
»ال������ط������ي������ران امل��������دن��������ي«: وض����ع 
اإلدارات  لتدريب  استراتيجية 

الفنية في مجال تشغيل
بحثت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية مع وفد من أكادمية 
سنغافورة للطيران التعاون املشترك بهدف مواكبة التطور العاملي في 
مجال صناعة الطيران إضافة إل��ى اإلط��اع على جتربة فريق اإلع��داد 

جلهوزية وتشغيل مبنى الركاب اجلديد )تي 4( في مطار الكويت الدولي. 
وق��ال رئيس فريق اإلع��داد جلهوزية وتشغيل مبنى الركاب )تي 4( 
املهندس عبداللطيف الفيلكاوي في تصريح صحفي أمس الثاثاء إن 
زيارة الوفد السنغافوري للمطار تهدف إلى وضع استراتيجية التدريب 
املستقبلية لادارات الفنية املتخصصة في مجال تشغيل وإدارة خدمات 

املاحة اجلوية وسامة الطيران ومباني الركاب واملشاريع املستقبلية.
وأوضح الفيلكاوي أن الزيارة تتطرق ملتابعة آخر التطورات في هذا 
القطاع عاوة على تلبية املتطلبات الدولية لترخيص العاملني في مجال 

الطيران.
وأكد أن رؤية واستراتيجية )الطيران املدني( تهدف إلى االستثمار 
بالكوادر البشرية عاوة على توفير كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تنفيذ 

وتقدمي أفضل اخلدمات في مجال النقل اجلوي.

»االم����ت����ي����از« ت���وق���ع ع���ق���د خ���دم���ات 
تزويد عمالة ب�3.1 مليون دينار

أعلنت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية عن قيام إحدى شركاتها 
التابعة واململوكة بنسبة %50.69، بتوقيع عقد خدمات تزويد عمالة 

بقيمة 3.1 مليون دينار )10.2 مليون دوالر(، وملدة 47 شهراً.
وقالت »االمتياز« في بيان للبورصة الكويتية، أمس  الثاثاء، إنه من 
قق الشركة التابعة نسبة هامش ربح تتراوح بني 3 - 5%  املتوقع أن تحُ
من قيمة العقد، موضحة بأنها نسب تقديرية غير ثابتة تتغير وفقاً ملراحل 

سير املشروع ومدة التنفيذ.
وأوضحت الشركة في البيان أن حصة »االمتياز« في الشركة التابعة 
تسب على أساسها حصة املجموعة من صافي  والبالغة %50.69 سوف تحُ

الربح وفقاً لنسبة اإلجناز املحُقدر.
كانت أرباح »االمتياز« تراجعت %49.4 في التسعة أشهر األولى من 
العام اجل��اري، لتصل إلى 17 مليون دينار؛ مقابل أرب��اح بنحو 33.75 

مليون دينار للفترة املماثلة من عام 2017.

بيع  تناقش  الغذائية  الصفاة  دانة 
20 ديسمبر اجلاري »أسماك« 

يناقش مجلس إدارة شركة دان��ة الصفاة الغذائية يوم اخلميس 20 
ديسمبر 2018، عقد بيع شركة أسماك الدانة املتحدة.

وقالت »دان��ة الصفاة« في بيان للبورصة الكويتية، أم��س  الثاثاء، 
إن مجلس اإلدارة سوف يجتمع في متام الساعة 12:45 بعد ظهر يوم 

اخلميس املحُقبل.
كانت الشركة أعلنت مطلع نوفمبر املاضي، عن موافقة مجلس اإلدارة 
باإلجماع على توصية شركة تابعة ببيع %100 في »أسماك« بقيمة 1.04 

مليون دينار.
اجلدير بالذكر تسجيل »دانة الصفاة« خسائر بقيمة 1.04 مليون دينار 
في التسعة أشهر األولى من العام اجلاري، مقابل خسائر بنحو 1.17 ألف 

دينار بنفس الفترة من عام 2017، بتراجع في اخلسائر بنسبة 11%.

م���س���اه���م���و ال���ق���اب���ض���ة امل���ص���ري���ة 
م��واد  تعديل  ُي��ق��رون  الكويتية 

بالنظام األساسي

اعتمدت اجلمعية العامة غير العادية لشركة القابضة املصرية الكويتية 
تعديل مواد بنظامها األساسي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، امس  الثاثاء، أن املواد التي 
يتضمن تعديلها هي: )21-23-24-26-40(، وذلك في ضوء التعديات 
األخيرة للقانون رقم 159 لعام1981 ، والصادرة بالقانون رقم 4 لعام 
2018. يشار إلى أن امل��واد 23، 24،  26خاصة بانعقاد مجلس اإلدارة 
بواسطة تقنيات االتصال احلديثة، واملادة 40 جلواز أن يكون الوكيل عن 

املساهم ليس مساهماً وجواز توكيل أمناء احلفظ.
وبلغت أرب��اح املصرية الكويتية في الثاثة األشهر املنتهية في 30 
سبتمبر السابق نحو 7.09 مليون دينار )23.34 مليون دوالر(، مقابل 
10.59 مليون دينار )34.87 مليون دوالر( أرباح الربع الثالث من 2017

وسجلت الشركة في التسعة األشهر األولى من العام اجلاري أرباحاً 
بقيمة 20.14 مليون دينار، مقارنة ب�21.34 مليون دينار أرباح الفترة 

املناظرة من 2017، بتراجع 6%.
وكانت القابضة املصرية الكويتية، أعلنت في وقت سابق، عن قيام 
إح��دى شركاتها التابعة بتدشني مصنع إلنتاج اخلشب املضغوط على 
مرحلتني بتكلفة استثمارية تبلغ ملياري جنيه مصري )111.6 مليون 

دوالر(.

ال����ك����وي����ت ت���ن���ف���ذ م����ش����اري����ع ط����رق 
ضخمة لتحسني البنية التحتية

قالت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب البريطانية لإلعام والنشر، إن 
الكويت تقدمت خطوات ملحوظة في تنفيذ عدة مشاريع ضخمة للطرق أوشكت 
على االنتهاء منها في إطار تخفيف حدة االزدح��ام امل��روري وتسني البنية 
التحتية للنقل. وبحسب التقرير الصادر أمس  الثاثاء، فإن مشروع طريق 
رئيسي بالكويت وهو وصلة الدوحة املرتبطة مبشروع جسر الشيخ جابر 

األحمد الصباح، قد أوشك على االنتهاء.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت أعلنت 
مطلع نوفمبر املاضي، أن نسبة اإلجن��از في مشروع وصلة الدوحة بلغت 
%97.2 في حني أن هناك سلسلة من املشاريع األخرى قد جتاوزت اجلدول 
دد. ويربط اجلسر الذي تبلغ تكلفته 16.7 مليون دينار )544.8  الزمني املحُ
مليون دوالر( وبطول 12.4 كيلومتراً، املنطقة الصناعية في الشويخ مبدينة 

الكويت مع شبه جزيرة الدوحة على اجلانب اآلخر من خليج الكويت.
ومن املتوقع االنتهاء من البناؤ الذي بدأ في أكتوبر 2007، بحلول نهاية 
العام، بحسب التقرير. وأوض��ح التقرير أن جسر الدوحة يحُعد واح��داً من 
وصلتي طريق رئيسيتني في إطار مشروع جسر الشيخ جابر األوسع نطاقاً، 
وهو واحد من أبرز مشاريع البنية التحتية البالغ عددها 74 مشروعا تت 
إشراف الهيئة العامة للطرق والنقل البري. كما سيشتمل املشروع على جسر 
بحري أطول يربط مدينة الكويت مبنطقة الصبية على اجلانب الشمالي خلليج 
الكويت، وذلك من شأنه اختصار مسافة السفر بني املوقعني من 104 كيلومتراً 
إلى 36 كيلومتراً، واختصار متوسط الوقت لسائقي السيارات من 90 دقيقة 
إلى 30 دقيقة. ونقل التقرير عن املوقع اإللكتروني »كويت جديدة 2035«، بأن 
التكلفة اإلجمالية املحُقدرة للمشروع بالكامل تبلغ 938 مليون دينار )3.1 مليار 

دوالر(، وقد اكتمل منه نحو %79 في منتصف نوفمبر املاضي.
وق��ال أوليفر كورنوك، مدير التحرير اإلقليمي في »أوكسفورد بيزنس 
غ��روب«، إن التقدم الذي تقق في تنفيذ املشاريع ينسجم مع خطة التنمية 
اجلديدة للكويت 2035، وهي االستراتيجية االقتصادية طويلة األجل التي 

تعتبر البنية التحتية واحدة من الركائز األساسية السبع.
وأوضح كورنوك أن تقيق هذه الغاية، دفع هيئة الطرق بالكويت مواصلة 
توسيع نطاق أعمالها حيث أعلنت في نهاية أكتوبر املاضي، أنها على وشك 

ترسية عقود ل� 13 مشروعاً جديداً في مختلف أنحاء الباد.
وأشار التقرير إلى أن التطورات اجلديدة التي طرأت على اخلطة اإلنشائية 
في الكويت جاءت وسط تدقيق متزايد على جودة الطرق بعد السيول التي 
تعرضت لها الباد في أوائ��ل نوفمبر املاضي نتيجة األمطار الغزيرة التي 
عرقلت احلياة متاماً. وذكر تقرير »بيزنس غروب« أن اخلسائر التي جنمت 
عن أزمة السيول، سواء في املمتلكات اخلاصة أو العامة، قحُدرت بنحو 40 إلى 

50 مليون دينار.
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الثالثة بتقرير املنتدى االقتصادي العاملي للفجوة بني اجلنسني

الكويت األولى عربيًا في مؤشري تكافؤ الفرص االقتصادية وفي التعليم

مت��ّك��ن��ت ال��ك��وي��ت م��ن إح����راز امل��رك��ز 
األول إقليمياً في ركيزتي تكافؤ الفرص 
االقتصادية والتعليم التابعني للتقرير 
العاملي للفجوة ب��ني اجلنسني، وال��ذي 
أصدره املنتدى االقتصادي العاملي اليوم. 
ه��ذا ومتكنت ال��دول��ة م��ن ال��ت��ق��دم ثاث 
مراتب عن ترتيبها في تقرير العام املاضي 
لتساهم بذلك في متكني منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من املافظة على 
أدائها اإليجابي فيما يخص سّد الفجوة 

بني اجلنسني خال عام 2018. 
هذا وحققت الكويت أيضاً أداًء مبهراً في 
تقيق التكافؤ بني اجلنسني في انخراط 
القوى النسائية في املهن التي تتطلب 
مهنية وحرفية خاصة، حيث حّينت من 
ترتيبها العام في هذا املؤشر مبا يعادل 

أربعة عشر نقطة!
إقليمياً، وبالرغم من التقدم املستمر، 
سيستغرق سّد الفجوة بني اجلنسني في 
اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
153 عاماً وذلك مبعدل التغيير احلالي. 
هذا وقد تصّدرت تونس اإلقليم واحتّلت 
املرتبة 119 عاملياً، تبعتها اإلمارات بفارق 
نقطتني لتحّل في املرتبة 121عاملياً، حيث 

سّدت %64.2من الفجوة بني اجلنسني. 
ومن ناحية أخرى تحُظهر اململكة العربية 
السعودية )املرتبة 141، %59( تقدماً 
طفيفاً، يشير إلى تسن في املساواة في 
األجور ومشاركة املرأة في القوى العاملة، 
وفجوة أصغر بني اجلنسني في التعليم 

الثانوي والعالي.
 وساهم التحّسن العاملي في املساواة 
ف��ي األج����ور وزي����ادة ع���دد ال��ن��س��اء في 
الوظائف الفنية، في إبقاء الفجوة العاملية 
بني اجلنسني صغيرة نسبياً لعام2018 ، 
وذلك على الرغم من التراجع العاملي في 
متثيل املرأة سياسياً، والركود في نسبة 
عدد النساء في مكان العمل، إلى جانب 
زي���ادة ع��دم امل��س��اواة ف��ي ال��وص��ول إلى 

الصحة والتعليم.
ووف��ق��اً للتقرير، ق��د مت س��ّد %68من 
الفجوة العاملية ب��ني اجلنسني، والتي 
قاس عبر أرب��ع ركائز أساسية وهي:  تحُ
الفرص االقتصادية، والتمكني السياسي، 
والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء 
على قيد احلياة. وعلى الرغم من التحسن 
الطفيف الذي يشهده التقرير مقارنة مع 
العام املاضي، فإن هذه اخلطوة إيجابية 
ج��داً، حيث أن ع��ام 2017 ك��ان أول عام 
- منذ بدء نشر التقرير عام 2006 – يشهد 
اتساعاً في الفجوة ب��دالً من تقليصاً في 

حجمها. 

وبحسب األداء العاملي احلالي، تشير 
البيانات إلى أن سّد الفجوة بني اجلنسني 
بشكل تام سيستغرق 108عاماً، بينما 
سيتطلّب تقيق التكافؤ في مكان العمل 

202عاماً. 
اعتماداً على نتائج وأرق��ام التقرير، 
ميكن اس��ت��خ��اص ع��دد م��ن االجت��اه��ات 
الرئيسية التي تدد الفجوة بني اجلنسني 
في عام 2018. ومن بني الركائز األربعة 
األساسية التي يتم قياسها، فإن واحدة 
فقط - وهي الفرص االقتصادية – شهدت 
تضيقاً للفجوة بني اجلنسني. ويعود ذلك 
إلى حد كبير إلى تضّيق في فجوة الدخل، 
والتي وصلت إلى ما يقارب %51تقريباً، 
وزيادة عدد النساء في األدوار القيادية، 

والذي بلغ %34على مستوى العالم.
وم����ع ذل����ك، وف����ي رك���ي���زة ال��ف��رص 
االقتصادية ذاتها، تشير البيانات إلى 
أن تراجع في عدد النساء املشاركات في 
القوى العاملة، األمر الذي يعتبر مثيراً 
قّدر أن ه��ذا التراجع يعود إلى  للقلق. يحُ
عدد من األسباب، أحدها هو األثر السلبي 
لألمتتة على األعمال التي تقوم بها النساء 

تقليدياً.والثاني يعود إلى أن نسبة متثيل 
امل��رأة أق��ّل من املعّدل املطلوبفي مجاالت 
العمل املتنامية التي تتطلب مهارات 
وم��ع��رف��ة ف��ي ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات STEM. والثالث 
هو أن البنية التحتية الازمة ملساعدة 
النساء على دخ��ول ال��ق��وى العاملة أو 
العودة إليها - بعد األمومة واحلضانة 
- مثل البنية التحتية لرعاية األطفال 
واملسنني، ليست متطورة بالشكل الكافي 
وأن العمل غير املأجور يبقى في املقام 
األول مسؤولية املرأة. وعليه فإن النتيجة 
الطبيعية لاستثمارات الهائلة التي قامت 
بها العديد من االقتصادات لسد الفجوة 
التعليمية هي الفشل في تقيق عوائد 

مثالية في معدالت النمو.
أما الركائز الثاث األخ��رى - التعليم 
والصحة والسياسة - فقد شهدت اتساعاً 
في الفجوات بني اجلنسني في عام 2018. 
وفيما يتعلق بالتمكني السياسي، ميكن 
أن يعزى التدهور هذا العام إلى انخفاض 
ع��دد النساء املتقلدات ملناصب رؤس��اء 
الدول حول العالم. وعلى الرغم من ذلك، 

تشير البيانات أيضاً إلى تفاوت واختاف 
إقليمي، حيث يشهد 22 اقتصاداً غربياً 
تسناً ف��ي التمكني السياسي للقوى 
النسائية ما يساهم في سّد الفجوة امللية 
على الرغم من توسعها في بقية أنحاء 
العالم. أما بخصوص متثيل النساء في 
البرملان، فإن هذه االقتصادات الغربية 
ال� -22 والتي أغلقت مجتمعة %41 من 

الفجوة- شهدت تقدماً في عام 2018.
وف��ي تعليق ل��ه، ق��ال البروفيسور 
ك���اوس ش���واب، امل��ؤس��س والرئيس 
التنفيذي للمنتدى االقتصادي العاملي: 
»إن االقتصادات التي ستنجح في ظّل 
ال��ث��ورة الصناعية ال��راب��ع��ة ه��ي تلك 
القادرة على تسخير كل مواهبها املتاحة. 
وعليه ف��إن التدابير االستباقية التي 
تدعم التكافؤ بني اجلنسني واإلدم��اج 
االج��ت��م��اع��ي وم��ع��اجل��ة االخ���ت���االت 
التاريخية ضرورية لصحة االقتصاد 

العاملي ولصالح املجتمعات ككل«.
ف��ي ح��ني أن ال��ف��ج��وة ب��ني اجلنسني 
ف��ي��م��ج��االت ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا 
 )STEM( والهندسة وال��ري��اض��ي��ات

ي��ت��م ت��أري��خ��ه��ا ب��ش��ك��ل ج��ي��د، تشير 
دراس���ة ج��دي��دة أج��ري��ت بالتعاون مع
LinkedIn إل��ى ف��ج��وة ج��دي��دة في 
م��ج��ال ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ال تنفّك 
تتسع وت��ت��ط��ور، حيث متثل النساء 
%22من القوى العاملة فقط. تعتبر 
هذه الفجوة أكبر بثاث مرات منها في 
أي من مجاالت املواهب الصناعية. هذا 
ويشير التحليل أن��ه باإلضافة إل��ى أن 
نسبة النساء مقارنًة بالرجال في مجال 
ال��ذك��اء االصطناعي هي سيدة واح��دة 
مقابل كّل ثاثة رجال، فمن غير املرجح 
أن يتم تعيينهن في مناصب عليا أو 
تلك التي تتطلّب خبرة ومهارات خاصة 
في مجاالت الذكاء االصطناعي. وتشير 
بياناتLinkedIn إلى أن النساء ذوات 
مهارات الذكاء االصطناعي أكثر احتماالً 
للعمل كمحلات للبيانات، وباحثات، 
وم���دراء معلومات، ومعلمات، بينما 
الرجال أكثر احتمالية لتولي مناصب 
عليا أكثر ومربحة أك��ث��ر، كمهندسي 
ب��رام��ج، ورؤس���اء الهندسة، ورؤس��اء 

تقنية املعلومات، ورؤساء تنفيذيني.
ن��ظ��راً إل��ى عمق فجوة امل��واه��ب بني 
اجلنسني في مجال الذكاء االصطناعي، 
ف��إن هناك حاجة واض��ح��ة إل��ى اتخاذ 
تدابير استباقية ملنع تعميق الفجوة 
في الصناعات األخرى التي يزداد فيها 
الطلب على مهارات الذكاء االصطناعي. 
وه��ي صناعات تسيطر عليها القوى 
العاملة الذكورية بشكل تقليدي مثل 
ال��ت��ص��ن��ي��ع، واألج���ه���زة وال��ش��ب��ك��ات، 
والبرمجيات وخ��دم��ات تكنولوجيا 
املعلومات، فضاً عن بعض القطاعات 
النسائية التقليدية مثل املؤسسات غير 

الربحية والرعاية الصحية والتعليم.
وم�����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت س��ع��دي��ة 
زهيدي،رئيس مركز االقتصاد واملجتمع 
اجل��دي��د، وعضو مجلس اإلدارة لدى 
املنتدى االقتصادي العاملي: »يجب على 
الصناعات أن تساهم بشكل استباقي 
في تقيق امل��س��اواة بني اجلنسني في 
مستقبل العمل من خال التدريب الفعال 
وإع���ادة التهيئة وال��ت��دري��ب وتوجيه 
التدخات ومسارات االنتقال الوظيفي 
امللموسة التي تلعب دوراً أساسياً في 
تضييق الفجوات الناشئة بني اجلنسني 
وعكس االجتاهات التي نشهدها اليوم. 
وه����ذا األم����ر ف��ي ي��ص��ّب ف��ي مصلحة 
الشركات على امل��دى البعيد، حيث أن 
الشركات ذات القوى العاملة املتنوعة 

أكثر تقق أداًء أفضل«.

ع��ق��د ب��ي��ت االس��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي جلوبل 
جمعيته العامة العادية، أم��س  الثاثاء، 
وانتخبت مجلس إدارة جديد للثاث سنوات 

القادمة.
وقالت جلوبل في بيان لها ، إن التعديات 
ال��ت��ي ط����رأت ع��ل��ى م��ج��ل��س اإلدارة متثل 
التغيرات في ملكية الشركة بعد استحواذ 
شركة كامكو لاستثمار على حصة األغلبية 
من رأسمال جلوبل. وبحسب البيان، وافقت 
العمومية على حل مجلس اإلدارة احلالي 
وانتخاب مجلس جديد ممثًا ف��ي: فيصل 
صرخوة )ممثاً شركة كامكو لاستثمار(، 
خالد حسن ف��ؤاد )ممثًا عن شركة شمال 
إفريقيا األول��ى العقارية(، محمد عبدالله 
احلبيل )ممثل عن شركة ال��زاد العقارية(، 
مازن عصام حوا )ممثل عن شركة الضيافة 
املتحدة العقارية(، جوزف جورج الكوكباني 
)ممثل عن شركة نواصي املتحدة القابضة(، 
ع��ب��د ال��وه��اب احل��ل��ب��ي )مم��ث��ل ع��ن شركة 
كبر املتحدة العقارية(، خالد ناصر حميد 

الشامسي )عضو مستقل(.
كما مت انتخاب بيترو كاسترونوفو )ممثل 
عن شركة بانز املتحدة العقارية( عضو 
احتياط أول، وعلي كاظم عبد العزيز الهندال 
)ممثل عن شركة التضامن املتحدة القابضة( 
عضو احتياط ثاني. وصادقت العمومية 

العادية على تعيني جهات استشارية معتمدة 
ومرخصة من قبل هيئة أسواق املال متهيداً 
لبحث خيار االن��دم��اج املتمل مع املساهم 
الرئيسي شركة كامكو لاستثمار بعدما 
تقدمت الشركتان بطلب مشترك إلى هيئة 
أس��واق امل��ال تبديان الرغبة في االندماج 
عن طريق الضم على أن تكون »كامكو« هي 
الشركة الدامجة و«جلوبل« هي الشركة 
املندمجة.   وقد عقد مجلس اإلدارة اجلديد 
اجتماعه األول بعد انتهاء اجلمعية العامة 

حيث مت تسمية فيصل منصور صرخوة 
رئيساً ملجلس اإلدارة، وخالد ف��ؤاد نائباً 
للرئيس. وقالت الشركة في البيان إنه سيتم 
إع��ادة تشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس 
اإلدارة وهي جلنة التدقيق وجلنة املكافآت 
وجلنة املخاطر في اجتماع آخر. وتحُعد جلوبل 
إحدى شركات إدارة األصول واالستثمارات 
املصرفية اإلقليمية التي تتخذ من الكويت 
مقراً لها وتتواجد في أسواق املال الرئيسية 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

فيصل صرخوة يترأس مجلس إدارة جلوبل 

فيصل صرخوة رئيسًا ملجلس إدارة »جلوبل« الكويتية

ارتفاع املؤشرات االقتصادية في الكويت 

مقر القابضة املصرية الكويتية

ونابولي  بودابست  إلى  جديدة  برحالت  أوروبا  في  تتوسع  دب«ي  »فالي 
اعلنت فاي دبي انها ستبدأ رحات منتظمة 
ال��ى كل من العاصمة الهنغارية بودابست 
ومدينة نابولي االيطالية. وستخدم الناقلة 
مدينة ن��اب��ول��ي ب��واق��ع 5 رح���ات اسبوعيا 
اعتبارا من 4 يونيو 2019 فيما ستكون رحات 
بودابست يومية اعتبارا من 27 يونيو 2019 
لتضاف بذلك الى رحات طيران االمارات الى 
هذه املدينة.وستكون الرحات اجلديدة ضمن 
رح��ات الرمز املشترك مع طيران االم��ارات 

لتوفير خيارات اكثر للمسافرين. 
وسيتم تشغيل الرحات لكا الوجهتني من 

املبنى رقم 3 مبطار دبي الدولي. 
وتعقيبا على اط��اق اخلدمة اجلديدة قال 
غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فاي 
دبي«نحن مسرورونباطاق  رحاتنا الى 
بودابست ون��اب��ول��ي. ه��ذه الوجهات تعطي 
مسافرينا خيارات اوسع للسفر عبر شبكتنا 
املتنامية وه��ي تاكيد على التزامنا بالرؤية 
ال��ت��ي وضعناها لتسهيل انسيابية حركة 
التجارة والسياحة وتعزيز حركة السفر مع 
دولة االم��ارات«. وتعد مدينة نابولي واحدة 

من اكبر امل��دن االيطالية وه��ي متتاز بتراث 
حضاري وثقافي غني بفضل معاملها السياحية 
واطعمتها امل��ش��ه��ورة اض��اف��ة ال��ى ساحلها 
املشهور »امالفي ». وتقع مدينة بودابست على 
ضفتي نهر الدانوب وتضم العديد من املعالم 
السياحية والعمرانية اضافة ال��ى املتاحف 

فضا عن شهرتها في احلمامات العاجية.
وق���ال ج��ي��ه��ون اي��ف��ن��دي ن��ائ��ب الرئيس 
للعمليات التجارية والتجارة االلكترونية 

ف��ي ف���اي دب����ي« ب��وداب��س��ت ون��اب��ول��ي من 
امل��راك��ز  الهامة في التجارة والصناعة كما 
ان��ه��ا وج��ه��ات سياحية م��ش��ه��ورة وخاصة 
خ��ال الصيف. تسهيل وص���ول املسافرين 
الراغبني في استكشاف االماكن اجلديدة الى 
هاتني الوجهتني ، سيحفز با شكحركة السفر  
والسياحة. توفر هذه املطات اجلديدة في 
املجر وإيطاليا الفرصة الستكشاف دبي وما 

بعدها  على شبكتنا ».


