية 
للطاقة الذرية فــــي دورته العادية 
الـــــ 21 في تونس أمس الى صياغة 
آليات عمل للتنسيق املشترك لقيام 
مشروع عربي الستخدامات الطاقة 
النووية في األغراض السلمية. وأكد 
املشاركون في املؤمتر اهمية املبادرات 
العربية لدعم العمل العربي املشترك، 
مثمنني مبادرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بانشاء صندوق 
عربي لدعم الصناعات املتوســــطة 
والصغيرة. بدوره أكد وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشــــريعان على دعم 
الكويت اســــتخدام الطاقة النووية 
في املجاالت الســــلمية بالتطبيقات 
الصناعيــــة والزراعيــــة والطبية، 
موضحا ان اهتمــــام بالده جاء من 
خالل رؤية سياسية حكيمة كمصدر 
من مصادر الطاقة البديلة النظيفة. 
وأشار الى ان حتديات املناخ والطاقة 
حفزت الــــدول العربية على وضع 
اخلطط واالستراتيجيات الستخدام 
الطاقة النووية في توليد الكهرباء 
وحتلية مياه البحر. وحدد الشريعان 
تلك التحديات في زيادة الطلب على 
الوقود  الكهربائية واسعار  الطاقة 

أعلنت وزارة الصحة أمس 
عن تسجيل 39 اصابة جديدة 
بانفلونزا اخلنازير ليصل عدد 
احلاالت املســـجلة فـــي البالد 
211 معظمها من االصابات  الى 
اخلفيفة ولم يتبق اال 11 حالة في 

مستشفى االمراض السارية.
الرســـمي  وقـــال املتحدث 
باسم الوزارة د.يوسف النصف 
لـ»كونا« ان الوزارة بدأت تطبيق 
املنـــزل لالصابات  العالج في 
اخلفيفة اتباعا لتوصيات منظمة 
الصحة العاملية مشيرا الى ان 
معظم احلاالت متاثلت للشفاء 

وعاد املصابون ملمارسة حياتهم الطبيعية. واكد النصف ان الوزارة 
اتخذت كل االجراءات الكفيلة باحتواء املرض من خالل الرصد واملراقبة 
جلميع احلاالت الفتا الى ان متوسط اعمار معظم احلاالت املسجلة 
فـــي البالد ما بني 16 و 35 عاما اضافـــة الى ان هناك بعض احلاالت 

سجلت ألطفال وكبار في السن.
وللعلم فان فترة الشـــفاء من هذا الوباء ال تزيد على بضعة ايام 
ولم يعد هذا املرض خطيـــرا كما كان متوقعا ومعظم احلاالت التي 
أصيبت بالڤيروس كانت خفيفة ومتاثلت للشـــفاء ويتوقع توافر 

التطعيم في البالد بنهاية العام احلالي.
من جهة أخرى، أعلن رئيس املكتـــب الصحي الكويتي بالنيابة 
في القاهرة د.عيد العدواني أمس عن شفاء اول حالة اصابة ملواطن 

كويتي فـــي مصر من ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير بعد ان اكدت 
نتائج حتاليل املعامل املركزية 
فـــي وزارة الصحـــة املصرية 

شفاءه.
وقال العدواني في تصريح 
لـ »كونـــا« ان املكتب الصحي 
تابع حالة املصاب الكويتي منذ 
أن تلقت الســـفارة نبأ اصابته 
بالڤيروس الثالثاء املاضي وحتى 
التأكد من شفائه وخروجه معافى 

من املستشفى.
واضاف أن املكتب الصحي في 
سفارتنا لدى القاهرة بالتعاون 
مع السلطات الصحية املصرية قدم الرعاية الصحية الالزمة للمريض 
الذي يبلغ من العمر 23 عاما والذي تشير فحوصات وحتاليل طبية 

الى أنه تعافى متاما بعد مضي خمسة ايام من االصابة.
وشدد العدواني على حرص السفارة على سالمة جميع الرعايا 
الكويتيني املقيمني في مصر سواء لغرض الدراسة أو السياحة مشيدا 
بالتعاون القائم بني املكتب الصحي في ســـفارة الكويت في القاهرة 
والسلطات الصحية املصرية. وحث العدواني جميع الرعايا الكويتيني 
املقيمني مبصر على التوجه الى اقرب مركز صحي في حال الشعور 
ببعض أعراض االصابة بڤيروس )اتش 1 ان 1( مثل احلمى والسعال 
وغيرهما من االعراض التي تشبه االنفلونزا اضافة الى االبتعاد عن 

األماكن املزدحمة واملغلقة جتنبا لالصابة باملرض.

البصمة ســـيواجه بعقوبات رادعة 
وســـيحال كل من لم يلتزم بالدوام 
الـــى االدارة القانونية، الفتا الى ان 
هناك معلومات عن محاولة اضراب 
بعض االطفائيني وهذا امر ال ميكن 
قبوله، وهـــؤالء اذا نفذوا اضرابهم 
فإنهم سيتحملون مسؤولية ما يحدث 
في مناطقهم حال وقوع حوادث او 
حرائق. واشار االنصاري الى ان هناك 
مراكز ستبدأ بتطبيق البصمة اعتبارا 
من اليوم على ان تعمل جميع املراكز 
خاصـــة احلدودية بالنظام ذاته مع 
نهاية الشهر اجلاري او مطلع شهر 

سبتمبر املقبل.

البيئي وظاهرة  النظــــام  واختالل 
االحتباس احلــــراري. وتطرق الى 
فــــي مجال  اتخاذ خطــــوات مهمة 
استخدامات الطاقة النووية السلمية 
وعلومها وانشــــاء اللجنة الوطنية 
الستخدامات الطاقة النووية السلمية، 
مؤكدا ان ذلك يجسد االدراك واحلرص 
على تنويع مصادر الطاقة. وأعرب 
د.الشريعان في كلمته عن ترحيب 
انضمــــام مملكة البحريــــن للهيئة 
العربية، مشــــيرا الى ان انضمامها 
يدعم مسيرة العمل العربي املشترك 
ويساند تطوير ورقي عمل الهيئة.

ما سيحدث« مع ادارة الرئيس 
باراك أوباما حيث من املنتظر 
زيادة توسيع األنشطة الثنائية. 
ولفت البروفيسور غنيم الى 
ان »الرئيس أوباما وصل الى 
البيت االبيض ليواجه قضايا 
هائلة ومثيــــرة للقلق« مثل 
األزمــــة االقتصادية والعديد 
التي  الداخلية  القضايــــا  من 
»ستحظى باالهتمام واألولوية« 

للرئيس أوباما.
أكد  اخــــرى،  مــــن جهــــة 
البروفيسور غنيم ان العالقات 
التي  االقتصاديــــة والثقافية 
تربط بني الكويت والواليات 
املتحــــدة ليســــت على نفس 
مستوى العالقات الثنائية في 
املجال السياسي والعسكري.

وقــــال غنيم ان هذا يرجع 
الى أسباب عديدة مثل القوانني 
التي لم يتم إقرارها والتي من 
شأنها تسهيل التوسع في مجال 
التجارة بــــني البلدين وكذلك 
تنويع االقتصاد الكويتي، حيث 
انه كلما ازداد تنويع االقتصاد 
الشــــركات  فــــرص  ازدادت 
األميركيــــة والكويتية للعمل 

إعالن شفاء أول مصاب كويتي بالوباء في القاهرة

»الصحة«: 39 إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير
 ترفع عدد الحاالت المسجلة في الكويت إلى 211 

48 عاماً من عالقات التعاون والصداقة بين الكويت وواشنطن
منذ تولي صاحب السمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمد مسؤولية 
الكويتية في  السياسة اخلارجية 
بدايات عام 1963، حيث شغل سموه 
منصب وزير اخلارجية، استطاع 
ان يوطد دعائم عالقات الكويت مع 
غيرها من الدول من خالل الزيارات 
العديدة واملتكـــررة ملختلف دول 
العالم. وتأتي زيارة ســـموه الى 
الواليات املتحـــدة األميركية في 
البلدان بعالقات  وقت يتمتع فيه 
متميزة وشراكة قوية ووثيقة في 

مختلف املجاالت.
وتعتبـــر العالقـــات الكويتية 
البلدين  بـــني  األميركية متجذرة 
منذ زمن طويل وزادت رســـوخا 
اقامة عالقات ديبلوماســـية  بعد 
بينهمـــا، فقد اعترفت واشـــنطن 
بالكويت في 22 سبتمبر عام 1961 
اي عقب االستقالل بثالثة اشهر فقط 
حيث بدأت العالقات الديبلوماسية 

الوثيقة بينهما.
وخالل الـ 48 عاما املاضية من 
العالقات بني واشـــنطن والكويت 
ترسخت اواصر الصداقة والتعاون 
بـــني البلدين في مختلف املجاالت 
وظهرت هذه الصداقة وهذا التعاون 
في ابهى صورهما خالل حرب حترير 
الكويت من االحتالل العراقي وما 

تاله من تطورات.
وقامت العالقات السياسية بني 
الكويت والواليـــات املتحدة على 
اسس انطلقت من املبادئ والثوابت 
التي رسمتها الكويت بصفة اساسية 
لسياستها اخلارجية وعالقاتها مع 
غيرها من الدول منها عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول االخرى 
والتمسك بسياسة حسن اجلوار 
وعدم االنحياز اضافة الى التعاون 
الدولي في املجالـــني االقتصادي 

والديبلوماسي.
ولسياســـة الكويت اخلارجية 
اهداف عدة تعمـــل على حتقيقها 
باستمرار مبختلف الوسائل والطرق 
وابرزها احلفاظ على امن الكويت 
واستقرارها وسالمة اراضيها ومن 
ثم امن اخلليج واستقراره واحلفاظ 
على التضامن االسالمي وايجاد حل 
عادل ودائم للشعب الفلسطيني.

كما زار ســـمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد واشنطن في 
شهر سبتمبر املاضي التقى خاللها 
السابق جورج  الرئيس األميركي 
بوش وكبار اركان االدارة األميركية 
وناقش معهـــم العالقات الثنائية 
وسبل تعزيزها في جميع املجاالت 
اضافة الى عدد من القضايا االقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك.
وكان البيت االبيض اعلن في 15 
يناير 2004 ان الرئيس األميركي 
الســـابق جورج بوش سمى دولة 
الكويت حليفا رئيســـيا للواليات 
املتحدة األميركية خارج حلف شمال 
االطلسي )ناتو( بقرار رئاسي حمل 

الرقم 2004/21.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ان تصنيف الكويت كحليف 
رئيســـي للواليات املتحدة خارج 
حلف )ناتو( ينعكس ايجابا على 
منطقة اخلليج مشيرا الى ان هذا 
التصنيف لـــن يثني الكويت عن 

مبادئها حول التضامن العربي.
وكثيرا ما يؤكد املســـؤولون 
األميركيون اهمية الكويت كحليف 
استراتيجي قوي يعتد به ويعتمد 

عليه متى دعت احلاجة الى ذلك.
الكويـــت والواليات  وترتبط 
املتحدة بعالقات اقتصادية وجتارية 
وثيقة وتعتبر الواليات املتحدة من 
اكبر الشركاء التجاريني للكويت اذ 
متثل واردات الكويت منها نسبة 
14% من اجمالي الواردات مما يجعلها 

اكبر مصدر للسلع الى الكويت.
وتشـــير االحصاءات الرسمية 
الى ان حجم التبادل التجاري بني 
البلدين وصل في العام 2008 الى 

9.8 مليارات دوالر.
النفطية  وفي مجال املنتجات 
والبتروكيماويـــة يـــزداد حجم 
العالقات االقتصادية والتجارية بني 
البلدين، فالواليات املتحدة من اولى 
الكويتي  الدول املستوردة للنفط 
اخلام وهناك اتفاقيات مشـــتركة 
مع الشركات األميركية للحصول 
على اخلبرة الفنية واملعدات الالزمة 
التكرير  اخلاصـــة مبشـــروعات 

والصناعات البتروكيماوية.

البلدين الصديقني  بـــني  املتميزة 
وســـبل تعزيزها في كل املجاالت 
اضافة الى آخر التطورات السياسية 
في منطقة الشرق االوسط والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
وكان سمو االمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد خلص العالقات بني 
البلدين خالل الزيارة التاريخية التي 
قام بها الرئيس األميركي السابق 
بيل كلينتون الى الكويت في اكتوبر 
عام 1994 بقوله »ان الصداقة التي 
تربط بني بلدينا وشعبينا على بعد 
ما بينهما مكانا وحجما لهي اقوى 
دليل على وحدة االهداف اخليرة 
والسعي لتحقيق الصالح املشترك 
بني الشعوب على اسس انسانية«. 
وباسم الصداقة النبيلة التي تربط 
بني الكويت والواليات املتحدة وبني 
شـــعبيهما، كما قال ســـمو االمير 
الراحل، قام سموه بتقليد الرئيس 
األميركي ارفع وسام كويتي وهو 
وسام قالدة مبارك الكبير ليكون 
عالقة شكر وامتنان وطريق صداقة 
خالصة بني شعبني وحدت بينهما 
ليس فقط املصالح املشـــتركة بل 

القتال جنبا الى جنب.

كمـــا منح الرئيـــس األميركي 
االسبق جورج بوش هذه القالدة 
خالل زيارته للبالد في ابريل عام 

.1993
وقام سمو االمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد في الذكرى اخلامسة 
لتحرير الكويت فـــي فبراير عام 
1996 بزيارة واشنطن، حيث التقى 
مع الرئيس األميركي بيل كلينتون 
وبحث معه العالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل تعزيزها في مختلف 
املجـــاالت وخصوصا االقتصادية 
اضافة الى امـــن اخلليج وعملية 

السالم في الشرق االوسط.
وكان سمو االمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهلل رحمه اهلل اكد متانة 
العالقـــات األميركية الكويتية في 
مناسبات متعددة عندما كان سموه 
مبنصب ولي العهد ورئيس مجلس 
الوزراء، ففي مارس عام 1996 اكد 
سموه ذلك خالل حفل افتتاح املبنى 
اجلديد لسفارة الواليات املتحدة في 
منطقة بيان بقوله »ان هذا املبنى 
ميثل الصداقة الكويتية األميركية 
في شـــبابها وقوتها وشـــموخها 

وثباتها على مر السنني«.

وفي ضوء هذه الثوابت واملبادئ 
الكويت  واالهداف، كانـــت عالقة 
وواشـــنطن ومازالت تســـير في 
هذا النهج الذي جعل هذه العالقة 
باســـتمرار عالقة تفاهم ووضوح 
وصداقة وتعاون ملا فيه مصلحة 
الشعبني. وكان صاحب السمو االمير 
زار واشـــنطن في سبتمبر 2006 
والتقى الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش وبحث معه العالقات 
الثنائية والدولية اضافة الى القضايا 

االقتصادية املشتركة.
واكد بوش بعد اللقاء انه اجرى 
حوارا استراتيجيا مهما مع صاحب 
الســـمو االمير، وقال »نحن نعمل 
معا لتعزيز الســـالم واالستقرار 
في الشرق االوســـط«، كما شكر 
الرئيس األميركي صاحب السمو 
االمير لقيادته االصالحية الراسخة 
والتي تعتبر مثاال الفتا لآلخرين 
في املنطقة، مشيرا الى ان الكويت 

هي دولة صديقة وحليفة. 
يذكر ان الرئيس السابق جورج 
بوش زار الكويت في شهر يناير 
2008، حيث التقى خاللها صاحب 
السمو االمير وبحث معه العالقات 

أشاد بخطوة الكويت السباقة في إرسال سفير لها إلى العراق

غنيم: لقاء صاحب السمو مع الرئيس األميركي
ينتظر أن يؤدي إلى توسيع العالقات الثنائية

هناك.
وأكد غنيم انه وعلى الرغم 
من هذه العوامل فإن العالقات 
التي  التجارية واالقتصادية 
تربط بني الكويت والواليات 
املتحدة »التــــزال قوية ولكن 
ميكــــن أن تكــــون أفضــــل 

بكثير«.
الــــى احملادثات  وأشــــار 
الثنائية حول اتفاقية التجارة 
احلرة التي لــــم حترز تقدما 
كبيرا باالضافة الى االتفاقية 
اإلطارية للتجارة واالستثمار 
)تيفا( املوقعة بني البلدين في 

فبراير 2004.
وأعرب غنيم عن اعتقاده 
»بأنه عندمــــا يصل صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
الى واشنطن ليجري  األحمد 
محادثــــات مع أوبامــــا. فانه 
ســــيكون محل ترحيب حار 
حيث ستهيمن مجاالت التعاون 
هذه واالتصــــال الوثيق على 

احملادثات«.
أكد  العراقي  وحول امللف 
البروفسور غنيم أن »الكويت 
كانت تدعم عودة العراق الى 
الصف العربي وأرسلت سفيرا 
لها الى هناك األمر الذي لم تقم 

به جميع الدول العربية«.
وشدد على تأييده »القوي 
لضرورة استمرار االلتزامات 
التــــي نصت عليهــــا قرارات 
مجلس األمن الدولي بشــــكل 
تام السيما قرار ترسيم احلدود 
التي تعد احلدود الوحيدة على 
وجه األرض التي يكفلها مجلس 
األمن«، مضيفا ان »املسألة قد 
انتهت ويجب على العراق قبول 

ذلك«.

واشــــنطن ـ كونا: وصف 
سفير الواليات املتحدة األسبق 
البروفيســــور  الكويت  لدى 
ادوارد غنيم امس العالقات التي 
تربط بني الكويت والواليات 
املتحدة بأنها عالقات »ممتازة« 
وقد تعززت خالل الســــنوات 
املاضية مــــع التطورات التي 

شهدتها املنطقة.
ادوارد  البروفيسور  وقال 
غنيم أســــتاذ شؤون اخلليج 
وشــــبه اجلزيرة العربية في 
لـ »كونا« ان  تصريح خاص 
العالقات الكويتيةـ  األميركية 
»جيدة جدا وكانت كذلك على 

مدار العقود«.
العالقات  الى أن  وأشــــار 
بني الطرفني مرت باختبارات 
خالل االضطرابات التي شهدتها 
العراق واملنطقة، مشددا على 
أهميــــة إدراك ان »الروابــــط 
بيننا قوية وأدت بالفعل الى 
إجراء الكثير من املشــــاورات 

واملفاوضات والتعاون«.
وســــلط غنيم ـ الذي كان 
سفيرا للواليات املتحدة لدى 
الكويت في الفترة من 1991 الى 
1994 ـ الضوء على العالقات 
القوية و»الشــــخصية« التي 
ربطت بني الكثير من الكويتيني 
مع أســــرة الرئيس األميركي 
األســــبق جورج بــــوش االب 
واحلزب اجلمهــــوري »الذي 

حرر الكويت«.
العالقات  واضاف ان هذه 
ظلت قوية خالل 8 ســــنوات 
مــــن ادارة الرئيس األســــبق 
بيل كلينتون، حيث استمرت 
البرامــــج وتوســــعت أيضا 
مؤكدا ان »هــــذا هو بالضبط 


