
أكمل االقتصاد القطري، العام الثالث 
م��ن حصار دول خليجية ومصر على 
مستوياته القطاعية ك��اف��ة، ف��ي وقت 
تظهر فيه األرق��ام الرسمية للدوحة، أن 

االقتصاد عاد أكثر قوة من ذي قبل.
وبينما ال يجد القطريون مبررا لبدء 
احلصار في 5 يونيو 2017، واستمراره 
ح��ت��ى ال���ي���وم، إال أن��ه��م اع��ت��ب��روا ه��ذه 
التطورات فرصة إلعادة بناء االقتصاد 
احمللي على الصعد التجارية، والنقدية، 

والزراعية، واملعيشية.

قوة نقدية
تظهر بيانات مصرف قطر املركزي، 
أن األصول االحتياطية القطرية في أول 
شهور احلصار اخلليجي على الدوحة، 
أي في يونيو 2017، بلغت 146.3 مليار 

ريال )40.19 مليار دوالر أمريكي(.
وح��ت��ى ن��ه��اي��ة أب��ري��ل 2020 وه��ي 
أحدث بيانات متوفرة، بلغ إجمالي قيمة 
األص��ول االحتياطية القطرية 202.8 

مليار ريال )55.7 مليار دوالر أمريكي(.
كذلك، صعد إجمالي ودائ��ع البنوك 
التجارية للقطاعني العام واخلاص حتى 
نهاية أبريل املاضي بنسبة 14.2 باملئة 
إلى 879.3 مليار ري��ال )241.5 مليار 
دوالر(، مقارنة مع 770 مليارا )211.5 

مليار دوالر( في يونيو 2017.
في نفس االجت��اه، قفزت استثمارات 

قطر في السندات واألذون��ات األمريكية 
من 505 ماليني دوالر في يونيو 2017، 
لتستقر عند 5.1 م��ل��ي��ارات دوالر في 
نهاية يناير 2020، وفق بيانات وزارة 

اخلزانة األمريكية.

منو السياحة
وعلى الرغم من منع بلدان السعودية 
واإلم�������ارات وال��ب��ح��ري��ن م���ن دخ���ول 
مواطنيها، على شكل مجموعات سياحية 
إلى قطر، إال أن األخيرة متكنت من إحالل 
سياحة أجنبية أخ��رى، ب��دل تلك التي 

فقدتها من البلدان الثالثة.
ل��ك��ن أرق����ام ج��ه��از ق��ط��ر ل��إح��ص��اء 
أظهرت أن التراجع الذي حصل في أرقام 

السياحة الوافدة من 2.25 مليون سائح 
في 2017 إلى 1.819 مليون سائح في 

2018، قد عاد للصعود في 2019.
وص��ع��دت أع���داد السياحة ال��واف��دة 
إلى قطر في 2019 بنسبة 17.4 باملئة 
على أساس سنوي، إلى 2.136 مليون 
سائح، معظمها من آسيا وأوروبا ونسبة 
ال تتعدى 11 باملئة م��ن دول مجلس 

التعاون.

جتارة صاعدة
عشية الذكرى الثالثة حلصار قطر، 
أصدرت غرفة قطر تقريرا حول التبعات 
اإليجابية التي حولتها قطر من احلصار 

اخلليجي عليها منذ منتصف 2017.

وقالت الغرفة في تقرير، إن قطر 
جن��ح��ت خ����الل ال���س���ن���وات ال��الح��ق��ة 
للحصار، في حتقيق تطور ملحوظ فيما 
يخص األمن الغذائي، وكذلك بقطاعي 
الزراعة والصناعة، ما ساهم في حتقيق 
االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي ف��ي كثير م��ن السلع 

واملنتجات.
وأش���ارت إل��ى أن القطاع اخل��اص، 
أوجد مصادر جديدة للسلع واملنتجات 
التي كانت تستورد من دول احلصار، 
فضال عن مساهمته في تأمني احتياجات 
السوق احمللية من السلع الضرورية، 

والتوجه نحو الصناعة احمللية.
وقدمت تركيا مساهمات واسعة في 
شهور احل��ص��ار األول���ى على قطر، إذ 
أقامت جسرا ج��وا لتوفير احتياجات 
ال����دوح����ة م���ن ال��س��ل��ع وال��ب��ض��ائ��ع 
االستهالكية، لتغطية حاجة السوق 
احمللية، في ظل قيود جوية وبحرية 

وبرية على البالد.
وب��ل��غ ع���دد امل��ن��ش��آت الصناعية 
املسجلة في البالد بحلول نهاية 2019، 
نحو 1464 مبختلف القطاعات، مقارنة 
بنحو 1171 بنهاية ع��ام 2016، ما 

يعني تأسيس 293 مصنعا جديدا.
كما تأسست أكثر من 47 ألف شركة 
جديدة خالل أع��وام احلصار، بحسب 
مسؤول قطري، منوها أن فترة احلصار 
شهدت ج��ذب مزيد م��ن االستثمارات 

األجنبية إلى البالد.
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35.34 دوالرًا النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.69 دوالر ليبلغ 
35.34 دوالر في التداوالت األحيرة مقابل 33.65 دوالر 
في ت��داوالت اخلميس وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية. 
وفي األس��واق العاملية جرت تسوية العقود اآلجلة 
خلام برنت على ارتفاع 2.31 دوالر أي ما يعادل 5.8 في 

املئة إلى 42.30  دوالر للبرميل في حني صعدت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األمريكي 2.14 دوالر 

أو 7ر5 في املئة إلى 39.55 دوالر للبرميل.

»املركزي« يعلن املالمح الكاملة لبرنامج 
متويل الشركات املتضررة من كورونا

 ق���ال م��ح��اف��ظ ب��ن��ك الكويت 
املركزي، الدكتور محمد الهاشل، 
إن اللجنة التوجيهية العليا 
للتحفيز االق��ت��ص��ادي تقدمت 
إل��ى مجلس ال����وزراء مبقترح 
جديد لدعم االقتصاد احمللي في 
مواجهة تداعيات أزمة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأوضح الشاهل، أن املقترح 
يأتي عبر برنامج ضمان ومتويل 
م��ي��س��ر ل��ل��ش��رك��ات الصغيرة 

واملتضررة من )األزمة(.
وأف��اد الهاشل، أن البرنامج 
املقترح ينقسم إلى شقني األول 
منهما ه��و ت��ق��دمی دع��م متويل 
ميسر لهذه ال��وح��دات والثاني 

ضمان الدولة لهذا التمويل.
وب���ني أن )جل��ن��ة التحفيز( 
درست 35 جتربة عاملية مختلفة 
مل��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات )األزم����ة( 
خلص ما نسبته 40 في املائة 
منها إلى أن تدخل ال��دول يأتي 
على شكل متويل ميسر وضامن 

لهذا التمويل.
 وأف������اد ب���أن���ه مت تصميم 
ال��ب��رن��ام��ج ليتسق وطبيعة 
االق��ت��ص��اد احمل��ل��ي واملتطلبات 
القانونية في دولة الكويت، الفتا 
إلى ضرورة توافر ثالثة عوامل 
في أي برنامج اقتصادي ليكون 

فعاال.
وأض����اف أن ال��ع��ام��ل األول 
ت��واف��ر السيولة ل��دى البنوك 
وال��ث��ان��ي وج��ود أس��ع��ار فائدة 
ج��ذاب��ة ل��ل��م��ق��رض وامل��ق��ت��رض 
وأخ��ي��را حتفيز ال��ب��ن��وك على 
تقدمی االئتمان بخاصة في ضوء 
مثل ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة ما 
يستدعي قيام ال���دول بضمان 
ه��ذه القروض وحتمل املخاطر 

مع البنوك.
وذكر أن املستفيدين من هذا 
البرنامج هم املشاريع الصغيرة 
وامل���ت���وس���ط���ة وال���ش���رك���ات 
املتضررة من )األزمة(،مشيرا 
إلى أن البرنامج يقترح متويل 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
بحد أقصى يبلغ 250 ألف دينار 
كويتي )نحو 825 أل��ف دوالر 
أمريكي( على أن يوجه التمويل 
للنفقات الدورية املتعاقد عليها 
بأجل سداد أربع سنوات وبسعر 

فائدة 2.5 في املائة.
وأشار الهاشل إلى أن معايير 
االستحقاق للمشاريع الصغيرة 
وامل���ت���وس���ط���ة ت��ق��ت��ص��ر على 
الشركات التي تضررت جراء 
األزم���ة وك��ان��ت ج��ي��دة وتعمل 

بنجاح وكفاءة قبلها.

الشروط الواجبة
أه��م��ه��ا ب��ح��س��ب ال��ش��اه��ل، 
»احملافظة على العمالة الوطنية 

وأن تصل نسبتها في نهاية عام 
2021 إل��ى النسبة املقررة من 

قبل مجلس الوزراء.
وأوضح أن الدولة ستتحمل 
قسما م��ن أع��ب��اء ال��ف��ائ��دة لهذا 
التمويل ويشمل ك��ل تكاليف 
التمويل ف��ي السنتني األول��ى 
وال��ث��ان��ي��ة ف��ي ح��ني تتحمل ما 
نسبته 90 ف��ي امل��ائ��ة م��ن كلفة 
التمويل في السنة الثالثة و80 

في املائة من السنة الرابعة.
 وذكر محافظ البنك املركزي 
أنه بالنسبة للشركات األخرى 
املتضررة ف��إن التمويل امليسر 
ل���ث���الث س���ن���وات وي��س��ت��خ��دم 
لدفع الرواتب واإلي��ج��ارات وال 
يستخدم لتوسعات الشركة أو 
سداد مديونياتها وذلك بأسعار 

فائدة تبلغ 2.5 في املائة.
وح����دد ال��ش��اه��ل، معايير 
استحقاق هذا التمويل للشركات 
املتضررة من )األزم��ة( وكانت 
تعمل ب��ك��ف��اءة قبلها شريطة 
احملافظة على العمالة الوطنية 

لديها.
وأوض��ح أن الدعم احلكومي 
لكلفة ه��ذا ال��ن��وع م��ن التمويل 
يتمثل في حتمل الدولة التكلفة 
كاملة في السنة األولى على أن 
تتحملها مناصفة مع العميل في 
السنة الثانية ويتحمل العميل 

كامل التكلفة في السنة الثالثة.
وذك��ر أن��ه فيما يتعلق بشق 
الضمان لهذا البرنامج فإنه مت 
تصميمه ليتسق واحتياجات 
االق��ت��ص��اد احمل��ل��ي إذ تضمن 
ال��دول��ة أص���ل ال��دي��ن ف��ق��ط وال 
تضمن خدمة الدين وتبلغ نسبة 
الضمان 80 امل��ائ��ة وتتقاضى 
الدولة من البنوك رسوم سنوية 
مب��ق��دار 0.25 ف��ي امل��ائ��ة على 
اجلزء املضمون من هذا التمويل.

مميزات املقترح
واع���ت���ب���ر ال���ه���اش���ل أن من 
مميزات هذا املقترح هو الفوائد 

التي يقدمها لالقتصاد والدولة 
والبنوك على حد س��واء فضال 
عن ع��دم وج��دود تأثير مباشر 

على األموال العامة.
ول���ف���ت إل����ى أن ك��ل��ف��ة ه��ذا 
البرنامج وف��ق سيناريوهات 
متحفظة ال تتخطى ال�10 في 
املائة من املبلغ ال��ذي ستقدمه 
البنوك للقطاع اخلاص وتكلفته 
م��ن ال��ن��اجت احمل��ل��ي يبلغ 1 في 
امل��ائ��ة مقارنة ب�15 ف��ي املائة 
ق��دم��ت��ه��ا دول أخ���رى لبرامج 

مشابهة.
 وق���ال إن م��ن مم��ي��زات ه��ذا 
البرنامج »التشارك في املخاطر 
بني البنوك والدولة« وهذا مینح 
الدولة قدرة التركيز على الدور 
املطلوب منها كذلك يخفف من 
الضغوط التضخمية، مشيرا إلى 
أن اخلطوات القادمة بعد تقدمیه 
ملجلس ال��وزراء تتضمن النظر 
فيه واتخاذ اإلجراءات القانونية 

والدستورية الالزمة.

بعد األزمة
وق��ال محافظ بنك الكويت 
امل���رك���زي إن����ه ب��ع��د جت���اوز 
)األزم������ة( ي��ت��ع��ني االن��ط��الق 
ن��ح��و اإلص����الح االق��ت��ص��ادي 
والهيكلي للدولة مستدركا أن 
)اللجنة العليا( تبنت مجموعة 
م��ن امل��ب��ادئ ل��ت��ج��اوز االزم��ة 
احلالية مت اإلعالن عنها سابقا 
وأهمها حتمل اجلميع تكاليف 
األع��ب��اء الناجمة عنها فضال 
عن أن الدولة لن تعوض عن 
اخلسائر مع مساعدة الوحدات 
التي كانت تعمل بكفاءة قبل 

)األزمة(.
 وأض���اف أن��ه فيما يتعلق 
ب)ق���ط���اع األع���م���ال( ف��ق��د مت 
احل��رص على تعزيز املرونة 
في هذا القطاع وتخفيف األعباء 
املالية وتوفير التدفقات النقدية 
الالزمة لتوفير السيولة لدفع 

االستحقاقات الشهرية.

»البترول الوطنية« تشغل وحدة التبريد 
وخط الوقود مبصفاة ميناء عبدالله

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية 
تشغيل مشروعي وح��دة مياه التبريد 
وخط غاز الوقود الرئيسي مبصفاة ميناء 
عبدالله واللذين میهدان الطريق خالل 
األشهر القليلة القادمة أم��ام االنتهاء من 
إجناز كافة األعمال التابعة ملشروع الوقود 

البيئي باملصفاة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع 
والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي 
إن وحدة مياه التبريد هي األخيرة التي يتم 
تدشني العمل بها ضمن مجموعة الوحدات 
املساندة ملشروع الوقود البيئي في مصفاة 

ميناء عبدالله.
وأض��اف العجمي أن هذه الوحدة متد 
خط التغذية الرئيسي في املصفاة مبياه 
التبريد ال��ذي يسهم في تشغيل وح��دات 
املشروع ويعد العصب الرئيسي لتبريد 

جميع معداتها.
وأوض��ح في ه��ذا الصدد أن ط��ول خط 
التغذية املذكور يصل إلى 3 كيلو مترات 
وم��ق��اس ق��ط��ره 94 إن��ش��ا يقل تدريجيا 
ليصل في نهايته إلى 20 إنشا.وبني أنه 
مت اختيار امل��ادة املصنعة له من األلياف 
الزجاجية املقواة بالبالستيك ملقاومتها 

للصدأ مم��ا يقلل م��ن احل��اج��ة لعمليات 
الصيانة ال��دوري��ة الف��ت��ا إل��ى أن��ه يعمل 
كذلك على إعادة استخدام املياه ويحافظ 
بالتالي على البيئة من مخاطر تسرب مياه 

التصنيع.
وأفاد أن هذا األمر يفسح املجال لتشغيل 

ال��وح��دات اإلنتاجية للمشروع والبدء 
رسميا بعمليات اإلنتاج التجاري وفقا 

للخطة التي وضعتها الشركة.
وأك���د أن ف��رق العمل ف��ي املشروعني 
تابعت إجن���از أعمالها رغ��م التأثيرات 
الطارئة التي ترتبت على انتشار فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وأوض���ح أن الشركة أع���ادت جدولة 
ن��وب��ات ال��ع��م��ل وح��رص��ت ع��ل��ى تذليل 
العقبات التي اعترضت األعمال اإلنشائية 
وفي مقدمتها تعويض النقص في أعداد 

العمالة نتيجة الظرف الراهن. 

22 مليون دينار مكاسب البورصة في أسبوع
أنهت املؤشرات الكويتية تعامالت 
األسبوع مرتفعة بشكل جماعي، حيث 
سجل مؤشر السوق األول من��واً بنحو 
0.06 باملائة عند مستوى 5458.96 
نقطة مب��ك��اس��ب بلغت 3.41 نقطة، 
مقارنة بإقفال األس��ب��وع املاضي عند 

5455.55 نقطة.
وارت��ف��ع م��ؤش��ر ال��س��وق الرئيسي 
خالل األسبوع بنسبة 0.13 باملائة عند 
مستوى 4162.78 نقطة مقارنة بإقفال 
األسبوع املاضي عند 4157.56 نقطة، 

مبكاسب بلغت 5.22 نقطة.
كما ارت��ف��ع »رئ��ي��س��ي 50« بنسبة 
0.13 باملائة عند مستوى 4051.17 
نقطة رابحاً 5.27 نقطة، مقارنة بإقفال 
األسبوع املاضي عند مستوى 5045.9 

نقطة.
وباحملصلة، ارت��ف��ع امل��ؤش��ر العام 
للبورصة الكويتية خالل األسبوع 0.08 
باملائة عند مستوى 5022.84 نقطة، 

رابحاً نحو 4.01 نقطة مقارنة بإقفاله 
ف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي عند 5018.83 
نقطة. وعلى مستوى األسبوع بالكامل، 
ارتفعت السيولة بالسوق بنسبة 35.8 
باملائة لتصل إلى 114.56 مليون دينار 
مقارنة م��ع 84.35 مليون دي��ن��ار في 

األسبوع السابق والذي تضمن جلستني 
فقط بسبب إجازة عيد الفطر.

ك��م��ا ارت��ف��ع��ت أح���ج���ام ال���ت���داول 
األسبوعية 93.5 باملائة لتصل إلى 
784.41 مليون سهم، مقابل 405.37 

مليون سهم في األسبوع املاضي.

وبلغ عدد الصفقات اإلجمالية خالل 
األسبوع 33.15 ألف صفقة مقارنة مع 
19.41 ألف صفقة في األسبوع السابق، 

بارتفاع نسبته 70.8 باملائة.
بنهاية األس���ب���وع، بلغت القيمة 
السوقية للبورصة الكويتية 28.616 
مليار دينار )93.1 مليار دوالر(، مقارنة 
مع 28.594 مليار دينار )93.03 مليار 

دوالر( في األسبوع املاضي.
وبلغت املكاسب السوقية للبورصة 
الكويتية خ��الل األس��ب��وع 22 مليون 
دينار )71.57 مليون دوالر(، شكلت 

منواً أسبوعياً بنسبة 0.08 باملائة.
على الصعيد ال��س��ن��وي، تراجعت 
القيمة السوقية للبورصة 19.7 باملائة، 
بخسارة ُتقدر بحوالي 7.021 مليار 
دي��ن��ار )22.84 مليار دوالر(، حيث 
بلغت تلك القيمة بنهاية العام املاضي 
35.64 مليار دينار )115.95 مليار 

دوالر(.

القطريون وجدوه فرصة إلعادة البناء 

باألرقام.. اقتصاد قطر ينهي عام احلصار الثالث بقوة أكبر

الدكتور محمد الهاشل
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البنك الدولي يتوقع انتعاش النمو 
2021 بدول اخلليج في 

توقع البنك الدولي انتعاش 
النمو في دول مجلس التعاون 
اخلليجي عام 2021، مع تالشي 
الوباء واستئناف االستثمار، 
وم���ن ض��م��ن��ه��ا االس��ت��ث��م��ارات 
الضخمة ف��ي البنية التحتية 

األساسية.
وق��ال املدير اإلقليمي للبنك 
الدولي ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي، عصام أبو سليمان، 
إن��ه من املتوقع دع��م السياسة 
املالية على نحو كبير على املدى 

القريب.
وأض����اف: »أم���ا ع��ل��ى امل��دى 
املتوسط إل��ى الطويل فيتعني 
ع��ل��ى دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
اخلليجي مواصلة دف��ع برامج 
ال��ت��ن��وع االق��ت��ص��ادي اخلاصة 

بها«.
ورغ����م أن ال��ن��م��و ال��ش��ام��ل 
ق��د ي��ب��دو مرتفعاً أث��ن��اء فترة 
االن��ت��ع��اش، ف��إن ه��ن��اك تأثيراً 
أساسياً ضئياًل، حيث يصبح 
مستوى النشاط االقتصادي 
أدن���ى م��ن امل��س��ت��وى ال���ذي كان 
من املتوقع الوصول إليه لو لم 

حتدث األزمة لبعض الوقت.
وفيما يتعلق بأسعار النفط 
قال أبو سليمان: »بلغت توقعات 
البنك الدولي األخيرة ملتوسط 
أسعار النفط 35 دوالراً للبرميل 
في ع��ام 2020 إل��ى 42 دوالراً 

للبرميل في عام 2021«.
وأض����اف: »م���ن امل��ت��وق��ع أن 

تنتعش ه��ذه األس��ع��ار بشكل 
ت���دري���ج���ي م���ن م��س��ت��وي��ات��ه��ا 
املنخفضة احلالية قبل أن ترتفع 
ب��ق��وة ف��ي ال��ع��ام املقبل والتي 
ستعد م��ن ب��ني أض��ع��ف ح��االت 
ان��ت��ع��اش ان��ه��ي��ار األس��ع��ار في 
التاريخ. وتعكس هذه التوقعات 
هبوطاً متوقعاً في عملية الطلب 
على النفط بحوالي 10 في املئة 
)9.3 ماليني برميل في اليوم(، 
وه��و م��ا ل��م يحدث م��ن قبل في 

التاريخ«.
وذكر أن البنك الدولي يتوقع 
أن تتأثر دول مجلس التعاون 
اخلليجي بشكل سلبي نتيجة 
التطورات األخ��ي��رة في أسعار 
ال��ن��ف��ط، م��ع وج���ود عجز مالي 
أكبر متوقع، ونقص أكبر في 
أرصدتها اخلارجية خ��الل هذا 

العام.

وتعتمد ال��ق��درة على متويل 
ص��دم��ة أس��ع��ار النفط إل��ى حد 
كبير على احليز املالي املتاح، 
حيث متتلك بعض دول مجلس 
التعاون اخلليجي احتياطيات 
م��ال��ي��ة أك��ب��ر م��ن غ��ي��ره��ا، مما 
مینحها ميزة تقسيم التسوية 

على فترات أطول.
وع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل میكن 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
التغلب على ه��ذه القضية من 
خ��الل تسريع عملية التنوع 
امل���ال���ي »ب��ت��ط��وي��ر امل���زي���د من 
مصادر اإليرادات غير النفطية«، 
وال��ت��ن��وع االق��ت��ص��ادي »ببناء 
محفظة أكثر تنوعاً من رأس املال 
البشري ورأس امل��ال الطبيعي 
وال��ب��ن��ي��ة التحتية الستكمال 
الكربون احلالي- قاعدة األصول 

املكثفة«.

مبواجهة تداعيات )كورونا(

احتاد التعاونيات يشيد بدور احلرس الوطني في دعم اجلمعيات
أش����اد رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة احت���اد 
اجلمعيات التعاونية الكويتي فهد الكشتي 
بالدور اإليجابي لرجال احلرس الوطني 
ف��ي م��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات تفشي ف��ي��روس 
)كورونا( ودعم اجلمعيات التعاونية في 
القيام بدورها بتخفيف وطأة وحدة آثار 
الوباء على املواطنني واملقيمني والتعاون 
املشترك وتنسيق اجلهود بني رجال األمن 

والقطاع التعاوني.
وقال الكشتي إن أزمة فيروس كورونا 

أظ��ه��رت ملحمة ف��ي ح��ب ال��وط��ن سطرها 
رج����ال احل����رس ال��وط��ن��ي ب��إخ��الص��ه��م 
وتفانيهم وض��رب��ه��م أروع األم��ث��ل��ة في 
خدمة الوطن من خالل املساهمة في توفير 
اخل��دم��ات وتلبية احتياجات املواطنني 

واملقيمني وسط تفشي هذا الوباء.
وأوض���ح أن رج���ال احل���رس الوطني 
اس��ت��ط��اع��وا ت��أدي��ة واج��ب��ات��ه��م وتشغيل 
جمعية النزهة التعاونية بعد توقف 
العمل فيها الفتا إل��ى أن املهمة املنوطة 

بها التعاونيات بتوفير األم��ن الغذائي 
واالستهالكي للمواطنني واملقيمني داخل 
الكويت لم تكن لترى النور دون مساهمات 

ودعم منتسبي احلرس الوطني . 
ول��ف��ت إل���ى اس��ت��م��رار رج���ال احل��رس 
ال��وط��ن��ي ف��ي ال��ق��ي��ام بواجبهم الوطني 
بتأمني املخزون الغذائي من السلع واملواد 
االستهالكية الضرورية والتكميلية لعموم 
املستهلكني مشيدا بكل اجلهود املبذولة في 

فهد الكشتيسبيل إمتام العمل الوطني.


