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أسبوع اكتشف أميركا 2016

شارك في ندوة حول التعاون الطبي بين البلدين ضمن مهرجان »اكتشف أميركا«

السفير األميركي: احلوار اإلستراتيجي بني أميركا والكويت سيؤتي ثماره
دارين العلي

أكد الســفير األميركي لدى 
البــاد لورانــس ســيلفرمان 
ان احلــوار الــذي جتريه باده 
مع الكويــت ليس مجرد حوار 
قائا: انه من الضروري ان يعي 
الكويتيني ان األمر ليس مجرد 
حوار بني الدولتني وإمنا سيرون 

نتائج ملموسة له.
كام ســيلفرمان جــاء فــي 
تصريح صحافــي على هامش 
حضــوره نــدوة التعــاون في 
اخلدمات الصحية بني الواليات 
املتحدة األميركية ودولة الكويت 
فــي غرفة التجــارة والصناعة 
ضمن فعاليات مهرجان اكتشف 

أميركا الذي تنظمه السفارة.
وفيما قال انه ال ميلك رقما 
محــددا لعــدد الكويتيني الذين 
تلقوا العاج في الواليات املتحدة 
األميركية، أعرب في الوقت نفسه 
عن سعادته باستقبالهم وتلقيهم 
الرعاية الطبية املميزة، وهو ما 
يجعل الرقم األكبر من الكويتيني 
الذين يتلقون العاج في اخلارج 

تكون وجهتهم أميركا.
وزاد »بشــكل عام دخل هذا 
العام ٧5 ألف كويتي للواليات 
املتحدة األميركيــة، وبالتأكيد 
جــزء منهــم كان هدفــه تلقــي 
الرعاية الطبيــة«، الفتا إلى ان 
»احلكومة الكويتية لديها خطط 
لتطوير مستشفياتها والشركات 
األميركية ميكن ان تســاعد في 
هذا الصدد وتكون جزءا من هذا 

التطوير«.
وأعــرب الســفير األميركي 
لورانس سيلفرمان عن سعاته 
لتواجده في فعاليات مهرجان 
»اكتشــف اميركا« التي تهدف 
للتعريــف بالواليــات املتحدة 
وتشتمل على املوسيقى وعروض 

األفــام واملطبــخ األميركــي 
والرياضــة وعالــم الســيارات 

والتعليم والسياحة.
ولفت الى ان املهرجان سيشهد 
عروضــا خاصــة فــي املطاعم 
األميركية واحملــات التجارية 
حول الكويت وعرض نســخة 

ولفت الــى ان اجلانب الذي 
ركزت عليــه محاضرة األمس، 
وهــو الرعاية الصحية، يتمتع 
بأهميــة كبيــرة للكويتيــني 
واألميركيني على حد سواء، الفتا 
الى انه يرى فيه مجاال قادرا على 
النمو فــي العاقة الثنائية بني 

فعليــا بهــذه املهمة مــن خال 
التواصل مع املؤسسات الطبية 

األميركية العاملة في الكويت.
وأشــار الــى ازديــاد اعداد 
الكويتيني الذين يتلقون العاج 
والرعايــة الطبية في الواليات 
املتحدة، الفتا الى انه يدعم تطوير 
املستشفيات الكويتية احلديثة 
كجزء من التطور املستمر لقطاع 

الرعاية الصحية فيها.
وحتدث عن سعي السفارة 
لتوطيــد العاقــات الصحيــة 
بني البلدين، مشــيرا الى زيارة 
وفد متخصص بقطاع الرعاية 
الصحيــة الى الكويت في وقت 
سابق بهدف فتح قنوات اتصال 
مع مسؤولي وزارة الصحة ومع 
القطاع الصحي اخلاص لتسهيل 
التبادل في قطــاع تكنولوجيا 
الرعايــة الصحية مــن أميركا 
الى الكويت، متطلعا الى مزيد 
من النشــاط من قبل الشركات 
األميركيــة العاملة فــي مجال 
الرعايــة الصحيــة العاملة في 

الكويت.
وتابــع »تواجــه الكويــت 

جديــدة ألحد افــام الكاوبوي 
الكاسيكية املشهورة باإلضافة 
إلى تخفيضات على املواد الغذائية 
في مركز سلطان ومحاضرات عن 
الدراســة في الواليات املتحدة 
ووجهــات ســياحية جديدة لم 

تسبق زيارتها.

البلدين ملا فيه فائدة الشعبني.
وقال انه خــال فترة عمله 
كسفير في الكويت يتطلع الى 
تشــجيع املزيد من التبادل بني 
األطبــاء والباحثــني والعاملني 
في املجــال الطبي ومســؤولي 
املستشــفيات، الفتا إلى انه بدأ 

كبيــرة،  صحيــة  حتديــات 
وتواجه أميركا بعض نفس هذه 
التحديات. اعتقد بأن املؤسسات 
والشركات األميركية قادرة على 
مساعدة الكويت في معاجلة هذه 
التحديات التي ال يقتصر ضررها 
على الكويتيني فحسب، اذ تنتج 
عنها تكاليف باهظة على الدولة«.
وأضاف »اننــا محظوظون 
بوجود متحدثني ممتازين معنا 
اليوم مثل املستشار الرئيسي 
للخدمــات الدولية ملستشــفى 
هيوســن ميثوديست مبدينة 
هيوســن األميركيــة، أحد أهم 
املستشفيات األميركية، خوسيه 
نونيز«، الفتا الى ان »مستشفى 
هيوسن ميثوديست لديها مكتب 
في دبي وتبحث فرص التوسع 
باملنطقة، وكذلك معنا الرئيس 
التنفيــذي لتطويــر األعمــال 
في الشــركة الكويتية للعلوم 
احلياتيــة مســاعد الرزوقــي 
والتي تهدف آلو توسيع خدمات 
وانظمة الرعايــة الصحية في 
الكويت ودول مجلس التعاون 
من خال احضــار تكنولوجيا 
مثبتة في عالم الرعاية الصحية 

الى املنطقة«.
 بــدوره، اكــد املستشــار 
الرئيســي للخدمــات الدوليــة 
ملستشفى هيوسن ميثوديست 
خوزيــه نينــاز ان ثمــة فرصا 
كبيرة للتوسع والنمو في عمل 
املستشــفى، مشددا على أهمية 
األخذ في االعتبار رغبة املرضى 
في احلصول على العاج بشكل 

الئق.
وأضــاف: نســعى لعــرض 
جتربة جيدة للمرضى ونحرص 
علــى رضاهم عن كافة عناصر 
تلك التجربة، مشيرا الى االهتمام 
بالعاملني في القطاع الطبي ومن 
يقومون بتقدمي اخلدمات الطبية.
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الشركات األميركية 
ميكن أن تساعد 
احلكومة الكويتية 
في خطط تطوير 

مستشفياتها 

نتطلع إلى تشجيع 
املزيد من التبادل 

بني األطباء 
والباحثني والعاملني 

في املجال 
الطبي ومسؤولي 

املستشفيات

مجموعات العمل الكويتية - األميركية تعزز العالقات الثنائية
واشنطنـ  كونا: أكد السفير األميركي لدى 
الكويت لورانس سيلفرمان ان مجموعات 
العمل متعددة االوجه التي شكلت خالل احلوار 
االستراتيجي بني الكويت والواليات املتحدة 
األميركية ستساهم في تعزيز العالقات بني 

البلدين.
وقال سيلفرمان في مقابلة مع »كونا« بعد 
ايام من زيارة النائب االول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير اخلارجية الشــيخ صباح 
اخلالد لواشنطن ان »العالقات التي ستعززها 
مجموعات العمل ستجلب املنفعة لكال البلدين«.

وأضاف ان »املجموعات املختلفة التي انشئت 
تنفيذا لرؤية كل من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد والرئيس األميركي باراك 
أوباما ستعمل على قضايا عملية جدا وستبقي 
البلدين على اتصــال وثيق معا«، وأوضح 
سيلفرمان ان املجموعات ستركز على سبل 
تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين مبشاركة 
اخلبراء من كليهما، مشيرا الى ان محادثات 
احلوار االستراتيجي ناقشت قضايا االمن 
والدفاع والتعليم والتبادل التجاري اضافة 

الى القضايا القنصلية.
وبالنسبة للتعليم قال سيلفرمان ان الواليات 
املتحدة ستعمل على تسهيل سفر املزيد من 
الطالب الكويتيني الستكمال تعليمهم العالي 
في جامعات الواليات املتحدة اذ ستمكنهم 

الفرص التعليمية اجليدة التي سيحصلون 
عليها من املساهمة بشكل افضل في رفعة 

ورقي وازدهار الكويت.
وحول القضايا االمنية قال ســيلفرمان ان 
»الواليات املتحدة اكدت التزامها بأمن الكويت 
من خالل العمل معا لتعزيز قدراتها االمنية 

لتوفير االمن لشعبها«.
 وفي القضايا الدفاعية اكد ان الكويت تؤدي 
دورا هاما في جهود التحالف الدولي ملكافحة ما 
يسمى بتنظيم »داعش« في العراق وسورية، 
وبني سيلفرمان ان احلوار االستراتيجي منح 
كال البلدين للمرة االولى فرصة ملناقشة كل 

القضايا املهمة بشكل شامل.
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