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«املتحد» يرعى دورة التدريب الربيعية 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية

األهلــي  البنــك  أعلــن 
املتحــد عــن رعايــة الدورة 
التدريبية الربيعية الرابعة 
والثالثني التي ينظمها معهد 
الكويــت لألبحــاث العلمية 
لطــالب املرحلة املتوســطة 
واجلامعات، بهدف توجيههم 
نحو ممارسة البحث العلمي 
وربطهم باملوضوعات العلمية 
النظــر  علــى  وتعوديهــم 
للموضوعــات املختلفة من 
منظــور علمي، ومســاعدة 
الشباب على معرفة القواعد 

األساسية إلجراء البحوث العلمية، وكيفية 
تطبيق هذه البحوث فــي احلياة الواقعية، 
ويستمر البرنامج التدريبي في الفترة ما بني 
٢٢ من شهر يناير اجلاري و٢ من فبراير املقبل.

وتهدف الدورة التدريبية إلى مناقشة عدد 
من املواضيع العمليــة املختلفة مع الطالب 
في جو من الثقة واإلحســاس باملســؤولية 
من جانبهــم، حيث يتاح فــي نهاية الدورة 
قيــام مجموعة من الطالب بإلقاء محاضرة، 
كما تتضمن الدورة إجراء عدد من التجارب 
العلمية البسيطة، واستنباط املالحظات املهمة 

من هذه التجارب.
وتعليقــا على هذه الرعايــة، قالت فاتن 
التميمي رئيس إدارة االتصال املؤسسي في 
البنك األهلي املتحد: سعداء بإتاحة الفرصة 
لنا لرعاية هذه الدورة التدريبية التي تسهم 
في بث حب العلم وتنمية القدرة على ممارسة 

البحث العلمي بني أبنائنا من طالب املدارس 
الثانوية واجلامعات، ليكون لنا دور في إعداد 
علماء املستقبل من أبناء الكويت احلبيبة.

وأضافت ان «املتحد» ال يتوانى في تقدمي 
الدعم واملســاندة للشــباب في كل املجاالت، 
ودون شك أن تدريبهم على ممارسة البحث 
العلمي له أهمية خاصة من جانبنا لتجديد 
وتأكيد التزامنا في دعم جيل جديد يقبل على 

البحث العلمي ويؤمن بأهميته.
وأكدت التميمــي ان اإلقبال امللحوظ من 
الطالب على املشــاركة في هــذه الدورة هو 
تأكيــد ألهميتها في بناء العنصر البشــري 
على أســس علمية ســليمة، ودعت الطالب 
إلى مواصلة املسيرة العلمية واضعني نصب 
أعينهــم أنهم الثروة احلقيقية للبالد وأنهم 
الضمانة األكيدة لتحقيق مكانة متقدمة للوطن 

وحتقيق ما يصبو إليه.

صورة جماعية للطالب في الدورة برعاية «املتحد»

KIB يختتم مشاركته في معرض «وظيفتي»
شارك بنك الكويت الدولي 
(KIB) مؤخــرا فــي معرض 
املخصــص  «وظيفتــي»، 
الستقطاب املواهب الكويتية، 
تأكيدا علــى دوره املجتمعي 
في دعــم الطاقات الشــبابية 
الوطنيــة، وصقــل مهاراتهم 
في سوق العمل ضمن القطاع 
اخلاص، وفي املجال املصرفي 

على وجه التحديد.
وبهــذه املناســبة، صرح 
مدير عام إدارة املوارد البشرية 
الدارمــي:  فــي KIB، فــراس 
يولــي البنك اهتمامــا كبيرا 

بتنمية الكوادر الوطنية من 
الشباب، من خالل توفير فرص 
العمل املناســبة لهــم، والتي 
تبرز دورهم فــي دفع النمو 
املســتدام لبالدهم، وبدورنا 
نحرص دائما على تقدمي برامج 
تدريبيــة متكاملة، تعزز من 
قدراتهم وحتســن من أدائهم 
الوظيفي واملهني، فال شك أنهم 
حجر األساس لنجاح وتطور 
أي مؤسسة بامتداد مسيرتها، 
مشيرا إلى استقبال موظفي 
KIB طــوال فتــرة املعــرض 
للجمهــور، حيث قــام فريق 

KIB بــدوره املجتمعــي فــي 
املشــاركة بصورة دورية في 
مثــل هــذه الفعاليــات، التي 
تهدف إلى تشــجيع األجيال 
القادمــة على االنخــراط في 
العمــل في القطــاع اخلاص، 
ومنحهم الثقة في الشــركات 
واملؤسســات احملليــة فــي 
احتضانهــا لهــم وملواهبهم، 
الفتــا فــي ختــام تصريحه، 
إلى إمكانية ارســال الســير 
الذاتيــة للمهتمني بالعمل في 
KIB، على البريد االلكتروني 
.(recruitment@kib.com.kw)

البنك بتســلم السير الذاتية 
للزوار، وتقدمي شرح مبسط 
لهم حــول اجلوانب املختلفة 
للعمل في القطــاع املصرفي 
في الكويت، واخلبرة املالية 
واالقتصاديــة الكبيــرة التي 
يقدمها هذا املجــال للعاملني 
فيه، ذلك مع توضيح متطلبات 
KIB وبيئة العمل الداخلية لدى

بشكل خاص، واملهارات التي 
حتتاج إليها كل إدارة فيه.

كما أشاد الدارمي بالنجاح 
الــذي حققــه هــذا املعرض، 
مقارنــة بغيره، مؤكدا التزام 

فراس الدارمي

منذ انخفاض أسعار النفط عام ٢٠١٤
أصبح لدينا عجز في امليزانية وبدأت 
احلكومة تفكر في حلول لهذه املشكلة، 
حيــث بدأت في اســتنفاد صندوق 
االحتياطي ومن ثم صندوق األجيال 
القادمة وفكرت باالستدانة، ولكن كل 
هذه حلول مؤقتة ولن حتل املشكلة، 
حيث تعتمد الكويت في إيراداتها على 
النفط فقط مع أن هناك استثمارات 

حكومية داخل  الكويت وخارجها.
وقد مت طرح حلول ملصادر دخل 
بديلة، منهــا أن يكون لديها صناعة 
وسياحة، واستثمار أجنبي مباشر، 
وإصالح اقتصادي، لكن حتتاج إلى 
قرار ســريع وجاد يجب أن يطبق، 
الهدر احلكومي  وعليها أن توقــف 
والفســاد املالي وتنفيــذ مالحظات 
وتوصيات ديوان احملاســبة مع أن 
هناك دوال في اخلليج العربي بدأت 
مبصادر دخل إضافية، فعلى سبيل 
املثال، السعودية لديها صناعة وزراعة 
ومواســم العمرة واحلج والسياحة، 
لديها االستثمار األجنبي  واإلمارات 
والســياحة، وســلطنة عمان لديها 

الصناعة والزراعة والسياحة.

لديها مزايــا كثيرة  والكويــت 
وقادرة علــى أن تصبح مركزا ماليا 
وجتاريــا واســتثماريا ولكن ليس 
هنــاك قــرار وتنفيذ جــاد وهناك 
هيئة عامة لالستثمار خارج الكويت 
ولديها الكثير من ملكية ومســاهمة 
في شركات وعقارات وأسهم عليها 
تنميتهــا وتطويرها واحلفاظ عليها 

جللب إيرادات لها.
وأيضــا ميكن للكويــت تقليل 
مصاريف وهدر احلكومة، وكذلك تقليل 
تكلفة دعم الكهرباء باستخدام الطاقة 

البديلة من هواء وشمس ومياه البحر 
وتطوير موانئهــا وجزرها وغيرها 
من مصادر، ولكن األهم وقف الهدر 
احلكومي والفســاد املالي وسرقات 
املال العام التي وصلت إلى مليارات، 
وذلك حتى تتمكن من الصرف على 
مشــاريعها وتطوير البنية التحتية 
وعند فرض الضريبة وتطبيقها في 
الكويت احرصوا على مراعاة أسعار 
الســلع واخلدمات وضبطها حتى ال 
يقع دفع الضريبة من جيب املواطن 

بطريقة غير مباشرة.

الروســية  وحاليا وبعد احلرب 
وأوكرانيــا زاد الطلــب على النفط 
والغاز وبدأت ترتفع أسعارها وهذه 
أنقذت عجز ميزانية الكويت وأصبح 
لديها فائض، ولكن هل متت مناقشة 
هــذه املواضيع وطرحها في مجلس 
األمة؟ لألسف ال، فما رأيناه وسمعناه 
فقط كثرة األسئلة واملطالب الشعبية 
واملالية، مما أدى إلى أزمة بني احلكومة 

واملجلس.
ونصيحتي ملجلــس األمة منح 
احلكومــة وقتا وفرصــة للرد على 
أسئلتكم واستفساراتكم ومطالبكم 
ووضع أولويات تعزز ميزانية الكويت 
وإيراداتها وحتافظ عليها حتى تتمكن 
من دراسة ومناقشة مطالبكم املالية 
وكذلك عليكم بالتركيز على محاربة 
الفساد وحل مشكلة التركيبة السكانية 
وجتار اإلقامات، وهناك أولويات كانت 
احلكومة متفقة معكــم عليها وهي 
حتقيق عدالة الرواتب وزيادة املعاشات 
التقاعدية ودخول ربة البيت الكويتية 
في تأمني «عافية» والصحة واإلسكان 
وإن شــاء اهللا نرى هذا في جلسات 

مجلس األمة وجلانها املقبلة.

املستشار الكويتي

أين مصادر الدخل البديلة 
والطاقة املتجددة؟

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«املصارف» يعلن عطلة البنوك في اإلسراء واملعراج واألعياد الوطنية
قالت مديرة العالقات العامة والتواصل 
املؤسسي في احتاد مصارف الكويت شيخة 
العيسى ان البنوك احمللية ستعطل أعمالها 
يوم األحد املوافق ١٩ فبراير املقبل باعتباره 
يوم راحة، واعتبار يوم السبت املوافق ١٨

فبراير عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك 
أعمالها يوم االثنني املوافق ٢٠ فبراير، وذلك 
مبناسبة حلول ذكرى اإلسراء واملعراج للعام 

الهجري ١٤٤٤ هجرية.

وأضافت العيسى في بيان صحافي انه 
مبناســبة قرب حلول العيد الوطني ويوم 
التحرير ستعطل البنوك أعمالها يوم األحد 
واالثنني املوافقني ٢٦ و٢٧ فبراير ٢٠٢٣ مع 
اعتبار يوم السبت املوافق ٢٥ فبراير يوم 
عطلة رسمية، واعتبار يوم االثنني املوافق 
٢٧ فبراير يوم راحة، على أن يســتأنف 
الدوام الرسمي يوم الثالثاء املوافق ٢٨ فبراير 
٢٠٢٣ وذلك بناء على التعميم الصادر من 

بنك الكويت املركزي بهذا الشأن.
وينتهز احتاد مصــارف الكويت هذه 
املناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات 
إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، وولي 
عهده األمني ســمو الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، وشعب 

الكويت وجميع عمالء البنوك الكرام.
شيخة العيسى

«Tالدخان: «الكويتية» استحوذت على مبنى ركاب «٤
طارق عرابي

كشــف رئيــس مجلس 
إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية علــي الدخان عن 
اســتحواذ «الكويتية» على 
مبنــى الركاب رقم ٤ مبطار 
الكويت الدولي، والذي كانت 
تســتأجره مقابــل مليــون 
دينار ســنويا، األمــر الذي 
من شأنه أن ينعكس إيجابا 
على أرباح الشــركة اعتبارا 
مــن العام املقبل ويعزز من 

أدائها التشغيلي.
الدخــان خالل  وأعــرب 
الــذي  املؤمتــر الصحافــي 
عقدته الشركة صباح أمس، 
بحضور الرئيس التنفيذي 
معن رزوقي وعدد من أعضاء 
مجلــس اإلدارة، عــن فخر 
«الكويتية» باإلجنازات التي 
قامت بها خالل العام املاضي 
بســواعد وجهــود أبنائهــا 
املخلصني بكل دوائر الشركة 
التشغيلية واملساندة، حيث 
ظهــر ذلك جليا فــي نتائج 
أعمال الشركة التي سنقرأها 

على مسامعكم الكرمية.
وأشار في هذا الصدد إلى 
حتقيق الشركة ارتفاعا في 
إيراداتها بنسبة ١٠٪ في عام 
٢٠٢٢ مقارنــة بالعام ٢٠١٩

و١١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١، 
فيما حتسن هامش الربحية 
إلى ٤٠٪ فــي ٢٠٢٢ مقارنة 
بـــ ٢٠١٩ وإلــى ٣٧٪ مقارنة 
بالعام ٢٠٢١، كما منت حركة 
املسافرين في مبنى الركاب 
رقم ٤ بنسبة ٢٦٪ في العام 
٢٠٢٢ مقارنــة بالعام ٢٠١٩
وإلــى ٢٢٩٪ مقارنة بالعام 

.٢٠٢١
ومضى الدخان يقول ان 
الشركة تسلمت العام احلالي 

بشــكل فعــال فــي تطوير 
منظومتها بالكامل وحتسني 
عملياتها التشغيلية لتجعلها 
في مصاف شركات الطيران.
اخلطــط  وحــول 
املســتقبلية للشــركة، قال 
الدخــان: «طموحنــا كبير 
للعــام املقبل، حيث نتوقع 
منوا في حركة املســافرين 
مبا يقارب ٤٫٥ ماليني راكب 
وزيادة عمليات التشغيل مبا 
يفوق  ٣٠٪، كما ستتســلم 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
طائرتــني من نوع ايرباص 
A٣٢٠NEO باإلضافــة إلــى 
ذلك ستطلق الشركة ألول 
مرة مدنا جديدة وهي أثينا 
وأنطاليا والطائف والقصيم 
والعال وبرشلونة وبودابست 
وبرلني، فضال عن أنها تسعى 
إلى حتقيق التزام مبواعيد 
إقالع الرحــالت لتصل إلى 

.«٪٩٠
الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
التنفيذي لشركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية معن رزوقي 
أن عــدد العمليات في ٢٠٢٢

كان أقل من العام ٢٠١٩ بنسبة 

٣٠٪، علما أن العام ٢٠١٩ كان 
عاما تشغيليا كامال، فضال 
عن أنه عام الذروة في عالم 
الطيــران، حيث اســتمرت 
الشــركة فــي طريقها نحو 
تقليص اخلسائر واقتناص 
الفــرص، علــى الرغــم من 
ارتفاع سعر الوقود بنسبة 
٣٠٪ في العام احلالي، مبينا 
أن طائــرات الـ «NEO» التي 
تنتظرها الشركة متتاز بأنها 
تقلل مصاريف الوقود ١٥٪ 
مقارنة بالطائرات احلالية.

ارتفــاع  ان  وأضــاف 
أسعار الفائدة من ١٫٥٪ إلى 
٤٪، كان له أثر ســلبي على 
تكلفة اخلدمات التي حتصل 
عليها الشركة، حيث ارتفعت 
التشغيلية  تكلفة اخلدمات 
وخدمــات الصيانــة وقطع 
الغيــار، لكــن ذلــك كلــه ال 
مينع اســتمرار الشركة في 
سياسة الوصول إلى نقطة 
التعــادل في ٢٠٢٤، ومن ثم 
إلــى اإليجابية في  التحول 
٢٠٢٥، وذلك على الرغم من 
التأخير في تسلم الطائرات 
اجلديدة مبتوســط ٤ إلى ٦

أشهر، ما قد يلعب دورا كبيرا 
في تغيير بعض املعطيات.

واشــار إلى أن الشــركة 
تعمــل حاليــا علــى إعــداد 
إســتراتيجيتها لعام ٢٠٣٠، 
علــى أن يتــم االنتهــاء من 
ذلك خالل الربــع األول من 
العام احلالي، كاشفا عن أنها 
باعــت إحــدى طائراتها من 
نوع «بوينغ ٧٧٧» وستذهب 
ملالكها اجلديد خالل أقل من 
شــهر، كمــا أن «الكويتية» 
لديها عرض لبيع ٣ طائرات 
من طــراز «إيرباص ٣٤٠»، 
متوقعا أن يتم بيعها بحلول 

منتصف الصيف املقبل.

١٠٪ زيادة بإيراداتها التشغيلية في ٢٠٢٢

٣ طائرات جديــدة، واحدة 
ايرباص A٣٢٠NEO وطائرتني 
ايربــاص A٣٣٠NEO، كمــا 
قامت بإطالق وجهات جديدة 
مثــل مانشســتر ومدريــد 
والدار البيضاء وطرابزون 
وميكانــوس وكواالملبــور 
وحيــدر آبــاد، فيما حققت 
التزاما بانضبــاط مواعيد 
إقالع الرحالت بنسبة ٨٦٪ 
فــي العــام ٢٠٢٢، ليحقــق 
الطائــر األزرق فــي هــذا 
اجلانــب املركــز الثالث في 
الشــرق األوســط وشمال 
الكــم  أن  أفريقيــا، مبينــا 
األكبر من الطائرات اجلديدة 
ستتسلمها الشركة في ٢٠٢٤.

ولفت الدخان إلى دخول 
الشــركة حقبة جديدة من 
تطوير أســطولها، وتنوع 
خدماتها، وتوســيع شبكة 
خطوطها مبا يتناســب مع 
رؤيتهــا وطموحاتهــا فــي 
حتقيق أهدافهــا وخططها 
للســنوات املقبلة، لتواكب 
بذلــك أحدث ما يقدمه عالم 
الطيــران مــن تكنولوجيا 
وتقنيــات حديثة تســاهم 

علي الدخان ومعن رزوقي خالل املؤمتر الصحافي           (ريليش كومار)

١٣٠ مليون دينار تكلفة الوقود السنوية
أكد علي الدخان تقلص خســائر 
«الكويتية» إلى ٥٥ مليون دينار في 
٢٠٢٢، وذلك بعد أن وصلت اخلسائر 
إلــى ١٠٧ ماليني دينــار في ٢٠١٩، ما 
يعني حتقيق قفزة خالل سنة ويعتبر 
إجنازا لكل من يعمل في الشركة، الفتا 

إلى أن العام احلالي شهد ارتفاعا في 
أسعار الوقود، بحيث أصبحت تكلفة 
الوقود على الشــركة تصل إلى ١٣٠

مليون دينار سنويا.
وأضــاف أن احلكومــة مازالــت 
تعامــل احلكومــة على أنها شــركة 

جتارية، وذلك في الوقت الذي تقدم 
فيه حكومات املنطقة الدعم لشركات 
الطيران الوطنية لديها، علما أن شركة 
اخلطــوط الكويتية هي التي رفعت 
قيمة املطار، وبالتالي يجب ان حتصل 
على خصومات أكبر لتحقق النجاح.

٣٠ ألف كويتي زاروا جورجيا آخر ٣ سنوات
علي إبراهيم 

جورجيــا  ســفير  قــال 
لــدى الكويت، كونســتانتني 
جغينطي، إن أكثر من ٣٠ألف 
كويتي زاروا جورجيا خالل 
الثــالث األخيرة،  الســنوات 
ولدينــا عالقــات جيــدة جدا 
ووديــة للغاية مــع الكويت 
علــى الصعيدين السياســي 
واالقتصــادي، وأهــم جانب 
نركــز عليه هو العالقات بني 

الشعبني.
حديث جغينطي جاء في 
تصريــح للصحافيــني على 
هامش حفــل مت تنظيمه في 
إطــار التعــاون بــني طيران 
الوطني  اجلزيــرة واملكتــب 
اجلورجــي للســياحة، فــي 
حملة تهدف للترويج للسفر 
والسياحة في جورجيا والذي 
شهد حضور نخبة من ممثلي 
وكالء السفر وشركاء الشركة. 
وزاد جغينطي «سعيدون 
جدا بهذه املبادرة التي نرحب 
بها وجميع أنــواع املبادرات 
التي من شأنها تطوير العالقات 
الوديــة القائمة بــني الكويت 
وجورجيــا، فالعالقــات بني 
الشعبني هي في غاية األهمية، 
عالوة على التعاون االقتصادي 

والتجاري».
فــرص  إلــى  وتطــرق 
االستثمار في جورجيا، مبينا 
أنها كثيرة ومن أهم قطاعاتها 
البنــاء واإلنشــاء والزراعــة 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
وغيرها من القطاعات احليوية، 

الكويتية خالل موسم الصيف 
فقط، وتخطط طيران اجلزيرة 
أيضا للبدء بتسيير خطوط 
مباشرة جديدة إلى جورجيا، 
حتديدا مدينة بتومي الساحلية 
علــى البحر األســود، والتي 
ســتكون وجهة رائعة لفصل 

الصيف». 
وأشــار إلــى أن الســياح 
الكويتيني يحبون التوجه إلى 
املناطق الساحلية على البحر 
امليت خــالل فصــل الصيف 
وأيضا إلى اجلبال وليس فقط 

إلى العاصمة تبليسي.
وكان للرحالت املباشــرة 
بني الكويــت وجورجيا دور 
محوري في تطوير العالقات، 
وطيران اجلزيرة كانت رائدة 
في إطالق هــذا اخلط، وتعد 
السياحة قطاعا حيويا ومهما 
تعزيــز العالقات، كما أن هذا 
احلفل الترويجي يظهر كيف 
ميكن للطيــران والســياحة 
التعاون بنجاح في تعزيزها، 
ويسعدني أن تكون جورجيا 

وجهة سياحية شهيرة ضمن 
الكويتيــني، ونأمل  الســياح 
أن يزورهــا املزيــد منهم في 

املستقبل. 
بدوره، قال نائب الرئيس 
لقطــاع املبيعات فــي طيران 
اجلزيرة، بهاراتان رافيندران: 
«أطلقــت طيــران اجلزيــرة 
رحالت مباشرة إلى العاصمة 
اجلورجية تبليســي في عام 
٢٠١٨ لتلبيــة الطلب املتزايد 
إلى  املباشــرة  الرحالت  على 
الســياحية  الوجهــة  هــذه 
النامية والتي كانت قد بدأت 
تستحوذ على شهرة عاملية، 
والقى هذا اخلــط جناحا من 
بني املسافرين من الكويت منذ 
ذلك احلــني، وهدفنا مواصلة 
تعزيز شراكاتنا مع الشركاء 
التجاريني ووكالء السفر عبر 
الترويج ملختلف الوجهات التي 
نخدمها، ويســعدنا التعاون 
في هذه احلملــة الترويجية 
بالتعاون مع املكتب الوطني 

اجلورجي للسياحية». 
وتشــغل طيران اجلزيرة 
رحالت مباشرة من الكويت إلى 
العاصمة تبليسي التي تنفرد 
الثقافيــة والطعام  مبعاملهــا 
املتنــوع، كما أنهــا بوابة إلى 
العديد مــن املدن األخرى في 
جورجيــا التي يجب زيارتها 
مثــل كاخيتــي وكوتايســي 
وغودوري، وتســتغرق مدة 
الرحلة ما ال يتعدى الساعتني 
والنصــف مــن الكويت، مما 
يجعلها وجهة مناسبة لقضاء 

إجازة سريعة.

«اجلزيرة» تتعاون مع «السياحة اجلورجية» للترويج للسياحة

سفير جورجيا لدى الكويت كونستانتني جغينطي

إذ تعــد جورجيا مــن أفضل 
األماكن لالستثمار فيها، بسبب 
الســهولة التــي توفرهــا، إذ 
ميكنك عمليا املباشرة بالعمل 
التجاري فــي جورجيا خالل 
يوم واحد بفضل خدمة النافذة 
الواحــدة املتوافرة في وزارة 
العــدل، كما حتتــل جورجيا 
بذلــك مرتبة من بني العشــر 
دول األوائل في سهولة القيام 

باألعمال التجارية.
وذكر أن هنالك العديد من 
الكويتيني الذين استثمروا في 
جورجيا عبر شراء العقارات 
والشقق، وغيرهم استثمروا 
بالقطــاع الزراعي، فيما طور 
إحــدى  املســتثمرين  أحــد 
األراضي وأنشأ عليها أكواخا 
ســياحية واستثمر كذلك في 

شركة سياحية خاصة به.
وزاد «يتــم تشــغيل خط 
اليوم من  جورجيا-الكويت 
قبل شركات الطيران احمللية 
على وجــه التحديــد طيران 
اجلزيرة، واخلطوط اجلوية 

الفعالية شهدت حضورا كثيفا


