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أسعار املواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3.8% في أكتوبر 

»الوطني« يتوقع استقرار التضخم في الكويت خالل 2013 مبتوسط %3.5
العام املاضي كما شهدت أسعار 
النقل واالتصاالت ارتفاعا بنسبة 
1.7%، مع ارتفاع اسعار السيارات 
الصالون بنسبة 2.0%.ولم تكن 
األخيرة قد تغير مستواها في الـ 
14 شهرا املاضي حتى سبتمبر. 
وقد شهد القطاع التعليمي وقطاع 
الرعاية الصحية ارتفاعا مماثال 
بنسبة 1.7% وذلك دون متوسط 
ارتفاعه البالغ 2.4% لهذه السنة 

حتى اآلن.
وانخفضت معدالت التضخم 
عن املعدالت املتوقعة في النصف 
الثانـــي من العـــام، وذلك نظرا 
املواد  النخفاض تضخم أسعار 
الغذائية إلى مستويات أقل مما 
كان متوقعا، باإلضافة إلى معدالت 
التضخم املنخفضة في الشرائح 
األخرى، ونتوقع اآلن أن يصل 
متوسط معدل التضخم إلى %2.9 
لســـنة 2012 ككل. وعلى الرغم 
من بعض الضغـــوط احملتملة 
نحو االرتفاع، مثل قوة اإلنفاق 
االســـتهالكي وتقلب األســـعار 
العاملية للمواد الغذائية وأسعار 
الصرف، على سبيل املثال، فإننا 
نتوقع أن يظل التضخم مستقرا 
بصفة عامة خالل عام 2013 ليصل 

متوسطه إلى %3.5.

بلغـــت 2.7%، وقـــد نتجت هذه 
الزيادة إلى حد بعيد عن ارتفاع 
أسعار املالبس اجلاهزة بنسبة 
4.0% مقارنـــة بنفس الفترة من 

العام املاضي.
وفـــي القطاعـــات األخـــرى 
ظل معـــدل التضخم في معظم 
الشرائح دون معدل الـ 2% فقد 
شهدت شريحة السلع واخلدمات 
املنزلية احد أدنى نسب التضخم، 
حيث ارتفعت االسعار بنسبة %1.1 
فقط مقارنـــة بنفس الفترة من 

املكون الفرعي الوحيد الذي سيتم 
حتديثه ربع سنوي وليس شهريا، 
ومع ذلك، فإن جمود األسعار في 
هذه الشريحة يصل إلى ما هو 
أبعد من ذلك فإن مستوى السعر 
قد ظل ثابتا أو شبه ثابت خالل 

األحد عشر شهرا املاضية.
وأشار التقرير الى أن أسعار 
املالبس واألحذية ارتفعت بنسبة 
3.1% مقارنـــة بنفس الفترة من 
العام املاضي، مقارنة بنســـبة 
االرتفاع في شهر سبتمبر والتي 

في شهر مارس.
وبني التقرير أن مستوى أسعار 
اخلدمات الســـكنية )اإليجارات 
في املقام األول( ارتفع بنســـبة 
0.7%، وذلك دون تغير عن شهر 
ســـبتمبر، وقد كان مســـتوى 
التضخم املنخفض في هذا املكون 
ـ والذي يعد املكون األكبر، مشكال 
27% من املؤشـــر العامـ  مصدرا 
للضغط على مؤشـــر أســـعار 
املستهلك نحو االنخفاض، وتعتبر 
شريحة اخلدمات السكنية هي 

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
إن مؤشر أســــعار املستهلك بلغ 
2.1% مقارنــــة بنفــــس الفترة من 
العام املاضي في أكتوبر، مرتفعا 
من 1.9% في سبتمبر ويرجع ذلك 
إلى االرتفاعات املعتدلة في شرائح 
املالبس والنقل واالتصاالت إال أن 
التضخــــم في املؤشــــر العام بقي 
حتت السيطرة بشكل عام كما بلغ 
التضخم األساسي الذي ال يشمل 
أسعار املواد الغذائية واملشروبات 
1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 

املاضي في شهر أكتوبر.
وأوضح التقرير أن أســـعار 
املواد الغذائية ارتفعت بنســـبة 
3.8% في شـــهر أكتوبر مقارنة 
العام املاضي  الفترة من  بنفس 
وذلـــك دون تغير في النســـبة 
عن شهر سبتمبر، أما بالنسبة 
للمكونات فقد تباطأ ارتفاع أسعار 
اللحـــوم والدواجن واألســـماك 
في الشـــهور القليلـــة املاضية، 
والتـــي كانـــت تشـــكل مصدرا 
أساســـيا الرتفاع أسعار الغذاء 
ســـابقا. هذا وقد شهدت أسعار 
األسماك انخفاضا في الشهرين 
املاضيني، ويظل تضخم أسعار 
املواد الغذائية دون ذروته التي 
ســـجلها مؤخرا عند نسبة %10 

تضخم أسعار املستهلك ـ 2012 شهريا
نسبة التغير السنوينسبة التغير الشهريوزن املؤشر

أكتوبرسبتمبرأغسطسأكتوبرسبتمبرأغسطس%
18.30.30.30.45.73.83.8مواد غذائية

0.21.26.45.46.2-0.70.1املشروبات والتبغ
8.90.10.20.73.82.73.1املالبس واألحذية
26.80.00.00.01.50.70.7خدمات املسكن

14.70.10.10.11.31.11.1سلع وخدمات منزلية
16.10.00.60.31.61.41.7النقل واالتصاالت

4.70.10.40.12.51.71.7تعليم ورعاية صحية
0.42.71.81.8-9.90.00.2سلع وخدمات أخرى

81.00.00.20.22.01.41.5املؤشر األساس 1
100.00.10.20.22.81.92.1املؤشر العام

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ـ بنك الكويت الوطني
1 ـ يستثني املواد الغذائية واملشروبات والتبغ

.. والبنك يوفر لعمالئه حتويل األموال 
مجانًا ألي مكان في العالم

يوفر بنك الكويت الوطني جلميع عمالئه املقيمني في الكويت خدمة حتويل 
األموال مجانا إلى أي مكان في العالم. وقد بدأ البنك الوطني في تفعيل هذه 

اخلدمة مؤخرا في إطار حملة »وطنك أقرب مع الوطني« لتحويل األموال 
مجانا الى الوطن األم بكل سهولة وأمان. وينفرد البنك الوطني في تقدمي 

هذه اخلدمة ذات القيمة املضافة من دون دفع أي رسوم في إطار مجموعة 
متكاملة من احللول واخلدمات املصرفية 

الفريدة واملميزة التي يوفرها البنك الوطني 
حصريا لعمالئه املقيمني. لقد أصبح حتويل 
األموال في غاية السهولة مع البنك الوطني. 

شوتتميز هذه اخلدمة بالسهولة واملرونة 
حيث إنه بإمكان عمالء البنك الوطني 

االستفادة منها من خالل اختيار حساب 
واحد لتحويل األموال إليه في وطنهم األم 
لدى أي من فروع البنك الوطني املنتشرة 
في العالم، أو لدى أي بنك آخر في الدول 

التي ال يتواجد فيها البنك الوطني. وتأتي هذه اخلدمة في إطار حرص البنك 
الوطني على تقدمي احللول املبتكرة ملكافأة عمالئه وتوفير األفضل خلدمتهم 
من خالل شبكة فروعه املنتشرة في أربع قارات حول العالم. وميكن لعمالء 

البنك الوطني أن يحولوا األموال مجانا إلى حسابهم لدى فروع البنك 
الوطني في مصر ولبنان واألردن والعراق والبحرين وقطر والسعودية 

وفرنسا وسويسرا وتركيا وبريطانيا والواليات املتحدة األميركية.

الكويت الدولي بحيث أصبحت 
صرحا كبيرا مشرفا للكويت، 
ومبواصفات ترقى الى مصاف 
املعايير األكثر تطورا وتنظيما، 
لتحوز أعلـــى درجات الرضا 
مـــن عمالئهـــا فـــي الكويت 

وخارجها.
وأشارت الى ان الشركة لن 
تدخر جهدا في االستثمار في 
املجاالت التي من شأنها دعم 
عمالئنا على جميع األصعدة 
بحيث نكون دائما وأبدا عند 
حســـن ظنهم، مشيرة الى ان 
شركة معرض الكويت الدولي 
شهدت تنظيم وإقامة أكثر من 
60 معرضا وفعالية حتى نهاية 
شهر نوفمبر املاضي 2012، في 
حني يبلغ عدد املعارض التي 
تتم اقامتهـــا وتنظيمها على 
أرض املعارض مبشرف اكثر 
من 66 معرضا سنويا تتوزع 
بني معرض متخصص وآخر 

استهالكي.
وفيمـــا يخـــص جـــدول 
املعـــارض لشـــهر  تنظيـــم 
الدهيم  ديسمبر 2012 كشفت 
عن ان شهر ديسمبر اجلاري 
يواكب مجموعة من األنشطة 
االســـتهالكية واالجتماعيـــة 
الشبابية والتجارية، بلغت اكثر 
من 9 معارض منها معارض 
تنظم من قبل شركة معرض 
الكويت الدولي وأخرى تنظم 
من قبل منظمـــني آخرين في 

الكويت أو من خارجها.
ولفتت الدهيم الى ان هذا 
املوسم يشهد ارتفاعا في وتيرة 
الشـــراء لتلبية مســـتلزمات 
األعياد واالكسسوارات والهدايا 
العائلية والشخصية، ويأتي 
على رأس هذه املعارض التي 
تنظمها وتقيمها الشركة معرض 
»الغذاء واألواني املنزلية« في 
الفترة من 20 الى 29 ديسمبر 
2012، ومعرض »نهاية العام« 
في الفتـــرة مـــن 27 الى 29 

ديسمبر 2012.
الدهيم ان تلقى  وتوقعت 
هذه املعارض إقباال كبيرا، إذ 
تشارك فيها شركات وممثلون 
لـــوكالء منتجات مـــن بلدان 
مختلفة محليا وإقليميا ودوليا، 
متثل مصر ولبنان وسورية 
والسعودية واألردن واليمن 
والبحريـــن وتركيا وتونس 
واملغرب والصني، وباكستان 
الكويت  الى  والهند، اضافـــة 

وغيرها من الدول.
الـــى ان هناك  وأشـــارت 
معارض أخرى في شهر ديسمبر 
اجلاري تنظم من قبل جهات 
محليـــة أو مختصة بتنظيم 
املعارض، حيث اقيم »امللتقى 
الكويتي التطوعي« في الفترة 

دعت الستثمار املرافق وصاالت العرض اجلديدة

الدهيم: »معرض الكويت« تنظم
أكثر من 66 معرضًا سنويًا

من 5 وحتى 7 ديسمبر اجلاري، 
وهناك »معرض التسوق الدولي 
األول« االستهالكي في الفترة 
من 5 الى 15 ديســـمبر 2012، 
وهناك ســـباق الكارتينج في 
الفترة من 14 الى 15 ديسمبر 
2012 في مواقف السيارات 4، 
كما سيقام »معرض الضيافة 
والتراث اخلليجي الشبابي« 
الشبابية،  وهو من املعارض 
والذي سيعقد في الفترة من 
19 الى 22 ديسمبر 2012، في 
القاعـــة 7 املجددة كليا، حيث 
يعـــد من املعـــارض التراثية 
والثقافية الشبابية اخلليجية، 
كما ســـيقام ايضـــا معرض 
الفترة  الشـــتوية في  األزياء 
من 20 الى 29 ديسمبر 2012، 
وهناك معرض شبابي آخر يقام 
حتت مسمى »معرض بالكويت 
نويت وبديت« في الفترة من 
26 الى 29 ديســـمبر 2012 في 
القاعـــة 7، وهنـــاك »معرض 
التجاري«  العاملي  بنغالديش 
الذي سيقام في الفترة من 27 
الى 29 ديسمبر 2012 في القاعة 
6 ويشـــارك فيه أكثر من 130 

عارضا من خارج الكويت.
ان الشركة  الدهيم  وأكدت 
على استعداد دائم لالضطالع 
مبسؤولياتها ومتابعة القيام 
بدورهـــا علـــى أكمـــل وجه 
واســـتمرار مسيرتها في دعم 
هذا الصـــرح الوطني املميز، 
وحترص على ان يرافق فترة 
إقامة هـــذه املعارض كالعادة 
حمـــالت إعالنيـــة كبرى في 
الصحـــف احملليـــة واإلذاعة 
والتلفزيون والسينما، اضافة 
الى اإلعالنات اخلارجية، مجددة 
حرص معرض الكويت الدولي 
على إيالء املزيد من االهتمام 
للمعارض الشبابية بصفتهم 
نواة الغد والركيزة األساسية 

لتقدم وتنمية املجتمع.

التنفيذية  املديـــرة  أكدت 
للتسويق واملبيعات بشركة 
معرض الكويت الدولي باسمة 
الدهيم، أن الشركة ماضية في 
تنفيذ اخلطة اإلســـتراتيجية 
املوضوعة واملعلنة بتحويل 
أرض املعـــارض الدولية الى 
مركز جاذب للمعارض احمللية 
واإلقليمية والدولية، مشيرة الى 
ان لدى شركة معرض الكويت 
الدولي رؤية واضحة وتسير 
وفق اخلطة اإلســـتراتيجية 
املوضوعة والتي تأتي تنفيذا 
الســـمو  لتوجيهات صاحب 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
الى مركز  الكويـــت  بتحويل 

جتاري نابض في املنطقة.
فـــي  الدهيـــم  واضافـــت 
تصريح صحافي: نسير قدما 
وبخطى ثابتـــة وفق اخلطة 
التوســـعية املوضوعة وعلى 
مراحل متعددة، حيث حترص 
شركتنا عبر سعيها املتواصل 
التكامـــل في جميع  لتحقيق 
املجاالت ومنها االستثمار في 
تطوير البنى التحتية، كاشفة 
عن خطط جديدة لتوســـعة 
وتنظيـــم جميع مرافق أرض 
املعارض من مداخل ومخارج 
وتشمل توسعة وتنظيم مواقف 
السيارات داخل أرض املعارض 
باســـتغالل أراضـــي الفضاء 
احمليطـــة بصـــاالت العرض 
االستغالل األمثل لزيادة السعة 
االستيعابية لهذه املواقف مما 
انتقال ضيوف وزوار  يسهل 
معارضنا ويجعل حركة مرور 
السيارات أكثر تنظيما ومرونة 

من ذي قبل.
وأشارت الدهيم الى انتهاء 
أعمال التحديث والصيانة التي 
شملت املرافق والبنى التحتية 
وصالتي العرض 5 و6 وصالة 
7 املجـــددة كليا، موضحة ان 
تسليم هذه الصاالت في هذا 
انتهاء  السنة قبل  الوقت من 
عام 2012 جاء كما هو مخطط 
له، داعية الى االستغالل األمثل 
لهذه املرافق خاصة قاعة كبار 
الزوار في الصالة )8(، وقاعة 
املؤمترات فـــي الدور العلوي 
من هذه الصالة، وهي عبارة 
عن مدرج ومسرح حديث تبلغ 
أمتار مربعة،  مســـاحته 410 
ويتسع الى 250 مقعدا قابلة الى 
الزيادة، والقاعة مزودة بأحدث 
شاشـــات العرض ووســـائل 
اإليضـــاح الالزمـــة لتقـــدمي 
العروض وعقـــد اجلمعيات 
العمومية للشركات وتنظيم 

املؤمترات وخالفها.
واضافت الدهيم ان تدشني 
هذه الصاالت ميثل نقلة نوعية 
باسمة الدهيمجديدة وبامتياز لشركة معرض 

كشــــف ســــفير اســــبانيا في 
الكويت أنخل لوسادا عن مواصله 
مســــاعيه لتعزيــــز التعاون بني 
الكويت واســــبانيا فــــي مختلف 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية في إطار توجيهات 
القيــــادة السياســــية للبلديــــن 
وخصوصا عقب الزيارات املتبادلة 
املكثفــــة التــــي شــــهدتها الفترة 

االخيرة.
وقال لوسادا في مؤمتر صحافي 
دعت اليه اخلطوط اجلوية التركية 
بحضور املدير االقليمي للخطوط 
اجلويــــة التركية في الكويت آدم 
جيــــالن وعدد كبيــــر من وكاالت 
الســــياحة والســــفر في اسبانيا 
والكويت ان التعاون الســــياحي 
بني مملكة اسبانيا والدول العربية 
والسيما الكويت شهد تناميا واضحا 
خالل الســــنوات القليلة املاضية 
في خطوة تهدف الى فتح أبواب 
األندلس أمام املزيد من الســــياح 
الكويت  القادمني من  واملسافرين 
واملنطقة وذلك للتعرف على أشهر 
املعالــــم الســــياحية والتاريخية 

باملنطقة.
وأشار لوسادا الى أن اجلهات 
السياحية في اسبانيا تسعى الى 
زيــــادة عدد الســــياح الكويتيني 
القادمني الى اسبانيا من نحو 16 
ألف سائح حاليا الى أكثر من 19 
ألف سائح العام املقبل 2013 وذلك 
بالتعاون مــــع اخلطوط اجلوية 
التركية التي تقوم بتشغيل رحالتها 
اليومية من الكويت الى مدينة ملقا 
االسبانية عبر مطار اسطنبول، 
مشــــيرا الى ان السفارة أصدرت 
أكثر من 14 ألف تأشــــيرة دخول 
خالل العام املاضي، وفي املقابل بدأ 
عدد كبير من االسبان في االجتاه 
للعمل في الكويت في مجاالت عدة 

مثل الهندسة وغيرها.
وتوقع املزيــــد من التحركات 
اجلادة لفتح باب االستثمار الكويتي 
داخل اسبانيا من خالل الزيارات 
املتبادلة للوفود التجارية ورجال 
االعمال للعودة الى العصر الذهبي 
لالســــتثمار الكويتي في اسبانيا 
في فتــــرة الثمانينيات الســــيما 
بعــــد توقيع اتفاقيات تشــــجيع 
االســــتثمار وحمايــــة االزدواج 
الضريبي خصوصا ان االقتصاد 
االسباني في تصاعد مستمر، كما 
ان الشركات االسبانية حصلت على 
عقود مهمة في الكويت في مجاالت 
اإلنشاءات الهندسية والتكنولوجيا 
باإلضافة إلى توافر ماركات اسبانية 
عاملية في األســــواق احمللية مثل 
زارا وماســــيمو دوتي وبرشــــكا 
وأزاديــــا، واتش أنــــد أم وماجنو 
والتي يتم تصميم وتنفيذ أزيائها 
في اسبانيا إضافة إلى املنتجات 
االســــبانية األخرى املوجودة في 
األسواق مثل الزيوت واملأكوالت 
واملياه وغيرها والتي ساهمت في 
زيادة حجم التبادل التجاري بني 

من الفنــــادق واملعالم التاريخية 
والطبيعة اخلالبة واملزارات املهمة 
مثل متحف السيارات القدمية وبيت 
ومتحف الرسام الشهير وابن ملقا 
البار بابلو بيكاسو. وتعتبر قصور 
احلمراء في مدينة غرناطة املعلم 
السياحي األول ويزيد عدد مرتاديها 

على ثالثة ماليني سائح سنويا.
من جهته اشار املدير االقليمي 
للخطــــوط اجلويــــة التركية في 
الكويت آدم جيالن الى أن اخلطوط 
اجلوية التركية ترصد منوا كبيرا 
في الطلب على رحالتها من الكويت 
بشــــكل خاص ومنطقة اخلليج 
بشــــكل عام، حيث نقلت الشركة 
نحــــو 130 ألف راكب من الكويت 
خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر 
2012 منها نحو 70 ألف راكب الى 
تركيا ونحــــو 60 ألف راكب الى 

وجهات أخرى.
وكشف جيالن عن ان اخلطوط 
التركيــــة جنحــــت بالتعاون مع 
السياحة االسبانية في نقل أكثر من 
50% من إجمالي السياح الكويتيني 
الى اسبانيا مبعدل 7  املسافرين 
آالف راكب خالل التســــعة أشهر 
االولى من العام احلالي 2012 وذلك 
الى 5 مدن رئيسية هي ملقا ومدريد 
وبرشلونة وڤالينسيا وبلباو منهم 
3500 فقط الى مدينة ملقا مبقاطعة 
االندلس اجلنوبية عبر رحالتها 

اليومية من اسطنبول.
وأشار جيالن الى ان اخلطوط 
التركية تنقل نحو 35 مليون راكب 
ســــنويا بخدمة 213 وجهة عاملية 
منها 85 وجهة في أوروبا و31 اخرى 
في الشرق االوسط، كما بلغ عدد 
الطائرات في اسطول الشركة نحو 

200 طائرة.
من جهته أشار مدير التسويق 
للخطــــوط اجلويــــة التركية في 
الكويت محمد فاحت درماز الى أن 
اخلطــــوط التركية حازت جائزة 
»أفضل طيران في أوروبا« من قبل 
»ســــكايتراكس«، كما انها شركة 
الطيران الوحيدة في العالم احلائزة 
تصنيفا ال يقــــل عن أربع جنوم 
جلميع الدرجات التي تشغلها في 
السفر، وقد مت التصويت لها كثاني 
أفضل جودة وجبات مقدمة على 
الدرجة السياحية في العالم إضافة 
الى انها حصدت جائزة »الرائدة 
عامليا في النقل اجلوي« لعام 2010 
»اير ترانسبورت وورلدز ماركت 

ليدر«.
وأضاف أن اخلطوط اجلوية 
التركية الراعي الرسمي لعدد من 
الفرق الرياضية مثل مانشســــتر 
يونايتد ونادي برشلونة وغيرها 
من النــــوادي الرياضية التركية. 
ويعد العب كرة الســــلة الشهير 
كوبي براينت والعبة كرة التنس 
الدمناركية كارولــــني فوزنياكي 
التركية في  ســــفراء للخطــــوط 

الدعايات التلفزيونية.
محمود فاروق  ٭

اندلوسيا.
وأضاف أن في اســــبانيا جتد 
الترحيب في كل مكان، خصوصا 
انها بلد يعتمــــد جانب كبير من 
القومــــي اإلجمالي على  ناجتــــه 
الســــياحة وتعمل أعداد ضخمة 
وهائلــــة مــــن أبناء شــــعبه في 
مجاالت السياحة والسفر والفندقة 

واخلدمات واملطاعم وغيرها.
وفيما يتعلق بالتعاون العلمي 
قال ان هنــــاك الكثير من الطلبة 
الكويتيــــني الذين يدرســــون في 
اللغة  اسبانيا سواء في مجاالت 
أو العلوم اإلنسانية، مشيرا الى 
عمق العالقات االسبانيةـ  الكويتية 
والذي ظهــــر خالل زيــــارة ملك 
اســــبانيا للكويت على رأس وفد 
رفيع املستوى، باإلضافة إلى زيارة 
وفد فريق ريــــال مدريد للكويت 
برعاية سامية من صاحب السمو 

األمير في يونيو املاضي.
الى أن منطقة  وأشار لوسادا 
التي تقع في جنوب  أندلوســــيا 
اسبانيا تنتشر بها شبكة هائلة 

الكويت واســــبانيا الى نحو 200 
مليون دوالر.

وأشار لوسادا الى أن اسبانيا 
تعــــد من أكثــــر دول العالم جذبا 
للسياح، اذ تستقطب 75 مليون 
ســــائح يتدفقون اليها من جميع 
أنحاء العالم لالستمتاع بشمسها 
الدافئة وشواطئها وأريافها ومعاملها 
الثقافية والتاريخية، فيما يركز 
السياح اخلليجيون على االندلس 

وحضارتها.
وأضــــاف أن مملكة اســــبانيا 
تضــــم 50 مقاطعة ونحو خمس 
عشرة منطقة أو إقليما يطلق اسم 
األندلس علــــى اإلقليم الواقع في 
أقصى اجلنوب واملمتد على طول 
ساحل البحر املتوسط وصوال إلى 
شاطئ األطلســــي ويضم اإلقليم 
كل املدن املعروفة تاريخيا باسم 
األندلس، وهي: ملقــــا، غرناطة، 
املرية، قادس،  اشبيلية، قرطبة، 
أو  جيان، وغيرها، وتعتبر ملقا 
Malaga هــــي العاصمة التجارية 
لألندلس أو ما يسمي باالسبانية 

)سعود سالم( السفير اإلسباني متوسطا آدم جيالن الى اليمني ومحمد درماز إلى اليسار 

جانب من احلضور 

بالده تستقطب 75 مليون سائح سنويًا من مختلف دول العالم منهم 16 ألف كويتي

السفير اإلسباني: حتالف مع »التركية« لزيادة سياح الكويت في 2013

آدم جيالن:
اخلطوط التركية 

نقلت نحو
7 آالف راكب
خالل 9 شهور

من الكويت إلى ملقا 
ومدريد وبرشلونة 

وڤالينسيا وبلباو
عبر أسطنبول


