
أك��د خ��ب��راء اقتصاديون أمس 
الثالثاء أهمية قطاع السياحة في 
تعزيز النمو االقتصادي وخطط 
تنويع مصادر الدخل في منطقة 

الشرق األوسط وشمال افريقيا.
جاء ذلك خالل مشاركة اخلبراء 
االقتصاديني في املنتدى الوزاري 
ملنظمة السياحة العاملية ال��ذي 
انعقد على هامش )معرض سوق 
السفر ال��ع��رب��ي( ال���ذي انطلقت 
اعماله في امارة دبي امس االثنني 
مبشاركة دولية واقليمية واسعة 

وتختتم بعد غد اخلميس.
واشار اخلبراء الى أهمية تطوير 
املوارد البشرية وتعزيز الشراكة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���اص 
واعتماد أحدث التقنيات واحللول 

املستدامة في اقتصاد املنطقة.
م��ن جهته ق���ال وك��ي��ل وزارة 
االقتصاد في دولة اإلمارات محمد 
املهيري ان قطاع السياحة أثبت 
أنه أحد الركائز األساسية للتنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة في 

مختلف الدول.
واع����رب ع��ن اع��ت��ق��اده بتمتع 
منطقة ال��ش��رق األوس���ط وشمال 
افريقيا بامكانيات قوية لتصبح 
واح���دة م��ن الوجهات السياحية 
الرائدة في العالم بسبب معاملها 

السياحية املتنوعة.
وذك��ر املهيري أن دول املنطقة 
على عتبة مرحلة جديدة من النمو 
السياحي تتطلب مزيدا من التعاون 
لضمان االستفادة من الفرص التي 

يوفرها هذا القطاع.
واكد ضرورة توطيد الشراكات 
على املستويني احلكومي واخلاص 

للتغلب على العقبات التي تعترض 
اجلهود الرامية إلى تعزيز القدرة 

التنافسية لقطاع السياحة.
واوضح املسؤول االماراتي ان 
استثمارات ب��الده في هذا القطاع 
جتاوزت 26 مليار درهم إماراتي 
)حوالي 7 مليارات دوالر أمريكي( 
خ��الل ال��ع��ام امل��اض��ي وه��و العام 
ال��ذي شهد ايضا ارتفاع فيه عدد 
ال���زوار ال��ى 24 مليون زائ��ر بلغ 
إجمالي إنفاقهم نحو 110 مليارات 

درهم )29 مليار دوالر أمريكي(.
بدوره ذكر االمني العام ملنظمة 

السياحة العاملية طالب الرفاعي 
ان املنطقة سجلت منوا في قطاع 
ال��س��ي��اح��ة وال��ض��ي��اف��ة وخلقت 
فرص عمل للشباب ما ميثل ركيزة 
للتنويع االقتصادي رغم الظروف 

اجليوسياسية التي تشهدها.
وش�����دد ع��ل��ى اه��م��ي��ة حت��دي��د 
أول��وي��ات السياحة ف��ي املنطقة 
العربية وتعزيز التعاون االقليمي 
لتتكامل ال��وج��ه��ات السياحية 
من اج��ل ان يتمتع كل قطر عربي 

مبيزته اخلاصة.
من ناحيته ق��ال مدير معرض 

س���وق ال��س��ف��ر ال��ع��رب��ي 2017 
سيمون ب��ري��س ان دول املنطقة 
تسعى لتنويع اقتصاداتها بعيدا 
ع��ن النفط وإي��ج��اد ط��رق جديدة 
لالستفادة م��ن النمو السياحي 

القائم على االستدامة.
وأش���ار ال��ى ان منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا استقبلت 
ال��ع��ام امل��اض��ي 53 مليون سائح 
دول��ي م��ا يعطي ص��ورة واضحة 
بأهمية ه��ذا القطاع ال��ذي يحتاج 

الى املزيد من التطوير.
وقال بريس ان سوق السياحة 

ال��ع��رب��ي “يتمتع ب��ال��ع��دي��د من 
م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح ول��ك��ن تنقصه 
البنية التحتية املالئمة واخلدمات 
السياحية املتكاملة” داعيا القطاع 
اخل����اص ال���ى امل��س��اه��م��ة بشكل 
فعال لرفع اداء القطاع السياحي 

باملنطقة.
واعتبر ان معرض سوق السفر 
العربي يعد فرصة مهمة جلميع 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة اخلليجية 
والعربية املشاركة للتعرف على 
إمكانيات قطاع السياحة وما ميثله 

من أهمية لالقتصاد العاملي.

اقتصاد10 alwasat.com.kw

خبراء اقتصاديون في املنتدى الوزاري ملنظمة السياحة العاملية:

السياحة عامل رئيسي لتعزيز النمو االقتصادي 
بالشرق األوسط

جانب من املنتدى

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 
48.75 دوالر 42 سنتا ليبلغ 
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انخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا 
في ت��داوالت أم��س ليبلغ 75ر48 دوالر أمريكي 
مقابل 17ر49 دوالر للبرميل في تداوالت اجلمعة 
املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.
وفي االسواق العاملية انخفضت أسعار النفط 
أمس االثنني وسط تلميحات من روسيا بأنها قد 

تزيد إنتاجها إذا لم يتم متديد اتفاق خفض اإلنتاج 
مع منظمة الدول املصدرة للبترول )أوبك(.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي 
مزيج برنت 36 سنتا ليصل عند التسوية الى 
مستوى 60ر51 دوالر كما انخفض سعر برميل 
خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 39 

سنتا ليصل الى مستوى 23ر49 دوالر.

البورصة تغلق على انخفاض مؤشراتها 
الرئيسية الثالثة

أغلقت بورصة الكويت تداوالتها أمس الثالثاء على 
انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثالثة بواقع 22ر0 
نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6830 نقطة و52ر1 

نقطة للوزني و64ر4 نقطة ل)كويت 15(.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى ساعة اإلغالق 
نحو 6ر17 مليون دينار كويتي )نحو 5ر57 مليون 

دوالر أمريكي( في حني بلغت كمية األسهم املتداولة 
نحو 6ر173 مليون سهم متت عبر 4068 صفقة.

وكانت أسهم شركات )عقارات ت( و)اهلي متحد( 
و)املستثمرون( و)اعيان( و)بتروجلف( األكثر تداوال 
في حني كانت أسهم شركات )األنظمة( و)نابيسكو( 

و)املال( و)صلبوخ( و)املعدات( األكثر ارتفاعا.

سعر سلة خامات »أوبك« يتراجع
64. 49 دوالر للبرميل إلى 

اعلنت منظمة البلدان املصدرة للنفط )اوب��ك( 
اليوم الثالثاء ان سعر سلة خاماتها تراجع يوم 
االثنني املاضي بواقع 35 سنتا ليستقر عند 64ر49 
دوالر للبرميل مقابل 99ر49 دوالر للبرميل يوم 

اجلمعة املاضي.
وذك��رت نشرة وكالة انباء )اوب���ك( ان املعدل 
السنوي لسعر السلة للعام املاضي بلغ 76ر40 

دوالر للبرميل.

وتضم سلة )اوبك( التي تعد مرجعا في مستوى 
سياسة االن��ت��اج 12 ن��وع��ا ه��ي خ��ام )ص��ح��ارى( 
اجلزائري وااليراني الثقيل و)البصارة( العراقي 
وخام التصدير الكويتي وخام )السدر( الليبي وخام 
)بوني( النيجيري واخلام البحري القطري واخلام 
العربي اخلفيف السعودي وخام )مريات( واخلام 
الفنزويلي و)جيراسول( االنغولي و)اوري��ن��ت( 

االكوادوري.

حتت رعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل احلمود

انطالق معرض »شباب اكسبو«
على أرض املعارض الكويتية

ان��ط��ل��ق م��ع��رض )ش��ب��اب اك��س��ب��و( ع��ل��ى ارض 
امل��ع��ارض في الكويت أم��س الثالثاء حتت رعاية 
محافظ الفروانية الشيخ فيصل احل��م��ود املالك 
الصباح ومبشاركة نحو 100 من الشباب العارضني 

ملنتجاتهم.
وقال اللواء املتقاعد بوزارة الدفاع الكويتية علي 
الديحاني في تصريح للصحافيني عقب افتتاحه 
املعرض نيابة عن محافظ الفروانية بأن املعرض 
يأتي ترجمة لدعم مشاريع الكوادر الوطنية الشابة 
وتبني افكارهم الطموحة باتاحة الفرصة لهم عبر 

تسويق خدماتهم وبيع منتجاتهم باسعار تنافسية.
وأضاف أن معرض )شباب اكسبو( يقوم بإبراز 
طاقات الشباب الكويتي االبداعية وكذلك يساهم 
في احياء روح املسؤولية لديهم مشيرا الى ان عدد 
املشاركني في املعرض قد جتاوز 100 عارض جاءوا 
جميعا للمشاركة وللتنافس في عرض منتجاتهم 
فوق مساحة عرض تبلغ نحو سبعة آالف متر مربع.

واوضح الديحاني بأن هذا املعرض يشكل فرصة 
لتحفيز الشباب الكويتي من كال اجلنسني لإلنخراط 
في العمل احلر واجلاد وبيان قدراتهم على العطاء 

واالجناز.
واشاد بدور شركة معرض الكويت الدولي على 
دع��م املشاريع الشبابية من خ��الل تقدمي اجنحة 
عرض للشباب الكويتي بأسعار تنافسية التزاما 
منها بدعم وتشجيع هذه الفئة من الكوادر الوطنية 
التاحة الفرصة لهم بعرض مشاريعهم احلرفية 
ومشغوالتهم اليدوية ومنتجاتهم املختلفة وذلك 

بفتح منافذ تسويقية جديدة لهم.
يذكر بأن معرض )شباب اكسبو( الذي تنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي سيستمر ملدة أربعة 
اي��ام يعرض خالله مختلف البضائع واملنتجات 
كالعطور وال��ب��خ��ور وامل��الب��س واالك��س��س��وارات 
النسائية واالط��ع��م��ة وامل���أك���والت مب��ا فيها من 

التجهيزات الرمضانية وغيرها.

وق��ع املعهد العربي للتخطيط أمس 
ال��ث��الث��اء م��ذك��رة تفاهم م��ع املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات تهدف الى تعزيز التعاون في 

مختلف املجاالت ذات االهتمام املشترك.
وق��ال املدير العام للمعهد الدكتور 
ب���در م���ال ال��ل��ه ف��ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة 
األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( إن امل��ذك��رة 
تعتبر إنطالقة جديدة لزيادة التعاون 
وال��ت��ن��س��ي��ق فيما يتعلق باألنشطة 

اإلمنائية في املنطقة العربية.
وأض��اف مال الله أن مؤسسة ضمان 
االستثمار لديها دور كبير في دعم جهود 
التنمية واالستثمار في املنطقة العربية 
السيما أنها تتميز مبستواها العالي في 
تنفيذ امل��م��ارس��ات اجل��ي��دة على صعيد 

األنشطة واإلدارة موضحا أن مذكرة 
التفاهم سيكون لها آثار إيجابية كبيرة 
في تفعيل وتنشيط دور املعهد اإلمنائي 

في املنطقة العربية.
بدوره قال مدير عام املؤسسة العربية 
لضمان االستثمار فهد االب��راه��ي��م في 
تصريح مماثل ل)ك��ون��ا( إن املؤسسة 
ل��دي��ه��ا ع��الق��ات متميزة ووث��ي��ق��ة مع 
)املعهد العربي( مبينا ان مذكرة التفاهم 
ستساهم ف��ي تطوير العالقات بشكل 
أكبر. وأك��د االبراهيم أن ه��ذا التعاون 
سيساهم ف��ي تطوير مستوى تقدمي 
اخل��دم��ات وال��ت��ع��اون وال��ت��دري��ب بني 
املؤسسة واملعهد العربي وسيكون عامال 
أساسيا في دفع وتشجيع العمل العربي 
املشترك ورفعه إل��ى درج��ات متقدمة. 

يذكر ان املعهد العربي للتخطيط بدولة 
الكويت ه��و مؤسسة عربية امنائية 
مستقلة غير ربحية تأسست عام 1972 
وت��ه��دف ال��ى دع��م جهود التنموية في 
ال��دول العربية من خ��الل املساهمة في 
بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز 

االداء املؤسسي.
وتأسست املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات عام 1974 
كهيئة إقليمية مشتركة بعضوية 21 
دول��ة عربية وأرب���ع مؤسسات مالية 
عربية مشتركة تقوم بدورها في تشجيع 
االستثمار في ال��دول العربية وتنمية 
صادرات املنطقة إلى كل األسواق ودعم 
التنمية االقتصادية واالجتماعية عموما 

عبر مجموعة من اخلدمات.

تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف املجاالت ذات االهتمام املشترك

املعهد العربي للتخطيط يوقع مذكرة تفاهم 
مع املؤسسة العربية لضمان االستثمار

املدير العام للمعهد الدكتور بدر مال الله ومدير عام املؤسسة العربية لضمان االستثمار فهد اإلبراهيم خالل توقيع مذكرة التفاهم

»اجلزيرة« تدعو 
عمالءها إلى االستفادة 

من عروض الصيف
دع��ت شركة طيران اجل��زي��رة، جميع العمالء 
حلجز تذاكرهم مبكراً واالستفادة من األسعار 
املميزة التي توفرها حتى 13 مايو 2017، على 
مجموعة وجهاتها املتنوعة التي تقدمها من 
الكويت، إلى اإلسكندرية وعمان وبيروت وجدة 
ودب��ي واسطنبول. وأش���ارت الشركة إل��ى أنه 
ميكن للعمالء اآلن االستفادة من الفرصة لزيارة 
وجهاتهم املفضلة بأسعار مغرية، مع زيادة عدد 

الرحالت إلتي تقوم بها إلى هذه الوجهات.
تشجع “طيران اجلزيرة” العمالء على حجز 
تذاكرهم مبكراً جلعل الصيف املقبل ممتعا من 
خ��الل زي���ارة ال��وج��ه��ات ال��ع��دي��دة وال��ت��ي تتميز 
بنشاطات الصيف املختلفة، وقد قامت الشركة 
بزيادة عدد رحالتها لتالئم توقعات املسافرين، 
حيث أن زي��ادة عدد الرحالت الى وجهات طيران 
اجلزيرة  املختلفة سيساعد على توفير أسعار مميزة 

جلميع العمالء وتعزيز والئهم.
وأضافت الشركة أن عدد الرحالت االسبوعية 
س��ي��زداد ال��ى 7 رح��الت ال��ى اإلسكندرية ، و14 
رحلة إلى عمان ، و9 رحالت  إلى جدة و7 رحالت 
إلى بيروت و25 رحلة إلى دبي، و6 رحالت إلى 

اسطنبول.
وأوضح نائب الرئيس للمبيعات في الشركة 
رفيق ب��غ��دادي، أن��ه لتوفير جتربة سفر أسهل، 
حت��رص “طيران اجلزيرة” على تلبية الطلب 
املتنامي على رحالتها من قبل العمالء، عن طريق 
توفير خ��ي��ارات ع��دي��دة أمامهم وت��ق��دمي أسعار 
استثنائية لهم، مبيناً أن العرض اجلديد يعكس 
التزام الشركة بتعزيز راحة املسافرين ومنحهم 

املزيد من اخليارات.
وتسير “طيران اجلزيرة” ال��ي��وم رحالتها 
إلى 15 وجهة في منطقة الشرق االوسط ومتلك 
 ،”A320 أسطوالً حديثاً من طائرات “إيرباص
م��ع درج��ت��ني للسفر على متنها، هما ال��درج��ة 
السياحية ومتنح املسافرين 40 كيلوغراماً من 
األمتعة املجانية، وتشكيلة متنوعة من الوجبات 
التي يتم تغييرها شهرياً، ودرج��ة األعمال التي 
تساهم بتعزيز جت��ارب املسافرين م��ع منحهم 
60 كيلوغراماً من األمتعة املجانية، إضافة إلى 

وجبات خاصة بهم.

ستبدأ بتغطية سوق املباركية بشبكة فائقة السرعة

B.Wireless تطلق خدمة »سما« لتوفير اإلنترنت 
الالسلكي مجانًا باألماكن العامة في الكويت

في مؤمتر صحفي أقامته أمس، أطلقت شركة 
B.Wireless )الشركة الالسلكية للبيانات 
املتنقلة )WiMD( سابقاً( أح��دث خدماتها 
الثورية في الكويت، وهي خدمة “سما” التي 
توفر شبكة إنترنت مجانية في األماكن العامة 
في الكويت والتي بدأت بتغطية سوق املباركية، 

لتوفر للزوار خدمة إنترنت مجانية وسريعة.
وتأتي هذه اإلنطالقة ضمن خطة الشركة 
لتوسيع نطاق خدمة “سما” لإلنترنت املجاني 
إل��ى أماكن عامة أخ��رى. وستستمر الشركة 
بالعمل على توسيع هذه اخلدمة في مشاريع 
جديدة الح��ق��اً، ه��ادف��ًة تغطية جميع مناطق 
الكويت.  وق��ال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
 ،B.Wireless املالكة لشركة B.Global

السيد مشعل اإلبراهيم، خالل املؤمتر الصحفي: 
“بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
مجموعة B.Global، نشكر صاحب السمو 
أمير البالد أوالً على مباركته ه��ذا املشروع، 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات الكويتية املهندس سالم 
األذينة، ومحافظ العاصمة الفريق ثابت املهنا، 
ومدير عام البلدية املهندس أحمد املنفوحي، 
على دعمهم لهذه امل��ب��ادرة التي تعكس دور 
القطاع اخل��اص في دف��ع التقّدم في الكويت، 
لتكون أول مدينة ذكية في منطقة اخلليج عند 

استكمال توسع هذه اخلدمة.”
وأض��اف اإلب��راه��ي��م: “نهدف في مجموعة 
B.Global بالرؤية اجلديدة التي أطلقناها 

في بداية العام إل��ى دف��ع قطاع اإلنترنت في 
الكويت إلى مستوى جديد من األداء والفعالية 
متاشياً مع التطور السريع ال��ذي يشهده هذا 
القطاع على مستوى العالم الرقمي. تتميز 
مجموعة B.Global بأنها اليوم املجموعة 
ال��وح��ي��دة ف��ي ال��ك��وي��ت ال��ت��ي متتلك خدمات 
السلكي والالسلكي حتت مظلة واحدة، متمثلًة 
بشركتي B.Wireless و B.Online، وهو 
ما يعزز مستوى اخلدمات التي نوفرها لألفراد 
والشركات سواء. إن خدمة اإلنترنت أصبحت 
عنصر أس��اس��ي ف��ي ح��ي��اة األف���راد وف��ي دعم 
القطاعات اإلقتصادية، لذا تستمر املجموعة 
في العمل على تقدمي أفضل اخلدمات والقيمة 

اإلضافية على كافة األصعدة.”

26 فائزا جديدا انضموا 
إلى قائمة الرابحني بجوائز 

»احلصاد اإلسالمي«
اجرى البنك األهلي املتحد في التاسع عشر  من أبريل احلالي 
السحب األسبوعي على جوائز احلصاد اإلسالمي ،وهو برنامج 
اجلوائز األول في الكويت املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
والذى يقدم أكبر قيمة جوائز ألكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح 
لعمالء حساب احلصاد اإلسالمي  الدخول في السحب على 26 
جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 25،000 دينار 
كويتي ، باإلضافة إل��ى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار 
كويتي ، فضال عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة  250،000 د.ك 
للرابح وال��ذى ميكنه حتقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في 

اخلارج أو امتالك املنزل والسيارة التي  طاملا حلم بها.
وبهذه املناسبة أوضح البنك األهلي املتحد : “إننا بهذا السحب 
نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز احلصاد اإلسالمي 26 رابحا 
جديدا ليصل بذلك عدد العمالء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز 

سنويا.  
وقد أسفر السحب األسبوعي  عن حصول وضحة العجمي على 

اجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 25،000 دينار كويتي .

جانب من افتتاح املعرض


