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قام نائب وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح وأعضاء اللجنة املشرفة 
على املشروع مســاء امس بجولة تفقدية 
إلى مركز جابــر األحمد الثقافي حيث قدم 
رئيس الشؤون املالية واإلدارية بالديوان 
األميري عبدالعزيز ســعود اسحق شرحا 

مفصال حول االســتعدادات اجلارية حلفل 
افتتاح هذا الصرح املعماري والثقافي والذي 

سيقام بتاريخ ١0/3١/20١6.
يذكر أن مركز جابر األحمد الثقافي هو 
أحد املشاريع التي ينفذها ويشرف عليها 

الديوان األميري.

عبدالعزيز اسحق الشيخ علي اجلراح 

اجلراح تفقّد مشروع مركز جابر األحمد الثقافي

اخلالد: الشراكة بني »احلكومي« و»اخلاص« ضرورة

السفارة السعودية: استقبال طلبات العمرة أول نوفمبر
هالة عمران 

صرح مصدر مسؤول في سفارة خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت بأن السفارة ستبدأ في استقبال 
العمرة املعتمــدة بوزارة األوقاف  طلبات حمالت 
للراغبني من املقيمني ألداء العمرة اعتبارا من بداية 
نوفمبر املقبل. وأكد املصدر أن الســفارة انطالقا 
من مسؤوليتها الدينية والوطنية تبذل وتسخر كل 
التأشــيرات املستوفية  إمكانياتها إلنهاء إجراءات 

للشــروط النظامية في أسرع وقت ممكن.  وفيما 
يخص رســوم تأشــيرة العمرة للمقيمني، أوضح 
املصدر أن هذا األمر ينظمه قرار مجلس الوزراء في 
اململكة والذي نص على ان تكون التأشيرة األولى 
للعمرة أو احلج مجانا وأن يتم حتصيل مبلغ 2000 
ريال سعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى عن كل 
تأشيرة إضافية بعد ذلك. وفيما يخص رسوم مرور 
الســيارات، قال املصدر إن رسم تأشيرة املرور 

300 ريال للجواز وال عالقة لها بفئة السيارة.

أكد محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد أهمية الشراكة بني 
القطاعني احلكومــي واخلاص 
إلحــداث التنميــة، وضــرورة 
لتحقيق الرغبة السامية لصاحب 
السمو في حتويل الكويت إلى 
مركز مالي واقتصادي، الفتا الى 
ان ذلــك من اولويات احملافظة، 
وانها تعمل في هذا االجتاه على 
ارض الواقــع عبــر العديد من 
الشراكات الناجحة مع عدد من 
املؤسسات االقتصادية، خاصة 
التي متارس نشاطها في نطاق 
محافظة األحمدي.  وخالل لقائه 
عبدالهادي محمد املوسوي مدير 
ادارة العالقات العامة واالعالم 
في شــركه يوسف أحمد الغامن 

واوالده للسيارات، ثمن احملافظ 
اخلالد اجلهود احلثيثة للعديد 
من املؤسســات فــي القطاعني 
املالــي والتجاري ومســاهمتها 

الفاعلــة بالتنميــة والتزامهــا 
بالوفاء باستحقاقات املسؤولية 

املجتمعية على الصعد كافة. 

 الشيخ فواز اخلالد يتلقى درعا تذكارية من عبدالهادي املوسوي

أشار إلى التفاهم في مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك

الذويخ: العالقات مع مصر إستراتيجية وستشهد طفرة كبيرة

12 % منواً في عدد زوار الكويت منذ بداية 2016
أسامة دياب

كشــفت هيئــة الســياحة 
البريطانية عن ارتفاع عدد زوار 
الكويت خالل الفترة املاضية 
من عام 20١6 بنســبة ١2% في 
الزيارات، أي ما يعادل 47000 
زائر، مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضي.
وذكرة الهيئة في تقرير لها 
أن دولة اإلمارات تتصدر دول 
املنطقة في زيادة عدد زوارها 

بنسبة ١2% مبا يعادل ١46000 
زيارة، وهو رقم قياسي للنصف 

األول من السنة.
وذكــر التقريــر أن الزوار 
الدوليني إلى بريطانيا أنفقوا 
800 مليون جنيه إسترليني 
إضافــي فــي دول بريطانيــا 
وأقاليمها خالل عام 20١5 نتيجة 
للجهود احلثيثة التي بذلتها 
هيئــة الســياحة البريطانية 
VisitBritain. وتأتــي األرقــام 
التــي مت الكشــف عنهــا فــي 

إطار إطالق استعراض الهيئة 
الســنوي 20١6- 20١5 علــى 
خلفيــة ارتفاع عدد الســياح 
الوافديــن إلى اململكة املتحدة 
في يوليو بشــكل لم يســبق 
له مثيــل، بنســبة تصل إلى 
2% أي مــا يعــادل 3.8 مليون 
مقارنة بالشهر نفسه في السنة 
الفائتة الذي شهد نسبة إنفاق 
تصــل إلــى 4% أي مــا يعادل 
2.5 مليار جنيه. إســترليني 
ويســتمر النمــو طويل األمد 

الذي حقق في الســنة الفائتة 
رقما قياسيا في عدد السياح 
الوافدين يبلغ 36.١ مليون زائر 
إلى بريطانيا وإنفاق 22.١ مليار 
جنيه إسترليني.  في هذا اإلطار 
صرح رئيس مجلس إدارة هيئة 
السياحة البريطانية كريستوفر 
رودريغيز »السياحة جنم يضئ 
عاملــا تســوده االضطرابات. 
ومبا أن قطاع الســياحة يعد 
رابــع أكبر مصــدر للخدمات 
وأحد أســرع قطاعاتنا منوا، 

فإن أهميته كمحرك اقتصادي 
رئيسي وموفر لفرص العمل 
واضحة كعني الشمس. وفيما 
جتري مناقشات حول الصفقات 
التجارية مع أســواق جديدة، 
مازال القطاع السياحي يتصدر 
الئحة القطاعات األخرى، وقد 
أثبت نفســه بجــدارة في أهم 
أسواق املنشأ كالواليات املتحدة 
األميركية وفي األسواق التي 
تعتبر بالغة األهمية ملستقبلنا 

مبا فيها الصني. 

القاهرة ـ هناء السيد

أكد سفيرنا بالقاهرة السفير 
محمد صالح الذويخ على عمق 
ومتانــة وأخويــة العالقــات 
الكويتية ـ املصرية، مشــيرا 
إلى أنها تشهد مزيدا من التطور 
والتقارب فــي كافة املجاالت. 
وأوضح الذويخ أن التعاون مع 
الشقيقة مصر يتسم بسمات 
أخوية خاصة وتفاهم رسمي 
واسع جتاه كافة القضايا ذات 
االهتمام مبا ينسجم مع عمق 
الترابط الرسمي والشعبي بني 
البلديــن، والــذي انطلق منذ 
أوائل القرن املاضي، واستمر 
وفق وتيرة متصاعدة حتقق 
مصالح الشعبني وتسهم في 
تدعيم األمن القومي العربي.

جاء ذلك خالل اللقاء الذي 
عقد مبقر ســفارتنا بالقاهرة 
بحضور ممثلي املؤسســات 
الصحافية الكويتية في مصر 

مبناســبة بدء ممارسة عمله 
عقب تســليم أوراق اعتماده 
إلى وزير اخلارجية املصري 

سامح شكري.
وأشــار إلى وجــود آالف 
فــي  الكويتيــني  الدارســني 
اجلامعات واملعاهد املصرية، 
فضال عما يربو على ألف شركة 
كويتيــة تعمل منذ ســنوات 
طويلة من اجل تدعيم االقتصاد 
الوطني في مصر، وفي املقابل 
حتتضن الكويت مئات اآلالف 
من الكــوادر املصرية تعيش 
بني أشقائها وحتظى بالرعاية 
واالهتمام وتشكل قوام اكبر 

جالية عربية في البالد.
العالقــات  أن  وأضــاف 
املصريةـ  الكويتية استراتيجية 
ومتيزت على مــدى تاريخها 
الطويل بتطابق وجهات النظر 
حيال القضايا احليوية التي 
تهم األمتني العربية واإلسالمية، 
والتي تقوم على ثبات املواقف 

ووضوح الرؤى حتى أصبحت 
هذه العالقة منوذجا يحتذى 

في العالقات العربية.
وأشــار إلــى أن العالقات 
االقتصاديــة بــني البلديــن 
شــهدت تطورا كبيــرا خالل 
الســنوات املاضية، مؤكدا أن 
الكويت احتلت مكانة كبيرة 
في مجال االستثمار داخل مصر 
مؤخرا كما شهدت االستثمارات 
الكويتية املباشرة في السوق 
املصرية زيادة ملموســة في 
السنوات األخيرة، مشيرا الى 
أن هناك ترتيبات إلعطاء دفعة 
جديدة في هذا الصدد سوف 
تظهر آثارها خالل الفترة املقبلة 
فضال عن الســعي املشــترك 
إلى تطوير معــدالت التبادل 
التجاري بني مصر والكويت 
الــذي يزيد في الوقت الراهن 

على 3 مليارات دوالر.
وأعرب الذويخ عن تطلعه 
إلى تعزيز العالقات الثنائية 

في كافة املجاالت والى اهتمامه 
بشكل خاص بالعالقات الثقافية 
واإلعالميــة بــني البلديــن، 
مشيرا إلى أن الثقافة واآلداب 
والفن من األعمدة الرئيســية 
التي استندت اليها العالقات 
الثنائيــة منذ بدايتهــا، الفتا 
إلى الــدور الكبير الــذي قام 
به أعضاء البعثات الكويتية 
التعليمية في منتصف القرن 
املاضي فــي النهضة الثقافية 
واإلعالمية بالكويت، مشــيرا 
إلى مساهمة رموز الفكر والفن 
واإلعالم في مصر في النشاط 
الثقافي واألكادميي في البالد 
ومشاركتهم الفعالة في جميع 
إصدارات الكويت الثقافية، مثل 
مجلة العربي وسالسل عالم 
املعرفة وعالم الفكر، مؤكدا أن 
التواصل مستمر بني البلدين 
الشــقيقني فــي القطاعــات 
اإلعالمية والثقافية، وسيشهد 
زيادة كبيرة في الفترة القادمة.
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معدالت التبادل 
التجاري بني البلدين 

تزيد في الوقت 
 الراهن على 

3 مليارات دوالر


