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 )أحمد باكير(أحمد العقيل مترئسا اجلمعية العمومية

تعق����د جمعي����ة احملاس����بني 
واملراجعني الكويتية بالتعاون مع 
نادي الرواد الدارة االعمال بجامعة 
اخلليج للعل����وم والتكنولوجيا 
)GUST( دورت����ني تدريبيت����ني 
لطلبة وطالبات اجلامعة دعما لهم 
والنش����طة النادي بهدف تفعيل 

انشطته لتعميم الفائدة.
وبهذه املناسبة صرح امني سر 
اجلمعية ورئيس جلنة التطوير 
احمد الفارس بان جمعية احملاسبني 
الكويتية وانطالقا  واملراجع����ني 
من اهتمامها باملشاركة في جميع 
التي تساهم في تنمية  االنشطة 

وتطوير املنتمني الى مهنة احملاسبة واملراجعة من 
طلبة وطالبات باالضاف����ة الى جميع القائمني على 
مهنة احملاس����بة، تعقد بالتعاون م����ع نادي الرواد 
الدارة االعمال بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
دورتني تدريبيتني لطلبة وطالبات اجلامعة، االولى 
حول »اساسيات االستثمار في سوق الكويت لالوراق 

املالية« خالل الفترة من 29-27 
ابريل 2010، والثاني حول »ادارة 
احملافظ والصناديق االستثمارية« 
خالل الفترة من 4-6 مايو 2010 
بإح����دى قاع����ات اجلامعة خالل 
الفترة املسائية، حيث سيحاضر 
فيها عالية الف����ارس مدير ادارة 
االص����ول في ش����ركة املجموعة 
الدولية لالس����تثمار وذلك برسم 
اشتراك رمزي بهدف افادة الطلبة 
والطالبات باالضافة الى منح ما 
يتبقى من ايراداتها لنادي الرواد 
كدع����م م����ن اجلمعية النش����طة 
واجنازات النادي التي تعم بفائدتها 
جميع الطلبة والطالبات. واضاف الفارس ان جمعية 
احملاسبني واملراجعني قد دأبت على االهتمام باملشاركة 
في مثل هذه املناسبات الهامة ضمن انشطتها العلمية 
واملهنية ملا حتققه من فائدة على جميع املستويات 
وخاصة فيما يختص بتنمية وتطوير مهنة احملاسبة 

واملراجعة وجميع ما يرتبط بها من امور.

تحّفظ »التجارة« والمساهمين على ميزانية 
»مدينة األعمال« لشرائها شركة مدينة

العقيل: بدأنا تنفيذ مشروع »سكن العمال« باإلمارات 
واالنتهاء  من برج 5 بالكويت نهاية يوليو المقبل

عموميتها لم توافق على بنود جدول األعمال باستثناء بند شراء 10% من أسهمها

محمود فاروق
حتفظت وزارة التجارة والصناعة واملساهمون 
في ش���ركة مدينة االعمال الكويتية العقارية 
على البيانات املالية للشركة نتيجة تخارجها 
من عدة مشاريع واس���تثمارات داخل وخارج 
الكويت دون ان توضح ف���ي امليزانية العامة 
للش���ركة اجلهات التي قام���ت بالصفقة معها، 
كما حتفظ املساهمون على جميع بنود جدول 
االعمال ما عدا بند السماح بشراء اسهم الشركة 

بنسبة %10.
وجاء حتفظ املساهمني على البيانات املالية 
نتيجة قيام الش���ركة باالستحواذ على احدى 
الشركات العقارية بقيمة تصل الى 45 مليون 
دينار محملة مبديونية قدرها 48 مليون دينار 
فضال عن حدوث بعض »الفروقات« السعرية 
في بند اخلس���ائر قدرها 1.3 مليون دينار ولم 
يجد ذلك االمر توضيحا من جانب مجلس ادارة 

الشركة او مراقبي احلسابات.
وعلى هامش انعقاد اجلمعية العمومية اكد 
رئيس مجل���س االدارة والعضو املنتدب احمد 
العقيل ان الشركة بدأت في تنفيذ واجناز سكن 
العمال داخل دولة االمارات مبنطقة جبل علي 
الصناعية، مبينا ان املش���روع يتميز مبوقعه 
االستراتيجي بالقرب من مطار جبل علي اجلديد 
وكذلك ميناء جبل علي بإجمالي مساحة 44.166 
قدم���ا مربعة ويتكون من ارض���ي و4 طوابق 

مبساحة بناء اجمالية 174.681 قدما مربعة.

وتوق���ع العقيل ان يت���م االنتهاء من تنفيذ 
واجناز مشروع »سكن العمال« في شهر سبتمبر 
2010 وان ي���در عوائد س���نوية تصل الى 10.8 
ماليني درهم. وحول مش���روع اب���راج مدينة 
االعمال الكويتية قال: ان االعمال س���ارية في 
تنفيذ واجناز برج رقم 5 على مساحة ألفني متر 
مربع، ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ واجناز 
البرج مع نهاية ش���هر يوليو املقبل، اما البرج 
رقم 6 والواقع على مساحة ثالثة آالف متر مربع 
فمازالت عمليات التنفيذ فيه متوقفة منذ عام 

2008 حتى اشعار آخر.

مؤشرات مالية

اعلن العقيل عن اهم املؤشرات املالية للسنة 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2009 التي تضمنت 
خسائر بلغت قيمتها 10.7 ماليني دينار بواقع 
خس���ارة 16.68 فلسا للس���هم الواحد مقارنة 
بخسارة 1.6 مليون دينار بواقع خسارة 3.03 
فلوس للسهم الواحد لنفس الفترة لعام 2008، 
كما بلغت القيمة الدفترية 115.39 فلسا للسهم 
مقارنة ب� 112.5 فلسا للسهم الواحد لنفس الفترة 

لعام 2008.
كما ش���هدت حقوق امللكية انخفاضا لتصل 
ال���ى 14.47% مقارنة بانخفاض قدره 2.7% عن 
عام 2008، ونظرا للنتائج املالية التي سجلتها 
الشركة فقد تقرر عدم توزيع ارباح نقدية على 

املساهمني.

أحمد بهبهاني طاهر فرحات  د. رشيد احلمد 

صعود تدريجي للدوالر امام سلة العمالت

المتداولون ركزوا على االنتخابات العامة البريطانية وأزمة اليونان

تحت رعاية رئيس الوزراء المصري بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية

»الوطني«: العزوف عن المخاطرة في أسواق
النقد يعزز مركز الدوالر مقابل العمالت الرئيسية

انطالق أنشطة األسبوع الكويتي السادس بالقاهرة اليوم

ال���دوالر  واص���ل 
على مدى األسبوع 
املاضي تعزيز مركزه 
مقابل العمالت الرئيسية األخرى 
على خلفية تنامي نزعة العزوف 
عن املخاطرة في أسواق العمالت، 
حيث انصب تركيز املتداولني بشكل 
رئيس���ي على األخبار القادمة من 
منطقة الي���ورو واململكة املتحدة، 
على وقع تط���ورات أزمة الديون 
اليوناني���ة واقت���راب االنتخابات 
العامة ف���ي اململكة املتحدة. وقال 
التقرير األسبوعي للبنك الوطني 
عن أسواق النقد العاملية إن اليورو 
لم يستطع حتقيق أي تقدم على 
اإلطالق خالل األسبوع بل ظل مائال 
العملة  للتراجع عموما، وشهدت 
األوروبية تداوال عاديا وظل سعرها 
محصورا ضم���ن نطاق ضيق في 
بداية األسبوع حتى ورود تقارير 
عن العجز ف���ي امليزانيات العامة 
لدول منطق���ة اليورو، إلى جانب 
التصني���ف االئتماني  تخفي���ض 
السيادي لليونان، فضغطت هذه 
األخبار على اليورو وأجبرته على 
التراجع إلى مستوى 1.3 وهو أدنى 
مستوى له منذ شهر مايو 2009. 
واس���تدرك التقرير أن اليورو 
استطاع أن ينجح في استرداد بعض 
خس���ائره يوم اجلمعة بعد إعالن 
أنها ستطلب  اليونانية  احلكومة 
املس���اعدة مبوجب خط���ة اإلنقاذ 
املقترحة، فأقفل عند مستوى 1.3، 
أما اجلنيه اإلس���ترليني فقد ظل 
مستقرا معظم األسبوع ولم يشهد 
أي تطورات تذكر، لكنه ارتفع إلى 
1.54 ي���وم اخلميس قبل أن يقفل 
مساء اجلمعة على 1.53، وجاء أداء 
الفرنك السويس���ري مماثال ألداء 
اليورو حيث اتسم أداؤه بالضعف 
حتى يوم اخلميس منخفضا إلى 
1.08، إال أنه جنح في استرداد بعض 
خسائره في تداوالت يوم اجلمعة 
قب���ل أن يقفل على 1.07، وأما الني 
الياباني فلم يشذ أداؤه عن النمط 
العام حيث تراجع في أوائل األسبوع 
ليصل إلى 91.60 مقابل الدوالر يوم 
االثنني وواصل تراجعه ليصل إلى 
94.32 ينا/دوالرا وأقفل في نهاية 

التداول على 93.97. 
أرباح الربع األول 

وعن ارباح الشركات في الربع 
االول ق���ال التقرير ان الش���ركات 
بدأت ف���ي مختلف أنح���اء العالم 
تعلن عن نتائجها للربع األول من 

وجهة نظر الوكالة بأن هناك »خطرا 
كبيرا بأن يستقر الدين عند مستوى 
أعل���ى وأكثر تكلفة مما كان مقدرا 
له في الس���ابق«. وجتدر اإلشارة 
إل���ى أن املراجعة، التي يتوقع لها 
أن جت���ري خالل األش���هر الثالثة 

 )junk(.القادمة

مؤشرات اقتصادية إيجابية 

وعن املؤشرات االقتصادية قال 
التقرير: حققت صناعات اخلدمات 
واإلنتاج الصناعي في أوروبا منوا 
املراقبني  مبعدالت فاقت توقعات 
االقتصاديني وذلك في شهر أبريل، 
حي���ث أدى التعاف���ي االقتصادي 
القائم بشكل رئيسي على انتعاش 
إلى تشجيع الشركات  الصادرات 
على زيادة اإلنتاج، فارتفع مؤشر 
الش���راء لقطاعي اإلنتاج  مديري 
الصناعي واخلدمات إلى 57.5 و55.5 
نقطة على التوالي مقارنة ب� 56.6 
و54.1 نقطة في الفترة السابقة، على 
التوالي أيضا، أما املؤشر الذي يضم 
كال املؤشرين املذكورين فقد ارتفع 

من 55.9 إلى 57.3 نقطة. 
اكب���ر اقتصادات  أملانيا،  وفي 
أوروبا، ارتفع مؤشر ثقة املستثمرين 
في ش���هر أبريل مع تراجع معدل 
البطالة وضع���ف اليورو، معززا 
بذلك الثقة حول وضع االقتصاد. 
أما مؤش���ر توقعات املستثمرين 
واحملللني، فقد ارتفع من 44.5 نقطة 
إلى 53.5 نقطة في مارس، في أول 
أداء إيجابي له منذ سبعة أشهر. 

وتطرق التقري���ر الى محضر 
السياسة  االجتماع األخير للجنة 
النقدي���ة التابعة لبن���ك إجنلترا 
والذي قال ان أعضاء اللجنة التي 
ترسم السياسة النقدية للبنك قد 
صوتوا باإلجم���اع لصالح اإلبقاء 
على برنامج ش���راء السندات عند 
مس���توى 200 ملي���ار جنيه في 
ش���هر أبريل على خلفية ما أبداه 
بعض املسؤولني من قلق متزايد 
حول دخول االقتصاد في مرحلة 
طويل���ة من االرتفاع املطرد ملعدل 
التضخم، علما بأن مسؤولي بنك 
إجنلترا يسعون لتحقيق التوازن 
بني تعزيز التعافي االقتصادي من 
جهة واحتواء آثار تنامي الضغوط 
التضخمية من جهة أخرى، وجتدر 
اإلشارة إلى أن معدل التضخم قد 
جت���اوز احلد األعلى املس���تهدف 
من قبل البنك املركزي، وهو %3، 
علما بأن املسؤولني ميتنعون علن 
التعليق عل���ى األمور ذات الصلة 
بالسياسة وذلك في الفترة القصيرة 
التي تسبق االنتخابات العامة التي 
ستجري يوم 6 مايو، وذلك كي ال 
تؤثر تعليقاتهم على آراء ومواقف 

الناخبني قبل يوم االقتراع.

س���نة 2010، وأظهرت األرقام في 
العديد من احلاالت حتسنا واضحا 
مقارنة بالفترات السابقة، فقد حققت 
مجموعة سيتي غروب أرباحا بلغت 
4.43 مليارات دوالر في الربع األول، 
في أفضل أداء لها منذ حوالي ثالث 
التعافي  سنوات، مس���تفيدة من 
االقتصادي الذي خفض خس���ائر 
االئتمان ورفع أس���عار األصول، 
وحتى أضعف األصول التي متتلكها 
املجموع���ة. وعلى نح���و مماثل، 
أعلنت مجموعة كريدي س���ويس 
السويسرية تسجيل ربح صاف بلغ 
2.06 مليار فرنك سويسري )1.93 
ملي���ار دوالر(، وأعلنت املجموعة 
أنها تتمتع مبركز يسمح لها بالتقيد 
التي  بالقواعد املصرفية اجلديدة 
س���يبدأ تطبيقها في سويسرا في 

وقت الحق من العام احلالي. 
واضاف التقرير ان شهر مارس 
شهد ارتفاعا ملحوظا في مبيعات 
املس���اكن اململوكة س���ابقا وذلك 
للمرة األولى منذ 4 أشهر مع سعي 
املشترين لالستفادة من االئتمان 

الضريبي الذي منحته احلكومة ومع 
عودة الطقس للتحسن، فقد ارتفعت 
املشتريات بنسبة 6.8% لتصل إلى 
5.35 ماليني وحدة سنويا.. من جهة 
أخرى، أعلنت وزارة العمل أن أسعار 
السلع اإلنتاجية ارتفعت بنسبة 
0.7% في شهر مارس نتيجة ألكبر 
ارتفاع في تكاليف املواد الغذائية 
تشهده األس���واق منذ سنة 1984. 
وإذا ما اس���تثنينا تكاليف املواد 
الغذائية ومنتجات الطاقة فسوف 
ارتفعت  جند أن أس���عار اجلملة 
بنسبة 0.1. ولفت التقرير الى ان 
العجز ف���ي امليزانيات احلكومية 
لدول منطقة اليورو عموما اتسع 
ليصل إلى مستوى يعادل أكثر من 
البالغ %3.0  ضعف احلد األقصى 
املقرر لسنة 2009، وكانت اليونان 
وإيرلندا هما الدولتني اللتني شهدتا 
أعلى نسب الزيادة في العجز، وقد 
بلغ العجز اإلجمالي في ميزانيات 
املنطقة ما يعادل 6.3% من الناجت 
احمللي اإلجمالي في سنة 2009، وهو 
أعلى مستوى لهذا العجز منذ بدء 

استخدام العملة األوروبية املوحدة 
في سنة 1999، وذلك مقارنة بنسبة 
2.0% فقط في سنة 2008، مشيرا إلى 
أن أيرلندا التي تبلغ نسبة العجز 
في ميزانيته���ا 14.3% من ناجتها 
احمللي اإلجمالي، قد سجلت أكبر 
عجز بني دول املجموعة. أما اليونان 
الت���ي تعاني من مش���كالت مالية 
خانقة، فقد سجلت عجزا أكبر مما 
كان يعتقد سابقا، في الوقت الذي 
تدرس إمكانية استخدام تسهيالت 
اإلنقاذ املقدمة من شريكاتها اخلمس 
عشرة في منطقة اليورو وصندوق 
النقد الدولي، حيث تبني أن العجز 
في ميزانيتها لعام 2009 بلغ %13.6 

من الناجت احمللي اإلجمالي. 
وقال التقرير ان وكالة التصنيف 
االئتماني مودي���ز خفضت وكالة 
التصنيف  التصنيف االئتمان���ي 
الس���يادي لليونان بدرجة واحدة 
ووضعت هذا التصنيف على قائمة 
املراجعة الالحقة مع احتمال A2 إلى 
A3 من إجراء املزيد من التخفيض، 
وتقوم هذه اخلطوة على أس���اس 

ارتفاع مؤشر أسعار السلع االستهالكية في بريطانيا

خطة »األعمال العقارية« في 2010

ذك��ر التقرير ان مؤش��ر أس��عار الس��لع 
االس��تهالكية ارتفع في اململكة املتحدة بنسبة 
3.6% عن مستواه قبل سنة مقارنة بنسبة %3.0 
في شهر فبراير وذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة، 
هذا واململكة املتحدة على أبواب انتخابات عامة 
ستعقد بعد أسبوعني فقط من اآلن، بينما يساهم 
ضعف اجلنيه االسترليني مقابل العمالت األخرى 

في زيادة تكلفة الواردات.
علما بأن معدل التضخم املستهدف من قبل 
بنك إجنلترا هو 2.0% ويسعى البنك إلبقاء هذا 
املعدل ضمن 1% من هذا املس��توى. وباستثناء 

العناصر املتقلبة ضمن مؤش��ر أس��عار السلع 
االس��تهالكية، وه��ي منتجات الطاق��ة واملواد 
الغذائية، ارتفع املؤشر األساسي ألسعار السلع 
االستهالكية بنسبة 3.0% عن مستواه قبل سنة 
من اآلن. باإلضافة إلى ذلك، انخفض عدد املطالبات 
بالتعويض عن البطالة في ش��هر مارس بنسبة 
فاقت ما كان متوقعا، حيث تراجعت خالل الشهر 
ب� 32.900 مطالبة عن عددها البالغ 1.54 مليون 
مطالبة في ش��هر فبراير، إال أن معدل البطالة 
ارتفع من 7.8% في الش��هر الس��ابق إلى %8.0، 

وهو أعلى مستوى له من 16 سنة.

قال أحمد العقيل ان خطة الشركة خالل 2010 
تتضمن العمل على تخفيض قيمة قروض احدى 
الش��ركات التابعة، وذلك من خالل التخارج من 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة واستثمارات 
متاح��ة للبيع، نظرا النتعاش الس��وق املالي في 

الربع االول من ع��ام 2010. متوقعا ان يتم اعادة 
البدء في تنفيذ وإجناز برج رقم 6 خالل عام 2010، 
باالضافة الى التخارج من بعض االصول غير املدرة 
للدخل، وكذلك بيع االراضي السكنية في الكويت 

والبحرين واململكة العربية السعودية.

احمد الفارس

الفارس: »المحاسبين« 
تعقد دورتين تدريبيتين للطلبة

فيليب بيلود مديرًا عامًا لفندق
»راديسون بلو« الكويت

أسندت »ريزدور« للفنادق منصب مدير عام فندق 
»راديسون بلو« إلى السويسري »فيليب بيلود«، الذي 
يتمتع بخبرة واسعة في مجال الضيافة العاملية منها 

20 عاما قضاها في منصب املدير العام.
وانضم »بيلود« إلى مجموعة »ريزدور« في 1992 
ليتولى مهام مدير عام فندق »راديس����ون س����اس« 
الكويت، لتمثل ه����ذه الفترة الثاني����ة له في إدارة 
هذا الفن����دق، وما لبث أن غ����ادر الكويت في 1995 
متوجها إلى اإلمارات ليشغل منصب مدير عام فندق 
»راديسون ساس«، شاطئ جميرا، في إمارة دبي، كما 
جرى اختياره ملنص����ب املدير العام في مواقع عدة 
شملت »دريسدن« و»براغ« و»كان« و»اسطنبول« 

و»صوفيا« و»س����توكهولم« و»روكالو« و»أنقرة« 
و»ڤيينا« و»اسطنبول« مرة أخرى.

وخالل فترة عمله مع »ريزدور« انخرط »بيلود« 
في العديد من أنش����طة االفتت����اح والتحويل، وكان 
آخرها توليه منصب املدير العام قبل وأثناء افتتاح 
فندق »راديس����ون بلو«، »دوبروفنيك« في كرواتيا 

منذ يناير 2009.
وفي تصريح له بهذه املناسبة أعرب نائب الرئيس 
اإلقليمي ماركو هايتونني عن ترحيبه بعودة »بيلود« 
إلى منطقة الشرق األوسط وإلى فندق يألفه جيدا، 
مؤكدا أن خبراته الواسعة واملعمقة وسماته الشخصية 

املميزة متثل إضافة هامة إلى أي فريق عمل.

برعاية رئيس مجلس الوزراء 
في جمهوري���ة مصر العربية 
د.أحمد نظيف يفتتح في الساعة 
السابعة مس���اء اليوم بفندق 
انتركونتننتال  سيتي ستارز 
)القاهرة( انش���طة األسبوع 
الكويتي الس���ادس في مصر، 
الذي تنظمه س���فارة الكويت 
ب���إدارة مجموعة  القاهرة  في 
اجلابرية للمعارض، في الفترة 
من 27 إلى 29 ابريل اجلاري، 
حيث تشارك أكثر من 50 جهة 
كويتية ومصرية متثل القطاعني 
الع���ام واخلاص، وع���دد من 
الشركات الكويتية - املصرية 

املشتركة.
وقال سفير الكويت لدى مصر 
د.رشيد احلمد: »تعد العالقة ما 
بني الشقيقتني مصر والكويت 
في أوج قوتها، وذلك على جميع 
األصعدة، وقد تنامت وتطورت 
في الوقت الراهن خاصة وذلك 
عل���ى الصعيدي���ن الرس���مي 
واألهل���ي.. ش���اهدا على ذلك 
احلركة املستمرة في التنسيق 
بني القيادتني وتبادل الرأي في 
األحداث الراهنة وتوحيد الرأي 
في االجتماعات واملناقشات حول 

أي موضوعات تهم البلدين«.
الدورة  وأضاف احلمد »ان 
السادسة لألسبوع الكويتي في 
مصر تعد امللتقى الذي أصبح 
عادة سنوية مهمة، وتظاهرة 
اقتصادية وإعالمية يتواجد فيها 
الرسمية  الكفاءات  الكثير من 
وعلى أعلى املستويات، وكذلك 
املهتمون بالشؤون االقتصادية 
العالق���ة ما بني  ومبس���تقبل 
البلدين، وأكد احلمد »ان الكويت 
التعاون  حريصة على تفعيل 

الكويت���ي مبختلف  التجم���ع 
قطاعاته في مصر هو التعرف 
على فرص ومجاالت االستثمار، 
فإن مصر كذلك تفتح ذراعيها 
الستقبال كل االشقاء ملزيد من 
االس���تثمار، معبرا عن أن هذا 
هو اله���دف الذي يتم احلرص 
عليه، فاملعارض الدولية ترفع 
قيم���ة التب���ادل التجاري بني 
الدول، خصوص���ا أن الكويت 
تنعم بقيادة سياسية يساندها 
إجماع ش���عبي راسخ، في ظل 
نظ���ام دميوقراطي، فضال عن 
موقع استراتيجي مميز وبنية 

أساسية عصرية«.
وأك���د أن جناح ال���دورات 
اخلمس السابقة ساهم بشكل 
كبي���ر في تزاي���د اإلقبال على 
املشاركة من الهيئات واملؤسسات 
الكويتية في هذا املهرجان الكبير 
الذي يس���اهم بشكل كبير في 
منو وتطور العالقات املتميزة 
الكويت وجمهورية مصر  بني 

العربية.
وأش���اد بنمو العالقات بني 
البلدين والتسهيالت التي تقدمها 
احلكومة املصرية لالستثمارات 
العربية واألجنبية، مما ساهم في 
أن تتدفق االستثمارات الكويتية 
إلى مصر ووصلت استثمارات 
الكويت إلى ثاني أكبر مستثمر 

عربي في مصر.
وش���دد عل���ى ان العالقات 
� املصرية بش���قيها  الكويتية 
الرسمي والشعبي وما حتمله من 
مشاعر ود واحترام متبادل متثل 
منوذجا حيا ملا يجب ان تكون 
عليه العالقات العربية وتشكل 
حافزا إلحياء التضامن العربي 

والعمل العربي املشترك.

التنمية االقتصادية  في مجال 
بينها وبني مصر، عبر سلسلة 
من االس���تثمارات والقروض 
واملشروعات املشتركة، فضال 
عن احلرص على االس���تعانة 
بالك���وادر املصرية في جميع 

مجاالت العمل في الكويت«.
وقال: بنظرة إلى محتويات 
املعرض وعدد املشاركني فيه 
لهذا العام، فإنني على يقني بأنه 
س���يكون من أجنح املعارض، 
ونتائجه س���تكون ذات فائدة 
كبي���رة للعارضني وللزائرين 
وس���يكون عائده على العالقة 

بني البلدين كبيرا.
أكد س���فير  م���ن جهت���ه، 
العربية لدى  جمهورية مصر 
الكويت طاه���ر فرحات متيز 
القائمة بني  الثنائية  العالقات 
البلدين، التي تعود إلى حقبة 
تاريخية، وترسخت أواصرها 
األخوية بفعل الزمن واخلبرة 
وبذل النفس والنفيس في دعم 
قضايانا املشتركة، وقال فرحات 

إن إقامة هذا احلدث تعد فرصة 
متجددة إلثراء حاضرنا وتبادل 
ال���رأي حوله، والستش���راف 
الس���بل الكفيلة بتقوية ودعم 

هذه العالقات مستقبال.
وأضاف أن االس���تثمارات 
الكويتية في مصر شهدت تناميا 
ملحوظا حت���ى تبوأت املرتبة 
الثانية بني االستثمارات العربية، 
كما أنتهز هذه الفرصة لدعوة 
رجال األعم���ال الكويتيني إلى 
املتابعة واالستفادة من جهود 
احلكومة املصري���ة في تهيئة 
البيئة املشجعة لالستثمارات، 
وتذلي���ل أي عقب���ات تواجه 
املستثمرين. كما أدعو إلى تهيئة 
فرص االستثمار املشترك مع 

الدول العربية األخرى.
وف���ي املقابل ق���ال رئيس 
مجلس ادارة مجموعة اجلابرية 
للمعارض أحمد بهبهاني: »إن 
مصر حتتل مكانة خاصة في 
قلوب الكويتي���ني، كما حتتل 
الكويت املكانة نفسها في قلوب 

املصريني«، مضيفا: »ان العالقات 
� املصرية عالقات  الكويتي���ة 
متمي���زة ووطيدة، وتس���تمد 
قوتها من العالقات التاريخية 
بني البلدين في جميع املجاالت«. 
وأكد ان اختي���ار مصر مركزا 
ومحطة دائمة وثابتة النطالق 
انشطة االس���بوع الكويتي لم 
يأت من فراغ، لكنه استند الى 
مقومات كثيرة ومتعددة منها 
املمت���از ودورها  موقع مصر 
الري���ادي والقيادي واحملوري 
في املنطقة، كما ان مصر متتلك 
مقومات االستثمار املتعددة في 
الس���ياحة  مجاالت كثيرة في 
واالع���الم والعق���ار والطرق 
واملوان���ئ والتعليم والصحة 
واالتصاالت وغيرها، وأش���ار 
الى ان الكويت تأتي في صدارة 
الدول العربية املس���تثمرة في 
مصر حيث تتجاوز االستثمارات 
الكويتية 25% من االستثمارات 

العربية في مصر.
وأض���اف: »اذا كان ه���دف 

تقـرير


