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سالم العجمي

منظمة العم����ل الدولية بهذا 
اخلصوص.

العجم����ي: نحن ال  وتابع 
ندعو الى فوضى االضرابات 
واالعتصام����ات والتحركات 
العمالية العشوائية، ونعارض 
كل ش����كل من اشكال العنف 
والشغب اللذين ال يثمران وال 
يؤديان اال الى تعقيد االمور 
وت����أزمي االوض����اع واحلاق 
املادية واملعنوية  اخلس����ائر 
الفرق����اء. نحن على  بجميع 
العكس نحرص كل احلرص 
الس����لم  على احلف����اظ على 
الطبقي،  االجتماعي والوفاق 
ال����ى االتفاقات  والتوص����ل 
املناسبة للجميع عن طريق 
الثالثي االطراف بني  احلوار 
اطراف االنت����اج، وندعو الى 
حل كافة اخلالفات والتباينات 
في وجهات النظر عن طريق 
املفاوضات واللقاءات املباشرة، 
اال الوسيلة  وليس االضراب 
االخيرة التي يلجأ اليها العمال 
بعد فشل كل الوسائل االخرى 
واس����تنفاد كل االمكاني����ات 
املتاحة اليجاد حل ملشكلتهم. 
ولالعتصام واالضراب اصول 
وقواع����د والتزامات حددتها 
القوانني، ونحن ندعو جميع 
االخوة العمال الذين يلجأون 
لالضراب او االعتصام، للتقيد 
بها م����ن اج����ل التوصل الى 
حتقيق مطالبهم وعدم االضرار 

بقضيتهم.
واضاف العجمي قائال: اما 
حق االضراب من حيث املبدأ، 
فإننا نعتبره احدى احلريات 
النقابية االساس����ية، وحقنا 
املشروع الذي كفله الدستور 
ونصت عليه القوانني العمالية 
املرعية، وضمنته االتفاقيات 
الت����ي وقعت عليها  الدولية 
بالتالي حق  الكويت، وه����و 
ال ميك����ن املس����اس ب����ه بأي 
شكل من االشكال، ولن يقبل 

الكويت  العام لعمال  االحتاد 
ان مت����س بهذا احلق اي جهة 
كانت، وخاصة اذا كانت هذه 
اجلهة هي حكوم����ة الكويت 
املنوط به����ا تطبيق القوانني 
واحلرص على صيانة املبادئ 
الدستورية وحتقيق املوجبات 
الت����ي تضمنته����ا االتفاقيات 

الدولية.
القرار 625  ان  واوض����ح: 
واللجنة العسكرية املنبثقة 
عنه يعتبران انتهاكا صارخا 
النقابية  للحقوق واحلريات 
والدميوقراطي����ة، وتقدمينا 
ش����كوى الى منظم����ة العمل 
الدولي����ة به����ذا اخلصوص 
ليس وسيلة لالستقواء بجهة 
خارجية ضد حكومة الكويت، 
ب����ل الن املنظمة هي صاحبة 
ف����ي مراقب����ة تطبيق  احلق 
ال����دول االعض����اء املصادقة 
عل����ى اتفاقياتها وتوصياتها 
وعلى معايير العمل الدولية 
املوضوعة من قبلها، والكويت 
واحدة من هذه الدول. واملنظمة 
لديها آلية خاصة لالش����راف 
واملراقبة على تطبيق االتفاقيات 
واملعايي����ر، والتع����رف على 
االنتهاكات وكيفية مواجهتها 

وتصحيحها.
انتهاك الحريات

وق����ال: هذا م����ع العلم ان 
انتهاك احلق����وق واحلريات 
النقابية والدميوقراطية يشوه 
صورة وسمعة الكويت على 
العامل����ي، وقد عمل  الصعيد 
االحتاد العام لعمال الكويت، 
الى جانب احلكومة واصحاب 
العمل، طوال سنوات من اجل 
التي  العديد من االمور  ازالة 
كانت تلعب دورا اساسيا في 
وض����ع الكويت على الالئحة 
السوداء فيما يتعلق بقضايا 
حق����وق االنس����ان وانتهاك 
احلقوق واملعايير الدولية. وما 

تقدمينا للشكوى سالفة الذكر 
اال حرص م����ن احتادنا العام 
على ه����ذه الصورة، وجتنب 
العادة الكويت الى الئحة الدول 
املنتهكة للحقوق واحلريات 

النقابية.
وخت����م س����الم العجم����ي 
كلمت����ه بالق����ول: ان صورة 
وس����معة الكوي����ت النظيفة 
الزاهية ف����ي احملافل الدولية 
وامام الرأي العام الع�املي هي 
هدفنا االس����مى، ولن نتوانى 
في العم����ل بكل ما اوتينا من 
قوة، والقيام بكل ما من شأنه 
الكويت عاليا،  ان يرفع اسم 
ويضعها ف����ي مصاف الدول 
االكثر رقي����ا وتقدما وتطورا 
وازدهارا في العالم، وهذا ما 
عملنا من اجله طوال حياتنا، 
وسنعمل من اجله طاملا هدانا 
اهلل الى ذلك سبيال، ومنحنا 
القوة والقدرة للسير قدما في 

هذا الطريق.
ب����دوره، اكد رئيس احتاد 
نقابات القطاع احلكومي فهاد 
العجمي على حرص االحتاد 
على مصالح الشعب الكويتي، 
مشددا على رفضه االضراب في 
القطاعات احليوية في الدولة 
مثل الصحة والكهرباء واملاء 
وغيرها، داعيا احلكومة في 
الوقت ذاته الى اتخاذ اجراءات 
اصالحية تصب في مصلحة 
الكويت����ي والطبقة  املواطن 
الك����وادر  باق����رار  العامل����ة 

العادلة.
واشار الى ان االعتصامات 
قادمة ال محالة بسبب الظلم 
الذي وق����ع عل����ى النقابات، 
داعيا احلكومة في اجتماعها 
اليوم الى النظر بجدية اللغاء 
القرار رقم 625 والذي يخالف 
الدستور الكويتي، مشددا في 
ختام حديثه على ان القوات 
اخلاصة لن ترهبنا او تثنينا 

عن مطالبنا.

وكان رئيس االحتاد سالم 
العجم����ي قد الق����ى كلمة في 
بداية املؤمتر ق����ال فيها: لقد 
ح����رص احتادنا الع����ام منذ 
التحرير وحت����ى يومنا هذا 
على االلتزام بسياسة الوفاق 
ب����ني فرقاء االنت����اج الثالثة، 
العمل  احلكومة واصح����اب 
والعم����ال، وح����رص حرصا 
شديدا على السلم االجتماعي 
القائم على احلوار بني هؤالء 
الفرقاء. وقد جنحت احلركة 
النقابية من خالل هذه السياسة 
في حتقيق العديد من املطالب 
واملكاسب، وفي احلفاظ على 
حقوق ومصالح ومكتسبات 
اللجوء  العاملة دون  الطبقة 
الى الكثير من وسائل الضغط 
واملمارسات التصعيدية، حيث 
ان اجواء التفاهم والوفاق هي 
التي كانت تسود بني الفرقاء 
وتؤدي الى التوصل الى االتفاق 
حول املواضيع املختلف عليها 

وحتاشي التصعيد.
واستدرك بقوله: غير اننا 
جند انفسنا امام مرحلة جديدة 
تختلف من حيث اجلوهر عن 
سابقتها، وتتس����م بسياسة 
التصاع����دي على  الهج����وم 
النقابية  احلقوق واحلريات 
استعدادا لالنقضاض على ما 
حققه العمال من مكاسب خالل 
فترة طويلة من الزمن. وهذا 
النهج ليس جديدا، فقد ابتدأت 
احلكومة بانتهاجه منذ عدة 
سنوات، فكلنا نذكر القرار 142 
الذي كان يهدف لتدخل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
بشكل مباش����ر في الشؤون 
الداخلي����ة للنقابات وفرض 
الرقابة عليها، ومن بعده القرار 
1113 ثاني����ا الذي يهدف للحد 
من احلريات النقابية وتقييد 
عملها، وق����د متكنت حركتنا 
النقابية م����ن احباط جميع 
احملاوالت الس����ابقة وافشال 

املخطط واالستمرار في فرض 
الس����لم االجتماعي بني فرقاء 
االنتاج مع حتقيق املزيد من 
النتائج االيجابية في مصلحة 
العمال والفئات الشعبية وذوي 
الدخل احملدود واملتوس����ط. 
وها نحن نواجه اليوم القرار 
625 بأبعاده اخلطيرة، السيما 
اللجنة العسكرية والسياسية 
رفيعة املستوى التي انبثقت 
عنه برئاسة وزارة الداخلية 
الدف����اع  وزارة  وعضوي����ة 
الوطن����ي ووزارة  واحلرس 
الشؤون االجتماعية والعمل 
والفتوى والتشريع وديوان 
اخلدمة املدنية وغيرها، بهدف 
قمع وردع التحركات العمالية 
واحلري����ات النقابي����ة، االمر 
الذي اقتضى منا اتخاذ اعلى 
مستويات احليطة واجراءات 
الوقاية مما يتم التخطيط له 
ضد حركتنا العمالية والنقابية، 
فكان قرارن����ا بالتصدي لهذا 
املخطط بالتعاون مع اجلهة 
املعنية مباشرة باحلفاظ على 
النقابية  احلقوق واحلريات 
والدميوقراطي����ة وتطبي����ق 
معايير العمل الدولية وعدم 
الس����ماح بانتهاكه����ا في اي 
العالم، فكانت  بلد من بلدان 
الشكوى التي تقدمنا بها الى 

 أسامة أبوالسعود
اعلن رئيس االحتاد العام 
الكويت سالم  لنقابات عمال 
العجم����ي بدء سلس����لة من 
االضرابات واالعتصامات في 
اجله����ات احلكومية املختلفة 
س����تبدأ يوم 7 يونيو املقبل 
الش����ؤون  باض����راب وزارة 
االجتماعية والعمل مبقر ادارة 
دور الرعاية بالصليبخات يليه 
اضراب وزارة البلدية يوم 9 
يونيو مبقر بلدية الفروانية 
متهيدا العالن االضراب العام 
البالد اعتراضا  والشامل في 
عل����ى قرار مجل����س الوزراء 
رقم 625 وعدم اقرار الكوادر 
النقابية واملساواة بني اجلهات 

املختلفة.
وكش����ف العجمي، خالل 
مؤمتر صحافي عقده مس����اء 
امس مبقر االحتاد العام لعمال 
الكويت، انه س����يغادر اليوم 
متوجها الى جنيڤ حلضور 
اجتماعات املؤمتر الس����نوي 
ملنظمة العمل الدولية وعرض 
ملف كام����ل وموثق بالصور 
عن قمع احلريات في الكويت 
وآخرها فرض سياج امني من 
القوات اخلاصة حول مبنى 
العام خ����الل ندوته  االحتاد 
االخي����رة وتواج����د االجهزة 

االمنية داخل مقر االحتاد.
التراجع سهل

وطالب سالم العجمي سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بالتراجع عن قرار 
مجلس الوزراء رقم 625 حتى 
ال توضع الكويت في »القائمة 
الس����وداء« واالساءة لسمعة 
الكويت على املستوى الدولي، 
مؤك����دا ان التراجع عن قرار 
مجلس الوزراء اآلن امر سهل، 
وسيعفي الكويت من مخالفة 
الدولية والعقوبات  القوانني 

التي ميكن ان توقع عليها.

رئيس االتحاد العام لعمال الكويت يتجه اليوم إلى جنيڤ لعرض ملف كامل عن القمع في الكويت

العجمي: إضرابات في »الشؤون« و»البلدية« األسبوع المقبل

أكد عضو مجلس 
إدارة نقاب����ة العاملني 
بوزارة األش��غال العامة 
ومس����اعد السكرتير 
الع����ام الحتاد نقابات 
عم��ال الكويت ناصر 
امليع أن مجلس اخلدمة 
املدنية لم يكن عادال 
أقر  أو منصفا عندما 
الكادر املالي لالداريني 
لبعض الوزارات مثل 
وزارة الصح����ة ولم 
اق����راره ملوظفي  يتم 
الدعم االداري بوزارة 
العامة وانه  االشغال 
يكيل األمور مبكيالني.

وتساءل امليع في تصريح صحافي هل املوظ��فون االداريون 
العاملون بوزارة الصحة يق���وم����ون بأعمال تختلف عن 
املوظف����ني االداريني العاملني بباق����ي وزارات الدولة والتي 
من ضم��نهم وزارة األشغال العامة؟ أو توجد ميزة لديهم 
يتميزون بها عن باقي موظفي وزارات الدولة؟ على الرغم من 
أن نقابة االشغال العامة هي أول وزارة على مستوى الدولة 
قامت مب��خاطبة دي���وان اخلدمة املدنية القرار هذا الكادر 
وقام الديوان مب��خاطبة الوزارة ألخذ رأيها، وردت الوزارة 
باملوافقة ومت تب����ادل الكتب بني الديوان والوزارة منذ عام 
2007 تارة ملعرفة االساس القانوني الذي أجريت على أساسه 
الدراس����ة واجلداول اخلاصة باملستويات الوظيفية لهؤالء 
املوظف��ني وأخ��رى ملعرفة املبالغ املس����تحقة لكل مستوى 
وظيف����ي واجمالي هذه املبالغ وبعد أن قامت الوزارة بالرد  
على كل هذه االستف��س����ارات وبعد مرور أكثر من ث���الث 
س����نوات، جاء رد ديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 2010/5/3 

بعدم املوافقة.
وق����ال امليع لنقل كلمة حق اين العدالة واملس����اواة بني 
موظفي وزارات الدولة الذين هم ابناء هذا الوطن؟ وان النقابة 
لم تيأس ولم تقف موقف املتفرج وأنها س����تمارس جميع 
الوسائل والطرق املتاحة والتي كفلها الدستور واملعاهدات 

الدولية إلقرار هذا الكادر مهما كانت النتائج.

ناصر امليع

نقابة »األشغال«:
سنتبع كل الوسائل إلقرار كادر 
اإلداريين أسوة بباقي الوزارات

جانب من أبناء رابطة سوهاجالقنصل العام السفير صالح الوسيمي وعبداحلميد احلجي وعضو مجلس الشعب املصري أحمد عبدالسالم خالل اللقاء

عبدالسالم: سوهاج تسعى الستقطاب االستثمارات الكويتية
 بعد افتتاح مطارها.. وطريق جديد يربطها بساحل البحر األحمر

 أسامة أبوالسعود
تح����ت رعاي����ة محاف����ظ 
الفروانية الفريق عبدالحميد 
الحج����ي والقنص����ل الع����ام 
لجمهورية مصر العربية في 
البالد السفير صالح الوسيمي 
شهدت الليلة قبل الماضية لقاء 
لعدد من أبناء الجالية المصرية 
ف����ي الكويت نظم����ه العضو 
الدولية  المنتدب للمجموعة 
للمش����اريع القابضة وعضو 
مجل����س الش����عب المصري 
أحمد عبدالسالم بحضور عدد 
المصرية  السفارة  أركان  من 
وبعثتها الديبلوماسية وعدد 
من رجال األعمال والمستثمرين 
في البلدين الستعراض آفاق 
التعاون بين مصر والكويت 

في مختلف المجاالت.
وف����ي البداية أكد القنصل 
العام لجمهورية مصر العربية 
السفير صالح الوسيمي عمق 
العالق����ات الثنائية المتميزة 
التي تربط بين البلدين والتي 
تعد بحق مث����اال يحتذى في 
التعاون والتنسيق المستمر 
بين قيادتي البلدين ممثلة في 
الرئيس محمد حسني مبارك 
وصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، ما أضفى على 
العالقة الشخصية والصداقة 
الت����ي تجمعهما بع����دا مهما 
وجعل من التنسيق والتشاور 
بينهما ف����ي مختلف القضايا 
ذات االهتمام المشترك نموذجا 

يحتذى في هذا المجال.
الوس����يمي  وأش����اد   
بالتع����اون الكبير والواضح 
من قبل الس����لطات الكويتية 
مع القنصلي����ة المصرية في 
مختلف المجاالت ذات االهتمام 
المتب����ادل لمطالب  والتفهم 
الجانبين بم����ا يضمن البناء 
على العالقات الطيبة منذ القدم 

بين الشعبين.
وأش����ار إل����ى أن الجالية 
المصرية تعد أكبر الجاليات 
العربية في الكويت، وتتمتع 

عضو مجلس الشعب المصري التقى أبناء الجالية المصرية

بسمعة ممتازة في كل أوساط 
المجتم����ع الكويتي من حيث 
االنضباط وااللتزام واحترام 
القوانين ومواصلة دورها في 
ظل القواعد والنظم المعمول 
به����ا وبم����ا يخ����دم مصلحة 

المؤسسات العاملة بها.
العالقات االخوية

من جهت����ه أش����اد عضو 
مجلس الشعب المصري أحمد 
الكريمة  عبدالسالم بالرعاية 
الجالية  التي تحظ����ى به����ا 
المصرية م����ن قبل الحكومة 

الكويتية ومسؤوليها.
وقال عبدالسالم في كلمته 
لتجمع أبناء الجالية المصرية 
في الكوي����ت وخصوصا من 
مركز دار الس����الم بمحافظة 
سوهاج ان رابطة أبناء سوهاج 
العاملين تقوم بدور مهم في 
تعزيز العالقات بين الكويت 
ومصر مع العدد الكبير ألبناء 
الرابطة في الكويت إضافة إلى 
الى جذب  المحافظة  س����عي 
اس����تثمارات كويتي����ة مهمة 

إل����ى مواقعها االس����تثمارية 
الواعدة.

إلى  وأش����ار عبدالس����الم 
حرصه المس����تمر وس����عيه 
المتواصل للمساهمة في تعزيز 
التعاون بين البلدين من خالل 
االستعداد المبدئي لمجموعة 
الكويتيين  المستثمرين  من 
والشركة المصرية � الكويتية 
لالستثمار والتنمية وبعض 
المس����تثمرين المصريي����ن 
للدخول بقوة في مشروعات 
طموح����ة وضخمة في مصر 
بش����كل عام وف����ي محافظة 
سوهاج بشكل خاص، ومنها 
مش����روع مدينة دار السالم 
الجديدة وكذلك مش����روعات 
ضخمة وعمالق����ة أخرى في 
محافظة 6 أكتوبر والمتوقع 
أن تحظى بمساهمة كويتية 
ب����ارزة، في مقاب����ل مواصلة 
مساعي وجهود إيجاد المزيد 
من فرص العمل في الكويت 
للكوادر المصرية الشابة من 

أبناء محافظة سوهاج.
وتوقع عبدالسالم أن تشهد 

العالقات بين الكويت ومصر 
وخصوص����ا عل����ى الصعيد 
االقتصادي تقدم����ا ملحوظا 
خالل الفترة المقبلة خاصة مع 
مؤشرات زيادة االستثمارات 
الكويتية في محافظة سوهاج 
افتتاح مشروع طريق  عقب 
سوهاج � البحر األحمر وقيام 
الرئيس المصري حسني مبارك 
بافتتاح مطار سوهاج الدولي 
لرب����ط المحاف����ظ بالمنطقة 

والعالم.
وعلى صعيد البنية التحتية 
كشف عبدالسالم عن جهوده 
في مجال إدراج مشروع كوبري 
دار السالم � جرجا في موازنة 
الدولة )2007-2008( ووضع 
المشروع  حجر األساس لهذا 
العم���الق واالنتهاء من أعمال 
الكباري المقام���ة على ترعة 
الفاروقية مثل كباري القوصية 
الدي���ر والخطيب  ونج���وع 
والكيمان وعمار وإنشاء محطة 
للص���رف الصح���ي بالدائرة 
وإدراجها ضم���ن خطة العام 
المالي 2009/2008 إضافة إلى 

العديد من مشروعات الكهرباء 
واإلن���ارة وترمي���م وصيانة 

المساجد.
أن  وأوض����ح عبدالس����الم 
الرئيس حسني مبارك أوفى 
بوعده ألهالي سوهاج وافتتح 
الذي  الدولي  مطار س����وهاج 
المس����لحة  القوات  أنش����أته 
والتي أطلقت عليه اسم مطار 
مبارك ليك����ون أول مطار في 
مصر يحمل اسم رئيس حالي 
أو س����ابق وليكون ثاني اكبر 
مطار في مصر ولينضم إلى 22 
مطارا تديرها الشركة المصرية 

للمطارات في مصر. 
وأشار إلى أن تكلفة مطار 
س����وهاج بلغ����ت 250 مليون 
جنيه.. ويشمل صاالت سفر 
ووصول دولي ومحلي وممرا 
لإلق����الع والهب����وط ومواقع 
انتظ����ار للطائ����رات وبرج����ا 
الجوي����ة ومحطة  للمراقب����ة 
كهرباء احتياطية باإلضافة الى 
الكافيتريات والمطاعم حيث 
أقيم جنوب مدينة س����وهاج 
عل����ى مس����افة  25  كيلومترا 

غرب النيل على وصلة جرجا 
امت����داد طريق  المتفرعة من 
القاهرة أسيوط الغربي وعلى 
مس����احة  18  كيلومترا مربعا، 
بغرض المس����اهمة في تنمية 
جنوب الوادي بمحافظة سوهاج 
وتشجيع االستثمار والسياحة 
الداخلية والخارجية بها ونقل 
الكثافة الس����كانية الى خارج 

الوادي . 
وأش����ار إلى أنه روعي في 
تصميم ممر المطار أن يكون 
من الفئ����ة »4C « ليس����تقبل 
أكثر الطائرات استخداما وهي 
الطائ����رة »اإليرب����اص 320« 
المزودة بأحدث المس����اعدات 
المالحية للهب����وط اآللي ليال 
ونه����ارا  موضحا أنه تم البدء 
في تنفيذ األعمال اإلنش����ائية 
للمطار اعتبارا من يناير 2009 
بواسطة القوات المسلحة التي 
قامت بتمويل اإلنشاءات بالكامل 
واس����تطاعت انجاز المشروع 
خالل 16   شهرا  بدال من 48   شهرا 
بتوفير  70%  من المدة الزمنية 

المخصصة إلنشاء المطار . 

وف����ي ه����ذا الس����ياق دعا 
عبدالسالم السلطات في مصر 
إلى س����رعة فتح المطار أمام 
الدولية وخصوصا  الرحالت 
الرحالت إلى ومن دول مجلس 
التعاون الخليجي وفي مقدمتها 
الكويت قبل بدء موسم السفر 
خصوصا مع وج����ود جالية 
كبيرة من أبناء المحافظة بشكل 
خاص ومن مصر بش����كل عام 
إضافة إلى إعالن عدد من شركات 
الطيران ومنها شركات كويتية 
عن رغبتها في تشغيل رحالت 

على هذا الخط الجديد.
وعلى صعيد متصل أشاد 
عبدالسالم بقيام الرئيس مبارك 
منذ أي����ام بافتت����اح المرحلة 
الثانية من طريق س����وهاج � 
البحر األحمر )قطاع أسيوط( 
بتكلفة 1.6 مليار جنيه والذي 
يربط محافظة أسيوط بموانئ 
البحر األحمر مباشرة بطول 
345 كيلومترا حيث يبلغ طول 
وصلة أس����يوط حتى تقاطع 
طريق س����وهاج � سفاجا 113 
كيلومترا، وذلك بعدما افتتح في 

فبراير الماضي المرحلة األولى 
م����ن طريق س����وهاج � البحر 
األحمر بط����ول 412 كيلومترا 

وبتكلفة 1.8 مليار جنيه.
وأوضح أن الطريق الجديد 
يتيح إمكانية استصالح 50 ألف 
فدان تم تزويدها بالمياه، كذلك 
الزراعي  التصنيع  مشروعات 
القائمة على هذه الزراعات كما 
يعطي الفرصة إلنشاء 16 قرية 
ظهير صحراوي على جانبي 
أربع مناطق صحراوية، وإنشاء 
مجتمع����ات عمرانية متكاملة 

جديدة.
وذكر عبدالسالم أن العالقات 
المصرية � الكويتية ش����هدت 
تقدما ملحوظا خالل السنوات 
القليلة الماضية فعلى صعيد 
االس����تثمارات الكويتي����ة في 
ق����د نمت  انها  مص����ر نج����د 
بش����كل مطرد خالل السنوات 
الماضية وحققت قفزة كبيرة 
من حيث الحجم وتنوعت بعد 
خروجها من إطارها التقليدي 
الذي كان محصورا في السلع 
االستهالكية وتبادل المنتجات 
الزراعية والصناعية مش����يرا 
إل����ى أن الكويت تعد من اكبر 
خم����س دول عربية من حيث 
حج����م االس����تثمارات بمصر 
في مختل����ف المجاالت و%44 
م����ن االس����تثمارات الكويتية 
ف����ي مصر تعمل ف����ي المجال 
الصناعي وتنوعت بقيتها بين 
الصناع����ة والمجاالت المالية 
وتكنولوجيا المعلومات إضافة 
إلى السياحة والعقارات وقطاع 
النفط والمحروقات وغيرها من 

القطاعات المهمة.
وعل����ى صعي����د التب����ادل 
التجاري أشار عبدالسالم إلى 
نمو الحركة التجارية لتصل إلى 
نحو ملياري دوالر سنويا على 
صعيدي الصادرات والواردات 
من مختلف المنتجات المصرية 
إلى الكوي����ت وكذلك صادرات 
الكويت إلى مصر خصوصا في 

مجاالت النفط ومشتقاته.


