
ب��ح��ض��ور رئ��ي��س م��ج��ل��س األم��ة 
مرزوق الغامن ووزير الدولة لشؤون 
الشباب ووزي��ر التجارة والصناعة 
 Ooredoo خالد الروضان، شاركت
الكويت ف��ي االف��ت��ت��اح الرسمي ملقر 
م��رك��ز ال��ك��وي��ت األع��م��ال وذل���ك ظهر 
اخلميس املاضي، في مقر املركز في 
منطقة إشبيلية. وحضر ممثالً شركة 
Ooredoo لالتصاالت كل من املدير 
ال��ع��ام وال��رئ��ي��س التنفيذي الشيخ 
محمد بن عبدالله آل ثاني  ومدير أول 
قطاع مبيعات الشركات عبدالعزيز 
البابطني، ومدير أول العالقات العامة 
واالت��ص��ال ال��داخ��ل��ي فاطمة دشتي 
وم��دي��ر أول ال��رع��اي��ات واملسؤولية 
االجتماعية والتواصل االجتماعي 

يوسف الشالل.
يعد افتتاح امل��رك��ز نقلة نوعية، 
خ��اص��ة لفئة ال��ش��ب��اب، حيث يقدم 
امل���رك���ز رخ����ص مل��ؤس��س��ات ال��ف��رد 
الواحد واملؤسسات متناهية الصغر 
)microenterprises( خالل 48 
ساعة من تاريخ التقدمي عن طريق 
موقع املركز اإللكتروني، بأسلوب 
متكامل حتت سقف واح��د يجمع بني 
وزارات ال��دول��ة واجل��ه��ات املختصة 
في إص��دارات الرخص التجارية. كما 
يعتبر مرحلة أساسية نحو حتقيق 
تطلعات احل��ك��وم��ة مل��ش��روع كويت 
2035، الذي يهدف إلنعاش القطاع 

االق��ت��ص��ادي ال سيما ب��ني شريحة 
الشباب.

وبدوره أعرب رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن عن أمله وتفاؤله بأن 
يكون هناك العديد من الفرص الكافية 
للشباب الكويتي للخروج من القطاع 
احلكومي وتأسيس عمل جتاري حر، 
كما أثنى على جهود اجلهات احلكومية 
املعنية في اتخاذ هذه اخلطوى الهامة.

ب��ي��ن��م��ا أك�����د وزي������ر ال���ت���ج���ارة 
والصناعةخالد ال��روض��ان أن هذا 
اإلجناز كان ثمرة توجيهات واضحة 
ومتابعة م��ن سمو رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء، م��ؤك��داً أن احلكومة ج��ادة 
في حتسني بيئة العمل لفئة الشباب 
ورواد امل��ش��اري��ع الصغيرة، وذل��ك 
إمي��ان��اً منها ب��دور الشباب ف��ي بناء 

املستقبل واستثمارها بهم. 
وفي تصريح له حول املشاركة في 
حفل االفتتاح الرسمي للمركز، أعرب 
املدير العام والرئيس التنفيذي ل� 
Ooredoo الكويت الشيخ محمد بن 
عبدالله آل ثاني عن اعتزازه بشراكة 
Ooredoo ف��ي ه��ذا احل��دث الهام، 

م��ؤك��داً التزامها بقيمها األساسية 
وهي االهتمام والتواصل والتحدي. 
وأضاف مصرحاً، “شراكتنا مع وزارة 
الدولة للتجارة والصناعة هي امتداد 
إلمياننا العميق بالدور احليوي الذي 
يجب أن تقوم به مؤسسات القطاع 
اخلاص من أجل دعم ومتكني الشباب، 
وذل���ك وف��ق سياستنا ملسؤوليتنا 
االجتماعية، كما أن شراكتنا هذه تعد 
ترجمة لتوصيات حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح ورؤي��ت��ه السامية، 
ال��ذي أكد في العديد من احملافل على 
أهمية االستثمار بالطاقات الشبابية 
وأهمية تفعيل دور القطاع اخلاص في 
ذلك، حيث أن مستقبل األوطان يبنى 

بسواعد الشباب.”
وأضاف، “نحن متفائلون بالنجاح 
ال���ذي سيحققه افتتاح ه��ذا امل��رك��ز، 
والذي سيعود بال شك بالفائدة على 
االقتصاد احمللي، ونتطلع للمزيد من 
التعاون مع كافة اجلهات في سبيل 
دعم الشباب والدفع بهم نحو اقتناص 

الفرص وخوض التحديات.”
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ب�����دع�����م�����ن�����ا  م��������س��������ت��������م��������رون  ث������������ان������������ي:  آل 
ل���ل���ش���ب���اب وأص�����ح�����اب امل����ش����اري����ع ال���ص���غ���ي���رة

من املتوقع أن تشهد س��وق األسهم 
السعودية انتعاشاً ملموساً ف��ي ظل 
االجت����اه ن��ح��و االن��ض��م��ام إل���ى مؤشر 
MSCI ل��أس��واق الناشئة ف��ي عام 
2018. “وفي ال��وق��ت احل��ال��ي، ميكن 
للمستثمرين ال��ك��وي��ت��ي��ني النشطني 
االس��ت��ف��ادة م��ن امل��ك��اس��ب ال��ت��ي س��وف 
تتحقق م��ع  النمو املتوقع ف��ي ربحية 
الشركات املدرجة لهذا العام،” كما قال 
شكيل سروار، رئيس قسم إدارة األصول 

لدى سيكو ش.م.ب )م(. 
“لقد شهدت السوق تقلبات محدودة 
وف��ي نطاق ضيق خ��الل النصف األول 
من عام 2017 بعد ارتفاع بنسبة 30% 
في أواخر العام املاضي. ولكن يبدو أن 
النصف الثاني من العام س��وف يشهد 
نشاطاً اكثر زخماً. ومن املتوقع أن يكون 
ال��داف��ع الرئيسي لتسجيل امل��زي��د من 
االرت��ف��اع��ات ه��و إنضمام ال��س��وق لكل 

 MSCI وم��ؤش��ر FTSE م��ن م��ؤش��ر
لأسواق الناشئة. ومع استعداد مؤشر 
FTSE ل��إع��الن ع��ن تقريره اخل��اص 
بشأن “استعراض تصنيف الدول” في 
شهر سبتمبر، يرى مراقبو السوق بأنه 
قد يسفر عن هذا تدفقات نقدية منتظمة 
للسوق بدءاً من شهر سبتمبر فصاعداً. 
كما من املتوقع دخول السوق السعودية 
في مؤشر MSCI ل��أس��واق الناشئة 
خالل العام القادم، لذلك سوف جتتذب  
األخ��ب��ار اإليجابية على ه��ذا الصعيد 
مدراء الصناديق النشطني الى االستثمار 
املبكر في السوق. ومن املتوقع أن تكون 
الشركات املدرجة ذات القيمة الرأسمالية 
العالية هي أكبر املستفيدين من هذه 
ال��ت��دف��ق��ات، ف��ي ظ��ل ت���داول أس��ه��م هذه 
الشركات عند تقيمات مغرية بالنسبة 
لتقيماتها العادلة وحتقيق أداء عاٍل 

بصفة عامة. 

وس���وف تشهد إي����رادات الشركات 
املدرجة حتسناً ملموساً خالل النصف 
الثاني من العام، نظراً لتحسن أسعار 
ال��ن��ف��ط ، واإلص���الح���ات االق��ت��ص��ادي��ة 

املتواصلة،” كما أضاف. 
وت��ت��وق��ع سيكو اس��ت��ف��ادة الكثير 
م��ن األس��ه��م م��ن م��ؤش��رات األن��ت��ع��اش 
األقتصادي، إضافة إلى اإلجراءات التي 
اتخذتها احلكومة لدعم اإلص��الح��ات 

الهيكلية والتي تشمل: 
•حتسن ملموس في اإلي���رادات بعد 
عامني إل��ى ثالثة أع��وام شهدت خاللها 

انخفاضاً. 
•زيادة األرب��اح املوزعة مع حتسن 

التدفقات النقدية للشركات. 
•املزيد من تيسير قوانني املستثمر 

األجنبي من قبل هيئة السوق املالية. 
•الطرح األولي العام لشركة أرامكو 
السعودية وال��ت��ي تعتبر أك��ب��ر منتج 

للنفط في العالم. 
 هذا وقد  حقق “صندوق سيكو ألسهم 
اململكة” وال���ذي يستثمرفي األسهم 
املدرجة في السوق السعودي )تداول( 
فقط ع��ائ��دات بنسبة %6،7 مقارنة 
بإيرادات مؤشر تداول التي بلغت 3% 
خ���الل ال��س��ت��ة ش��ه��ور األول����ى م��ن ع��ام 
2017، مبا في ذلك توزيع أرباح نقدية 
سنوية قوية بنسبة %5. وق��د حقق 
الصندوق عائدات بنسبة تزيد عن 55% 
لفترة اخلمس سنوات املاضية مقارنة 
بعائدات متواضعة بنسبة %10 ملؤشر 

تداول خالل نفس الفترة. 
ويرجع ذل��ك في األس��اس إل��ى خبرة 
سيكو في إنتقاء أسهم الشركات املتوقع 
أن تستفيد من اإلصالحات االقتصادية، 
وأس��ع��ار ال��ف��ائ��دة امل��ت��زاي��دة، وحتسن 

القوانني التنظيمية. 
“و نظراَ إلنخفاض االستهالك نسبياً، 

فإننا نتطلع إلى الشركات املدارة بشكل 
جيد والتي سوف تستفيد مباشرة من 
وج��ود اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً 
في ظل جهود اململكة الرامية إلى عدم 
االعتماد كلياَ على الدخل من النفط،” كما 
يقول س��روار. وأض��اف “لقد كان تأثير 
انخفاض أسعار النفط صعباً للغاية 
على االقتصاد احمللي على مدى الثالث 
سنوات املاضية. وقد جلأت الشركات 
الذكية إلى خفض التكاليف واالستحواذ 
على حصة أكبر ف��ي ال��س��وق. ه��ذا إلى 
جانب توافر بعض الفرص االنتقائية 
في الشركات التي جنحت في التغلب 
على ظروف السوق كشركات االتصاالت 
والشركات األستهالكية. كما أن عمليات 
االندماج املصرفية سوف تعود بالفائدة 

على املستثمرين الكويتيني أيضاً.” 
وعلى املستوى اإلقتصادي ، ونتيجة 
إلرت��ف��اع أس��ع��ار النفط واإلص��الح��ات 

الهيكلية التي اتخذتها احلكومة، تبدو 
اإلحصائيات اإلقتصادية لعام 2017 
أفضل بكثير مقارنة بعام 2016. ومن 
املتوقع حتقيق املزيد من التعافي في 
العامني القادمني وذلك مع تزايد وتيرة 

اإلصالحات. 
“يجدر ال���ذك���ر، أن إدراج شركة 
أرامكو وتطبيق ضريبة القيمة املضافة 
وغيرها من الضرائب واحلد من الدعم 
متثل بعض اإلجن��ازات الرئيسية التي 
س��وف يتابعها السوق عن كثب خالل 
العامني القادمني. والش��ك أن مثل هذه 
اإلص��الح��ات واإلج�����راءات ل��ن تساعد 
ف��ي حتسني امل��رون��ة املالية للحكومة 
فحسب، بل ستضمن أيضاً االستفادة 
من األس��واق املالية بشكل أكثر فعالية 
فيما يتعلق بتخصيص رأس املال مثلما 
هو احلال في الدول املتطورة. وسيبقى 
من��و وت��ط��ور األس����واق امل��ال��ي��ة إح��دى 

األول��وي��ات الرئيسية للحكومة،” كما 
أضاف سروار. 

شكيل سروار

االنضمام ملؤشرات عاملية... املزيد من اإلصالحات االقتصادية ومنو ربحية الشركات

املستثمرون الكويتيون يتوقعون ازدهار سوق األسهم السعودية 

2017 يعقد دورته التاسعة  الكويت   – يوروموني 

اقتصاد الكويت الصحي محور أساسي 
الزدهار دول منطقة اخلليج

يعقد مؤمتر يوروموني الكويت 
دورت����ه ال��ت��اس��ع��ة ب��ت��اري��خ 26 
سبتمبر 2017في مدينة الكويت 
برعاية ومشاركة وزارة املالية 
وحضور مستثمرين وصّناع قرار 
ووسطاء، الذين سوف يناقشون 
مختلف الفرص والتحديات التي 
تخلقها م��ب��ادرة احل��ك��وم��ة حتت 

شعار “كويت اجلديدة”.
ويتخلل امل��ؤمت��ر نقاشات في 
جلسات ح��واري��ة ح��ول مواضيع 
اقتصادية محورية، يشارك فيها 
متحدثون ري��ادي��ون م��ن القطاع 
احل��ك��وم��ي واالع����م����ال وق��ط��اع 
االقتصاد وامل��ال؛ وتتناوجللسات 
ال��ن��ق��اش احمل���اور التالية: تقّدم 
استراتيجية احلكومة الطموحة 
“كويت اجلديدة”، تراجع أسعار 
ال��ن��ف��ط وأث����اره ع��ل��ى االق��ت��ص��اد، 
التمويل واالستثمار، باإلضافة الى 
مناقشة التطورات في املشاريع 
الضخمة ووت��ي��رة تقدمها. ومن 

احمل��اور أيضا مناقشة استخدام 
أسواق رأس املال لتمويل املشاريع، 
احل��وك��م��ة، إص����دارات الشركات 
وال��ف��رص ال��ع��امل��ي��ة واإلقليمية 

الستثمار ثروة الكويت.
هذا السياق قال تفيكتوريا بني، 
مديرة مؤمترات يوروموني ملنطقة 
ال��ش��رق األوس���ط وأفريقيا: “ان 
اقتصاد الكويت الصحي يعتبر 
محورا أساسيا الزدهار دول منطقة 

اخلليج العربي”. وأضافت: “أن 
التنفيذ الناجح خلطة احلكومة 
اإلصالحية االقتصادية واملالية 
اجلريئة، سوف يلعب دورا محفزا 
لباقي ال��دول في منطقة اخلليج 
العربي؛ وهو يشّكل برهانا مؤكدا 
على أن االقتصاد احل��ر واملتنوع 
مت���ام���ا مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه��وت��رغ��ب 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 

بتطبيقه”.

برعاية وحضور رئيس مجلس األمة ووزير التجارة والصناعة

Ooredoo شريك في افتتاح مركز الكويت لألعمال
»سلطان« يقّدم كافة 
املستلزمات العصرية 

ملوسم العودة إلى املدارس  
مع اقتراب موسم العودة الى املدارس، يقّدم مركز 
سلطان مجموعة متكاملة من املستلزمات الدراسية 
الراقية املصممة لتزود الطالب بكافة احتياجاتهم 
من قرطاسية وم��ع��دات دراس��ي��ة، فتمكنهم من أن 

يستهلوا العام الدراسي اجلديد بيسر وسهولة.
ومع بدء العد العكسي النطالقة املوسم الدراسي 
اجلديد في سبتمبر املقبل، فان مركز سلطان يحرص 
على أن يكون الوجهة املثالية لتسوق احتياجات 
امل���دارس حيث ي��ق��دم حت��ت سقف واح���د تشكيلة 
غنية من حقائب الظهر املدرسية، صناديق الغذاء، 
الدفاتر والقرطاسية واحلاسبات وأق��الم التلوين 
وغيرها الكثير من آخر ابتكارات املنتجات واألدوات 
املخصصة للدراسة بحيث تضمن ع��ودة ميمونة 

للطالب الى مقاعد املدارس.
وان��ط��الق��ا م��ن ح��رص��ه على تلبية احتياجات 
ال��ط��الب م��ن ك��اف��ة األع��م��ار، ي��ق��دم م��رك��ز سلطان 
لأطفال مجموعة رائعة من حقائب الظهر املدرسية 
برسومات مستوحاة من أف��الم سينمائية شهيرة 
من ضمنها مينونز، ف��روزن، ستار وارز، واحتاد 
البطوالت، يضاف اليها حقائب أخرى حتمل تواقيع 
اك��س-س��ب��ورت، ج��ان- س��ب��ورت، واي��س��ت- باك. 
ويستطيع الطالب أن يختاروا من تشكيلة احلقائب 
املتنوعة العالية اجل��ودة واملتينة باإلضافة الى 
مجموعة متكاملة من صناديق الغذاء وعبوات املياه 

املتوفرة للذكور واالناث من كافة االعمار.
ومع مركز سلطان، ال يحتاج الطالب الى البحث في 
أي مكان آخر عن احتياجاتهم املدرسية، حيث يوفر 
تشكيلة وافرة من القرطاسية املالئمة ملتطلبات املدارس 
اخلصوصية واحلكومية على حد س��واء وتتضمن: 
أدوات كتابة وتلوين من ماركات عاملية مثل ستيدلر، 
فابر كاستل وأق���الم بيك وزي��ب��را. يضاف ال��ى ذل��ك، 
الدفاتر املتوفرة بأحجام وألوان مختلفة. هذا وسوف 
يجد األهالي في أفرع مركز سلطان مجموعة من رائعة 

من امللفات املناسبة لكافة االعمار.
وح��ول حتضيرات موسم العودة ال��ى امل��دارس 
مع مركز سلطان، قال مكرم مالعب، املدير اإلقليمي 
للمشتريات في مركز سلطان: “انه الوقت املناسب 
للطالب للتحضير الى العودة الى املدرسة. وعلى 
ال��رغ��م م��ن أن��ه وبعد عطلة صيف طويلة مليئة 
باحلرية، سوف يكون من الصعب التأقلم سريعا 
مع النظام الذي يفرضه موسم العودة الى املدارس، 
اال أن م��رك��ز سلطان يجعل م��ن ه��ذا االم���ر متعة 
بالنسبة لهم من خالل ما يقدمه من تشكيلة متنوعة 
من احتياجات املدرسة تناسب تطلعاتهم وتلبي 

احتياجاتهم”.
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فالي دبي توفر خيارات واسعة
2017 لعطلة العيد 

أبدى األعضاء قلقهم إزاء التضخم املنخفضاحدى طائرات فالي دبي

محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق املفتوح حمائمية
قال التقرير الصادر عن البنك الوطني 
ام��س االح��د ان أعضاء اللجنة الفدرالية 
منفصلون حيث يدعو البعض للتأني بسبب 

عدم اليقني الذي يحيط مبستقبل التضخم
صدرت األسبوع املاضي محاضر اجتماع 
يوليو ملجلس االحتياط الفدرالي اخلاص 
بتحديد سياسته، إذ انتظر املستثمرون 
املزيد من التفاصيل بخصوص خطة البنك 
املركزي لالبتعاد عن التحفيز الذي اعتمده 
وقت األزم��ة.  وعلى وجه اخلصوص، كان 
االقتصاديون يتطلعون لتلميحات حول 
توقيت بدء املجلس باتخاذ خطوات لتقليص 
حجم ميزانيته الهائلة، إذ أن برامج التسهيل 
الكمي قد حصدت تريليونات الدوالرات من 
سندات اخلزينة واالوراق املالية املدعومة 
ب��ره��ون��ات عقارية خ��الل األزم���ة املالية.  
وإضافة لذلك، ارادت االسواق ان تستشعر 
بشكل أفضل عدد األعضاء الذين ال زالوا 
مصممني على رفع أسعار الفائدة مجددا 
هذه السنة، وعدد الذين تراجعوا عن ذلك 
وسط خمسة أشهر من تقارير تشير إلى 

تضخم ضعيف.
وأفاد التقرير بشأن آراء اللجنة الفدرالية 
للسوق املفتوح ح��ول سعر الفائدة على 
األم���وال الفدرالية ان “بعض املشاركني 
أع��رب��وا عن قلقهم حيال التراجع األخير 
للتضخم، ال���ذي حصل حتى م��ع تضيق 
استخدام املوارد، والحظوا تزايد عدم اليقني 
لديهم بشأن مستقبل التضخم.  ورأوا انه 
بإمكان اللجنة ان ت��ت��روى ف��ي الظروف 
احلالية في حتديد وقت رفع سعر الفائدة 
على األم��وال الفدرالية وكانوا ضد املزيد 
من التعديل  الى ان تؤكد املعلومات القادمة 

ان القراءات املتدنية االخيرة للتضخم لن 
تستمر على األرج��ح وان مسار التضخم 
اصبح أوضح باجتاه النسبة البالغة ٪2 
التي تستهدفها اللجنة في املدى املتوسط”. 
وف���ي ه���ذه األث���ن���اء، ال زال املستثمرون 
يشككون في إمكانية رفع ثالث قبل نهاية 
السنة، حيث يبلغ احتمالها 31.2% بحسب 
ثقة السوق، االمر الذي يؤكد على ان املرحلة 
القادمة ستكون مرحلة حتديات بالنسبة 

للجنة وضع سياسة املجلس الفدرالي.
وب��ش��أن ت��وق��ي��ت ب���دء امل��ج��ل��س عملية 
اخلفض التدريجي، بدا ان احملاضر تظهر 
ان واض��ع��ي السياسة ف��ي املجلس كانوا 
منقسمني ح��ول ال��ق��رار، وق��ال التقرير ان 

بعض األعضاء “كانوا مستعدين إلعالن 
تاريخ بدء ]اخلفض التدريجي[ للبرنامج 
ف��ي االج��ت��م��اع احلالي”.  وأض���اف أيضا 
ان “معظم ]واض��ع��ي السياسة[ فضلوا 
تأجيل هذا القرار حتى اجتماع قادم بينما 
يجمعون املزيد من املعلومات عن املستقبل 
االقتصادي والتطورات التي ميكن ان تؤثر 

على االسواق املالية”. 
وِف��ي ب��داي��ة األس��ب��وع امل��اض��ي، متتعت 
عوائد سندات اخلزينة األمريكية بدعم 
بسيط بسبب ارت��ف��اع مبيعات التجزئة.  
ولكن العوائد عادت وتراجعت بعد صدور 
احمل��اض��ر احلمائمية الج��ت��م��اع اللجنة 
الفدرالية للسوق املفتوح.  ومع ذلك، أدى 

االضطراب السياسي في أمريكا وخارجها 
الى ارتفاع طلب املستثمرين املتوترين على 
السندات اآلمنة ذات العائد القليل، ليزداد 
بذلك تراجع العائدات.  وأنهى العائد على 
سندات العشر سنوات اإلسنادية األسبوع 

منخفضا عند %2.1940.
وفيما بدأ الدوالر األسبوع عند 93.072، 
استمر باالرتفاع خالل األسبوع ولقي املزيد 
م��ن ال��دع��م م��ن بيانات مبيعات التجزئة 
القوية.  ولكن الدوالر تراجع عندما تزامن 
صدور محاضر اجتماع املجلس مع املشاكل 
احمللية األمريكية.  ومع ذلك، متكن الدوالر 

من إنهاء األسبوع مرتفعا عند 93.434.
وت���أث���ر ال���ي���ورو ب���ع���دد م���ن األن���ب���اء 
االقتصادية واالحداث في األسبوع املاضي.  
فقد بدأ اليورو األسبوع عند 1.1804 وكان 
مستقرا في الغالب خالل بداية األسبوع.  
ول��ك��ن ص���دور محاضر اج��ت��م��اع املجلس 
الفدرالي رف��ع اليورو مع تراجع ال��دوالر 
بشكل شامل.  ومع ذلك، بلغ اليورو ادنى 
مستوى له هَذا الشهر، اذ ان صدور محاضر 
اجتماع البنك املركزي االوروبي اشارت الى 
ان واضعي السياسة كانوا يظهرون قلقا 
بشأن قوة اليورو.  وبعد ذلك،متتع اليورو 
بارتفاع طفيف مع انهائه األس��ب��وع عند 
1.1760. وِفي بريطانيا، تراجع اجلنيه 
االسترليني مقابل ال���دوالر، ويرجع ذلك 
بشكل رئيس ال��ى ق���راءات التضخم التي 
جاءت دون املتوقع.تراجع اجلنيه بنسبة 
%0.64 م��ع استيعاب امل��ت��داول��ني لهذه 
األن��ب��اء.  وَل��م ترفع امل��ؤش��رات اإليجابية 
لأجور والبطالة اجلنيه، اذ انهى األسبوع 

منخفضا عند 1.2871.

مقر االحتياطي الفدرالي االميركي

متثل الوجهات االوروب��ي��ة على شبكة ف��الي دبي 
خيارات واسعة ومتنوعة للمسافرين لقضاء عطلة 
عيد االض��ح��ى حيث تالئم ه��ذه الوجهات توجهات 

مختلف شرائح املسافرين. 
متثل أوروب���ا مسقط رأس احل��ض��ارة الغربية، 
وتشتهر بتاريخها العريق وتراثها الثري وأماكنها 
الطبيعية الكثيرة. التي توفر للزائر جتارب مغامرة 
واسعة وفرصا الكتشاف مجموعة من أكثر األماكن 
التاريخية سحًرا. وميكن لعشاق املغامرة االستمتاع 
بنزهات رائعة سيًرا على األقدام في املناطق اجلبلية 
الشاسعة، كذلك يستطيع عشاق الطعام أن يتذوقوا 

الكثير من األطباق التي تشتهر بها هذه املدن.
ومتتلك الناقلة شبكة وجهات في اوروب��ا تغطي 
العاصمة التشكية ب��راغ وبرتسالفا السلوفاكية 
وبوخارست الرومانية وصوفيا في بلغاريا  بلغراد 
في صربيا والعاصمة البوسنية سراييفو اضافة الى 
سكيبي في ماسدونياوتيفات في مونتنجرو فضال عن 

وجهاتها في كل من جورجيا واذربيجان.
توفر فالي دبي للباحثني عن عطلة العيد خيارات 
متنوعة لقضاء افضل االوقات مع العائلة واالصدقاء 
واستكشاف املعالم الثقافية والتاريخية لهذه املدن 
واجلمال الطبيعي الذي يحيط بها وذلك ضمن شبكة 
الناقلة التي تغطي اليوم اكثر من 95 وجهة في 44 بلدا 

حول العالم.
وق��ال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات 
التجارية في ف��الي دبي” متثل عطلة العيد والتي 
تاتي هذا العام ضمن العطلة الصيفية فرصة مثالية 
ملسافرينا الستكشاف امل��زي��د م��ن امل��دن والوجهات 
اجلديدة ضمن شبكة فاللي دب��ي الواسعة والتزام 
الناقلة بتوفير خيارات وفرص اكبر للسفر والتمتع 

باجازة العيد. 
واضاف” تسير ف��الي دب��ي رح��الت منتظمة الى 
عدة مدن داخل القارة االوروبية وهي خيارات تالئم 
مختلف احتياجات املسافرين س��واء الباحثني عن 
الشواطئ او امل��دن التاريخية او التسوق والترفيه 
العائلي حيث يرتفع الطلب على السفر الى اوروب��ا 
وخاصة من دول مجلس التعاون اخلليجي”.تعد فالي 
دبي خيارا مثاليا للمسافرين بفضل شبكة وجهاتها 

الواسعة ورحالت الربط التي توفرها عبر مطار دبي 
الذي يعد اليوم مركز عامليا للطيران “.

وكانت فالي دبي قد اضافت الول مرة هذا العام 
ثالثة محطات صيفية جديدة ملسافريها وه��ي مدن 
باتومي في جورجيا وغاباال في اذربيجان وتيفات 
في مونتنجرو حيث ب��دأت بتسيير رح��الت منتظمة 
ال��ى ه��ذه امل��دن خ��الل الفترة من يونيو ال��ى سبتمبر 
2017 وهي وجهات تضم منتجعات بحرية ومناطق 
جبلية مدهشة اضافة الى اعتدال املناخ فيها خالل هذه 

الفترة.
من جهته قال جيهون ايفندي نائب الرئيس االعلى 
للشؤون التجارية ملنطقة االمارات واالحتاد االوروبي 
والشرق االوس��ط وال��دول املستقلة في ف��الي دب��ي “ 
تنشط حركة السفر من مختلف اسواق دول التعاون 
خالل موسم الصيف وتعد املدن االوربية ضمن شبكة 
فالي دبي وجهات سياحية ب��ارزة تستقطب السياح 
من مختلف انحاء العالم . كما التسهيالت الكبير في 
تأشيرات ال��دخ��ول بالنسبة ملواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي واملقيمني عززت حركة السفر من 
وال��ى ه��ذه الوجهات مبا حتتويه من ت��راث تاريخي 
ومعالم ب���ارزة تالئم احتياجات السياح وخاصة 

العائالت.
وبفضل التزامها بتطوير خدماتها ومنتجاتها 
العالية توفر فالي دبي خدمات واي فاي على معظم 
طائراتها وهناك اكثر من  48 طائرة من بني طائرات 
اسطولها البالغ 58 ط��ائ��رة م���زودة ب��ه��ذه اخلدمة 
اضافة الى خدمة البث املباشر والتي تبقي املسافر 
على تواصل طوال رحلته. كما ان مقاعد درجة رجال 
االعمال تعطي املسافرين املزيد من الراحة والرفاهية. 
اما برنامج OPEN للمكافآت فقد حقق جناحا كبيرا 
منذ اطالقه  في اكتوبر 2016 وهو مصمم إطالق جلمع 

النقاط وإنفاقها بطريقة سهلة ومباشرة. 
وكانت فالي دبي قد احتفلت مؤخرا باجناز كبير 
على شبكات التواصل االجتماعي مع وص��ول اعداد 
معجبيها الى مليون على موقع فيسبوك بعد مرور 
ثالثة اع���وام فقط على اط��الق صفحتها على موقع 
التواصل االجتماعي الشهير في 13 يناير من العام 
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