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قطر والكويت واإلمارات ضمن العشرة 

األوائل من حيث األسر املليونيرات 
والعائالت السعودية تتصدر القائمة 

ميركل: أزمة ديون أوروبا 
ال متثل مشكلة لليورو

»طيران اإلمارات« تقفل إصدار 
سندات بقيمة مليار دوالر

8% معدل النمو السنوي 
في سوق السيارات احمللي

البيت األبيض: أوباما حذر اجلمهوريني 
بشأن احلد األقصى للدين

أوكسفام تطلق حملة »فلنزرع« 
العاملية حملاربة اجلوع

كلينتون تلقي كلمة في منتدى 
للترويج للفرص االقتصادية بالعراق

دبي � العربية.نت: كش����ف تقرير متخص����ص في الثروات 
حول العال����م أن اململكة العربية الس����عودية حلت في املرتبة 
األول����ى ضمن قائمة الدول العش����ر األولى في العالم في درجة 
تركيز العائالت فائقة الثراء، فيما حازت كل من الكويت وقطر 
واإلم����ارات العربية املتحدة موقعا ضمن هذه القائمة الذهبية. 
وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة الشرق األوسط اللندنية 
أمس اخلميس، أن 18 أسرة فائقة الثراء في السعودية من أصل 
كل 100 ألف أسرة، تليها سويسرا بواقع 10 أسر من أصل كل 100 
ألف أسرة، مشيرة إلى أن قيمة األصول املدارة ارتفعت بنسبة 
8.6% في الش����رق األوسط وأفريقيا لتحقق رقما قياسيا قيمته 
4.5 تريليونات دوالر في عام 2010، ومن املتوقع أن يرتفع الرقم 

إلى 6.7 تريليونات دوالر في عام 2015.
وأظهر التقرير السنوي احلادي عشر الذي تعده مجموعة 
بوسطن االستش����ارية حول الثروة العاملية أن العائالت فائقة 
الثروة التي متتلك أكثر من 100 مليون دوالر من األصول املدارة 
تتركز على نحو كبير في اململكة العربية السعودية وبنسبة 18 
أسرة فائقة الثراء من أصل كل 100 ألف أسرة، وتليها سويسرا 
)10 أس����ر من أصل كل 100 ألف أس����رة( في تركيز األس����ر ذات 
الثروة الكبيرة وبعدها هونغ كونغ )9 أسر( ثم الكويت )8 أسر( 
والنمسا )8 أسر( والنرويج )7 أسر( وقطر )6 أسر( والدمنارك 
)5 أسر( وس����نغافورة )5 أسر( واإلمارات العربية املتحدة )5 
أسر(، فيما قفزت قطر والكويت واإلمارات العربية املتحدة إلى 
قائمة الدول العشر األولى في نسبة األسر ذات الثروات املليونية 
بنسبة 8.9% و8.5% و2.6% على التوالي. وقال الشريك واملدير 
اإلداري ملجموعة بوس����طن لالستش����ارات في الشرق األوسط 
س����فن � أوالف فاجتي: إن النتائج ليست مفاجئة إذا أخذنا في 
االعتبار الدميوغرافي����ة والثروات الكلية للبالد النفطية حيث 
نتوقع شريحة أكبر من أصحاب فائقي الثروة مقارنة باملناطق 
األخرى من العالم.  وأض����اف قائال »يعكس النمو في األصول 
املدارة الثوابت القوية للمنطقة مدعومة باستمرار أسعار النفط 
العالية«. لكن هذه الثروات الطائلة على ما يبدو ال تعكس شهية 
املخاطرة لدى املس����تثمرين في املنطق����ة التي مازالت ضعيفة 
مقارنة باملرحلة التي سبقت الركود املالي، إضافة إلى أن حجم 
تخصيص األثري����اء في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي 
لألصول اليزال مرتفعا في املنتجات النقدية وشبه النقدية«، وفقا 
ملا توصل إليه التقرير. وبحس����ب التقرير، فإن الثروة العاملية 
واصل����ت تعافيها بثبات في ع����ام 2010 مدفوعة بالنمو في كل 
املناطق االقتصادية تقريبا، وازدادت بنسبة 8.0% أو مبقدار 9 
تريليونات دوالر لتبلغ رقما قياسيا قدره 121.8 تريليون دوالر، 
وهو مستوى أعلى بنحو 20 تريليون دوالر مما كان عليه قبل 

سنتني فقط حني كانت األزمة املالية على أشدها.
ويصنف التقرير أميركا الش����مالية أوال كأعلى مستوى من 
أي منطقة أخرى في الزيادة املطلقة لسوق الثروة في األصول 
املدارة، التي بلغت 3.6 تريليونات دوالر، كما أنها أتت في املرتبة 
الثانية من حيث النمو بنسبة 10.2%، وجعلت أصولها املدارة 
والبالغة 38.2 تريليون دوالر أغن����ى منطقة في العالم حيث 
إنها تس����تحوذ على ثلث الثروة العاملية تقريبا. وفي أوروبا، 
منت الثروة بنسبة 4.8% وهي نسبة أقل من املعدل، ومع ذلك 
فقد اكتسبت هذه املنطقة زيادة قدرها 1.7 تريليون دوالر من 
الثروة املدارة وقد تباطأ النمو مع قوة اليورو مقابل الدوالر. 
أما أس����رع منو للثروة فكان في منطقة آسيا واحمليط الهادي 
)باستثناء اليابان(، وذلك مبعدل 17.1%، وفي الشرق األوسط 
وأفريقيا كان النمو فوق املعدل العاملي نوعا ما وبنسبة %8.6، 
كما منت الثروة بنسبة 8.2%في أميركا الالتينية، وهذه املناطق 
الثالث مجتمعة شكلت 24.4%من الثروة العاملية في عام 2010 
مس����جلة بذلك ارتفاعا من نسبة 20.9% من عام 2008.  وفيما 
يخص املكاسب على صعيد الدول، فقد سجلت الواليات املتحدة 
والصني واململكة املتحدة والهند أعلى الزيادات في الثروة باألرقام 
املطلقة، حيث ش����هد عام 2010 منوا في عدد األسر من أصحاب 
املالي����ني ومنوا في ثرواتهم أيضا، حيث ازداد عددها بنس����بة 
12.2% في ذلك العام إلى نحو 12.5 مليون أسرة متلك املاليني، 
وفوق ذلك فقط مثلت هذه األسر نسبة 0.9% من مجموع عدد 
األس����ر، إال أنها متتلك 39% من الثروة العاملية، مقارنة بنسبة 

37% عام 2009. 
وحظيت الواليات املتحدة باحلصة الكبرى من عدد األس����ر 
من أصحاب املاليني )5.2 ماليني أس����رة( تليها اليابان والصني 

واململكة املتحدة وأملانيا.
إلى ذلك، تتوقع مجموعة بوسطن لالستشارات أن تنمو الثروة 
العاملية منوا مركبا بنسبة 5.9% من مستوياتها في نهاية عام 

2010 وحتى نهاية 2015 إلى ما يقارب 162 تريليون دوالر.

سنغافورة � د.ب.أ: دعت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
خالل زيارتها لس����نغافورة، التي تعتبر من أهم املراكز املالية 
في العالم، إلى الثقة في عملة اليورو رغم أزمة الديون قائلة إن 
اليورو عملة مستقرة برغم ما أثارته مستويات الدين املرتفعة 

في بعض دول منطقة اليورو من غموض حياله.
وقالت ف����ي خطابها عبر مترجم أمام أهم منتدى سياس����ي 
� اقتصادي في س����نغافورة »أقول لكم بوضوح شديد: ليست 
لدنيا مشكلة يورو في أوروبا... بل لدينا مشكلة دين سنتغلب 
عليها«. وقالت املستشارة األملانية في اليوم الثاني واالخير من 
زيارتها في سنغافورة إن اليورو »عملة مستقرة وخصوصا إذا 
ما نظرت إليه باملقارنة بالدوالر«. وقالت إن الشكوك في أسواق 
املال بش����أن ما إذا كان بعض دول منطقة اليورو ميكن أن تفي 
بديونها ال تعتمد بشكل منفرد على مستوى الديون، مشيرة إلى 
أن األسواق تتشكك في القدرة التنافسية لبعض الدول املثقلة 
بالديون في منطقة اليورو وتوقع����ات منوها. ودون أن تذكر 
اس����م اليونان املهددة باإلفالس، أوضحت املستشارة أن الدول 
املثقلة بالديون في منطقة اليورو حتصل على مساعدات مالية 
فقط عندما تتبع إجراءات تقش����فية صارمة وهو ما يصب في 
املصلحة املشتركة لالحتاد األوروبي. وأضافت أن من املصلحة 
املش����تركة لالحتاد األوروبي أن يتم »التصدي لضعف بعض 
الدول بش����كل فعال«. جاءت تصريحات ميركل في الوقت الذي 
يحاول فيه االحتاد األوروبي والبنك املركزي األوروبي وصندوق 
النقد الدولي العمل على إعداد حزمة إنقاذ جديدة لليونان التي 
على ش����فا اإلفالس. جتدر اإلشارة إلى أن ميركل أول امرأة في 
تاريخ س����نغافورة تلقي كلمة أمام هذا املنتدى املعروف باسم 
»محاضرة س����نغافورة«. وسبق ميركل في إلقاء كلمة أمام هذا 
املنتدى نحو 30 شخصية منهم املستشار األسبق هلموت شميت 
والرئيس األميركي األسبق جورج بوش األب والرئيس األسبق 
جلنوب أفريقيا نيلسون مانديال. من جانبه، أعرب رئيس وزراء 
س����نغافورة لي هسني لونغ عن أمله في أن تتغلب أوروبا على 
تلك املشكالت وأن يستطيع اليورو لعب دوره كعملة مهمة حتى 
وإن ل����م يكن بنفس قدر ال����دوالر األميركي. كانت ميركل دعت 
األربعاء املاضي خالل يومها األول من زيارتها لسنغافورة إلى 
حتسني تنظيم سوق املال هناك. وقالت ميركل عقب لقائها لونغ 
إن األزمة املالية العاملية السابقة أظهرت أن الشفافية هي األهم، 
وأضافت: »نش����عر بااللتزام جتاه تطبيق تنظيم جيد لسوق 
املال«. وقال لونغ إن سوق املال في بالده يتمتع مبعايير عالية 
ونزاهة وموضوعية ويس����ودها الشفافية ويتم فيها التصدي 
لعمليات حتويل األموال املش����تبه فيها، مؤكدا أن بالده تلعب 

دورا بناء في النظام العاملي.

دبي � كونا: أعلنت شركة طيران اإلمارات أمس جناحها في اقفال 
إصدار سندات بقيمة مليار دوالر أميركي. ويحمل االصدار سعر 
فائدة ثابتة بنسبة 5.125% تدفع بشكل نصف سنوي ويستحق 
الدفع بعد خمس سنوات وسيتم إدراجه في سوق لندن لألوراق 
املالية. وقال الرئيس األعلى الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات 
واملجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ان اصدار سندات طيران 
االمارات القى استجابة واسعة من قطاع واسع من املستثمرين ما 
يعد مؤشرا على قوة مركزها املالي وتصويتا بالثقة على جناح 
منوذجها في أداء أعمالها وخططها املستقبلية للنمو والتوسع. 
وشملت فئات املستثمرين الذين أقبلوا على االكتتاب في اصدار 
السندات من مختلف مناطق العالم بنوكا ومديري أصول وشركات 
تأمني وذلك عقب إمتام حمالت ترويجية لالصدار في هونغ كونغ 
وسنغافورة وأبوظبي ودبي ولندن وجنيڤ وزيوريخ. واختارت 
طي���ران اإلمارات لترتي���ب وإدارة االصدار كال من »اتش اس بي 
سي« و»دويتشه بنك« و»بنك اإلمارات دبي الوطني« و»مورغان 
س���تانلي«. وتعتزم طيران االمارات استخدام حصيلة االصدار 
لتمويل توسعات ومشاريع مختلفة. وسيخضع اصدار السندات 
لقواعد اإلقرار اخلاصة بهيئة اخلدمات املالية في اململكة املتحدة 

واالحتاد الدولي لألسواق املالية.

تشير التوقعات والدراسات احلديثة إلى منو سوق السيارات 
في الكويت بشكل تدريجي ليصل النمو السنوي إلى 8%. وتؤكد 
الدراسات على أن سوق السيارات الكويتي يلبي الطلب املتنامي 
على الس����يارات مع ازدياد عدد السكان وارتفاع الدخل، إذ يعد 
سوق الس����يارات الكويتية جزءا مهما من قطاع جتارة اجلملة 

والتجزئة وخدمات اإلصالح في الكويت.
وساعدت موجة االنتعاش التي تعيشها أسواق السيارات في 
منطقة الشرق األوسط على استقطاب اهتمام أكبر الشركات العاملة 
في صناعة السيارات وقطاع التوريد لقطع غيار واكسسوارات 
الس����يارات من حول العالم، حيث يتزايد إقبال جميع الراغبني 
في االس����تفادة من هذه األس����واق عالية الربحية على معرض 
أوتوميكانيكا الش����رق األوسط 2011 الذي يعد احلدث التجاري 
األكبر على مستوى املنطقة في سوق خدمات السيارات. ومن 
املقرر إقام����ة دورة املعرض هذا العام خالل الفترة من 7 الى 9 

يونيو في مركز دبي الدولي للمؤمترات واملعارض. 
وتتوقع إيبوك ميسي فرانكفورت، اجلهة املنظمة للمعرض، أن 
تكون الدورة التاسعة للمعرض أكبر وأكثر متثيال من ذي قبل، 
حيث يشارك في املعرض 1102 عارضا من 52 دولة في دورة هذا 
العام، إضافة إلى 21 من أجنحة الدول من أكبرهم اجلناح األملاني، 
تركيا وإيطاليا. كما يشهد املعرض متثيال قويا لقطاع خدمات 
السيارات احمللي من خالل مشاركة 113 عارضا وذلك إضافة إلى 

احلضور القوي من جانب الشركات األميركية أيضا.

واشنطن � رويترز: قال جاي جارني املتحدث باسم البيت 
األبيض أول من أمس ان الرئيس األميركي باراك أوباما أبلغ 
اجلمهوري���ني انه قد حتدث عواقب وخيمة جراء اإلخفاق في 

زيادة احلد األقصى لدين الواليات املتحدة.
 وقال جارني للصحافيني »أوضح الرئيس انه يعتقد انه 
ال يوج���د اي مجال ألن يلقي احد ش���كوكا على إمكانية رفع 
س���قف الدين وان اآلثار املترتبة حتى على التلميح الى عدم 
حدوث ذلك ميكن ان تكون سلبية للغاية وميكن ان تتضمن 
عواقب وخيمة على اقتصادنا العاملي«. والتقى أوباما بأعضاء 
جمهوري���ني من مجلس النواب في البي���ت األبيض بعد يوم 
من هزمية مقترح لزيادة احل���د األقصى للدين األميركي مع 
إصرارهم على مطلبهم إلجراء تخفيضات ضخمة في اإلنفاق 
احلكومي. ومن املتوقع ان يصل العجز في امليزانية األميركية 

الى 1.4 تريليون دوالر في هذا العام.

دكار � أ.ف.پ: أطلقت منظمة »أوكسفام« في دكار حملة عاملية 
حتت عنوان »فلنزرع«، بهدف »إرساء نظام غذائي عاملي يؤمن 

لكل فرد كمية كافية من األغذية بشكل مستدام«.
وصرح املسؤول اإلقليمي إريك هازارد للحملة أن وضع نظام 
جديد مير عبر إعادة صياغة أساسية للنظام الغذائي العاملي«، 
السيما »اإلنتاج املستدام«. وأعلن دانييل دا هيني رئيس احتاد 
املستهلكني في غرب إفريقيا التي شاركت في إطالق احلملة، أنه 
»البد من مساعدة املزارعني حتى يكونوا أفضل متثيال، لكنه من 
الضروري تغيير أيضا ذهنية املستهلكني«. واحلملة التي متتد 
على ثالث سنوات، تستثمر فيها »أوكسفام« حوالى 15 مليون 
يورو خالل الع����ام األول. واملنظمة غير احلكومية البريطانية 
تعتمد على دعم عدد من الشخصيات املشهورة عامليا،  من بينها 
الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو دا سيلفا واملغنيان 

تيكن كاه فاكولي من ساحل العاج وأجنليك كيدجو من بنني.

واشنطن � يو.بي.آي: تنظم وزارة اخلارجية األميركية اليوم 
منتدى أعمال للترويج للفرص االقتصادية في العراق تلقي فيه 

وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون كلمة.
وأصدرت الوزارة بيانا امس بأنها ستستضيف »منتدى أعمال 
يشارك فيه مس����ؤولون تنفيذيون رفيعو املستوى من كبرى 

الشركات األميركية ملناقشة الفرص في العراق اجلديد«.
وأشارت الى ان نائب وزيرة اخلارجية توم نايدس سيدير 
النقاش بني كبار املسؤولني في وزارات اخلارجية واخلزانة والطاقة 
واملسؤولني التنفيذيني، فيما يشارك مسؤولون عراقيون كبار 
مبالحظاتهم ايضا. وأضافت ان كلمة كلينتون في املنتدى ستكون 
مفتوحة أمام اإلعالم في قاع����ة بنجامني فرانكلني في الوزارة. 
وذكر بيان وزارة اخلارجية انه »بعد سنوات من النزاع األهلي 
والعزلة االقتصادية يتوق العراق لتطوير قدراته االقتصادية، 
وفيما تنفذ الواليات املتحدة هذه السنة انتقاال من شراكة ذات 
قيادة عسكرية الى أخرى بقيادة مدنية مع العراق تقود وزارة 
اخلارجية جهدا كبيرا لدعم الشركات األميركية بغية البحث عن 
عمل هناك«. وشدد البيان على ان العراق يشكل فرصة عمل فريدة 
ذات فوائد ألميركا والعراق، مشيرا الى ان وزارة اخلارجية تريد 
التأكد من عدم خسارة الفرص االقتصادية في العراق عند هذا 
املنعطف. وأشار الى ان الكثير من الشركات األميركية حصلت 

على فرص في العراق لكن ثمة فرصا اخرى.

بحثت مع وزيرة السياحة األردنية مجاالت التعاون السياحي بني البلدين

على هامش املعرض السياحي املتنقل الذي أقيم بالكويت

الوفد اإلعالمي الكويتي اختتم زيارته

بورسلي: الكويت تبرم اتفاقية جديدة في املجال 
السياحي مع األردن خالل الفترة املقبلة

أبوغزالة: األردن أحلى في 2011 وأدعو الكويتيني لزيارته

العميري: العالقات الكويتية ـ املصرية عريقة ومتميزة

أنها قد تباحثت مع وزيرة التجارة 
والصناعة د.أماني بورسلي مجاالت 
التعاون ب����ني البلدين في املجال 
إلى دعوتها  السياحي، باإلضافة 
حلضور مؤمتر وزراء الس����ياحة 
العرب الذي سيعقد في »العقبة« 
ف����ي س����بتمبر املقب����ل، وتوقيع 
الس����ياحي بني  التعاون  إتفاقية 
البلدين والتي ستعزز من العالقة 
التاريخية بني البلدين. وقالت ان 
االتفاقية التي ستوقع بني البلدين 
ستتضمن أطر التعاون في املجاالت 
الس����ياحية املختلف����ة باالضافة 
النظر في االستثمارات السياحية 
الكويتية ف����ي األردن، خاصة أن 
الكويت تعد ثاني دولة خليجية 
مستثمرة في االردن. وذكرت انها 
دعت الكويتيني إلى مشاركة االردن 
الربيعي والصيفي  في موسمهم 
احلال����ي، وذلك في إطار الترويج 

السياحي لالردن. 
عاطف رمضان  ٭

الفحوصات الطبية، داعيا املولى عز 
وجل أن مين على سموه مبوفور 
الصحة والعافية وان يكأله بعني 
رعايت���ه وان يعيده س���املا غامنا 
ملواصلة مس���يرة العطاء والبناء 
لتحقيق أماني وتطلعات ش���عبه 
العربي األصيل«. وأوضح العبادي 
ان اللقاء يهدف الى تسليط الضوء 
على املنتج السياحي في األردن حيث 
ان االردن يزخر مبوروث تاريخي 
وحضاري وإرث انساني وثقافي 
وتنوع طبيعي ومناخي جعلت منه 
قبل���ة للزائرين والضيوف وعزز 
من ذلك ما ينعم به من نعمة األمن 
واالستقرار وكرم الضيافة وحسن 
الوفادة، مثنيا على جهود القائمني 
على قطاع السياحة في الكويت ملا 
قدموه من رعاية وتسهيالت كان لها 
الدور البارز في اجناح هذا امللتقى 

شاكرا جميع من حضر.
وأضاف قائال: »ندعو األشقاء 
في الكويت الى زيارة بلدهم الثاني 
حيث سيحلون أهال وضيوفا أعزاء 

حتتضنهم املهج والقلوب«.
إل���ى ذل���ك، ق���دم مدي���ر عام 
هيئة تنش���يط السياحة األردنية 
ناي���ف الفايز عرضا ألبرز املالمح 
السياحية في األردن والتسهيالت 
واإلجراءات املعدة الستقبال ضيوف 
األردن خ���الل الصيف حيث القى 
العرض استحسان احلضور فيما 
قدمت الهيئ���ة جانبا من الفلكلور 

األردني.
موسى أبوطفرة  ٭

80 مليون دوالر.
وأضاف ان من أهم اسباب تعافي 
الشركة القابضة ملصر للطيران من 
جديد االمن واالستقرار السياسي 
واالقتصادي باالضافة الى وقوف 
العرب بجانب مصر كما  االشقاء 

فعلت الكويت.
وأعلن عن زيادة عدد الرحالت 
املتوجهة من القاهرة الى الكويت 
اعتبارا من الشهر اجلاري مبعدل 
21 رحلة بدال من 10 رحالت، مشيرا 
الى أن هذه الرحالت ستساهم بشكل 
كبير في انعاش قطاع الس����ياحة 
مبصر والذي يؤدي الى دفع عجلة 

االقتصاد.
من جانبه، ثمن رئيس الهيئة 
املصرية العامة لدعم وتنش����يط 
الس����ياحة عمرو العزبي املبادرة 
الكويتية اخلاص����ة بزيارة الوفد 
االعالمي ملصر، معتبرا انها مبادرة 
عظيمة ستؤتي ثمارا تعود بالنفع 

على االقتصاد املصري.
وأشار العزبي الى أن السياحة 
متثل ما نس����بته 11.3% من ناجت 
الدخل القومي أي ما يقرب من نحو 
12.5 مليار دوالر، موضحا أن عودة 
الس����ياحة الى ما كانت عليه قبل 
ثورة 25 يناير تعد مبنزلة دفعة 
قوية لالقتصاد املصري للعبور 

الى االنتعاش.
كما ثمن س����فيرنا في القاهرة 
د.رش����يد احلمد ال����دور الذي قام 
به رئيس بي����ت الكويت لالعمال 
الوطنية يوسف العميري والوفد 
املرافق له في زيارته ملصر. وبهذه 
املناسبة، اقام د.احلمد حفل استقبال 
وغداء على ش����رف الوفد حضره 
اعض����اء الس����لك الديبلوماس����ي 
بالقاهرة ومن بينهم  بس����فارتنا 
رئيس القسم القنصلي املستشار 
محمد احملمد ومشعل السعيد ووليد 
املس����عود ومن القسم العسكري 
عبداللطي����ف الطاهر وعماد امان 

واحمد الصقعبي.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

س����ياحية للمواطنني الكويتيني، 
خاصة ملا تتمتع به من أنش����طة 
سياحية طبية وعالجية ودينية 
واثرية. وذكرت أن املنطقة العربية 
كلها متر بأوضاع سياسية صعبة، 
وأن املش����اكل السياسية احلالية 
القوية  العالقات  لن تؤثر عل����ى 
الكوي����ت واململك����ة، معربة  بني 
عن أملها في أن تنتهي املش����اكل 
السياس����ية في املنطقة بالقريب 
العاج����ل. واعربت د.بورس����لي 
عن أمله����ا في أن تك����ون االردن 
املناسبة للمواطنني  الوجهة  هي 
الكويتي����ني في موس����م الصيف 
احلالي، نظرا لتكلفتها املناسبة، 
وطبيعتها اجلغرافية واالجتماعية 
التي تناسب الس����ياحة العائلية 
واخلليجية. من جانب آخر أفادت 
وزيرة السياحة االردنية هيفاء أبو 
غزالة بأن زيارتها احلالية للكويت 
من أهم الزي����ارات التي تقوم بها 
لدول املنطقة اخلليجية، مشيرة إلى 

األردنية الهاش���مية لدى الكويت 
جمعة العبادي: »أتقدم في البداية 
الى الكويت الشقيقة بأسمى ايات 
التهنئة بس���المة صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر بنجاح 

كشفت وزيرة التجارة والصناعة 
د.اماني بورسلي عن اتفاقية جديدة 
في املجال السياحي سوف تبرمها 
الكويت مع األردن لزيادة التعاون 
االقتصادي بني البلدين وأن تكون 
األردن كوجهة للمواطن الكويتي 
لزيادة قيمة االستثمارات الكويتية 
في األردن. وأضافت د.بورس����لي 
ف����ي تصريح صحافي أمس عقب 
استقبالها وزيرة السياحة األردنية 
هيفاء أبو غزالة أن توقيع االتفاقية 
السياحية مع االردن سيتم خالل 
مؤمت����ر وزراء الس����ياحة العرب 
الذي سيعقد في االردن في شهر 
سبتمبر املقبل، مشيرة الى أن هذه 
االتفاقية ليست جديدة وإمنا هي 
عبارة عن اتفاقية قدمية س����يتم 
تفعيلها بحس����ب رغبة الطرفني. 
وأوضحت أن مباحثاتها مع الوزيرة 
األردنية تطرقت للحديث عن الكثير 
من املميزات واملقومات التي تؤهل 
اململكة االردنية لكي تكون وجهة 

أكدت وزيرة السياحة واآلثار في 
اململكة األردنية الهاشمية د.هيفاء 
أبوغزالة أن ما يربط الكويت واألردن 
عالقات أخ���وة وصداق���ة ممتدة 
لس���نوات وهي عالقات متميزة، 
موضحة ان زيارتها للكويت جاءت 
الكويتيني  لتوجيه دعوة جلميع 
لزيارة األردن لالستمتاع بصيفها 
اجلميل وباالنشطة والبرامج التي 
أعدت الستقبال زوار األردن والتي 
اهمها التعليمات اخلاصة بتسهيل 
جميع اج���راءات املصطافني لدى 
قدومهم في املعابر احلدودية وعودة 
انطالق مهرج���ان جرش والتنقل 
بني كنوز األردن ومتاحفها األثرية 
الرائعة. وقالت أبوغزالة على هامش 
حضورها حفل العشاء الذي أعدته 
الس���فارة االردنية خالل املعرض 
السياحي املتنقل الذي أقامته هيئة 
الس���ياحة بالتعاون مع  تنشيط 
السفارة األردنية واخلطوط األردنية 
بحضور الش���يخة فريحة األحمد 
التجارة  والوكيل املساعد بوزارة 
البغلي وعدد من املسؤولني  علي 
في مكاتب الس���فر ان األردن هذا 
العام أحلى ملا أعد الستقبال السواح 
اخلليجيني والعرب لالس���تمتاع 
والتعرف عن قرب للتاريخ العربي 
املوجود في آثار االردن منذ آالف 
السنني، متمنية أن يجد املصطافون 
الكويتي���ون كل الراحة خالل هذا 
الصيف ف���ي األردن قائلة: »انتم 

أهل البيت«.
ومن جانبه، قال سفير اململكة 

اختتم الوفد االعالمي الكويتي 
برئاسة رئيس بيت الكويت لالعمال 
الوطنية يوسف العميري زيارته 
الى مصر والتي استمرت عدة ايام 
بزي����ارة الش����ركة القابضة ملصر 
للطيران والهيئة العامة املصرية 
لتنشيط السياحة. وثمن العميري 
في ختام الزيارة جهود س����فيرنا 
في القاهرة د.رشيد احلمد وموقفه 
الداعم للمبادرة وتسهيله لكثير 
من االمور، واق����ام د.احلمد حفل 
استقبال وغذاء على شرف الوفد 
وحضر اعضاء السلك الديبلوماسي 

بسفارتنا بالقاهرة.
وأشاد العميري بالنجاح الذي 
املب����ادرة من نتائج  حققته هذه 
ملموسة لدعم وتنشيط السياحة 
في مصر، معتبرا ان الزيارة فتحت 
الس����ياحة  ام����ام عودة  الطريق 
العربي����ة والعاملية من جديد الى 
مصر، مؤكدا ان العالقات املصرية 
� الكويتي����ة في مختلف املجاالت 
عالقات عريقة ومتميزة خاصة في 
مجال الطيران املدني والسياحة، 
وذكر ان هذه الزيارة جاءت وفق 
هذه العالقات القوية ومن منظور 

قومي وعربي.
واوض����ح العميري ان تقريرا 
موثق����ا بكل ما كتب وس����جل من 
وثائق خالل زيارة الوفد االعالمي 
الكويتي سيتم رفعه الى احلكومة 
الكويتية الطالعها على نتائج هذه 
الزيارة، مؤكدا ان صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد هو 
خير داعم ومشجع لهذه املبادرة 
الت����ي تهدف الى دعم وتنش����يط 
السياحة في مصر السيما بعد ثورة 
25 يناير، معربا عن حزنه واسفه 
الشديد ملا تردده بعض الصحف 
والفضائيات املصرية والعربية عن 
احلالة االمنية السيئة في مصر، 
مؤكدا ان هذا الكالم عار من الصحة 
وان مصر آمنة وستظل آمنة باذن 
اهلل، مستشهدا بجوالته والوفد 
في ربوع مصر ولساعات متأخرة 

 د.اماني بورسلي

السفير جمعة العباديد.هيفاء أبوغزالة

جانب من احلضور

الوفد االعالمي الكويتي خالل زيارته إلى القاهرة 

)ناصر عبدالسيد( د. رشيد احلمد مستقبال الوفد االعالمي 

من الليل ولم يتعرض لهم احد بل 
كان يشاهد اسرا وعائالت عربية 
تسهر هي ايضا ولم تتعرض ألي 

شيء.
من جهته، أعرب رئيس مجلس 
ادارة الشركة القابضة ملصر للطيران 
حسني مسعود عن سعادته باملبادرة 
التي وصفها بأنها وقفة االش����قاء 
احلقيقية مع بعضهم البعض في 
االزمات، الفتا الى ان السياحة شأنها 
شأن جميع القطاعات املصرية قد 
تأثرت في أيام الثورة، مشيرا الى 
انخفاض دخل الش����ركة في شهر 
فبراير املاضي بنس����بة 80% من 
اجمالي دخلها أي ما يعادل نحو 


