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الهيئة السعودية للسياحة نظمت ملتقى لتشجيع السفر للمملكة
باهي أحمد

تزامنًا مع إطالق فعاليات «روح 
السعودية»، نظمت أوفتو بالتعاون 
مع شركائها في الهيئة السعودية 
للسياحة ملتقى لترويج السياحة 
في اململكة العربية السعودية للفترة 
املقبلــة في فنــدق فور ســيزونز 
الكويــت، بحضور ممثلي ســفارة 
اململكــة العربيــة الســعودية في 
الكويت، وشركة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة، واخلطــوط اجلويــة 
الســعودية، وطيــران اجلزيــرة، 
وطيران ناس، حيث حضر امللتقى 
أكثر من ١٠٠ وكالة ســفر كويتية 
وذلك ملعرفة املزيد عن الفعاليات 
ومناطــق اجلــذب الســياحي فــي 

الفتــرة املقبلة في اململكة العربية 
السعودية، وملناقشة أشكال التعاون 

في السوق الكويتي. 
وخالل امللتقــى عرضت مديرة 
التســويق ملنطقة اخلليج العربي 
بالهيئة الســعودية للسياحة رمي 
قمصاني عددا من الفعاليات التي 
ستقام في ثالث مدن للعام احلالي، 
والتــي تبدأ في ســبتمبر وتنتهي 
في ديسمبر، وهي الرياض وجدة 
ومدينة العال، الفتة الى أن السعودية 
تسعى لتكون واجهة سياحية كبيرة 
خالل الفترة احلالية نظرا ملا متتلكها 
من مقومات سياحية تؤهلها لذلك.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لشــركة «أوفتو» سعد الدوسري: 
«إن شراكتنا مع الهيئة السعودية 

للســياحة ليســت جديــدة، حيث 
إنها تعكس ثقة الهيئة في أوفتو، 
وتعكــس كذلــك اهتمــام الهيئــة 
الســعودية للســياحة بالســوق 
الكويتي، كمــا أن اململكة العربية 
السعودية متتلك مقومات سياحية 
متنوعة وإمكانات غير محدودة، ما 
خلق فرصا غير محدودة في قطاع 

السياحة والسفر».
من جانبه، صرح مدير الشراكات 
التجارية في «أوفتو» حبيب زيات 
بأن ما نلمسه من شركات السياحة 
والسفر احمللية من اهتمام وحرص 
على احلضور واملشاركة والتعاون 
يعكــس مــدى االهتمــام باململكة 
العربيــة الســعودية في الســوق 

الكويتي.

بالتعاون مع «أوفتو» .. وتبدأ في سبتمبر املقبل ومتتد إلى نهاية العام

رمي قمصاني متحدثة خالل امللتقىمدير الشراكات التجارية في «أوفتو» حبيب زيات متحدثاً      (أحمد علي)

علي الشمري ومحمود غريبة وضايف الشمري وحمد العنيزان

محمد صباح وإسالم من سفريات اليوسف

سعد الدوسري ورمي قمصاني وحبيب زيات وقوجنا اكا «طيران اجلزيرة» ونبيل حسنية

أسعد العنزي من سفريات فاوتشر وسلطان الظفيري من سفريات هاي اوجني

زكريا األسعد وفودة فودة وسيد علي وعباس موداك

كرمي مرعي وهيام علي وصالح اخلطيب

الدوسري: اململكة متتلك مقومات سياحية كبيرة خلقت فرصًا غير محدودة بقطاع السياحة والسفرقمصانـي: فعاليات غير مسـبوقة فـي اململكة بثـالث مدن الرياض وجـدة والعال

«الوطني»: «الفيدرالي» مصمم على كبح التضخم.. عبر رفع الفائدة
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن األسواق 
شهدت أداء ضعيفا إلى حد ما 
قبل خطاب رئيس االحتياطي 
الفيدرالــي جيروم باول في 
أول اجتمــاع ينعقد بشــكل 
شــخصي حملافظــي البنوك 
املركزيــة العاملية منذ بداية 

اجلائحة.
واختتم باول خطابه في 
جاكسون هول بقوله: «يجب 
أن نواصل مســيرتنا حتى 
نتأكد من إجناز املهمة»، وقد 
ألقى رســالته األكثر تشددا 
حتى اآلن بشأن تصميم البنك 
املركزي األميركي على كبح 
جماح التضخم املتصاعد عن 

طريق رفع أسعار الفائدة.
وكشف حديثه عن حاجة 

إلى تبديد الشكوك حول عزم 
االحتياطي الفيدرالي مواصلة 
كبح التضخم بعد البدء في 
تطبيــق أشــد السياســات 
النقدية منذ عام ١٩٨١. وقال 
باول: «نتخذ خطوات قوية 
وســريعة لتعديــل الطلــب 
بحيث يتماشى بشكل أفضل 
مع العرض، وإلبقاء توقعات 

التضخم ثابتة».
كمــا صرح باول بأنه مع 
تزايد تلك اآلالم، ال ينبغي أن 
تتجه التوقعات نحو تراجع 
االحتياطــي الفيدرالــي عن 
سياساته املتشددة بوتيرة 
ســريعة إلى أن يتم إصالح 
التضخم. ويتوقع  مشــكلة 
بعض املستثمرين أن يتجه 
االحتياطــي الفيدرالــي إلى 

املركزي األميركي بشدة على 
مدار األسابيع األخيرة.

وعلى النقيض من ذلك، 
أشار بعض صانعي السياسة 
إلى أن الركود لن يثنيهم إذا لم 
تتجه األسعار بشكل مقنع إلى 

مدفوع بالطلب وبالتالي من 
املرجــح أن يســتمر لفتــرة 

أطول.
وخــالل الشــهر املاضي، 
رفع البنك الفيدرالي ســعر 
الفائدة مبعــدل ٠٫٧٥ نقطة 
مئويــة للمــرة الثانية على 
التوالي. ويناقش مسؤولو 
الفيدرالــي مــدى حاجتهــم 
لتطبيق زيادة ثالثة بنفس 
احلجم فــي االجتماع املقرر 
عقده في سبتمبر املقبل، أو 
ما إذا كان ينبغي عليهم رفع 
ســعر الفائدة مبقدار نصف 

نقطة مئوية بدال من ذلك.
وكانت توقعات األسواق 
قريبــة من ترجيح مناصفة 
ما بني رفعها مبقدار ٥٠ و٧٥
نقطة أســاس في سبتمبر، 

تيســير سياســاته النقدية 
إذا ارتفعت معدالت البطالة 
بســرعة كبيرة، مــع توقع 
البعض خفض أسعار الفائدة 
العــام املقبل، وهي توقعات 
عارضهــا مســؤولو البنــك 

مستوى ٢٪ الذي يستهدف 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
الوصول إليه. هذا ولم يصدر 
عــن بــاول يــوم اجلمعة ما 
يشير إلى املدى الذي سيصل 
إليه رفع أسعار الفائدة قبل 
وصول االحتياطي الفيدرالي 
إلى هدفه، ولكنه أشار فقط 
إلى أنه سيتم رفعها وفقا ملا 

تقتضيه احلاجة.
بــاول  خطــاب  وكان 
متناقضا مع الرســالة التي 
ألقاهــا خــالل نــدوة العام 
املاضي، عندما توقع أن ارتفاع 
أسعار املستهلكني ال يتعدى 
كونه ظاهــرة عابرة نتجت 
عن القضايا املتعلقة بسلسلة 
التوريد. وأصبح من الواضح 
منــذ ذلك احلني أن التضخم 

إال أن التوجهات التي كانت 
منحــازة قليال نحــو رفعها 
مبقدار ٥٠ نقطة أساس قبل 
خطاب باول حتولت اآلن لدعم 
رفعها مبقدار ٧٥ نقطة أساس.

وصرح باول بأنه في وقت 
ما سيكون من املناسب إبطاء 
وتيرة رفع أســعار الفائدة، 
لكنه لم يلتفت إلى البيانات 
األخيــرة التــي كشــفت عن 
تراجــع التضخــم هامشــيا 
واعتبرها غير كافية، مضيفا 
أن حتســن شــهر واحد أقل 
بكثير مما ستحتاج اللجنة 
رؤيتــه قبــل أن نتأكــد من 

انخفاض التضخم.

البنك أكد حاجة االقتصاد األميركي لسياسة نقدية متشددة لبعض الوقت قبل السيطرة على ارتفاع األسعار

االقتصاد األميركي لسياسة 
نقديــة متشــددة «لبعــض 
الوقت» قبل أن تتم السيطرة 
على التضخم، وهي حقيقة 
تعني تباطؤ وتيــرة النمو 
وضعف سوق العمل و«بعض 

األلم» لألسر والشركات.
وقــال بــاول إن خفــض 
التضخم قد يؤدي إلى حتقيق 
فترة مستدامة من النمو دون 
مســتويات االجتــاه العــام 
وتوقع أنه من احملتمل جدا 
أن يحدث بعض التباطؤ في 
ظروف سوق العمل. وتابع: 
«هذه هي التكاليف املؤسفة 
خلفض التضخم. لكن الفشل 
في استعادة استقرار األسعار 

سيعني أملًا أكبر بكثير».
وتهدف تلك التصريحات 

ملشاهدة الڤيديو

٥٤٫٨ مليون دينار بحريني أرباح «الوطني ـ البحرين» بالنصف األول
حقق بنك الكويت الوطنيـ  
البحرين أرباحا صافية بلغت 
٥٤٫٨٤ مليون دينار بحريني 
(ما يعادل ٤٤٫٦٨ مليون دينار 
كويتي) بالنصف األول من 
٢٠٢٢، مقارنة بـ ٦٠٫٢٤ مليون 
دينــار بحريني (مــا يعادل 
٤٨٫١٨ مليون دينار كويتي) 

في نفس الفترة من ٢٠٢١. 
املوجــودات  وبلغــت 
اإلجمالية للبنك ٧٫٠٥ مليارات 
دينار بحريني بنهاية يونيو 
٢٠٢٢، مقارنة بـ ٧٫١٣ مليارات 
دينار بحريني بالفترة نفسها 
من العام املاضي، فيما ارتفعت 
حقوق املساهمني ١٠٪ لتبلغ 
١٫٠٠٤ مليون دينار بحريني، 
وارتفعت ودائع العمالء ٦٨٪ 
لتبلــغ ٣٫٠٨ مليارات دينار 
بحريني، مقارنة بـ ١٫٨٣ مليار 
دينار بحريني بالفترة نفسها 

من ٢٠٢١.

دعم أرباح املجموعة وتقليل 
نسبة املخاطر.

وأشار إلى أن مجموعة بنك 
الكويت الوطني تتمتع مبيزة 
فريــدة تتمثــل في االنتشــار 
اجلغرافي الواســع لعملياتها 

وأكــد الصقر أن الوطني 
ـ البحرين يواصل مســيرة 
ترســيخ موقعه في السوق 
البحريني، والــذي يعد من 
أهم أســواق النمو ملجموعة 
بنك الكويت الوطني، نظرا 

ملجموعة بنك الكويت الوطني 
بالتركيــز علــى األنشــطة 

املصرفية الرئيسية».
وأشار إلى أن البنك يخطو 
بثبات نحــو تعزيز مكانته 
داخل مملكة البحرين وذلك 
عبر تقدمي اخلدمات املصرفية 
واملالية عالية اجلودة لعمالئه 
مــن األفــراد واملؤسســات، 
موضحــا أن البنــك يتمتــع 
بإمكانيــات هائلــة لتحقيق 
املزيد من النمو مستقبال في 

السوق البحرينية.
وأكد الفــردان أن البيئة 
التشغيلية في البحرين خالل 
األشهر الستة األولى من العام 
أظهــرت مزيدا من إشــارات 
االنتعــاش بفضــل اجلهود 
الدؤوبــة لدعــم االقتصــاد، 
وهو ما من شــأنه أن يعطي 
مزيدا من الثقة ملناخ األعمال، 
ومينح زخمــا إضافيا ألداء 

وقدرتها على تقدمي اخلدمات 
املصرفية التقليدية واإلسالمية 
فــي آن واحد، حيث يوفر هذا 
التنوع درجة كبيرة من املرونة 
ألرباح املجموعة ومينح أعمالها 

ميزة تنافسية قوية».

ملا يتمتع به هذا السوق من 
فــرص منــو واعــدة وآفاق 

مستقبلية إيجابية.
وشــدد الصقــر على أن 
مجموعة الوطني ستواصل 
تعزيــز قوتهــا التنافســية 
فــي  الفــرص  واقتنــاص 
أســواقها الدوليــة لضمــان 
تأكيــد ريادتهــا إقليميا إلى 
جانب االســتمرار في تنفيذ 
استراتيجية البنك التي تركز 
على العمالء لضمان تعزيز 

النمو املستقبلي».
مــن جهتــه، قــال مديــر 
عام بنــك الكويت الوطني- 
البحرين علي فردان: «جاءت 
نتائج البنك في النصف األول 
من العــام ٢٠٢٢ جيدة رغم 
التحديات التي واجهت القطاع 
املصرفي وذلك بفضل مواصلة 
االعتماد على االستراتيجية 
الواضحة والرؤية السليمة 

النشاط االقتصادي. 
وأشــاد فــردان بجهــود 
مصــرف البحريــن املركزي 
بشــكل خــاص واجلهــات 
احلكومية بشــكل عام التي 
دعمت أداء البنــك والقطاع 
املصرفي عموما في البحرين، 
مؤكــدا فــي الوقــت ذاته أن 
دعم مجموعــة بنك الكويت 
الوطني للبنك في البحرين 
مــن خــالل شــبكة فروعها 
اإلقليمية والعاملية األوســع 
انتشــارا، قد ســاهم بشكل 
واضــح فــي تعزيز نشــاط 
البنك في السوق البحرينية، 
مســتفيدا مــن تصنيفاتــه 
املرتفعة وشبكة  االئتمانية 
عالقاته الواســعة وسمعته 
الرائدة كأحد أفضل البنوك 
على مستوى الشرق األوسط 
وأحد أكثر البنوك أمانا على 

مستوى العالم.

٧٫٠٥ مليارات دينار بحريني املوجودات اإلجمالية للبنك.. و٦٨٪ قفزة بودائع العمالء إلى ٣٫٠٨ مليارات

علي فردانعصام الصقر

وفي سياق تعليقه على 
النتائــج، قــال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك 
الوطنــي عصــام  الكويــت 
الصقر: «حقق بنك الكويت 
الوطنــيـ  البحريــن أرباحا 
جيــدة بالنصــف األول من 
٢٠٢٢ وذلــك على الرغم من 
اســتمرار التحديــات التــي 
تواجــه البيئة التشــغيلية 
بفعل املخــاوف االقتصادية 
الناجمـــــة عــــن  العامليــة 
االضطرابات اجليوسياسية، 
وارتفاع مستويات التضخم».
وأكــــــد الصقــــــــر أن 
االستثمارات االستراتيجية 
التي قامت بها املجموعة في 
السنوات األخيرة في املجاالت 
الرئيسية الداعمة للنمو جنبا 
إلى جنب مع أداء العمليات 
الدولية كان له دور كبير في 

فردان: نخطو بثبات نحو تعزيز مكانتنا داخل البحرين وتقدمي خدمات مصرفية عالية اجلودة لعمالئناالصقر: النتائج تبرهن على جناح إستراتيجية التوسع اإلقليمية بدعم أرباح املجموعة وتقليل املخاطر

باقي التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw


