
تبشر باستمرار التعافي

»بالتس«: انتشار وتيرة توزيع اللقاحات تعزز التفاؤل في سوق النفط
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اســتــمــرت التقلبات الــســعــريــة للنفط 
اخلــام على مــدار األســبــوع املــاضــي، الــذي 
بدأه بخسائر، وتقلصت تدريجيا على مدار 

األسبوع ليختتم تعامالته على ارتفاع.
وعلى أســاس أسبوعي ربــح برنت 0.7 
فــي املــائــة، بعد أن تــراجــع لثالثة أسابيع 
على التوالي، بينما زاد خام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي 0.4 في املائة، بعد أن نزل 

ألسبوعني.
وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية 
بفعل الــتــفــاؤل بخطة »أوبــــك+« لتحقيق 
التوازن التدريجي من خالل زيادات شهرية 
محدودة، وذلــك في مقابل استمرار تعافي 
الطلب العاملي وتــراجــع مخزونات النفط 
والــوقــود بسبب ارتــفــاع االستهالك صيفا 
ونشاط حركة التنقل والسفر حول العالم 
وانتشار اللقاحات على الرغم من مخاوف 
أخرى مقابلة تتعلق مبتغير »دلتا« واسع 

االنتشار.
وفي هذا اإلطــار، ذكرت وكالة »بالتس« 
الدولية للمعلومات النفطية أن انتشار 
وتيرة توزيع اللقاحات تعزز حالة التفاؤل 
في ســوق النفط اخلــام وتبشر باستمرار 
التعافي االقــتــصــادي، خاصة مــع بيانات 
قوية عن ارتفاع استهالك املنتجات املكررة 

مرة أخرى بوتيرة سريعة. وأوضح أحدث 
تقارير الوكالة أن العقود اآلجلة للنفط اخلام 
ارتفعت بشكل طفيف في ختام األسبوع 
املاضي، وذلــك لليوم الرابع على التوالي 
وسط تفاؤل بأن زيادات اإلنتاج العاملي لن 

ترقى إلى مستوى انتعاش الطلب.
وأشــار إلى أن تراجع األسعار في بداية 
األسبوع املاضي جاء بشكل أساسي بسبب 
مخاوف من ارتــفــاع اإلنــتــاج من مجموعة 
»أوبك+« والقلق من أن انتشار متغير »دلتا« 
لفيروس كــورونــا، ما قد يعوق االنتعاش 

االقتصادي العاملي.
ـــس« »أثــبــتــت  ـــالت وأضـــــاف تــقــريــر »ب
الــلــقــاحــات أنــهــا فعالة فــي منع احلــاالت 
الشديدة من وبــاء كورونا والتي تؤثر في 
النظام الصحي، ولوحظ الزيادات في حاالت 
اإلصابة بالوباء في اململكة املتحدة وأوروبا 
والــواليــات املتحدة وروســيــا ومجموعة 
من الــدول اآلســيــويــة«، الفتا إلــى أن جتدد 
اإلصابات– على الرغم من عدم خطورتها- 
يعد مشكلة، وميكن أن يخفف من وتيرة 
عودة النمو االقتصادي إلى طبيعته إال أنه 
لن يبعد التعافي االقتصادي الواسع املتوقع 

عن مساره.
ــار إلــى تأكيد محللني دوليني حول  وأش

وجــود مزيد من استقرار السوق قد حتقق 
ــك+« إلى االتفاق  مع توصل مجموعة »أوب
اجلديد ملواصلة إلغاء تخفيضات اإلنتاج هذا 
العام حتى نهاية 2022، إضافة إلى تسجيل 
إنتاج النفط اخلام األمريكي أعلى مستوى له 
في 14 شهرا عند 11.4 مليون برميل يوميا، 
بينما ال ينتظر منوا أكبر بكثير على املدى 

القريب.
وتوقع– استنادا إلى آراء كبار احملللني- 
أن أسعار النفط اخلام تتجه نحو االرتفاع، 
نظرا ألن اإلنتاج األمريكي يقترب بالفعل من 
الذروة مرجحا أن خطة »أوبك+« التدريجية 
لزيادة اإلنتاج ستزيد من التفوق والنمو 

املستمر في الطلب العاملي.
وأشـــار إلــى جتاهل أســـواق الطاقة إلى 
حد كبير البيانات االقتصادية األمريكية 
املتباينة ملديري املشتريات في الواليات 
املتحدة لشهر )يوليو(، الذي أظهر نشاطا 
صناعيا أفضل من املتوقع، ولكنه أدى إلى 
تدهور نشاط اخلــدمــات، مؤكدا أنــه يعزى 
ضعف مؤشر مديري املشتريات اخلدمي 
ــى أزمـــة نقص العمالة  بشكل أســاســي إل
املستمرة، التي لم تظهر أي عالمات فورية 
على التحسن، وال سيما مع استمرار انتشار 

متغير »دلتا« من فيروس كورونا.

أكــد وزيــر التجارة الدكتور 
ماجد بن عبدالله القصبي عمق 
ومتانة العالقات الثنائية بني 
اململكة الــعــربــيــة السعودية 
وسلطنة عمان في املجاالت كافة 
وخاصة املجال التجاري الذي 
يشهد تــطــوًرا ملحوًظا نتيجة 
لرؤية البلدين الطموحة، وحجم 

التبادل التجاري املتنامي.
وأوضــــح الــوزيــر القصبي 
فــي تصريح مبناسبة زيــارة 
ــان هــيــثــم بن  ــط ــل ــس جـــاللـــة ال
طــارق سلطان ُعــمــان للمملكة 
ــارات املشتركة لكبار  ــزي أن ال
املــســؤولــني تعّبر عــن الرغبة 
اجلــادة لتكريس اجلهود وبناء 
شراكات إستراتيجية قوية في 
مختلف املجاالت خلدمة البلدين 
والشعبني الشقيقني، واالرتقاء 
بحجم الــتــبــادل الــتــجــاري بني 
البلدين الذي بلغ أكثر من 58.6 
مليار ريال خالل السنوات الست 

املاضية )2020 – 2015(.
ـــان أن قــيــادتــي البلدين  وأب
حريصتان على تنمية العالقات 
االقتصادية والتجارية وتعزيز 
ــن خــالل  ــاون املــشــتــرك م ــع ــت ال
ـــال الــســعــودي  مــجــلــس األعـــم
العماني الذي سيسهم - مبشيئة 
ــه - فـــي تــرجــمــة الــفــرص  ــل ال

التجارية واالستثمارية إلى 
شراكات ملموسة، بوصفه قناة 
تواصل فعالة بني رجال األعمال 
لتعزيز الشراكة والتعرف على 
الفرص االستثمارية واالستفادة 

منها.
يذكر أن حجم االستثمارات 
العمانية املرخصة في اململكة 
بلغ أكثر من 318 مليون ريال، 
وتـــأتـــي املــمــلــكــة فـــي املــرتــبــة 
السابعة ضمن الــدول املصدرة 
إلى عمان، في حني تأتي عمان 
في املرتبة التاسعة عشرة ضمن 

الدول املصدرة إلى اململكة.

القصبي : مجلس األعمال 
السعودي العماني سيسهم في 

ترجمة الفرص االستثمارية

ماجد القصبي

قال البنك املركزي التونسي إن قانون 
ـــراءات  إنــعــاش االقــتــصــاد، »تضمن إج
تؤدي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية 
وتــؤثــر فــي بعض االلــتــزامــات الدولية 
لتونس وقدرة البالد على مواصلة تعبئة 

التمويالت اخلارجية الضرورية«.
ــك فــي بــيــان أصـــدره املــركــزي  ــاء ذل ج
التونسي، عقب اجتماعه االستثنائي الذي 

عقده اجلمعة.
ـــي 12 يــولــيــو اجلـــــاري، صــادق  وف
البرملان التونسي على قانون اإلنعاش 
االقــتــصــادي، ضمن مــحــاوالت تتخذها 
البالد الستعادة الزخم لالقتصاد وجذب 

االستثمارات احمللية واألجنبية.
ويتضمن الــقــانــون اجلــديــد، بحسب 
ما أوردتــه وكالة أنباء تونس الرسمية، 
20 فصال تتعلق بعدة مجاالت، بينها 
تخفيف العبء اجلبائي على املؤسسات، 
ودفع االستثمار من خالل متكني الشركات 
من إعــادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها 

احلقيقية.
كما تتضمن الفصول كذلك، إجــراءات 
إلدراج األنشطة والعملة املتأتية من 
االقتصاد املوازي في الدورة االقتصادية، 
عبر تسويات وتسهيالت إلدماج االقتصاد 

غير املنظم في السوق املنظم.
أيــضــا، سيعطي الــقــانــون الشركات 
العاملة في البالد تسهيالت للحصول 
على قــروض مصرفية ملواجهة األضــرار 
الناجمة عــن الــوبــاء، بــشــروط وفوائد 

ميسرة، وتقليل التعامل بالنقد من خالل 
خطوات تصل 5 باملئة على املدفوعات 

اإللكترونية أو الرقمية.
لكن بيان البنك املــركــزي، اعتبر أن 
»القانون اجلديد ميس بصفة مباشرة 
مبادئ وآليات عمل البنك واألهداف التي 
يتحمل هذا األخير املسؤولية املباشرة في 
حتقيقها«. وتسعى تونس إلى التوصل 
إلى اتفاق حول برنامج جديد مع صندوق 
النقد الدولي حيث انطلقت في مفاوضات 

تقنية مع الصندوق منذ 18 مايو املاضي.
ودعا املركزي التونسي في بيانه إلى 

ـــرورة مزيد التنسيق بــني مختلف  »ض
األطراف املعنية في خصوص االجراءات 
على الصعيد االقتصادي واملالي نظرا 

حلساسية هذا املجال في الوقت الراهن«.
ومير االقتصاد التونسي بأزمة غير 
مسبوقة عمقتها تداعيات األزمة الصحية، 
حيث انكمش االقتصاد بـ 8.8 باملئة في 
2020، وبـ 3 باملئة في الربع األول من 

العام احلالي.
كما تراجع االستثمار األجنبي املباشر 
بـ31.9 باملئة في الربع األول من العام 

احلالي على أساس سنوي.

املركزي التونسي: قانون إنعاش االقتصاد 
أعلن احتــاد الصلب العاملي، يؤثر على االلتزامات الدولية

ــاج الــصــلــب اخلــام  ــت ــاع إن ــف ارت
الــعــاملــي خـــالل الــنــصــف األول 
باملئة   14.4 بنسبة   2021
قياسا على العام السابق، وسط 
التعافي االقتصادي من تداعيات 

كورونا وحتسن الطلب.
وأوضـــح التقرير الشهري 
لالحتاد، أن إنتاج الصلب العاملي 
ســجــل مــلــيــاراً و3 مــاليــني طن 
خالل الفترة املــذكــورة، مقارنة 
مع 873.13 مليون طن بالفترة 

املماثلة من العام املاضي.
وقـــادت الصني )أكــبــر منتج 
ومستهلك للصلب في العالم( 
تعافي إنتاج الصلب اخلام، بعد 
أن ارتفع إنتاجها بنسبة 11.8 

باملئة إلى 563.3 مليون طن.
ــي املرتبة  وجــــاءت الــهــنــد ف
الثانية بحجم إنتاج سجل 57.9 
مليون طن بارتفاع سنوي 31.3 

باملئة، ثم اليابان بإنتاج 48.1 
مليون طن بنمو 13.8 باملئة.

وحلت الواليات املتحدة في 
املرتبة الرابعة بحجم إنتاج 42 
مليون طن بنمو 15.5 باملئة، 
تلتها روسيا بحجم إنتاج 38.2 

مليون طن بارتفاع 8.5 باملئة.
وسجلت تركيا ثاني أفضل 
أداء بالعشرة الكبار من منتجي 
الصلب العاملي خــالل النصف 
األول، بنسبة منو 24 باملئة إلى 
19.7 مليون طن لتحل باملرتبة 
الثامنة عامليا. كان إنتاج الصلب 
العاملي سجل 1.864 مليار طن 
خـــالل 2020، مــقــابــل 1.880 
مليار طن بالعام السابق له، 
بنسبة تــراجــع هامشية 0.9 
باملئة رغم تداعيات كورونا على 
االقتصاد العاملي. وأدت جائحة 
كورونا إلى فرض حظر شامل 

خالل العام املاضي.

 14.4 ارتفاع إنتاج الصلب العاملي 
2021 باملئة بالنصف األول 

صندوق املعاشات الياباني 
يسجل عائدًا »تاريخيًا«

339 مليار دوالر  بـ 
سجل أكبر صندوق ياباني للمعاشات على مستوى العالم 
عائدا قياسيا للعام املالي، الذي انتهى في مارس املاضي، مما 
يعزز أصوله ألعلى مستوى قياسي، متجاوزا مؤشره القياسي 
للمرة األولى منذ سبع سنوات، طبقا ملا ذكرته وكالة »بلومبرج« 
لألنباء. فقد حقق صندوق استثمار املعاشات احلكومي الياباني 
مكاسب في استثمارته بنسبة 25 في املائة، أو 37.8 تريليون 
ين)339 مليار دوالر(، في األشهر الـ12 التي انتهت في مارس 
املــاضــي، وهــو األعــلــى منذ أن بــدأ الصندوق إدارة احتياطي 
املعاشات في البالد في عام 2001 . كانت األسهم في اخلارج، 
أفضل األصول من حيث األداء في تلك الفترة، حيث حققت عائدا 
بنسبة 59.4 في املائة، ثم عائدا بنسبة 41.6 في املائة في األسهم 
احمللية. وحققت الديون في اخلارج مكاسب بنسبة 7.1 في املائة، 
بينما خسرت الديون اليابانية بنسبة 0.7 في املائة. وجتاوزت 

عائدات الصندوق مؤشرا قياسيا مجمعا بنسبة 0.3 في املائة.

غانا.. اتساع العجز
في احلساب اجلاري

ذكر بنك غانا في ملخص للبيانات االقتصادية واملالية على 
موقعه اإللكتروني أن النقص في املدفوعات للسلع واخلدمات 
وإيــرادات االستثمار والتحويالت املالية من اخلــارج اتسع من 

548.2 مليون دوالر جرى تسجيلها قبل عام.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن املوقع أن العجز يعادل 
1.3 % من إجمالي الناجت احمللي مقابل 0.8 % من إجمالي الناجت 
احمللي على أساس سنوي. وزادت الصادرات إلى 7.6 مليار دوالر 
من 7.4 % مليار على مدار تلك الفترة، وارتفعت الواردات إلى 6.8 
مليار دوالر من 6.4 مليار دوالر. وتراجعت التحويالت املالية 
إلى 2.15 مليار دوالر من 2.18 مليار دوالر. وارتفع إجمالي 
االحتياطي من العمالت األجنبية إلى 11 مليار دوالر من 9.2 
مليار دوالر. وارتفع االستثمار األجنبي املباشر إلى 954.2 مليون 
دوالر من 557.2 مليون دوالر. وزاد الدين العام خالل خمسة 
شهور حتى مايو املاضي إلى 332.4مليار سيدي أو 76.6 % من 
إجمالي الناجت احمللي من 256 مليار سيدي أو %66.8 من إجمالي 
الناجت احمللي قبل عام. وتراجع العجز في امليزانية خالل اخلمسة 
أشهر إلى 4.6 % من إجمالي الناجت احمللي من 5.1 % على أساس 

سنوي،بحسب »األملانية«.

تتسبب األزمة االقتصادية املستفحلة في 
لبنان في تفاقم الضغوط على املستشفيات، 
التي باتت تفتقر إلى املستلزمات الضرورية 
لوقف موجات أخــرى من فيروس كورونا، 

حسبما حذر مدير أحد أكبر املستشفيات.
وفيما يعاني البلد نقص األدوية ومغادرة 
أعداد كبيرة من الكوادر الطبية إلى اخلارج، 
بـــات عــلــى املــرافــق الصحية أن تتصدى 
لالنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي، وفقا 

لـ«الفرنسية«.
وقال فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق 
ــو أكــبــر مستشفى  احلــريــري اجلامعي وه
حكومي في البالد يستقبل مرضى كوفيد 
»حاليا كل املستشفيات، أقل استعدادا مما 

كانت عليه في املوجة بداية العام«.
وأضاف »طواقم طبية ومتريضية غادرت 
واألدوية، التي كانت متوافرة نفدت«، وحتى 
مستشفى رفيق احلريري اجلامعي يواجه 

صعوبات في حتمل العبء.
وقـــال »نحصل على ساعتني أو ثالث 
ساعات كهرباء، والفترة الباقية تؤمنها 
املولدات«، إضافة إلى املخاوف من عدم متكن 
املولدات من مواصلة العمل بسبب الضغط 
أضـــاف أبــيــض: »نخشى عــدم متكننا من 
احلصول على املازوت« الضروري لتشغيل 

املولدات.
وأدت زيادة الطلب على الوقود إلى ارتفاع 
أسعار هــذه املــادة بأكثر من 80 في املائة 
منذ 17 )يونيو(، حتى في هــذا املستشفى 

املرموق، فإن بعض األدوية تنفد باستمرار.
وأوضح مدير املستشفى »في بعض األيام 
ــام أخــرى  تنفد املــضــادات احليوية وفــي أي
)تنفد( أدوية البنج، أحيانا نطلب من أقارب 
ــدواء من مستشفيات  املرضى أن يؤمنوا ال
ــرى أو مــن الصيدليات«. وبعد تراجع  أخ
حاالت اإلصابة بالفيروس في لبنان خالل 
الربيع، عادت اإلصابات لالرتفاع مع عودة 
املغتربني لتمضية العطلة الصيفية في 
بلدهم. واخلميس سجلت 98 نتيجة إيجابية 
في اختبار كوفيد بني الواصلني إلــى مطار 
بيروت، بحسب وزارة الصحة. وحذر أبيض 
من »سيناريو كارثي في حــال أدت زيــادة 
أعداد مرضى كورونا إلى زيادة كبيرة مماثلة 
ملا شهدناه مطلع العام«. وقال إن احلل هو 
تسريع حملة التلقيح في بلد تلقى 15 في 

املائة، فقط من سكانه جرعتي اللقاح.
وحــذرت املستشفيات اخلاصة اخلميس 
من »كارثة صحية« جراء االنقطاع املتواصل 
للتيار الكهربائي وعـــدم تــوافــر املـــازوت 

لتشغيل املولدات.

األزمة االقتصادية املستفحلة في 
لبنان تفاقم الضغوط على الدولة 

الذهب يرتفع بدعم 
ضغوط التضخم 
وانخفاض عوائد 

السندات
ارتفعت أســعــار الــذهــب، بدعم 
الضغوط التضخمية وانخفاض 
عــوائــد الــســنــدات، لكن استمرار 
صــعــود الــــدوالر يحاصر املعدن 

النفيس في نطاق ضيق.
وبحلول الساعة 8:11)ت.غ(، 
ارتفع الذهب في املعامالت الفورية 
مبقدار 1.78 دوالر أو بنسبة 0.1 
بــاملــئــة، لــيــتــداول عند 1808.67 

دوالر لألوقية.
وزاد الذهب في العقود األمريكية 
اآلجلة مبقدار 2.5 دوالر أو بنسبة 
0.17 باملئة، إلى 1807.9 دوالر 
لألوقية. والذهب منخفض بنحو 
0.2 باملئة منذ مطلع األســبــوع، 
ويــتــجــه لتسجيل أول خــســارة 

أسبوعية منذ خمسة أسابيع.
ويحظى الــذهــب بجاذبية لدى 
املستثمرين باعتباره أداة حتوط 
من التضخم، مع توقعات باستمرار 
الضغوط التضخمية فيما تبقى 
من العام 2021، مع بــروز املزيد 
من املؤشرات على تعافي االقتصاد 
العاملي، رغم ارتفاع أعداد اإلصابات 

بفيروس كورونا املتحور »دلتا«.
كما يلقى املعدن النفيس دعما 
من انخفاض عوائد السندات، التي 
ما زالت حتوم حول أدنى مستوى 
لــهــا مــنــذ 5 اشـــهـــر. لــكــن الــذهــب 
يواجه ضغطا شديدا جراء ارتفاع 
الدوالر، مع تزايد احتماالت بتغيير 
االحتياطي الفيدرالي )املــركــزي 
األمريكي( لسياسته النقدية نحو 
ــت أســـرع ممــا كان  الــتــشــدد فــي وق
متوقعا. واجلمعة، ارتفع مؤشر 
الـــدوالر، الــذي يقيس أداء العملة 
ــن ست  األمــريــكــيــة مــقــابــل ســلــة م
عمالت منافسة، بنسبة 0.02 باملئة 
ــرب ذروة  ــى 92.850 نقطة، ق إل

ثالثة أشهر التي بلغها األربعاء.

تتمات

الكويت تؤيد
ــدداً من الطائرات  ــت األردن، إطــالق ميليشيا احلوثي ع كما أدان
املسيرة جتاه املناطق اجلنوبية للمملكة، وصاروخاً بالستياً جتاه 

جازان، متكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.
وشددت وزارة اخلارجية األردنية في بيان لها أمس: على موقف 
األردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه األفعال اإلرهابية املتكررة 
واجلبانة واستهداف املنشآت املدنية واحليوية بهدف تقويض األمن 

واالستقرار والسالم.
وفي ذات السياق، دان البرملان العربي قيام ميليشيات احلوثي 
بإطالق عدد من الطائرات املسيرة املفخخة باجتاه املنطقة اجلنوبية 
في اململكة العربية السعودية. وطالب البرملان العربي في بيان 
املجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي ملثل هذه االعتداءات 
احلوثية التي تهدد السلم واألمن اإلقليمي والدولي واتخاذ إجراءات 

من شأنها ردع »هذه اجلماعات اإلرهابية«.
ــرورة التحرك اجلــاد في هــذا الصدد مؤكدا دعمه  وشــدد على ض
وتضامنه الكامل مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها 

مؤكدا أن أمن اململكة جزء ال يتجزأ من األمن القومي العربي.
وأشاد البرملان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع اجلوي لتحالف 

دعم الشرعية في اليمن التي متكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها. 
وكانت قيادة قوات حتالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، أول 
أمــس، اعتراض وتدمير صــاروخ باليستي وثــالث طائرات مسيرة 
»مفخخة« أطلقتها امليليشيات احلوثية اإلرهابية باجتاه املنطقة 

اجلنوبية في اململكة العربية السعودية. 

اخلدمة املدنية:
االجــازات عن عامي 2020 و2021 يعتبر خطوة محمودة جتاه 
تقدير موظفي الدولة ممن لم ينتفعوا بإجازاتهم وارتــأوا العمل في 
مواجهة أزمة كورونا. وأوضح أن الديوان تقدم بهذا املقترح ملجلس 
الوزراء استشعاراً منه لضرورة احلفاظ على حقوق املوظفني ومنها 

اإلجازات الدورية، مثمناً موافقة مجلس الوزراء على املقترح.

تونس
كما شدد املتظاهرون على ضرورة تنظيم استفتاء شعبي لتغيير 
نظام احلكم في تونس. وفي )سوسة( وسط شرقي تونس، توجه 
مئات املتظاهرين إلى مقر احملافظة رافعني شعارات تدعو إلى إسقاط 
النظام وحل البرملان. أما في )بنزرت( شمالي تونس انطلق ما يعرف 
بـ )حراك 25 يوليو( من وسط احملافظة وجاب احملتجون الشوارع 

الكبرى باجتاه مقر احملافظة رافعني عدداً من الشعارات الغاضبة.
وطالب املتظاهرون بضرورة حل البرملان ومحاسبة الفاسدين 
وتوفير وظائف للشباب محملني البرملان وخاصة رئيسه ورئيس 
احلكومة هشام املشيشي املسؤولية التامة عــن تــدهــور الوضع 
االقتصادي واالجتماعي للبالد. وبدورها أغلقت السلطات األمنية 
منذ ساعات الصباح الباكر املنافذ املؤدية إلى )مجلس نواب الشعب( 
مبدينة )بـــاردو( بتونس العاصمة وفرضت مراقبة مشددة على 

الوافدين الى املدينة واملترجلني في شوارعها.

الطيران املدني:
وأضــاف أنــه مت تسيير 488 رحلة مــغــادرة خــالل عطلة العيد 
مبجموع 64236 مسافراً في حني بلغ عدد الرحالت القادمة 491 

رحلة جوية مبجموع 34698 مسافراً.
وأكــد أن جميع إجــــراءات السفر فــي مطار الكويت تأتي وفق 
االشــتــراطــات املطلوبة مــن السلطات الصحية معربا عــن الشكر 
للمسافرين على تفهمهم وتعاونهم مع هذه اإلجراءات التي تهدف إلى 

حمايتهم وتأمني سفرهم بصورة آمنة وسليمة.

تتمات


