
اقتصـاد
اجلمعة ٣ فبراير ٢٠٢٣

13

بدر املال: الكويت ملتزمة بقرارات «أوپيك +».. 
الضامنة ألمن إمدادات الطاقة

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط د.بدر املال، وفد الكويت 
املشارك في االجتماع السابع واألربعني 
للجنــة الوزارية املشــتركة ملراقبة 
االنتــاج (JMMC)، والــذي عقد يوم 
األربعاء املاضي، وقد ضم الوفد محافظ 
الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد 
الشطي، واملمثل الوطني للكويت لدى 
منظمة «أوپيك» الشيخ عبداهللا صباح 

سالم احلمود الصباح.
وأشــاد املال، وفق بيان صحافي 
صادر من وزارة النفط، بقرار مجموعة 

«أوپيك +» االستمرار باتفاق خفض 
االنتاج، ويستمر العمل بهذا االتفاق 
حتــى نهاية عــام ٢٠٢٣، ويدعم هذا 
القرار توازن واستقرار السوق، مشيرا 
إلى أن الكويت ملتزمة متاما بالقرارات 
التي تتخذهــا مجموعة «أوپيك +» 
والتــي تضمــن امــن اإلمــدادات في 

السوق.
وأوضح أن مجموعة «أوپيك +» 
تتابع بشكل حثيث معطيات السوق 
النفطية والبيانات االقتصادية العاملية 

ملا فيه مصلحه استقرار السوق.

خالل مشاركته باجتماعات اللجنة الوزارية املشتركة ملراقبة اإلنتاج

د.بدر املال 

أمر ملكي بتعيني أمين بن محمد السياري 
محافظًا للبنك املركزي السعودي

صــدر أمر ملكــي بتعيني 
أميــن بــن محمد بن ســعود 
الســياري محافظــا للبنــك 
الســعودي مبرتبة  املركزي 

وزير.
ووفقا لبيــان على وكالة 
األنبــاء الســعودية «واس»، 
فقد جاء تعيني السياري بعد 
إعفاء د.فهد بــن عبداهللا بن 
عبداللطيــف املبارك محافظ 

كمــا شــغل عضويــة جلنة 
السياسة  االستثمار، وجلنة 
النقديــة، وجلنــة املخاطــر، 
وجلنة االســتقرار املالي في 
البنــك املركزي الســعودي، 
وشــغل منصب نائب رئيس 
مجلــس إدارة البنك املركزي 
السعودي، وعضوية مجالس 
إدارة كل من إدارة الصندوق 
الســعودي للتنمية، واملركز 

الوطني إلدارة الدين، وكذلك 
عضوية جلنة االستثمار في 
صندوق االستثمارات العامة. 
وانضم الســياري إلى البنك 
املركزي السعودي عام ١٩٩٩، 
ثم انضم في عــام ٢٠٠٣ إلى 
مجموعة البنك الدولي ملدة ٣

سنوات، وقد بدأ حياته املهنية 
في صندوق التنمية الصناعية 

السعودي كمحلل مالي.

البنــك املركــزي الســعودي 
السابق من منصبه.

وكان الســياري، قــد عني 
نائبــا حملافظ البنك املركزي 
أمــر  مبوجــب  الســعودي 
أكتوبــر  ملكــي بتاريــخ ١٧ 
٢٠١٩، وشــغل منصب وكيل 
احملافظ لالستثمار في البنك 
املركــزي الســعودي خــالل 
الفتــرة من ٢٠١٣ إلــى ٢٠١٩. 

«مشاريع األمل» و«النزهة» و«رواد األعمال» تستثمر 
في «كواال بيكس» خالل احللقة اخلامسة من «بيبان» 

أعلنــت مشــاريع األمــل، 
الذراع االستثمارية لصندوق 
األمل واملنتجة لبرنامج بيبان، 
عن استثمارها املشترك مببلغ 
٣٣٠ ألف دوالر في شركة كواال 
بيكس مع املستثمر الكويتي 
يوســف الســلطان الرئيــس 
التنفيــذي ملشــاريع النزهة، 
وباسل العبدالكرمي عبر احللقة 
اخلامسة من املوسم الثاني من 
برنامج بيبــان. كواال بيكس 
هــي عالمــة جتاريــة تصنع 
وتوفر علب الوجبات اخلفيفة 
الصحية مبكونــات طبيعية 
لألطفال والكبار، مؤسسة من 
قبل أحمد مبشر، وآية عساف 
وأمنية عبداحلليم، وتســعى 
الشــركة لتمكني العائالت من 
االرتقــاء مبســتوى العيــش 
واتباع منط حياة صحي أكثر 
من خالل مختلــف منتجاتها 
اخلالية من السكر املكرر واملواد 
احلافظة والدهــون املتحولة 

واملكونات االصطناعية.
وقالت فجــر الباجه جي، 
املديــر العام ملشــاريع األمل: 
يســرنا االســتثمار في كواال 
بيكس إلى جانب مستثمرين 

إن هذا االســتثمار هو شهادة 
فعليــة علــى ثمار مبــادرات 
مشاريع األمل املتمثلة ببرنامج 
بيبان التلفزيوني الذي يحمل 
إيجابيــا علــى رواد  تأثيــرا 
األعمال واملستثمرين وكل من 
االقتصادات احمللية واإلقليمية. 
أنــا متفائــل بهذا االســتثمار 
املشــترك بني القطاعني العام 
واخلاص، حيث سينقل القطاع 
اخلــاص جتاربــه الغنية مما 
يعــود بالفائدة على اجلميع، 
وستحظى شركة كواال بيكس 
بدعمنــا للوصول لتطلعاتهم 
املرجــوة. كمــا علق يوســف 

التنفيذي  املديــر  الســلطان، 
ملشاريع النزهة عن استثماره 
بجانب مشاريع األمل كمستثمر 
من الكويت، فإن برنامج بيبان 
قــد أزاح احلاجــز اإلقليمــي 
وسهل الوصول إلى مشاريع 
استثمارية لم تكن في السابق 
حتت أعيننا. أظهر فريق كواال 
بيكس التزامه للمشروع، في 
حني أن شــركة كــواال بيكس 
بحــد ذاتهــا أثبتــت قابليتها 
للتوسع والنمو لتصبح اسما 
معروفا في العالم العربي من 
خــالل توجيهنــا وخبراتنــا 

كمستثمرين استراتيجيني.

يوسف السلطانباسل العبدالكرميفجر الباجه جي

إقليميني من القطاع اخلاص، 
شــبكتهم  ســتدعم  ممــن 
وخبراتهــم الواســعة كــواال 
بيكس بشكل استراتيجي في 
التوســع وتطوير منتجاتهم 
وتوزيعهــا على املســتويني 
اإلقليمــي والعاملــي، كمــا ان 
الشــركة  شــغف مؤسســي 
التقدمي  ودافعهــم وفكرهــم 
يعكس قيمتنا في االستثمار 
في رواد األعمال والفرق التي 

تعمل وراء املشاريع.
مــن جانبــه، علق باســل 
العبدالكرمي رئيس منظمة رواد 
األعمال في املنطقة الشرقية: 

«كامكو إنفست»: التضخم العاملي 
سينخفض إلى ٦٫٦٪ خالل ٢٠٢٣

«الوطني» ُيشارك في معرض 
«توظف بعد أدائك اخلدمة الوطنية العسكرية»

قال تقرير صادر عن شركة كامكو 
إنفست إن أحدث التقارير الصادرة 
عن صندوق النقد الدولي، بعنوان 
مســتجدات آفاق االقتصاد العاملي، 
سلط الضوء على التداعيات املستمرة 
الرتفاع معدالت التضخم وما نتج عن 
ذلك من رفع أسعار الفائدة، هذا إلى 
جانب احلرب الروسية - األوكرانية 
وانعكاساتها على النمو االقتصادي 

خالل العام ٢٠٢٣.
وأضاف التقرير ان ظهور حاالت 
إصابــة جديــدة بڤيــروس كورونا 
بالصني قد يؤثر على مسيرة التعافي 
في البالد، إال أن صندوق النقد الدولي 
أكد أن املخاطر املعاكسة قد تراجعت 
مقارنة بالتوقعات السابقة، خاصة 
في ظل الطلب املكبوت الذي يشهده 
عدد مــن االقتصــادات، في حني أن 
الهبوط األسرع لوتيرة التضخم قد 
يكون من العوامل اإليجابية أيضا.

ونتيجة لذلك، رفع صندوق النقد 
الدولي هامشيا توقعات منو الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي للعام ٢٠٢٣

مبقدار ٢٠ نقطة أســاس إلى ٢٫٩٪، 
إال أنه خفــض توقعات العام ٢٠٢٤

مبقدار ١٠ نقاط أساس إلى ٣٫١٪.
وقد مت خفض توقعات النمو لكل 
من االقتصادات املتقدمة واألسواق 
الناميــة،  الناشــئة واالقتصــادات 
وشــهدت توقعات منو االقتصادات 

الناشئة واالقتصادات النامية مراجعة 
تصاعدية مبقدار ٣٠ نقطة أســاس 
للعام ٢٠٢٣، ليصل بذلك معدل النمو 
املتوقع إلى ٤٫٠٪، إال انه مت خفض 
توقعات النمو للعام ٢٠٢٤ إلى ٤٫٢٪ 

العام املقبل.
وتشــير توقعات صندوق النقد 
الدولي إلى انخفاض معدل التضخم 
العاملي من ٨٫٨٪ في العام ٢٠٢٢ إلى 
٦٫٦٪ فــي العــام ٢٠٢٣ و٤٫٣٪ فــي 
العــام ٢٠٢٤، وإن كان أعلــى قليال 
من مستويات ما قبل اجلائحة عند 

.(٢٠١٧-٢٠١٩) ٪٣٫٥
وفي ظل زيادة التباين بني األسواق 
الناشــئة والــدول الناميــة، كانــت 
صدمــات ارتفاع معــدالت التضخم 
أكثر شيوعا في االقتصادات املتقدمة، 
وفقــا لصندوق النقد الدولي. إال ان 
الصندوق أشار إلى أن الربع الثالث 
من ٢٠٢٢ شــهد توازن االســتهالك 
على مســتوى األســر بصورة غير 
متوقعة، وزيادة االســتثمارات في 
أنشــطة األعمال، وحتســن وتيرة 
النمــو االقتصــادي، ممــا أدى إلــى 
تعزيز مســتويات املرونة أكثر مما 
كان متوقعا في مواجهة أزمة الطاقة 

األوروبية.
هذا، ويرى صندوق النقد الدولي 
أن التضخم األساسي، الذي يتضمن 
املزيــد من تقلبــات تكاليف الطاقة 

واملــواد الغذائيــة، علــى الرغم من 
أنــه لم يبلغ ذروتــه في العديد من 
الدول بعد إال أنه أظهر حتســنا مع 
انخفاض مقاييس التضخم اإلجمالية 
في معظم الدول في الوقت احلالي. 
مــن جهة أخــرى، شــهدت توقعات 
منو االقتصــادات املتقدمة مراجعة 
تصاعديــة مبقدار ١٠ نقاط أســاس 
لتصل إلى ١٫٢٪ للعام ٢٠٢٣ وخفضها 
مبقدار ٢٠ نقطة أساس للعام ٢٠٢٤

لتصــل إلــى ١٫٤٪، وراجع صندوق 
النقد الدولي توقعات النمو العاملي 
القتصادين كبيريــن هما الواليات 
املتحــدة والصني للعــام ٢٠٢٣ مبا 
يعكس توقعات النمو بوتيرة أسرع 
مما كان متوقعا في أكتوبر من العام 
املاضي، حيث رفع الصندوق توقعات 
منو االقتصــاد األميركي مبقدار ٤٠

نقطة أساس إلى ١٫٤٪ في العام ٢٠٢٣، 
واتبع ذلك مراجعة هبوطية مبقدار 
٢٠ نقطة أســاس للنمــو في ٢٠٢٤

ليسجل منوا بنسبة ١٫٠٪.
وتشير املراجعة التصاعدية للعام 
٢٠٢٣ إلى اآلثار غير املباشرة ملرونة 
الطلب احمللي فــي العام ٢٠٢٢. من 
جهة أخرى، تعزى املراجعة الهبوطية 
للعام ٢٠٢٤ إلى ارتفاع أسعار الفائدة 
الفيدرالية، والتي من املتوقع أن تصل 
إلى ذروتها عند نحو ٥٫١٪ في العام 

.٢٠٢٣

إميانا منــه بأهمية دعم 
فئة الشباب وتوفير فرص 
العمل املناسبة لهم بالقطاع 
املصرفي واملالي، شارك بنك 
الكويت الوطني في املعرض 
الوظيفي «توظف بعد أدائك 
اخلدمة الوطنية العسكرية» 
الذي نظمتــه هيئة اخلدمة 
الوطنية العسكرية التابعة 
الكويتية،  الدفــاع  لــوزارة 
ملســاعدة من أنهــى خدمته 
العسكرية من الشباب لبدء 

حياتهم املهنية.
وعقد املعرض على مدى 
يوم واحد وشهد استعراض 
العديد من اجلهات الوظائف 
الشــاغرة للخريجــني مــن 
الذيــن يتمتعون  املجندين 
باملســؤولية واالنضبــاط 
واملهــارات والقيــم العالية 

ومجاالته متاشيا مع اإلطار 
وشــامل  االســتراتيجي 
لتوظيــف الكويتيــني الذي 

يتوافق مع رؤية ٢٠٣٥. 
العبالنــي أن  وأضــاف 
الوطنــي وباعتبــاره أكبــر 
مؤسســة مالية في الكويت 
يواصــل تكريــس موقعــه 
الريادي بني كل مؤسســات 
القطــاع اخلــاص من حيث 
توظيف العمالــة الوطنية، 
حيــث دأب الوطنــي علــى 
استقطاب الطاقات البشرية 
وتدريبها وصقــل مهاراتها 

وتأهيلها للعمل املصرفي.
وشدد على أن استراتيجية 
الوطني في التوظيف ترتكز 
على التنوع وتكافؤ الفرص 
املواهــب  وجــذب أفضــل 
وتدريبهم وتنمية قدراتهم 

ومهاراتهم بأفضل البرامج، 
حتى يتمكنوا من بناء مسيرة 
مهنية ناجحة تساعدهم على 
تبوؤ مناصب قيادية داخل 
البنك في املستقبل، وهو ما 
يجعــل الوطني جهة العمل 
املفضلة في القطاع اخلاص 
بني أوساط الكويتيني حديثي 
التخــرج كما يتمتــع البنك 
بأعلــى معــدالت االحتفاظ 

باملوظفني الكويتيني.
وأشــار العبالني إلى أن 
الوطني ال يقدم مجرد فرص 
وظيفية، وإمنا يوفر مسارا 
ومستقبال وظيفيا واعدا مبا 
يتميز به من موارد وبرامج 
تدريبيــة احترافية تواكب 
املعاييــر العاملية وتســاهم 
في صقل مهــارات وكفاءات 

الشباب.

سيعود وينحسر إلى ٤٫٣٪ خالل ٢٠٢٤.. وفقاً لتوقعات «صندوق النقد»

ممثلو «الوطني» مع قياديي هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية في جناح البنك باملعرض عماد العبالني

والتي غرســت في نفوسهم 
للخدمــة  تأديتهــم  أثنــاء 

الوطنية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مدير عام املوارد البشــرية 
للمجموعــة عماد العبالني: 
نحن ســعداء باملشاركة في 
هذا املعرض الوظيفي املهم 
الذي يهدف إلى فتح املجال 
أمــام أبنائنــا الذيــن أنهوا 
خدمتهم العسكرية، وتوفير 
الوظيفية  الفــرص  أفضــل 
لهــم لالرتقاء بهم في ســلم 
الوظائف املخصصة خلدمة 
الوطن فــي كافــة املجاالت 

االقتصادية.
وأشــار إلى أن املعرض 
يشكل أداة حقيقية لتعزيز 
الوطنية  الكوادر  مشــاركة 
في مختلف قطاعات العمل 

منذ عام ٢٠١٦ واحلكومة تعاني من خالفات ومشاكل ومعوقات 
مع مجلس األمة وقــد تعطلت الكثير من املشــاريع والقوانني 
والتشــريعات املقترحة واألولويات التــي تهم الوطن واملواطن 
ومازالت مســتمرة، ولذلك استقالت احلكومة التي يرأسها سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مؤخرا وسيتم تشكيل حكومة 
جديدة لعام ٢٠٢٣، وهذه األحداث لها أسباب تكررت مبواضيع 
مبررة من الطرفني والتي تراها أنها مستحقة ويجب مناقشتها 

وعرضها وموافقة مجلس األمة عليها.
هذه اخلالفات واملشــاكل التي تسببت في أكثر من استقالة 
للحكومة وحل مجلس األمة ممكــن أن يكون هناك أعضاء من 
احلكومــة ومجلس األمة متفقا عليهــا، ولكن تتعطل من بعض 
أعضــاء مجلس األمة الذين يصرون علــى مطالبات لها أولوية 
ملناقشــتها وإقرارها، وبهذا حتدث اخلالفات وتعطيل أولويات 
مت طرحها منذ عام ٢٠١٦ ووافق عليها الطرفان بأن يتم إدراجها 
علــى اللجان البرملانية املختصة ملناقشــتها مع احلكومة ورفع 
تقريرها إلى مجلس األمة لعرضها في جلساته واملوافقة عليها، 

ولألسف لم يتم ذلك.
فما احلل لعدم تكرار واســتمرار هذه املشاكل بني احلكومة 
ومجلس األمة، وحسب رأيي ونصيحتي فإن العمل على تقييم 
األولويات سيكون ضمن برنامج عمل احلكومة اجلديدة ويهدف 
إلى حتقيق العدالة وحتسني مستوى املعيشة والرفاهية للمواطنني 
وحتقيق مشاريع تخدم الوطن ملستقبل أفضل يضمن االستقرار 
واألمن واألمان وتطوير البنية التحتية ومصادر دخل متنوعة، 

ومن هذه األولويات التي أراها مستحقة حاليا:
٭ إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي لتحل مشكلة التضخم والهدر في 
امليزانية وإلغاء ودمج هيئات ومؤسسات ومجالس حكومية ليس لها 
داع، وإذا كان للحكومة واملجلس اهتمام في بناء وتأهيل املواطن 
الكويتي وتطوير اجلهاز احلكومي، اقترح عليهم استحداث جهة 
حكومية تسمى وزارة للتخطيط واملوارد البشرية تشمل ٣ قطاعات 
هي التخطيــط واخلدمة املدنية والقوى العاملة، وهذه القطاعات 
موجودة حاليا وتهدف إلى حل الكثير من املشــاكل، واألولويات 

على أن يتم اختيار وزير لديه املؤهل واخلبرة في هذا املجال.
٭ عدالة الرواتب تتحقق عن طريق تطبيق البديل االستراتيجي الذي 
مت إعداده بأيدي كفاءات كويتية عام ٢٠١٥ ويستعان بهم ملراجعته 
وحتديثه وتطبيقه كما يجب بجدول رواتب واحد جلميع اجلهات 
احلكومية ذات امليزانية امللحقة واملستقلة، وبهذا يتم تعديل رواتب 

الكثير من املوظفني الكويتني وحل مشكلة التوظيف والبطالة.
٭ مراجعة رواتب املتقاعدين وحتديثها حسب غالء املعيشة وحتسني 
مستواها وال يشــمل هذا املتقاعدين ذوي الرواتب االستثنائية 

وكذلك إدخال ربات البيوت الكويتيات ضمن تأمني عافية.
٭ تشــجيع ودعم الكويتيني املوجوديــن في القطاع اخلاص 
والذين يرغبون العمل فيها عن طريق مراجعة وحتديث دعم 
العمالة ونســب الكويتيني وإضافة مواد في قانون العمل في 
القطاع األهلي تضمن لهم األمن واالستقرار الوظيفي، وكذلك 
تشجيع ودعم الكويتيني في املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

وحتل مشكلة تضخم اجلهاز احلكومي وميزانية الرواتب.
٭ هناك عجز في ميزانية احلكومة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ مببلغ ٥ مليارات 
دينار كويتي وهذا عكس ما سمعنا وقرأنا قبل أشهر أن هناك 
وفرا في امليزانية وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وعموما هناك 
مصروفات في هذه امليزانية اعتقد مؤقتة فقط لها، وهناك مكافآت 
ورواتب استثنائية يجب اعادة النظر فيها وهناك مكافآت مالية 
تصرف ألعضاء املجالس واللجان احلكومية، وهؤالء األعضاء 
يعملون في احلكومة برواتب ومكافآت في جهة عملهم، ولذلك 

يجب اعادة النظر فيها وتخفيض هذه املصروفات.
اقتــراح ونصيحة ملجلس األمة حتى ال تتعطل أولويات مت 
ادراجها منذ ســنوات ومتفق عليها أال تصروا على مطالبات 
مالية حتتاج لدراسة وتفصيل وعدالة قبل مناقشتها وتطبيقها، 
وكذلك امنحوا وقتا للحكومة اجلديدة على االقل سنة لتطبيق 
األولويــات التي اتفق عليها وتهم الوطــن واملواطن، وبعدها 
عليكم بالتروي في املطالبات املالية وكثرة األسئلة؛ ألن لديكم 
أربع سنوات عمل تســتطيعون ان شاء اهللا إجناز كل ما يهم 

الوطن واملواطن.

املستشار الكويتي

نصيحة واقتراح 
للحكومة في ٢٠٢٣

Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبد اجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

دالل الدوسري: تصنيف وكالة «فيتش» 
يؤكد املكانة املرموقة لبنك اخلليج

فيتــش  وكالــة  ثبتــت 
للتصنيف االئتماني تصنيف 
بنــك اخلليــج لعجــز املصدر 
عن السداد على املدى الطويل 
عند مســتوى «A» مــع نظرة 
مستقبلية «مستقرة»، كما قامت 
الوكالة بتثبيت اجلدوى املالية 

.«-bbb» للبنك في املرتبة
بــأن  الوكالــة  وأفــادت 
التصنيــف االئتمانــي لعجز 
املصدر عن السداد على املدى 
الطويل للبنك يعكس إمكانية 
حصــول البنك على الدعم من 
السلطات الكويتية إذا لزم األمر 
وفقا لتصنيف الدعم احلكومي 
في املرتبة A. وأضافت: يعكس 
تصنيف اجلدوى املالية لبنك 
اخلليــج املركــز احمللي اجليد 

تعكــس النظــرة املســتقبلية 
«املستقرة» لعجز املصدر عن 
السداد على املدى الطويل لبنك 
اخلليج التصنيــف االئتماني 
السيادي للكويت. وتعليقا على 
تقرير وكالة فيتش، قالت نائب 
املدير العام لعالقات املستثمرين 
في بنك اخلليج دالل الدوسري: 
يعــد قــرار الوكالــة بتثبيت 
تصنيــف بنك اخلليج اعترافا 
دوليا باملكانة املرموقة للبنك 
في السوق، واخلبرة الكبيرة 
التي تتمتع بها اإلدارة العليا، 
األمر الذي ساهم في التطبيق 

الناجح الستراتيجية البنك.
وأشارت الدوسري إلى أن 
بنك اخلليــج يحظى بالتقدير 
الدولي من قبل كبرى وكاالت 

التصنيــف االئتمانــي الثالث 
جلدارتــه االئتمانيــة وقوتــه 
املالية، فإلى جانب قيام وكالة 
«فيتــش» مؤخــرا بتثبيــت 
التصنيــف االئتمانــي لعجز 
املصدر عن السداد على املدى 
الطويــل عنــد «A» مــع نظرة 
مســتقبلية «مســتقرة»، فإن 
البنك يحظى بتصنيف العمالت 
األجنبية على املــدى الطويل 
للبنك باملرتبة «A+» مع نظرة 
مستقبلية «مستقرة» من قبل 
إنتليجنس»،  وكالة «كابيتال 
كما يحظى بتصنيف الودائع 
 «Aعلى املدى الطويل باملرتبة «٣
مع نظرة مستقبلية «مستقرة» 
من قبل وكالة «موديز خلدمات 

املستثمرين».

دالل الدوسري

الذي يتمتع به البنك، واتباعه 
أســاليب التحــوط فــي إدارة 
املخاطر، وكذلك جودة األصول، 
وكفايــة رأس املــال وقاعــدة 
التمويل املســتقرة. وتابعت: 

«السياحة والسفر»: ١٢٫٥ ألف حجز على «الكويتية» في ٢٤ ساعة
باهي أحمد

قال عضو مجلس اإلدارة رئيس 
اللجنة اإلعالمية فــي احتاد مكاتب 
السياحة والسفر، حسني السليطني، 
إن املكاتب العاملة في السوق الكويتي 
تلقت طلبات بحجوزات سفر بآجال 
مختلفة على منت اخلطوط الكويتية 
وصــل عددهــا إلــى ١٢٫٥ ألف حجز 

خالل ٢٤ ساعة فقط، إذ إن العرض 
الترويجــي الذي قدمته «الكويتية» 
بخصــم ٢٥٪ من قيمة احلجز خالل 
اليوم األول من شهر فبراير اجلاري 
نشط عمليات قطاع السياحة والسفر 

في الكويت بتلك احلجوزات.
وأشار السليطني فــي تصريــح 
لـ «األنباء»، إلى أن حركة املسافرين 
من الكويت للســياحة والســفر في 

اخلارج تشــهد إقباال متزايدا خالل 
الوجهــات  األيــام األخيــرة علــى 
السعودية املدفوعة باخلدمات املميزة 
واحملفــزة على الســفر التي تقدمها 
اململكة للزائرين وعلى رأسها خدمة 
تأشيرة الترانزيت للمسافرين على 
منت اخلطوط السعودية، والتي شكلت 
فرصة مواتية للكثيرين من املقيمني 
الراغبني في زيارة سريعة إلى اململكة.

السليطني لـ «األنباء»: أجراها مواطنون ومقيمون في أول أيام شهر فبراير اجلاري


