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كيف تصفني العالقات 
األميركية - الكويتية وأبرز 

مراحل تطورها وآفاقها 
املستقبلية؟

العالقــات األميركيــة -  ٭ 
الكويتية ممتــازة، ووطيدة، 
وقوية، ووثيقــة وتاريخية 
ألنها بنيت على أسس صلبة 
من الصداقة والثقة واالحترام 
املتبــادل ولذلــك ليــس مــن 
الكويت  املستغرب أن تكون 
واحــدة مــن أقرب شــركائنا 
وعالقاتنــا الثنائيــة تتســم 
بالتطور املستمر ونعمل بشكل 
وثيــق علــى كافــة األصعدة 
ومختلف مجــاالت التعاون، 
مبا في ذلــك األمــن والدفاع 
الثقافي  والتجارة والتبــادل 

واملزيد.
ويعتبر احلوار اإلستراتيجي 
بني الواليات املتحدة والكويت 
مظلة عريضة وإطار عمل مهما 
نستخدمه لتحديد رؤيتنا كل 
عام وتوسيع تعاوننا بشكل 
أكبر. وأنــا أتطلع إلى القيام 
بذلك هذا العام في واشنطن 

أواخر نوفمبر القادم.
وقد كان للمغفور له بإذن اهللا 
الراحل الشيخ  ســمو األمير 
صبــاح األحمد دور فعال في 
احلفاظ على عالقتنا الثنائية 
قويــة، وكتعبير عــن تقدير 
حكومة الواليات املتحدة لهذا 
الــدور البارز، كــرم الرئيس 
ترامب األمير الراحل بجائزة 
وسام االستحقاق العسكري، 
بدرجــة القائد العــام لدوره 
في حــل النزاعــات وجتاوز 
الشــرق  فــي  االنقســامات 
األوســط، وهــذه اجلائــزة 
مرموقــة لم متنــح ألي قائد 
آخر منذ ما يقرب من 30 عاما.

وســأظل ملتزمة بشــراكتنا 
القوية وصداقتنا مع الكويت 
بقيادة صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، وأتطلــع بجدية إلى 
العمــل مع القيــادة اجلديدة 

للكويت.
قضايا متنوعة للتعاون

٭ حدثينا عن أبرز مجاالت 
التعاون الثنائي بني البلدين؟

العالقة األمنية مهمة للغاية، 
نحن نعمل معا ملكافحة اإلرهاب 
وردع العدوان اخلارجي، مبا 
فــي ذلــك القضايــا املتعلقة 
باألمــن الســيبراني ومتويل 
اإلرهاب والتهديدات اإليرانية 
وغير ذلك من القضايا وامللفات 

ذات االهتمام املشترك.
كمــا نتعــاون أيضا بشــكل 
وثيق في مجموعة واســعة 
مــن القضايا األخــرى، على 
سبيل املثال الرعاية الصحية 
والتجارة واألنشطة الثقافية، 
كما تربــط الواليات املتحدة 
والكويــت عالقات اقتصادية 

قوية.
ولقــد بذلت مجهــودا خاصا 
الشــركات األميركية  لربــط 
والكويتيــة عبــر منتديــات 
افتراضية للعمل معا لتنمية 
وتطوير العالقات االقتصادية 

وقد كنــت أعمل بالتنســيق 
مع رجال األعمال األميركيني 
ملعرفة كيف ميكن أن تستمر 
شــراكتنا االقتصاديــة فــي 
االزدهــار فــي ظــل الظروف 

الراهنة.
وأتطلــع أنــا وفريقــي فــي 
السفارة إلى مهرجان اكتشف 
 «Discover America» أميــركا
هنا في الكويت العام املقبل، 
حيــث ســنعرض بعضا من 
املنتجــات واخلدمات  أفضل 
األميركيــة، ونتوقع أن يقام 
هذا احلدث في مارس 2021.

حدثينا عن حجم االستثمارات 
الكويتية في الواليات املتحدة؟ 

فــي التواصــل مع الشــركاء 
بشأن االستثمار في الواليات 
املتحدة، التي توفر أكثر فرص 
االستثمار جاذبية في العالم، 
حيث تقدم تنوعا ال مثيل له، 
وثقافة مزدهرة من االبتكار، 
والقوى العاملة األكثر إنتاجية 
في العالم، وميكن للشركات 
مــن جميــع األحجــام - من 
الشركات الناشئة إلى الشركات 
متعددة اجلنسيات - العثور 
على األفكار واملوارد والسوق 

لتحقيق النجاح والنمو.
وبالنسبة للشركات الكويتية 
املهتمة باالستثمار في الواليات 
املتحدة، عليها االتصال مبكتب 

أميركية تعمــل في الكويت، 
وأمتنى أن يستمر هذا الرقم 
في النمو نظرا للجودة التي 
الشــركات األميركية  تقدمها 
لبيئــة األعمال فــي الكويت. 
وتبحث الشركات األميركية 
باســتمرار عــن فــرص عمل 
جديــدة فــي الكويــت، لدعم 
التنمويــة ورؤيــة  اخلطــة 
الكويــت الطموحــة 2035. 
الشركات األميركية العاملة في 
الكويت هي شركات رائدة في 
مجاالت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت (ICT) والرعاية 
الصحية والسيارات وقطاعات 

الطاقة وغيرها.
نشاط قنصلي

كم عدد التأشيرات التي 
يصدرها القسم القنصلي 

كل عام؟ ومتى سيتم افتتاح 
التأشيرات السياحية؟

٭ لطاملا كان القسم القنصلي 
في سفارة الواليات املتحدة في 
الكويت مــن بني أكثر مكاتب 
إصــدار التأشــيرات نشــاطا 
بني الســفارات والقنصليات 
األميركيــة فــي اخلليج. في 
العام املاضــي، أصدرنا أكثر 
مــن 31000 تأشــيرة لغيــر 

املهاجرين.
 ،COVID-19 وبسبب جائحة
اخلارجيــة  وزارة  أوقفــت 
مؤقتــا خدمــات التأشــيرات 
الروتينية في جميع السفارات 
والقنصليــات األميركية في 
مارس 2020، ومع ذلك استمر 
القســم القنصلي فــي تقدمي 
خدمات التأشيرات في حاالت 
الطوارئ وســاعد املسافرين 
الذين يسعون للحصول على 
عالج طبــي عاجــل وحاالت 

طارئة أخرى.
في اآلونة األخيرة، فتح القسم 
التأشيرة  القنصلي مقابالت 
الطالبيــة. كما قــام بتجديد 
بعــض التأشــيرات التــي ال 
تتطلب مقابالت شخصية، مبا 
في ذلك التأشيرات السياحية. 
ونأمــل أن نفتــح مرة أخرى 
قريبا جلميع فئات التأشيرات، 
لكن هذا بالطبع سيعتمد على 
مدى تغلب العالم على الوباء.

ماذا عن التعاون األكادميي 
بني البلدين؟ وعدد الطالب 

الكويتيني الذين يدرسون في 
الواليات املتحدة؟ وكم يبلغ 
عدد الطالب اجلدد الراغبني 
في الدراسة هناك في العام 

الدراسي القادم؟
٭ بالتأكيد، أنا فخورة جدا بأن 
أقول إن لدينا أكثر من 10000 
طالب وطالبة من الكويتيني 
يدرســون فــي املؤسســات 
األكادميية األميركية، وأود أن 
أنتهز الفرصة لتهنئة الطالب 
اجلدد الذين اختاروا الدراسة 
فــي مؤسســات أميركية هذا 
العــام ليواصلوا هذا التقليد 

العظيم.
فــي احلقيقــة يــدرك هؤالء 
الطالب مــدى جودة التعليم 
الذي ســيحصلون عليه في 
الواليات املتحدة، والتجربة 

وما أبرز جهود السفارة 
لزيادة هذا الرقم؟

٭ يســعدني أن أعلن أن قمة 
SelectUSA القادمة ستعقد في 
العاصمة األميركية واشنطن 
في الفترة ما بني 6 و9 يونيو 
2021، ولذلــك أود أن أنتهــز 
الشــركات  الفرصة ألشــجع 
الكويتية املهتمة باالستثمار 
فــي الواليــات املتحــدة على 
احلضــور، حيث تعــد القمة 
فرصــة فريــدة للتواصــل 
واملشــاركة في ورش العمل 
االستثمارية الرئيسية، وتعد 
هــذه القمــة األولــى فرصــة 
رائعة للشركات التي ترغب 

اخلدمــات التجاريــة التابــع 
للسفارة للحصول على مزيد 
مــن املعلومات حــول كيفية 

االستثمار.
وفــي عــام 2019، بلغ حجم 
االستثمارات الكويتية املباشرة 
في الواليات املتحدة األميركية 
1.82 مليار دوالر، خاصة في 

قطاعي النقل والكيماويات.

كم يبلغ عدد الشركات 
األميركية التي تعمل في 

الكويت؟ وما حجم مساهماتها 
في املشاريع التنموية 

الكويتية العمالقة؟
٭ هنــاك نحــو 250 شــركة 

الغنيــة التي سيكتســبونها 
حتى لو كانوا يدرســون في 
الغالب عبر اإلنترنت في هذا 
الدراسي االستثنائي  الفصل 
بسبب الظروف التي فرضها 

تفشي ڤيروس كورونا.
ويعد دعم الكويتيني الراغبني 
في الدراسة بالواليات املتحدة 
أولوية قصوى بالنسبة لي، 
باإلضافة إلى تلقيهم تعليما 
عالي اجلــودة، ويقوم هؤالء 
الطــالب بالبناء على عالقات 
أكادميية وتعليمية وثقافية 
واقتصادية طويلة األمد بني 
بلدينــا، وال شــك أن «ادرس 
في الواليات املتحدة واجنح 
في الكويت» اليزال أحد أبرز 

شعارات السفارة.

كيف ترين احلياة 
الدميوقراطية ومستوى 

احلريات في الكويت ودور 
مجلس األمة الكويتي في 

الرقابة والتشريع؟
الكويــت دولــة  ٭ بدايــة، 
رائدة فــي املنطقة، وبرملانها 
املنتخب جيــد األداء وفعال، 
ومــن املعــروف أن الواليات 
املتحدة والكويت ستجريان 
انتخابات هذا اخلريف، ومن 
هذا املنطلق أود أن أثني على 
مجلس األمة الكويتي جلهوده 
التشــريعات  فــي حتســني 
الكويتية، وفي الوقت نفسه 
أتطلع إلى مزيد من التقدم في 
التشــريعات املتعلقة بحرية 
التعبير للســماح مبزيد من 
اخلطــاب املفتوح وحتســني 
مكانــة الكويــت في مؤشــر 
حرية الصحافة العاملي ملنظمة 
.(RWB) مراسلون بال حدود

كفاءة املرأة الكويتية

كيف تقيمني الدور الذي تلعبه 
املرأة الكويتية في مجتمعها؟

٭ منــذ حصولهــا على حق 
التصويت في 2005، استمرت 
النجاحات التي حققتها املرأة 
الكويتية ســواء على صعيد 
املناصب التنفيذية كاحلقائب 
التشــريعية  أو  الوزاريــة 
كعضوية البرملان أو في إطار 
قيادات املجتمع املدني. وسوف 
نتذكــر دوما املغفور له بإذن 
اهللا سمو األمير الراحل لرؤيته 
في متكني الشباب والنساء في 

شتى املجاالت.
في الشهرين املاضيني فقط، 
متكنــت املــرأة الكويتية من 
حتقيق انتصارات عديدة مع 
اســتمرارها في طريقها نحو 
املســاواة، وفي هذا الســياق 
أهنــئ شــعب الكويــت على 
تأكيد انضمام ثماني سيدات 
إلى سلك القضاء، هذا في حد 
ذاته يعتبر إجنــازا تاريخيا 
للكويــت. كمــا أود أن أهنئ 
مجلس األمة والشعب الكويتي 
على إقرار مشروع قانون مهم 
ضد العنف األسري، باإلضافة 
إلى إقرار تشريع يخول منح 
املــرأة دور الوصاية. وإنني 
أتطلع إلى رؤية املزيد من هذه 
اإلجنازات لتمكني املرأة خالل 

فترة عملي هنا كسفيرة. الدبابة M١A٢ التي اشترتها القوات البرية الكويتية من الواليات املتحدة

السفيرة رومانوسكي خالل مشاركتها في فعالية مبناسبة إحياء ذكرى معركة اجلسور

بني البلدين، كما أنشأنا أيضا 
روابط ثقافية قوية، خاصة أن 
الواليات املتحدة وجهة رائدة 
للطالب الكويتيني وغيرهم من 

املسافرين.

كم عدد االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي تسير العالقات 
الثنائيــة بــني البلدين؟ هل 
جتهــزون أيــة اتفاقيــات أو 
مذكرات تفاهم جديدة سيتم 
توقيعها في املستقبل القريب؟ 

وفي أي مجاالت؟
اإلعــداد  إطــار  فــي  ٭ 
القادمــة من احلوار  للجولة 
االســتراتيجي فــي دورتــه 
الرابعــة والتي ســتعقد في 
أواخر نوفمبــر القادم، نقوم 
بإعداد العديد من االتفاقيات 
أو مذكــرات التفاهم، مبا في 
ذلــك واحدة لتعزيز تعاوننا 
مع الكويت في مجال البحوث 
الصحية والتعاون، ومذكرة 
تفاهم أخــرى بني الصندوق 
العربية  الكويتــي للتنميــة 
والوكالــة األميركية للتنمية 
الدوليــة (USAID) لتعزيــز 
التعــاون بينهمــا، وخطــاب 
نوايا للتفاوض بشأن معاهدة 
املساعدة القانونية املتبادلة. 
ونعمــل أيضــا علــى تنفيذ 
مذكرات التفاهم واالتفاقيات 
التــي مت توقيعهــا في جولة 
احلوار االستراتيجي األخيرة، 
مبا في ذلك التعاون الثقافي، 
ومكافحة املخدرات، والدفاع، 
واجلمــارك وأمــن احلــدود، 

والتجارة.
احلوار االستراتيجي

حدثينا عن أبرز العناوين على 
أجندة احلوار االستراتيجي 

القادم.
٭ يعد احلوار االستراتيجي 
بني الواليات املتحدة والكويت 
إطــارا مهما لتحديــد رؤيتنا 
وتوسيع تعاوننا، وسيكون 
التعليــم موضــوع احلــوار 
االســتراتيجي القــادم، كمــا 
نتطلع إلى إطالق أول مجموعة 
عمل سياسية لدينا هذا العام، 
والتي ستتناول مجموعة من 
القضايا اإلقليمية السياسية 
والتنمويــة وقضايــا حقوق 

اإلنسان.

ماذا عن حجم التبادل 
التجاري بني البلدين الثنائية؟ 
وإلى أي مدى تأثر هذا الرقم 
بالوضع العاملي غير الطبيعي 
الذي فرضه تفشي ڤيروس 

كورونا؟
الواليــات املتحدة  ٭ تتمتع 
والكويت بعالقة جتارية قوية 
بإجمالي حجم تبادل جتاري 
يبلغ أكثر مــن 4.5 مليارات 
دوالر، وقد طورت الشركات 
تواجدهــا  مــن  األميركيــة 
بشــكل كبير في الكويت في 
قطاعات مثل النفط والرعاية 
الصحية والنقل وتكنولوجيا 

املعلومات.
ومــن املهــم أن نحافظ على 
عالقات جتاريــة قوية خالل 
 ،COVID-19 جائحة كورونا

السفيرة األميركية لـ «األنباء»:  ملتزمون بأمن الكويت 
ونحرص  على ضمان جاهزية قواتها املسلحة

ألينا رومانوسكي أكدت أن الكويت أحد صناع السالم ولديبلوماسيتها دور كبير في احلفاظ على أمن واستقرار املنطقة

M1A2 صنعت خصيصًا لها والقوات البرية تعاقدت على شراء  218 دبابة F/ A 18 Super Hornet زودنا القوات اجلوية الكويتية بأول طائرة

٢٥٠ شركة أميركية رائدة تعمل في الكويت في مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرعاية الصحية والسيارات وقطاعات الطاقة وغيرها

املرأة الكويتية حققت جناحات عديدة على صعيد املناصب التنفيذية والتشريعية و قيادة املجتمع املدني

 أكثر من ١٠٠٠٠ طالب وطالبة  من الكويتيني يدرسون في أميركا.. 
و«ادرس في الواليات املتحدة واجنح في الكويت» أحد أبرز شعارات السفارة

 مهرجان«اكتشف أميركا» القادم سيعرض أفضل املنتجات واخلدمات األميركية ونتوقع أن يقام في مارس 
سيتم الكشف قريبًا عن منحوتة زجاجية كعمل فني مشترك مبناسبة االحتفال بالذكرى الـ ٣٠ لتحرير الكويت

أجرى احلوار: أسامة دياب

وصفت السفيرة األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي العالقات األميركية - الكويتية باملمتازة والوطيدة والقوية والوثيقة والتاريخية إذ إنها بنيت على أسس صلبة 
من الصداقة والثقة واالحترام املتبادل، موضحة أن الكويت واحدة من أقرب شركاء بالدها، وعالقاتهما تتسم بالتطور املستمر على كل املجاالت ومختلف األصعدة.

وأكدت أن املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد لعب دورا فعاال في احلفاظ على قوة العالقات الثنائية بني البلدين، الفتة إلى أنها ستظل 
ملتزمة بشراكة بالدها القوية وصداقتها مع الكويت بقيادة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، وأنها تتطلع بجدية إلى العمل 
مع القيادة اجلديدة. ولفتت رومانوسكي - في لقاء خاص لـ «األنباء» - إلى أن الكويت تعد أحد صناع السالم، ولديبلوماسيتها مساهمات كبيرة في احلفاظ على أمن واستقرار 
املنطقة، مجددة التزام بالدها بأمن الكويت واحلرص على ضمان جاهزية قواتها املسلحة بأحدث املعدات العسكرية، كاشفة عن تزويد بالدها للقوات اجلوية الكويتية بأول 
طائرة F/ A 18 Super Hornet صنعت خصيصا لها، فيما مت تزويد القوات البرية بـ 218 دبابة M1A2. وأشارت سفيرة الواليات املتحدة إلى أن بالدها تولي عالقاتها 
األمنية مع الكويت أهمية خاصة، إذ يعمالن معا على مكافحة اإلرهاب وردع العدوان اخلارجي، وكشفت أن اجلولة الرابعة من احلوار االستراتيجي بني البلدين ستعقد أواخر 
نوفمبر القادم في واشنطن، وستشهد توقيع عدد جديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، الفتة إلى أنها بذلت مجهودا خاصا لربط الشركات األميركية 
والكويتية عبر منتديات افتراضية للعمل معا لتنمية وتطوير العالقات االقتصادية بني البلدين. وتطرق اللقاء إلى مهرجان اكتشف أميركا الذي أشادت به السفيرة رومانوسكي 
ملساهمته الفعالة في التقريب بني الشــعبني الصديقني، وإلقاء الضوء على تنوع الثقافة األميركية وثرائها، الفتة إلى أن املهرجان في نسخته املقبلة ستشهد عرض أفضل 
املنتجات واخلدمات األميركية، متوقعة أن يقام في مارس من العام القادم. وأشــادت رومانوسكي بتطور العالقات االقتصادية بني البلدين الصديقني، حيث بلغ 
حجم التبادل التجاري بينهما 4.5 مليارات دوالر، في حني بلغ حجم االستثمارات الكويتية املباشرة في الواليات املتحدة 
1.82 مليار دوالر في قطاعي النقل والكيماويات في عام 2019، الفتة إلى وجود 250 شركة أميركية رائدة تعمل بالكويت 
في مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرعاية الصحية والسيارات وقطاعات الطاقة وغيرها. وشددت على أن الكويت 
دولة رائدة في املنطقة ولديها برملان منتخب جيد األداء وفعال ويبذل جهودا في حتسني التشريعات، متطلعة إلى إقرار مزيد من 
التقدم في التشريعات املتعلقة بحرية التعبير لتحسني مكانة الكويت في مؤشر حرية الصحافة العاملي ملنظمة مراسلون بال 
حدود، وفي الوقت ذاته أثنت على حتققه املرأة الكويتية من جناحات عديدة على صعيد املناصب التنفيذية والتشريعية 

أو في إطار قيادة املجتمع املدني، كما تطرق اللقاء لعدد من القضايا املهمة،  فإلى التفاصيل:

تصوير (فريال حماد)
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اجلولة الرابعة من احلوار اإلستراتيجي سُتعقد أواخر نوفمبر 
وستشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بني أميركا والكويت

تواصل مستمر بني البلدين

هل جتهزون لزيارات عالية 
املستوى بني البلدين؟

٭ الكويت شــريك وثيق 
للواليات املتحدة األميركية 
وهذا يعني تدفق مســتمر 
كبــار  مــن  للزيــارات 
املسؤولني األميركيني. وفي 
اآلونة األخيرة، زار وزير 
الدفاع مارك إسبر الكويت 
لتقدمي التعازي في ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد نيابة عن الواليات 

املتحدة. 
وفي منتصف أكتوبر اجلاري، 
أجرى وزير اخلارجية مايك 
بومبيــو مكاملــة مثمــرة مع 
وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد حــول القضايــا ذات 

االهتمام املشترك.
كما زار الكويت مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون الشــرق 
األدنــى ديڤيــد شــينكر في 
سبتمبر. وخالل يوليو املاضي 
املمثل  الكويــت  اســتضافت 
اخلاص إليران برايان هوك، 
وكذلك قائد القيادة املركزية 
األميركيــة اجلنــرال كينيث 
ماكنزي جونيــور، وميكننا 
القول بأن الكويت صانع سالم 
في املنطقة وشريك مهم لنا، 
ونحن نقدر مشــاوراتنا مع 

أصدقائنا الكويتيني.

ماذا عن التعاون في مجال 
الرعاية الصحية والطبية بني 

البلدين؟
٭ التعاون الطبي بني البلدين 
يتطــور بشــكل ملحــوظ، 
 .COVID-19 خصوصا خالل
ففي اآلونــة األخيرة، أجرت 
ومراكــز  الصحــة  وزارة 
الســيطرة علــى األمــراض 
محادثــة مثمرة للغاية حول 
تنظيــم الرعايــة الصحيــة، 
بينما تدير الســفارة برنامج 
املتحدثني الصحيني االفتراضي 
وذلك لتحسني تبادل املعلومات 
وربــط   COVID-19 حــول 
الباحثني واملمارســني في كال 

البلدين.
وعلى مستوى القطاع اخلاص 
أيضا لدينا تعاون طبي، كما 
أننا بصدد عقد مذكرة تفاهم 
للتعاون الصحي بني بلدينا، 
والتي نتوقع توقيعها خالل 
اجلولــة القادمة مــن احلوار 

االستراتيجي.
تعاون عسكري وديبلوماسي

ماذا عن آخر مستجدات 
التعاون العسكري بني 

البلدين على صعيد التسليح، 
والصفقات اجلديدة 

والتدريب؟
٭ الواليــات املتحدة ملتزمة 
بأمــن الكويــت ونعمــل معا 
لضمــان جاهزيــة قواتهــا 
املسلحة بشكل فعال للدفاع 
عن أراضيهــا. ونحن بصدد 
التدريــب  توســيع نطــاق 
االحترافي األميركي ونسعى 
الــى تزويد الكويــت بأحدث 

الشــيخ صبــاح األحمد، وقد 
كان شــرفا للواليات املتحدة 
أن تكــون قــادرة على تقدمي 
إلــى ســمو  هــذه اجلائــزة 
الــذي أظهر  األميــر الراحل، 
خالل العقــود املاضية قيادة 
استثنائية وكرما ملحوظا في 

جميع أنحاء العالم.
كان األميــر الراحــل صديقا 
خاصــا للواليــات املتحــدة، 
وقــد ســاهمت جهــوده فــي 
تعميــق وتوســيع العالقــة 
والشــراكة  االســتراتيجية 
األمنية بني بلدينا، كما شكلت 
رؤيته تطور الكويت كدولة 
مزدهــرة وحديثة، باإلضافة 

األحمــد بــني أصدقائنــا منذ 
سنوات عديدة، وقد التقيت به 
بعد وقت قصير من وصولي 
إلى الكويت، ومرة   أخرى عندما 
انضممــت إلى وزيــر الدفاع 
إسبر في اإلعراب عن تعازينا 

في سمو األمير الراحل.
وســأظل ملتزمة بشــراكتنا 
مــع  وصداقتنــا  القويــة 
الكويت في ظل قيادته الذكية 
وأتطلع إلــى تعزيز عالقتنا 
معها، الســيما عبــر احلوار 

االستراتيجي القادم.

ماذا عن أبرز جهود السفارة 
في تعزيز التبادل الثقافي؟

ليكونــوا مهنيــني أقويــاء 
وناجحني.

كمــا جنري تبــادالت ثقافية 
لتكــرمي تاريخنا القوي معا، 
علــى ســبيل املثــال، نحــن 
جنمع بني الفنانني الكويتيني 
واألميركيني لتطوير منحوتة 
زجاجية سيتم الكشف عنها 
قريبــا لالحتفــال بالذكــرى 
الثالثــني لتحريــر الكويــت 
واألحــداث التي ســبقت ذلك 
اليوم املهم. لقد جمعنا أيضا 
موسيقيني أميركيني وكويتيني 
بارزين ألداء تعاون موسيقي 

افتراضي لهذا االحتفال.
خالل COVID-19، كان علينا 
أن نكون مبدعــني في كيفية 
إجراء البرامج «االفتراضية» 
والتبــادالت الثقافيــة، وأنــا 
مصممــة علــى عــدم متكني 
COVID-19 مــن وقــف هــذه 
التبــادالت املهمــة، وبالتالي 
ســنواصل تعزيــز التفاهــم 

املتبادل بني البلدين.

كيف ترين اتفاقية السالم بني 
اإلمارات والبحرين وإسرائيل 

ودورها املتوقع في تعزيز 
عملية السالم في الشرق 

األوسط؟
٭ تنظر الواليات املتحدة إلى 
اتفاقية أبراهام على أنها حدث 
تاريخــي وأســاس ملزيد من 
التقدم نحو السالم اإلقليمي، 
وللدول األخــرى احلرية في 
الســير على خطــى اإلمارات 
والبحريــن، فنحــن نحتــرم 
سيادة كل بلد ونتوقع منهم 
اتخــاذ قــرارات تســتند إلى 

مصاحلهم اخلاصة.
مسؤولية نظام األسد

إلى أي مدى تعتقدين أن 
التدخل األجنبي قد عّقد 

األمور في سورية ووقف 
كحجر عثرة في طريق 

احللول احملتملة؟
٭ تريــد الواليــات املتحــدة 
التوصــل إلــى حــل ســلمي 
مبوجب قــرار مجلس األمن 
الدولــي رقــم 2254، الــذي 
يدعو إلى وقــف إطالق النار 
والتســوية السياســية فــي 
ســورية، باإلضافــة إلى أننا 
نريــد أن نرى بشــار األســد 
وأنصــاره يحاســبون علــى 
جرائمهم واالنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان التي ارتكبوها 
ضد الشعب السوري. ويوفر 
قانون قيصر، الذي اعتمدناه 
في ديسمبر 2019، للحكومة 
األميركية وسيلة قوية لتعزيز 

املساءلة عن فظائع النظام.
وراء  إيــران  تقــف  بينمــا 
نظام األســد الوحشي، تقف 
الواليــات املتحدة إلى جانب 
الشــهر  الســوري.  الشــعب 
املاضــي فقــط، اســتضافت 
املتحــدة اجتماعا  الواليــات 
رفيــع املســتوى للجمعيــة 
العامة لألمم املتحدة، «حوار 
مــع أكبر عشــرة مانحني في 
العالم لالحتياجات اإلنسانية 
العامليــة»، حيــث أعلنــا عن 
أكثر مــن 720 مليون دوالر 

إلــى أن قيادتــه العاملية أدت 
إلــى تغييــر دائــم وإيجابي 
في الكويت ومنطقة الشــرق 

األوسط بأسرها والعالم.
لقاء مع صاحب السمو

وماذا عن رسالتك لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد؟
٭ أود أن أعــرب عــن أطيب 
متنياتي ومتنيــات الواليات 
املتحدة لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد أن يقود 
الكويت بنجاح في السنوات 
القادمة. نحن نحسب صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 

٭ السفارة تقدم مجموعة 
متنوعة من برامج التبادل 
الثقافــي ملســاعدة بلدينــا 
علــى بنــاء عالقــات أقوى 
على املستوى الشعبي، وقد 
قمنا بدعم املئات من املهنيني 
إلــى  الكويتيــني للذهــاب 
الواليــات املتحدة للتعرف 
علــى ثقافتهــا ومجتمعها 
وتعزيز معرفتهم ومهاراتهم 
القيادية، حتى حقق العديد 
منهم إجنازات اســتثنائية 
للكويت. ولدينا أيضا عدد 
من فرص التبادل للكويتيني 
من طالب املدارس الثانوية 
إلعدادهــم  واجلامعــات 

كمساعدات إنسانية إضافية 
للشعب السوري في الداخل 

السوري وفي املنطقة.
وكمــا هو معــروف الواليات 
املتحدة هي أكبر مانح منفرد 
للمساعدات اإلنسانية للشعب 
الســوري، وبالطبع الكويت 
هي شــريكنا في هذا املسعى 

باعتبارها ثاني أكبر مانح.
ويجــب على املجتمع الدولي 
بتلبيــة  ملتزمــا  يظــل  أن 
االحتياجات املتزايدة للشعب 
الســوري، مــع حتميل نظام 
األسد املسؤولية عن حملته 
العســكرية املدمرة وجتاهله 
الوحشي حلقوق اإلنسان، مبا 
في ذلك االحتجاز التعســفي 
ألكثــر مــن 100000 مدنــي 
ســوري، غالبيتهــم العظمى 
مكان وجودهم غير معروف 

حاليا.

كم يبلغ عدد أبناء اجلالية 
األميركية في الكويت؟ وكيف 

تتواصلني معهم؟
٭ هناك ما يقرب من 30 ألف 
مواطــن أميركي في الكويت، 
وسالمتهم وأمنهم على رأس 
أولوياتي. لقــد قمت مؤخرا 
بتنظيم لقاء مفتوح افتراضي 
حيث متكن ما يقرب من 200 
مواطن أميركي من احلضور 
وطــرح األســئلة علي وعلى 
موظفــي الســفارة اآلخرين. 
وأعتــزم احلــرص على عقد 
مزيد من هذه اللقاءات لضمان 
تزويــد املواطنني األميركيني 
الذين يعيشــون في الكويت 
باملعلومات ذات الصلة واملهمة.
أنــا وموظفــي  نســتخدم 
السفارة العديد من الوسائل 
للتواصــل مــع املواطنــني 
األميركيني في الكويت، منها 
على ســبيل املثال الرسائل 
اخلاصة من خالل الرسائل 
اخلاصة التي نرســلها عبر 
برنامج تســجيل املســافر 
بشــأن   (STEP) الذكــي 
 COVID قضايا تتراوح بني
والتصويت واملزيد. إذا كنت 
مواطنا أمريكيا ولم تسجل 
بالفعل، فيرجى التسجيل في 
.step.state.gov على STEP

كما نســتخدم وسائل أخرى 
للتواصــل مــع اجلالية مثل 
مواقع التواصــل االجتماعي 
والواتســاب واالجتماعــات 
االفتراضيــة عبــر برنامــج 
زووم واالتصــال التليفوني 
املباشر، نظرا ألننا على بعد 
أقل من 30 يوما من االنتخابات 
العامة في أميركا في 3 نوفمبر 
القادم، فإننا نعمل بجد إلبالغ 
مواطنينا األميركيني بكيفية 

التصويت من اخلارج.
نعمل أيضا مع مجموعة من 
املتطوعني الذين يدعموننا في 
نشر رســائل مهمة للمجتمع 
األميركــي ومســاعدتنا على 
فهم املشــكالت التي يواجهها 
املواطنــون األميركيــون في 
الكويــت. مع وجود أكثر من 
30 ألف مواطــن أميركي في 
جميع أنحــاء الكويت، وهذا 

ليس بجهد بسيط.

حجم التبادل التجاري بينهما يبلغ ٤٫٥ مليارات دوالر.. بينما وصلت االستثمارات الكويتية املباشرة في أميركا بقطاعي النقل والكيماويات إلى ١٫٨٢ مليار دوالر خالل ٢٠١٩

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى تلقي سموه التعازي من السفيرة ألينا رومانوسكي بوفاة أمير اإلنسانية

الطائرة األميركية F/ A 18 Super Hornet التي صنعت خصيصا للقوات اجلوية الكويتية

صورة أرشيفية للمغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد لدى استقباله السفيرة ألينا رومانوسكي

العسكــــرية، وفي  املعــدات 
العــام املاضــي طرحنــا أول 
 F/ A 18 Super Hornet طائرة
صنعــت خصيصــا للقوات 
اجلويــة الكويتية، باإلضافة 
إلى ان  القوات البرية الكويتية 
تعاقدت على شراء 218 دبابة 

.M1A2

كيف تصفني الديبلوماسية 
الكويتية؟ وكيف تقيمني 
تعاون زمالئك في وزارة 

اخلارجية الكويتية؟
٭ أنا ممتنة للشراكة والتعاون 
مــع أصدقائــي وزمالئي في 
وزارة اخلارجيــة الكويتية، 
والذيــن يكرســون جهودهم 
مثلي في البناء على عالقتنا 
املمتــازة باألســاس وتعزيز 
الشراكة. وقد ركزت مناقشاتي 
مــع وزارة اخلارجية مؤخرا 
على احلــوار االســتراتيجي 
والطــرق التــي ميكننــا من 
خاللها جعل احلــوار التالي 

األكثر جناحا حتى اآلن.
تعرف الكويت بأنها صانعة 
ســالم في املنطقة، وتســهم 
الكويتيــة  الديبلوماســية 
مســاهمات مهمة في احلفاظ 
على أمن واستقرار املنطقة.

دور كبير للكويت

كيف تقيمني الدور الذي 
تلعبه الكويت في حفظ 

السالم وحل النزاعات إقليميا 
ودوليا، باإلضافة إلى دورها 

اإلنساني؟
٭ حتت القيادة القوية لسمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، لعبــت الكويت دورا 
جادا فــي تعزيز االســتقرار 
واألمــن اإلقليميــني، ولطاملا 
كانــت الكويت قوة مهمة في 
تعزيز الوحدة بني دول مجلس 
التعــاون اخلليجي والبحث 
عــن ســبل لــرأب الصــدع، 
وكعضو نشــط في التحالف 
الدولي لهزمية داعش، ساعدت 
الكويت في ضمان هزمية دائمة 

لداعش.
وكمركز للعمل اإلنساني، كان 
للكويت دور فعال في الدعم 
املالي للبلدان احملتاجة، مبا في 
ذلك اليمن والعراق وسورية 
ومؤخــرا لبنان. ونحن نقدر 

كثيرا هذه اجلهود.
وكما قــال بان كــي مون في 
حفــل عــام 2014 الذي متت 
فيــه تســمية ســمو األميــر 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
كقائد للعمل اإلنســاني، «قد 
تكون الكويت دولة صغيرة 
احلجــم، لكنهــا تتمتع بقلب 
كبير ورحيم يسع اجلميع».

منح الرئيس األميركي دونالد 
ترامب لسمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد وسام 

االستحقاق العسكري، بدرجة 
القائد العام.. ما تعليقك على 

ذلك؟
٭ بدايــة أود أن أتقدم بأحر 
التعازي ألسرة الصباح الكرام 
وجلميع أصدقائنا في الكويت 
بوفاة ســمو األميــر الراحل 

 نتطلع إلى إقرار مزيد من التقدم في تشريعات حرية التعبير لتحسني مكانة الكويت في مؤشر حرية الصحافة العاملي ملنظمة «مراسلون بال حدود»

 القسم القنصلي أصدر ٣١٠٠٠ تأشيرة العام املاضي وفتح التأشيرات السياحية يعتمد على قدرة اجلهود العاملية في التغلب على  وباء «كورونا»

 نريد رؤية نظام األسد ُيحاسب على جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب 
السوري وفي حق اإلنسانية والوصول إلى تسوية شاملة للنزاع في سورية

الكويت دولة رائدة في املنطقة ولديها برملان جيد األداء وفّعال ويبذل جهودًا في حتسني التشريعات
 ننظر إلى اتفاقية إبراهام على أنها حدث تاريخي وأساس ملزيد من التقدم نحو السالم اإلقليمي
نولي عالقاتنا األمنية مع الكويت أهمية خاصة ونعمل معًا ملكافحة اإلرهاب وردع العدوان اخلارجي

قالت السفيرة رومانوسكي: سنتذكر األمير 
الراحل باعتزاز وشــرف كبيرين، فنحن نكن 
احتراما لســموه ألعماله اإلنسانية، وقد المس 
كرمه حياة الناس والدول في جميع أنحاء العالم، 
وكانت حكمته وتعاطفه ولطفه محل تقدير عاملي.

في الكويت، سيتذكر الناس قدرته على اجلمع 
بني الكويتيني، فلقد ضمن مســاهمات اجلميع 

في املجتمع، ورؤيته جعلت من الكويت على ما 
هي عليه اآلن كدولة مزدهرة وحديثة، لقد كان 
سموه قبل كل شــيء رجل دولة وديبلوماسيا 
يحظى باحترام كبير، وكانت الواليات املتحدة 
تقدر بشدة شــراكته وجهوده الدؤوبة لتعزيز 
االســتقرار واألمن اإلقليميني.. األمير الراحل 

ترك وراءه إرثا ثريا.

أعربت السفيرة األميركية لدى البالد الينا 
رومانوســكي عن سعادتها للعودة مجددا إلى 
الكويت أمس، وذلك عبر تغريدة لها على موقع 
التواصل االجتماعي تويتر، قالت فيها «سعيدة 

بعودتي من الواليات املتحدة، فقد اشتقت لكم! 
أتطلع لرؤيتكــم (عن بعد) خالل فترة احلجر 
الصحي في األسبوعني القادمني وشخصيا بعد 
انتهاء فترة احلجر.. أمتنى لكم يوما سعيدا».

إرث ثري لسمو األمير الراحل

عادت إلى الكويت وتخضع للحجر


