
تتخلله محاضرات اقتصادية وتعليمية وحفالت موسيقية وأفالم سينمائية وعروض تجارية

السفارة األميركية تُطلق »اكتشف أميركا« للسنة الرابعة على التوالي

دارين العلي

اطلقت الســفارة االميركية 
أسبوع »اكتشف أميركا« الذي 
تنظمــه للســنة الرابعــة على 
التوالي في الكويت ويتخلله عدد 
من األنشطة الثقافية والتجارية 
والترفيهية واالعالنية ســعيًا 
لتوطيــد العالقات بني البلدين 
وبهدف إطالع الشعب الكويتي 
على ما هــو موجود في أميركا 

في مختلف املجاالت.
وقالت امللحقــة اإلعالمية 
املؤمتــر  فــي  وارد  هيــذر 
الصحافــي الــذي عقــد لهذه 
الغاية فــي الســفارة صباح 
أمس، أن اســبوع »اكتشــف 
أميركا« ينطلق بعدة أنشطة 
لتغطية مجمل املجاالت التي 
تتميز بها الواليــات املتحدة 
االميركية ســواء من الناحية 
االقتصاديــة أو االجتماعيــة 

والثقافية أو التعليمية.
ولفتت الى ان الهدف من هذا 
االسبوع الذي اعتادت السفارة 
تنظيمه منذ 4 سنوات هو توطيد 
العالقات بني البلدين وتقويتها 
وتســليط الضوء ولو بشــكل 
مبســط على احلياة في أميركا 
ونقل ما فيها للشعب الكويتي 
الذي يحب احلياة والسفر الى 

أماكن مختلفة من العالم.
وفــي رد لها علــى إمكانية 
تأثير مــا حصل فــي مطارات 
أميركية من اعادة تسفير لبعض 
الكويتيني، على حركة الســفر 
من الكويت الــى أميركا، أكدت 

ارتفاع حركة السفر للكويتيني 
الى الواليات املتحدة الفتة الى 
تســجيل 75 الــف دخــول الى 
أميــركا للكويتيــني خالل عام 
2016، مؤكــدة أن من مت منعهم 
مــن دخــول البالد وألســباب 
مختلفــة لــم يتجــاوز عددهم 
الواحد باأللف، الفتة إلى ارتفاع 
نسبة املسافرين الكويتيني الى 
أميركا 500% من عام 2005 حتى 

عام 2015.
بدوره أعرب امللحق التجاري 
فــي الســفارة االميركية چيف 
هاملتون عن سعادته بإطالق 
أسبوع »اكتشف أميركا« للمرة 
الرابعة على التوالي، الفتا إلى 

انــه مت تصدير هذه الفكرة من 
الكويت الى مختلف السفارات 
االميركيــة في اخلليــج والتي 
بدأت تنظــم هذه الفعالية بعد 
أن أثبتت جناحها في الكويت.
وأكــد أن الهــدف مــن هــذا 
البرنامج ليــس بناء العالقات 
مــع الشــعب الكويتــي فهــذه 
العالقــات موجــودة منذ زمن 
ســواء اقتصاديــا أو اجتماعيا 
وثقافيا الفتا الى تاريخ شركة 
شيفروليه االميركية التي تعتبر 
أقدم عالقة جتارية مع الكويت.
ولفت الــى ان العالقات بني 
البلدين ال تتوقف على التجارة 
واالقتصاد وامنا تتخطى ذلك الى 
العالقات التعليمية اذ ان هناك 
15 ألف طالب كويتي يدرسون 
في الواليات املتحدة االميركية، 
عدا عن اقبال الشعب الكويتي 
على املطاعم واحملالت التجارية 
االميركية املوجودة في الكويت.

ولفت الى ان التبادل التجاري 
بني البلدين بلغ العام املاضي 8 
مليــارات دوالر، 3 مليارات من 
اجلانب الكويتي نظير بضائع 
أميركية و5 من اجلانب االميركي 
مقابــل النفط الكويتي، ما يدل 
على ان العالقــات مع الكويت 
تتمتع بأهمية كبيرة على صعيد 

املنطقة.
وعن أسبوع اكتشف أميركا 
لفت إلى سلسلة من النشاطات 
التي تسعى السفارة من خاللها 
إلى تســليط الضوء عدة نقاط 
تســاهم فــي تقويــة العالقات 
ومتكــن الشــعب الكويتي من 
اكتشــاف أميركا وهو في بلده 
في دعوة واضحة لزيارة أميركا 

والتعرف عليها عن قرب.
وأوضح أن االسبوع يتخلله 
أنشطة فنية وعروض موسيقية 
من فرقة السالح اجلوي االميركي 
»رابتور« باإلضافة لعرض فيلم 
سينمائي من حقبة الستينيات، 
عــدا عــن العــروض التجارية 
اخلاصة في املطاعم االميركية 
واحملــال التجارية فــي مجمع 
األڤنيــوز والعروض التجارية 
اخلاصة في مركز سلطان على 
املنتجات أميركية الصنع والذي 
ســيخول املتبضع مــن الفوز 
بتذكرتي ســفر الى أميركا في 

حال فوزه بالسحب.
ويتضمن االسبوع االميركي 
أيضا سلســلة من احملاضرات 
االقتصاديــة في غرفة التجارة 
والصناعة، ومحاضرات تعريفية 
حول الدراســة فــي أميركا في 
اجلامعة االميركية في الكويت، 
كما سيشارك العب كرة السلة 
االميركي سام فنسن مبحاضرات 
عــن اســلوب العيش الســليم 
وكيفية احملافظة على الصحة 
ودور الرياضة في ذلك بأسلوب 
ترفيهي موجة لطلبة املدارس.

امللحق التجاري في السفارة االميركية چيف هاملتونجانب من املؤمتر الصحافي                 )فريال حماد(  امللحقة االعالمية هيذر وارد

 لوحات من مهرجان اكتشف أميركا 

چيف هاملتون: 
التبادل التجاري 

بني البلدين بلغ 8 
مليارات دوالر
العام املاضي

هيذر وارد: ارتفاع 
نسبة املسافرين 

الكويتيني إلى 
أميركا %500

من عام 2005
حتى عام 2015
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أسبوع اكتشف أميركا 2016

الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

اإلدارة العامة للسدود
واألشغال المائية الكبرى

إنجاز أشغال بناء سد خزان القلعة الكبرى

تعلن وزارة الفالحة واملوارد املائية وال�صيد البحري 

التون�صية - الإدارة العامة لل�صدود  باجلمهورية 

اآج��ال طلب  املائية الكربى - عن متديد  والأ�صغال 

القلعة  بناء �صد خزان  اأ�صغال  عرو�ض دويل لإجناز 

الأج��ل الأق�صى  الكربى بولية �صو�صة، حيث حدد 

لقبول العرو�ض ليوم 01 نوفمرب 2016 عو�صاً عن 

يوم 17 اأكتوبر 2016.

وتفتح العرو�ض يوم 01 نوفمرب 2016 على ال�صاعة 

العا�صرة والن�صف �صباحاً مبكاتب اللجنة القارة لفتح 

الإداري���ة واملالية  لل�صوؤون  العامة  ب���الإدارة  العرو�ض 

بوزارة الفالحة واملوارد املائية وال�صيد البحري.

تمديد آجال
طلب عروض عدد 2016/50 ف

Discover America Week
Kuwait City, October 23 – November 2, 2016

Business Speaker Series

دعــوة عــامـــة
مبناسبة أسبوع اكتشف أمريگا املقام في دولة الگويت في الفترة من 23 اكتوبر حتى 2 نوفمبر 2016 

تدعو سفارة الواليات املتحدة األمريگية املهتمني باالستثمار في الواليات املتحدة األمريگية إلى حلقتي نقاش بعنوان:
1- »ابدأ أو وسع نشاطك التجاري في الواليات املتحدة االمريگية«

2- التعاون في اخلدمات الصحيـة بني الواليات املتحدة و دولة الگويت

محـــاور النقــاش
گلمة االفتتاح : ملاذا االستثمار في الواليات املتحدة االمريگية؟ 

السيد جيف هاملتون، املستشار التجاري - السفارة االمريگيه في الكويت
11:30

االستثمار في الواليات املتحدة االمريگية من الناحية الضريبية والقانونية  
السيد ألگس صالح، شريك ورئيس مگتب الگويت – التميمي و شرگاؤه

11:45

قصة جناح : گامكو گمستثمر في الواليات املتحدة االمريگية  
السيد خالد فؤاد، الرئيس التنفيذي لقطاع االستثمار، گامگو

12:05

التأشيرات اخلاصة بالعمل واالستثمار  
السيد روبن بوس، امللحق القنصلي، سفارة الواليات املتحدة االمريگية

12:20

مداخالت و أسئلة 12:40

اخلتام 1:00

محـــاور النقــاش
> واقع اخلدمات الصحية بالواليات املتحدة األمريگية

> اخلــدمـــات الــدوليــة الصحيــة املقدمــة مـن املستشفيـــات بالواليات املتحدة األمريگية.
> قصص ناجحة لتجارب املرضى.

> قصص ناجحة لتواصل املرضى و عوائلهم. 
> نقل التگنولوجيا الصحية األمريگية إلى دولة الگويت والتعاون الصحي احلالي واملستقبلي بني البلدين.

املتحدثون
1- السيد خوزيه نيناز، املستشار الرئيسي للخدمات الدولية ملستشفى هيوستون ميثودست مبدينة هيوستون 

بوالية تگساس األمريگية.
التنفيذي لتطوير األعمال في الشرگة الگويتية للعلوم احلياتية  الرئيس  الرزوقي،  2- الدگتور مساعد 

)إحدى شرگات الوطنية ملشاريع التگنولوجيا، اململوگة للهيئة العامة لالستثمار( 

يـــوم الثالثــاء املوافـــق 25 اگتوبــر 2016 ، مــن الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر.
املگان: غرفة جتارة و صناعة الگويت – قاعة بحرة – الدور الثاني.

يـــوم االربعاء املوافـــق 26 اگتوبــر 2016 ، مــن الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 1:00 بعد الظهر.
املگان: غرفة جتارة و صناعة الگويت – قاعة بحرة – الدور الثاني.

الراعي اإلعالمي


