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 العدواني: تغيرات الشرق األوسط في ندوة بسنغافورة  احلمد: الكويت حريصة على دعم االقتصاد املصري

 أكد سفيرنا في القاهرة د.رشيد 
احلمد أن عالقات الكويت ومصر 
هي عالقات ضاربة اجلذور وتعد 
منوذجــــا يحتذى فــــي العالقات 
العربية ـ العربية. وقال السفير 
احلمد خالل ندوة تدعيم العالقات 
األخويــــة بني مصــــر والكويت 
الثورة املصرية  وسبل مساندة 

التي نظمتهــــا «املنظمة العاملية 
ان  الحتاد كتاب االفروآسيوية» 
الكويت حرصت في عالقتها مع 
مصر على تعزيز التعاون املشترك 

في مختلف املجاالت.
  وأشــــار في هذا السياق الى 
حــــرص صاحب الســــمو االمير 
الشــــيخ صباح األحمد على دعم 

االقتصاد املصري والنهوض به من 
جديد السيما بعد «ثورة الـ ٢٥ من 
يناير». وأوضح ان هذا احلرص 
تضمنته الرسالة التي بعثها سموه 
مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح الى القائد األعلى للقوات 
املسلحة املشير حسني طنطاوي. 

واضاف ان وفدا اقتصاديا كويتيا 
كبيرا ضم مســــؤولني من غرفة 
جتارة وصناعة الكويت زار مصر 
في مــــارس املاضي بهدف إيجاد 
فرص استثمارية جديدة وهو أول 
وفد عربي يقوم بزيارة الى مصر 

عقب ثورة ٢٥ يناير.
 ٭  القاهرة ـ هناء السيد

 كواالملبورـ  كونا: نظم سفيرنا 
لـــدى ســـنغافورة عبدالعزيز 
العدوانـــي بالتعاون مع معهد 
ســـنغافورة للعالقات الدولية 
ندوة حول تطورات االحداث التي 
تشهدها منطقة الشرق االوسط 
واثرها على استثمارات الشركات 

السنغافورية فيها.

  وأوضح العدواني لـ «كونا» 
في اتصال هاتفي امس ان عددا 
ادارات  من رؤســـاء مجالـــس 
كبرى الشركات السنغافورية 
حضروا النـــدوة باإلضافة الى 
عدد من االكادمييني واالعالميني 
املتخصصني بدراسة ومتابعة 
التطورات في الشرق االوسط.

  واضـــاف ان احلديث تركز 
على التغيرات املتسارعة التي 
تشهدها منطقة الشرق االوسط 
في محاولة لفهم العوامل املؤثرة 
على هذه احلركات وانعكاساتها 

على البيئة االستثمارية.
  واشار العدواني الى ان العديد 
من رجال االعمـــال أعربوا عن 

قلقهم من ان عدم االســـتقرار 
األمني من شأنه ان يؤثر سلبا في 
استثمارات شركاتهم التي تقدر 
أميركي  بنحو ٢٠ مليار دوالر 
السيما مع ارتفاع تكلفة املواد 
االولية ورسوم التأمني اضافة 
الـــى النقص احلـــاد في توافر 

العمالة املاهرة.
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