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مسؤولو »الوطنية لالتصاالت« مع املوزعني املعتمدين على هامش الغبقة

جانب من تكرمي الشيخ مشاري اخلراز

الوطنية لالتصاالت عن  الش���ركة  أعلنت 
تنظيمها غبقة للموزعني في فندق موفمبيك-
البدع، بحضور نخبة من قيادييها يترأس���هم 
املدي���ر الع���ام والرئيس التنفيذي س���كوت 

جيجنهامير.
 وقالت الش���ركة في بيان صحافي أن هذه 
املبادرة تأت���ي كخطوة تقديرية لش���ركائها 
املوزعني عل���ى جهوده��م ومثابرتهم في دعم 
مسيرة الشركة وبالت���الي املس��اهمة الفعالة 
في تكريس���ها رائدة في س�����وق االتص��االت 
الكويتية، كم���ا أنها تأت������ي حرص��ا من��ها 
العالقات اإلستراتي��جية  على تعزيز أواصر 
والتواصل النوعي مع موزعيها املعتمدين في 

شهر رمضان املبارك.
وبهذه املناسبة، قال مدير العالقات العامة 
في الشركة عبدالعزيز البالول: »ان الوطنية 
قد حرصت منذ تأسيسها على تطوير عالقاتها 

مع موزعيها املعتمدين«.

»الوطنية لالتصاالت« تنظم غبقتها الرمضانية لموزعيها المعتمدين

»الدولي« يكّرم مشاري الخراز
نظم بنك الكويت الدولي محاضرة دينية ملوظفيه ألقاها الشيخ 
مشاري اخلراز وذلك في مقر البنك، بحضور ومشاركة عدد كبير من 
موظفي البنك، وتأتي هذه احملاضرة ضمن سلسلة البرامج التثقيفية 
والتوعوية التي ينظمه���ا البنك دائما ملوظفيه في مختلف اإلدارات 
خاصة في ش���هر رمض���ان الفضيل. وقد أكد الش���يخ اخلراز خالل 
احملاضرة على أهمية احملافظة على الصالة، وفرضيتها، وأفضالها 
على املسلم ومدى تأثيرها على حياته االجتماعية، ومحذورات ترك 
الصالة واالستهانة بأداء فرائضها. كما تناول طرق التوبة أمام اإلنسان. 
وفي ختام احملاضرة قدم بنك الكويت الدولي درعا تكرميية للشيخ 
مش���اري اخلراز، تقديرا جلهده املتميز في نشر الدعوة وإسهاماته 
املتميزة في األنشطة الدينية. اجلدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي 
دأب على إقام���ة العديد من احملاضرات والندوات التوعوية جلموع 
موظفيه في ش���تى املجاالت، إميانا منه بأهمية التثقيف والتوعية 
الدينية للموظف���ني مما له األثر االيجابي على األداء املهني في بيئة 

العمل، والذي يتماشى مع القيم اإلسالمية التي ينتهجها البنك.

نمو فاق التوقعات القتصاد المملكة المتحدة  
وارتفاع الصادرات اليابانية

ذك��ر التقري��ر ان اقتصاد اململك��ة املتحدة 
س��جل منوا مبعدل فاق م��ا كان متوقعا وذلك 
خالل الربع الثاني، ويعزى هذا األداء إلى توجه 
الش��ركات إلى زيادة املخزون كم��ا يعزى إلى 
ارتفاع واضح في نشاط البناء، فقد ارتفع الناجت 
احمللي اإلجمالي بنس��بة 1.2% ف��ي الربع الثاني 
وه��و أداء أفضل من نس��بة النمو األولية لهذه 
الفترة والتي بلغت 1.1%، مع األخذ بعني االعتبار 
أن حتس��ن معدل النمو االقتصادي في اململكة 
املتحدة قد يعمق اخلالفات بني صناع السياسة 
ف��ي حني يعكف بن��ك إجنلترا على دراس��ة ما 
إذا كان التضخم بات يش��كل التهديد الرئيسي 
لالقتص��اد أومازال بحاجة ملزي��د من التحفيز 

لتالفي الوقوع في براثن الركود من جديد.
وف��ي اليابان ارتفع فائض مي��زان التجارة 
ف��ي يوليو املاضي نتيج��ة الرتفاع الصادرات 
وسط توقعات السوق بانخفاضها، فقد سجلت 
الص��ادرات ارتفاع��ا بلغ 23.5% على أس��اس 
س��نوي، بينما كانت األسواق تتوقع انخفاضا 

بنسبة %21.8. 

وأدت نتائ��ج ه��ذا األداء إل��ى ارتفاع غير 
متوقع لفائض مي��زان التجارة الياباني ليصل 
إلى 610.4 مليارات ين مقارنة بفائض بنس��بة 
514.5 ملي��ار ين في الفترة الس��ابقة، كما أنها 
بالتأكيد أفضل من توقعات األسواق بانخفاض 

هذا الفائض إلى 397.5 مليار ين. 
وانخفض معدل البطال��ة نتيجة النخفاض 
ع��دد العاطلني ع��ن العمل للم��رة األولى منذ 
خمسة أشهر، نتيجة خللق فرص عمل جديدة 
للشهر الثاني على التوالي، فقد انخفض معدل 
البطالة إل��ى 5.2% مقارنة ب� 5.3% في الش��هر 

السابق. 
واس��تمر االنكماش االقتصادي في اليابان 
مع هبوط أس��عار السلع االس��تهالكية للشهر 
السابع عشر على التوالي، فقد انخفض املؤشر 
األساس��ي ألس��عار الس��لع االس��تهالكية في 
اليابان، والذي ال يش��مل أسعار املواد الغذائية 
الطازجة، بنس��بة 1.1% في ش��هر يوليو مقارنة 
بالش��هر ذاته من العام 2009، في أداء متوافق 

متاما مع توقعات السوق.

وسط تنامي حالة عدم اليقين بشأن مستقبل االقتصاد العالمي

»الوطني«: وضع الدوالر اهتز واإلسترليني يتراجع 
والين في أعلى مستوى له على مدى 15 عامًا

التدخل لدعم االقتصاد وجتنب 
النش���اط االقتصادي،  انكماش 
مستدركا أنه ال يرى مخاطر كبيرة 

في املرحلة احلالية. 
وجاءت تصريحات برنانكي 
بعد وقت قصير من نشر بيانات 
رسمية تفيد بأن االقتصاد األميركي 
س���جل تباط���ؤا ملحوظا خالل 
الربع الثاني، وأن الناجت احمللي 
اإلجمالي على أساس سنوي قد 
انخفض من 2.4% إلى 1.6%. بيد 
أن برنانكي، الذي لم يعلن التزامه 
بأي خطة محددة بهذا اخلصوص، 
أملح إلى إمكانية تطبيق برنامج 
جديد لشراء السندات، واألرجح 
أن تكون تلك س���ندات حكومية 
أو س���ندات مضمونة بالرهون، 
لتخفيض أسعار الفائدة وتشجيع 

األميركيني على اإلنفاق. 

منطقة اليورو

الحظ »الوطني« حتسن مؤشر 
ثقة املستهلك في منطقة اليورو 
خالل أغس���طس اجلاري، وذلك 
بش���كل غير متوقع بعد تسارع 
معدل النم���و االقتصادي خالل 
الربع الثاني من 2010 ليصل إلى 
أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، 
ولكن األسر األوروبية قد تبقى 
مترددة في زيادة اإلنفاق في وقت 
تعمل فيه احلكومات على تقليص 
العجز ف���ي ميزانياتها، وبينما 
تستمر الشركات في االستغناء 

عن أعداد من العاملني.
 فق���د ارتف���ع مؤش���ر ثقة 
املستهلكني في دول منطقة اليورو 
إلى أعلى مس���توى ل���ه منذ 27 
شهرا ليصل إلى )-11.7( نقطة 
في أغسطس مقارنة ب� )-14( في 

يوليو املاضي. 
ارتفعت في  أملاني���ا،  وف���ي 
أغسطس، وبشكل غير متوقع، 
ثقة رجال األعم���ال، مع ارتفاع 
مؤش���ر بيئة األعمال إلى أعلى 
مستوياته منذ يوليو 2007، حيث 
بلغ 106.7 في أغسطس مقارنة ب�� 
106.2 نقطة في يوليو، ومقابل 
توقعات بأن يتراجع هذا املؤشر 

إلى 105.8 نقاط. 
من ناحية اخرى، أظهر تقرير 
الناجت احمللي اإلجمالي أن االقتصاد 
األملاني سجل منوا قويا ومبعدل 
قياسي مرتفع بلغ 2.2% خالل الربع 
الثاني، بفضل ارتفاع الصادرات 
وزي���ادة االس���تثمارات، وأظهر 
حتليل للبيان���ات أن الصادرات 
ارتفعت بنسبة 8.2% خالل الفترة 
املذكورة مقارنة بالربع األول، إال 
انه قد يكون من الصعب احملافظة 
على هذا املس���توى القياسي من 
النمو لكونه يعتمد بدرجة عالية 
على الص���ادرات، خاصة أن من 
ي���ؤدي أي تباطؤ  أن  املرج���ح 
اقتصادي في الصني والواليات 
الطلب على  إلى تراجع  املتحدة 

املنتجات األجنبية. 

ق���ال ب��ن���ك 
الك��وي�����ت 
ال��وط��ن���ي 
ف�ي تق��ريره 
األسبوعي عن أسواق النقد العاملية 
أن وضع الدوالر األميركي اهتز 
مقابل عدد من العمالت الرئيسية 
خالل األس���بوع املاضي نتيجة 
لتنامي حالة عدم اليقني بش���أن 

مستقبل االقتصاد العاملي.
 وقد بدأ اليورو التداول في 
مطلع األسبوع عند مستوى متدن 
)1.2588( وارتفع خالل األسبوع 
إلى 1.2779 قبل أن يقفل مس���اء 
اجلمعة املاضية عند مس���توى 
ال� 1.2728، بينما تراجع اجلنيه 
االسترليني أمام الدوالر في بداية 
األسبوع على خلفية مالحظات 
أبداها أحد مسؤولي بنك إجنلترا 
تشير إلى احتمال دخول االقتصاد 
البريطان���ي مرحلة من الركود، 
فكان أدنى مستوى سجله اجلنيه 
خالل األس���بوع 1.5373 وأعلى 

مستوى 1.5619. 
أم���ا الني الياباني قد س���جل 
أعلى مس���توى له عل���ى مدى 
خمسة عشر عاما مقابل العملة 
األميركية، حيث بلغ 83.57 ينا 
للدوالر، مما حدا ببنك اليابان إلى 
إطالق إشارات مفادها أن البنك 
س���وف يتدخل بهدف تخفيض 
أدنى مستوى  الني، وكان  سعر 
سجلته العملة اليابانية هو 85.74 
أما  ينا للدوالر خالل األسبوع. 
الفرنك السويسري، فقد سجل 
هو اآلخر مكاسب واضحة على 
الدوالر األميركي وسط  حساب 
تزايد عزوف املس���تثمرين عن 
املغامرة، وبلغ أعلى مس���توى 
له خالل األسبوع 1.0221 وأدنى 

مستوى 1.0451.

تحسن على صعيد مطالبات 
التعويض عن البطالة

سجل عدد مطالبات التعويض 
عن البطالة في الواليات املتحدة 
خالل األسبوع املاضي انخفاضا 
أكبر مما كان متوقعا، وتراجعت 
املخ���اوف م���ن س���رعة تفاقم 
وضع س���وق العمالة في وقت 
يشهد تباطؤا ملحوظا للنشاط 
االقتصادي، فق���د انخفض عدد 
مطالبات التعويض عن البطالة 
ب� 31.000 في أول انخفاض له منذ 
أربعة أشهر حيث بلغ 473.000 
مطالبة، مقارنة بالتوقعات بأن 
يتراجع هذا العدد إلى 488.000 
مطالبة مقابل 504.000 مطالبة 

في األسبوع السابق. 

سوق العقار السكني في تراجع

س���جلت مبيعات املس���اكن 
القائمة هبوطا قياسيا بلغ %27 
في يولي���و املاضي مع تضاؤل 
آث���ار االئتم���ان الضريبي الذي 
قدمت���ه احلكومة إلنعاش قطاع 

مجل���س االحتي���اط الفدرال���ي 
األميركي بن برنانكي، مخاوف 
من احتمال تع���رض االقتصاد 
األميرك���ي لركود مزدوج، وقال 
إن التوقعات تفتقر إلى اليقني، 
مضيفا أن االقتصاد »اليزال قابال 
لالنتكاس إذا ما اصطدم بتطورات 
غير متوقعه«. وقال إن املجلس 
على أهبة االس���تعداد التخاذ ما 
ينبغي اتخاذه من إجراءات لدعم 
مسيرة التعافي االقتصادي الذي 

مازال يفقد قوة دفعه. 
وتوقع برنانكي استمرار منو 
االقتصاد األميركي في عام 2011 
والسنوات الالحقة، وأضاف أن 
البنك املركزي األميركي سوف 
يتدخل مبزيد من اإلجراءات عند 
احلاجة، وأكد مرة أخرى أن مجلس 
االحتياط الفدرالي لن يتوانى في 

ب���أن ترتفع ه���ذه املبيعات إلى 
333.000 وحدة. 

انخفاض طلبيات السلع المعمرة

وفي اشارة جديدة تدل على 
تباطؤ معدل التعافي لإلقتصاد، 
ارتفعت مبيعات السلع املعمرة 
بنس���بة 0.3%، مقابل توقعات 
السوق بأن تبلغ نسبة االرتفاع 
2.9%، ومن جهة أخرى، انخفضت 
طلبيات السلع املعمرة األساسية، 
التي ال تشمل منتجات املواصالت، 
بنس���بة 3.8%، في أداء أضعف 
بكثير م���ن مع���دل النمو الذي 
كان متوقع���ا له أن يبلغ %0.6، 
ومقارن���ة بارتفاع بلغ 0.2% في 

الفترة السابقة. 
وف���ي كلم���ة ألقاه���ا خالل 
األس���بوع املاضي، أبدى رئيس 

اإلسكان، وفي هذا دليل على أن 
البطالة تهدد مس���يرة التعافي 
االقتصادي، فقد هبطت مبيعات 
املساكن القائمة إلى 3.83 ماليني 
وحدة سنويا، وهو أدنى مستوى 
لها منذ 10 سنوات، في أداء أسوأ 
من توقعات السوق بأن تنخفض 
هذه املبيع���ات إلى 4.68 ماليني 
وح���دة ومقارنة ب 5.26 ماليني 
وحدة بيعت في الشهر السابق، 
وكذلك انخفضت مبيعات املساكن 
اجلديدة إلى أدنى مستوياتها على 
اإلطالق، األمر الذي يدل على أن ما 
كان قد حققه سوق العقار السكني 
من تعاف في الفترة السابقة إمنا 
يعزى بشكل رئيسي إلى برنامج 
االئتمان الضريبي احلكومي، فقد 
هبطت مبيعات املساكن اجلديدة 
إلى 276.000 وحدة مقابل توقعات 

تقـرير

رأي اقتصادي

تمويل المشاريع االستثمارية
بين مطرقة القطاع العام والقطاع الخاص

التطبيق  ف����ي  واخلط����أ 
سيقودان الى نتائج كارثية 
اذ ان االموال املس����تعملة 
تعود الى مساهمني نظرا 
الى اس����تبعاد استعمال 
الودائ����ع مل����ا حتمله من 

مخاطر.
وهنا تكمن املش����كلة 
الثالثة اذ انه كيف ميكن 
تقن����ع  ان  للمص����ارف 
املساهمني بالدخول كشريك 
مع الدولة من دون تولي 
االدارة، او متويل املستثمر 
ال����ذي ينف����ذ املش����اريع 
الس����ترداد التمويل خالل 
فترات محددة ما بني 3 و4 

سنوات مع فوائدها.
لذلك فان وضع مشروع قانون عصري 
يعرف املشاركة ويعطي الضمانات ال يشكل 
االطار الكافي القناع القطاع اخلاص بالدخول 
في الش����راكة في قطاعات عدة ما لم تتول 
املصارف والقطاع اخلاص مباش����رة عملية 
االدارة بواس����طة من تنتدبه. او كحد ادنى 
متارس مبدأ الرقاب����ة االيجابية التي تبقى 

حقا من حقوقها.
والبد من االشارة الى الفروقات الكبيرة 
في وجهات النظر بني اجلهات حول ش���كل 
املشاركة، فان املشكلة تبقى عالقة بني انصار 
اخلصخصة ومعارضيها، وهي مشكلة مزمنة 
ومستمرة منذ بداية انطالقة هذه التسمية 
علما ان اخلصخصة في حال متت على اصولها 
تبقى عملية اصالحية من الباب االول النها 
ترفع يد احملسوبيات عن تعيينات االدارات 
والكفاءات في املؤسسات العامة االستثمارية، 

والتي ال خالص من تبعاتها.
اذن البد م���ن وضع خارطة طريق تعزز 
املشاركة بني القطاعني العام واخلاص، بشكل 
ال ميكن ان حت���ل اال بوضع قوانني جديدة، 
الن عناوي���ن اخلالفات حتكمه���ا املصالح، 
س���واء من قبل الذين يري���دون االنفاق من 
داخل املوازنة واخلزينة مبعزل عن سلطات 
الرقابة اخلارجية، او الذين يريدون االنفاق 
من داخل املوازنة واخلزينة البعاد مصادر 
الرقابة قدر االمكان مستندين بذلك الى عجز 

االدارة.
في اخلالص���ة، فان موض���وع التمويل 
للمش���اريع االمنائية واالستثمارية تبحث 
داخل نطاق القوانني التي تنظم هذه القطاعات 
وخارج نطاق صالحيات الهيئات الناظمة التي 
لم تستفد كثيرا من وجود هذه الصالحيات 
التي تعطل لتضاربها مع صالحيات االشخاص 

املعنيني.
ان الصعوبات في املش���اركة بني القطاع 
اخلاص والقطاع العام تصطدم اوال واخيرا 
بصعوبة الصيغة التي تقوم على الشراكة 
واخلصخصة، ومن ثم صعوبة طريقة التمويل 
واملساهمة من دون املشاركة الفاعلة للقطاع 
اخلاص بادارة املؤسسات واملشاريع، لذلك 
هذه االمور ال يكفي لتنظيمها اال باستصدار 
مش���روع قانون عصري مبني على جتارب 
ناجحة اذ حتتاج الى قرارات وتوجهات تشجع 
على القبول باخلصخص���ة او عدم قبولها 
وبعدها ميكن ان تس���ير االمور وفق قانون 
اخلصخص���ة لكل قطاع وح���ده وهذا يبقى 
احلل املرجتى النه ومن دون شك يبقى احلل 

الوحيد من وجهة نظرنا.

ال����كالم مجديا  اصبح 
في احلديث ع����ن متويل 
املش����اريع االس����تثمارية 
والتنموية في الكويت عن 
طريق الشراكة بني القطاع 
الع����ام والقطاع اخلاص، 
وهذا التعبير يتجه الى اخذ 
موقعه بالقوة، فال القطاع 
العام نافع للتمويل لعدة 
اعتبارات واعتبارات وهذه 
النظرية اثبتت عدم القدرة 
على التحكم مبفاتيح اللعب 
وال القطاع اخلاص خوفا 
من مبدأ الس����يطرة، على 
الدولة قادرة  اعتب����ار ان 
بامتياز على التمويل لهذه 

املش����اريع االستثمارية والتنموية من دون 
احلاجة الى مصادر اخ����رى مبوجب خطة 
مدروسة وخير دليل على ذالك املوازنة التي 
تبشر باخلير وتبعث الطمأنينة في النفوس 
خاصة لالشخاص الذين طال صبرهم على 

شركاتهم والذين حتولوا الى اداة انتظار.
ولكن املشكلة احلقيقية في هذا املوضوع 
ليس����ت في البحث عن مص����ادر التمويل، 
فاملشاريع االستثمارية والتنموية في انتظار، 
والسيولة متوافرة بش����كل جيد سواء في 
القطاع العام عن����د الدولة )املوازنة( او في 
القطاع اخلاص وبشكل شبه حصري لدى 
القطاع املصرفي الذي ميلك احتياطات ضخمة 

جدا وهي تنتظر ساعة الصفر لالنطالقة.
ولكن يبقى السؤال اين الضمانات؟ وهل 
م����ن املمكن ان تتبخر هذه االرقام من جديد 
في ظل الغموض ال����ذي يخيم على اخلطة 

التي يقال انها مدروسة؟
وبالعودة الى القطاع املصرفي، جند ان 
هذا القطاع جاهز وعلى اس����تعداد للتمويل 
نظرا حلجم السيولة املتوافرة سواء كان ذلك 
للمشاريع التنموية او املشاريع االستثمارية 
ولكن السؤال الذي يطرح ويبقى عالقا في 
االذهان هل من املمكن ان تكون هناك قروض 
للتمويل معلقة على شروط صارمة خوفا 
من االنزالق م����ن جديد الى ازمة اقتصادية 
مصغرة ام ان الضمانات موجودة ومن هو 

الضامن؟
يضاف الى هذه السيولة املتوافرة لدى 
القطاع املصرفي انه يجب اال ننسى بعض 
مصادر التمويل اخلارجية املعززة بضمانات 
شخصية نظرا الى حجم وموقع املمول الذي 
ينظر باستمرار الى الضمانات وال يدخل في 
املخاطر اذ ان منطق الربح بالنسبة له يبقى 

املنطق السائد ولكن الرقابة واجبة.
وهنا تبرز احلاجة وبشكل ملح الى مشروع 
قانون يعزز مبدأ الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، ويحدد طريقة مس����اهمة القطاع 
اخلاص في متويل هذه املشاريع السيما ان 
بعض الفعاليات يرفضون ومن دون ابداء 
االسباب منطق اخلصخصة، بينما القطاع 
اخلاص في الكويت يبقى حذرا في الدخول في 
متويل املشاريع االستثمارية حلساب الدولة 
ما لم يشارك في االدارة واالشراف، لقناعته 

بالعجز في االدارة وحماية االستثمارات.
وتظهر هنا املشكلة الثانية في ان املصارف 
والقطاع اخلاص بشكل عام، ال يستطيعان 
املشاركة واملساهمة مبشاريع الدولة مباشرة 
اال من خالل االموال اخلاصة للمصارف وهنا 
تبرز مخاطر جمة، اذ ان الفشل في التمويل 

بقلم المستشار القانوني:
د.محمود ملحم

»اتحاد المصارف« يقدم 
دعمًا لوقفية دور القرآن الكريم

في إطار دعم احتاد مصارف الكويت ملؤسسات 
العمل املدني وجمعيات النفع العام في الكويت، 
ق���ام االحتاد بتقدمي مس���اهمة مالية إلى وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية لدعم وقفية دور 
القرآن الكرمي إميانا من االحتاد بأهمية تشجيع 
النشء على حفظ القرآن الكرمي ودراسة علومه 

املختلفة.
وقد اس���تقبل األمني العام لالحتاد بالوكالة 
نبيل الصقعبي وفدا من وقفية دور القرآن الكرمي 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ضم كال من: 
مراقب دور القرآن جابر بوزبر و مسؤول وقفية 
دور القرآن طارق الغضبان، حيث مت تسليمهما 

قيمة الدعم املالي املقرر.
وقال أمني عام احتاد املصارف بالوكالة: »إن 
هذه املساهمة من احتاد مصارف الكويت تأتي في 
اطار املسؤولية الثقافية والدينية واالجتماعية 
والعلمية التي يضطلع بها االحتاد ومساهمة منه 
في دعم أنشطة وبرامج وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، كما يساعد على حتسني أداء وقفية 
دور القرآن الكرمي وأنشطته«.

جابر بوزبر وطارق الغضبان يتسلمان شيك تبرع احتاد 
مصارف الكويت من نبيل الصقعبي

جاسم القامس

»الخطوط الوطنية« تحتفل بالقرقيعان
احتفلت شركة اخلطوط الوطنية بالقرقيعان على منت رحالتها إلى 
جمي����ع الوجهات التي انطلقت إليها خالل الفترة بني 14 و16 من ش����هر 
رمضان املبارك، حيث قام طاقم الطائرة بتوزيع أكياس القرقيعان امللونة 

واملليئة باحللوى على جميع األطفال املتواجدين على منت الطائرة.
 وبهذه املناسبة، قال مدير العالقات العامة في الشركة جاسم القامس 
في تصريح صحافي: »يس����عدنا أن نحتفل بالشهر الكرمي مع ضيوفنا 
الصغار. نحن جزء من املجتمع الكويتي ونرى أنه من واجبنا املشاركة 

في مختلف املناسبات واألنشطة التي تتعلق به«.
وأضاف: لقد حرصت الشركة على توفير مواعيد عمل مالئمة خالل 
الشهر الفضيل شملت فروعها ومكاتب البيع تلبية الحتياجات ضيوفها 
باإلضافة إلى عروض الس����فر املميزة وخاصة عروض موسم العمرة، 
كما حرصت اخلطوط الوطنية على االحتفال بالشهر الفضيل بأجوائه 
العطرة كأسرة عمل من خالل غبقة رمضانية كما احتفت بشركاء عملها 

من وكالء السياحة والسفر في الكويت«.


