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»البريطانية« تحط في هيثرو ابتداء  من 192 دينارًا شاملة للضرائب

البريطانية  قدمت اخلطوط اجلوية 
عرضا مش����مول الضرائب وانطالقا من 
مطار الكويت الدولي بحسب مصادر في 
وكاالت السياحة والسفر وشمل الدرجات 
الثالث على منت الناقلة اإلجنليزية العريقة 
حيث أفادت مصادر مطلعة في وكاالت 
السياحة والسفر بأن البريطانية عرضت 

مقاعدها على لندن باالجتاهني ابتداء ب� 
192 دينارا م����ع الضرائب على الدرجة 
السياحية اما مقاعدها في درجة »وورلد 
ترافي����ل بلس« فبس����عر 331 دينارا مع 
الضرائب اما على درجة »كلوب وورلد 
بزنس« فكانت مقاعد البريطانية ابتداء 

من 755 دينارا.

»القطرية« تحط بمطار أثينا بـ 85 دينارًا خالية من الضرائب
و»طيران الخليج« تحط في القاهرة ودمشق بـ 90 دينارًا

كش���فت مصادر في وكاالت الس���ياحة 
والسفر أن عروض شركات الطيران املنطلقة 
من مطار الكويت استمرت حتى خالل موسم 
التشغيل العالي الذي يصادف فترة الصيف 
مشيرة الى أن احدث العروض قدمته اخلطوط 
اجلوية القطرية على الدرجتني االقتصادية 
واألولى وحتى 25 يوليو احلالي على رحالت 
الشركة قبل 15 اغسطس القادم حيث قدمت 
الناقلة الوطنية لدول���ة قطر مقاعدها الى 
أثينا ب� 85 دينارا على الدرجة االقتصادية 
و400 دين���ار على الدرجة االولى وبانكوك 
ب� 60 دينارا على الدرجة االقتصادية و500 
دينار على الدرجة االولى وكزابالنكا ب� 105 
دنانير و560 دينارا اما فرانكفورت وميونيخ 
فكانت���ا على منت الغزالن األرجوانية ب� 90 
دينارا و600 دين���ار وجنيڤ ب� 120 دينارا 
و725 دينارا اما اسطنبول فكانت ب� 85 دينارا 
و325 دينارا ولندن ب� 70 دينارا و600 دينار 
بينما مانشس���تر كانت ب� 90 دينارا و620 
دينارا ونيويورك ب� 180 دينارا و1000 دينار 

واخيرا باريس التي قدمتها القطرية ب� 135 
دينارا على الدرجة االقتصادية و600 دينار 
على الدرجة االولى وجميع هذه االسعار من 

دون احتساب الضرائب. 
من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة في 
وكاالت الس����ياحة والسفر أن طيران اخلليج 
واصلت تقدمي عروضها انطالقا من مطار الكويت 
الدولي الى كل من مومباي ودلهي ب� 46 دينارا 
وعمان وبيروت ابتداء من 50 دينارا اما القاهرة 
ودمش����ق فطرحتهما الناقلة الوطنية لدولة 
البحرين ابتداء م����ن 90 دينارا وفرانكفورت 
ب� 92 دين����ارا وجميعها خالية من الضرائب.  
هذا وكانت ش����ركة طيرن اخلليج أعلنت عن 
نيتها معاودة تسيير رحالتها الى العراق في 
اقرب فرصة ممكنة على خلفية االتفاق الذي 
عق����د بني حكومتي البحري����ن والعراق في 9 
يوليو احلالي حيث سيسمح لطائرات اخلليج 
بتس����يير رحالت مباشرة الى أربعة مطارات 
عراقية مختلفة وشمل االتفاق سبع رحالت 

أسبوعية من البحرين الى بغداد.

باريس � د.ب.أ: تس���ببت األزمة االقتصادية 
العاملية في تناقص أعداد الركاب مستخدمي أكبر 
مطارين في فرنس���ا بصورة كبيرة، وهما مطار 
ش���ارل ديغول ومطار أورلي والتزال األعداد في 

تناقص مستمر حتى اآلن.
وقالت الشركة القائمة على تشغيل املطارين 

الكبيرين وهي شركة »أيروبور دي باري« امس 
االول، إن عدد الذين استخدموا املطارين خالل شهر 

يونيو املاضي لم يزد على 7.4 ماليني مسافر.
وكان عدد الركاب الذين اس���تخدموا املطارين 
خالل نفس الشهر من العام املاضي بلغ 7.8 ماليني 
راكب وهو ما يزيد علي األرقام احلالية بحوالي 

300 ألف راكب.
وأضافت الشركة أن عدد 
الركاب هبط بنسبة 6.4% في 
النصف األول من هذا العام 
مقارنة بالعدد اإلجمالي الذي 
حتقق في النصف األول من 
2008. وذكرت الش���ركة أن 
عدد الرحالت اجلوية تراجع 
أيضا بنسبة 5.2% حيث هبط 
الع���دد إل���ى 369821 رحلة 
مضيف���ة أن أكثر اخلطوط 
التي عان���ت من األزمة هي 
اخلطوط املتجهة إلى منطقة 
احمليط الهادي وآسيا مبينة 
أن نسبة تراجع املسافرين 
على هذه اخلطوط وصلت 

إلى %11.4.

واش����نطن � د.ب.أ: ذك����رت تقارير صحافية أن 
فندق ووترجيت الش����هير في العاصمة األميركية 
واشنطن سيطرح للبيع في مزاد األسبوع املقبل. 
كان الفندق مسرحا لفضيحة جتسس إدارة الرئيس 
األميركي اجلمهوري ريتشارد نيكسون على احلزب 
الدميوقراط����ي عام 1972 والتي أدت إلى اس����تقالة 

نيكسون بعد ذلك. وأغلق 
الفندق ع����ام 2004 عندما 
اشترته شركة مونيومنت 
ريالتي عل����ى أمل جتديده 
وإع����ادة تش����غيله. ولكن 
الشركة اضطرت إلى إشهار 
إفالسها بسبب عجزها عن 
س����داد ديون تبلغ قيمتها 
40 ملي����ون دوالر. وذكرت 
صحيفة واشنطن بوست 
األميركية أن الشركة لم تعثر 
على مستثمرين جدد للعمل 
معها من أجل تفادي اإلفالس. 
وافتتح فندق ووترجيت عام 
1967 واس����تضاف عشرات 
األس����ماء الش����هيرة ولكن 
شهرته األكبر حتققت بسبب 

فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس نيكسون 
عندما تس����للت مجموعة من اللصوص إلى الفندق 
الذي كان يستضيف مؤمترا للحزب الدميوقراطي 
به����دف الوصول إلى معلومات س����رية عن املؤمتر 
لصالح الرئيس نيكس����ون وحزبه اجلمهوري قبل 

إجراء االنتخابات الرئاسية األميركية.

العرض شمل جميع المحطات باستثناء جدة والشرق األقصى

»الكويتية« تطرح خصم 40% على حجوزات العائلة في الدرجة األولى
فترات موس���م التشغيل العالي 
والتي تش���هد إقب���اال كبيرا من 
املس���افرين مما انعكس بصورة 
ايجابية على املسافرين. ويذكر 
أن اخلطوط اجلوي���ة الكويتية 
توقع���ت حتقيق أرب���اح جيدة 
خ���الل الفترة املاضية بحس���ب 
ادارة املؤسس���ة  رئيس مجلس 
حمد الفالح الذي ق���ال انه رغم 
انخفاض نسبة السفريات جلميع 
الوجهات، وهي الفترة املمتدة من 
نهاية أعياد رأس السنة امليالدية 
وحتى بداية فصل الصيف احلالي، 
مؤكدا أن املؤسسة تشهد حركة 
نشطة في جميع االجتاهات السيما 
مع إجازات الصيف وشهر رمضان 
املبارك ومرجعا جناح املؤسسة 
الى التعاقد مع عدد من الفنادق 
للحصول على تخفيضات كبيرة 
للعمالء. وبني الفالح أن املؤسسة 
لم تتأثر مبرض أنفلونزا اخلنازير 
بصورة كبي���رة مبينا أن مقاعد 
املؤسسة أصبحت مشغولة بشكل 

كامل خالل العام احلالي.
وكش���ف الفالح عن استرداد 
املؤسس���ة ملقاعدها على محطة 
القاهرة بناء على رد هيئة الفتوى 

والتشريع في هذا اخلصوص. 

 A380 السياحية على الطائرة
الفرق أيضا، خاصة أن اجلدران 
القائم���ة للمقص���ورة متن���ح 
إحساسا أكبر بالرحابة، وتساهم 
الذكية  إلى اإلضاءة  باإلضافة 
وهدوء املقصورة، في احلد من 

.»Jetlag« آثار إعياء السفر
ولن يكون 2009/9/9 املقبل 
يوم���ا مهما ملط���ار برمنجهام 
الدولي فحس���ب، بل سيكون 
مميزا وعظيما كذلك ملدينة دبي، 
لكونه أيضا موعد انطالق مترو 
دبي الذي سيعمل آليا بالكامل 
من دون سائق وسوف يربط 
املدينة بش���بكة  أنحاء  جميع 
متطورة من السكك احلديدية.

من احملطات انطالقا من الكويت 
تعاني معروضا كبيرة من املقاعد 
مما دفع الى منافسة سعرية كبيرة 
بني شركات الطيران وهو امللحوظ 
خالل املوسم احلالي حيث استمرت 
العروض الس���عرية حتى خالل 

 ،A380 طائرة طيران اإلمارات
حمامني مجهزين بالكامل، مبا 
في ذلك الدوش، ومزودين كذلك 
مبنتجات عالمة »تاميلس سبا« 

الشهيرة لطيران اإلمارات. 
كما تشمل املنتجات اجلديدة 
على الطائرة الصالون اجلوي في 
درجة رجال األعمال الستخدام 
ركاب الدرجتني األولى ورجال 
األعمال، الذي صمم ملنح رجال 
األعمال شعورا بأنهم يستمتعون 
برفاهية النادي اخلاص. وهناك 
أيضا منطقة لتناول املشروبات 
في مقدم���ة الدرجة األولى في 

الطابق العلوي.
الدرج���ة  ركاب  وي���درك 

ان الس���نوات املاضية وحتديدا 
العام املاضي الذي ش���هد دخول 
عدد كبير من شركات الطيران الى 
الكويت بسبب سياسة األجواء 
املفتوحة التي تبنتها الكويت مما 
جعل املع���روض على أي محطة 

هيثرو في لندن«.
وأضاف كيلي: »يصادف يوم 
9 سبتمبر، باإلضافة إلى كونه 
الذكرى السنوية ال� 70 للمطار، 
افتت���اح املبنى الدولي اجلديد 
الذي بلغت تكاليف إنش���ائه 
45 مليون جنيه إس���ترليني. 
وسوف يحل املبنى اجلديد محل 
القدمي الذي شيد في العام 1984، 
وعليه فإننا سعداء بأن يكون 
ركاب طائ���رة طيران اإلمارات 
العمالقة A380 أول من يستمتع 
بالتسهيالت واملرافق احلديثة 

التي يوفرها املبنى«.
وتض���م املنتجات اجلديدة 
التي توفرها الدرجة األولى في 

في الكويت لتقدمي عروض سعرية 
على محطاتها املختلفة مدفوعة 
بواقع���ني جديدي���ن، االول هو 
انخفاض الطلب على احلجوزات 
الذكر، والثاني  لألسباب سابقة 
هو املعروض م���ن املقاعد حيث 

نخيب آمالهم في هذه التجربة 
وخاصة مع مجموعة اخلدمات 
التي نوفرها على منت الطائرة، 
مبا فيها خدمة »ش���اور سبا« 

املتميزة في الدرجة األولى«. 
وقال، نائب الرئيس التنفيذي 
الدولي جو  ملطار برمنجه���ام 
كيلي: »تعتبر الذكرى السنوية 
ال���� 70 عالمة بارزة في تاريخ 
املطار، ونحن سعداء مبشاركة 
طيران اإلمارات لنا في االحتفال 
بعيدنا الس���نوي مع الطائرة 
A380. وتأت���ي خصوصي���ة 
املشاركة من أنها ستصبح أول 
 A380 رحل���ة جتارية للطائرة
في اململكة املتحدة خارج مطار 

أف���ادت مصادر ف���ي وكاالت 
السياحة والس���فر أن اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية قدمت عرضا 
حمل عنوان »اخلصومات العائلية« 
شمل جميع احملطات التي تصلها 
الناقلة باس���تثناء جدة والشرق 
األقصى »بانكوك ومانيال وجاكرتا 
وكواالالمب���ور« يتضمن خصما 
على التذاكر العائلية »الزوج او 
الزوجة واألطفال« يصل الى %40 
مبجرد حجز إحدى هذه التذاكر 
عل���ى مقاعد الكويتي���ة في فئة 
الدرج���ة االولى لتعلن الكويتية 
انها الالعب الرئيس���ي في سوق 

السفر الكويتي من جديد.
وأضافت املصادر أن احلجوزات 
للعام احلال���ي تراجعت متأثرة 
بأنفلونزا اخلنازير واألزمة املالية 
الس���ائحني  التي دفعت  العاملية 
الكويتي���ني الى اختيار احملطات 
القريبة لقضاء إجازاتهم عوضا 
عن احملطات املعهودة في اوروبا 
والوالي���ات املتح���دة األميركية 
مش���يرة الى أن انخفاض نسبة 
احلجوزات وصل في العام احلالي 
ال���ى مانس���بته 30% مقارنة مع 
السنوات املاضية األمر الذي دفع 
العديد من شركات الطيران العاملة 

أعلن���ت طي���ران اإلمارات، 
عن اعتزامها تس���يير طائرتها 
 A380 العمالقة من طراز إيرباص
إلى مدينة برمنجهام البريطانية 
ليوم واح���د فقط وهو يوم 9 

سبتمبر املقبل.
اليوم  ويأتي اختيار ه���ذا 
إلى   A380 الطائرة لتش���غيل 
برمنجهام كمشاركة من طيران 
اإلمارات ف���ي احتفاالت مطار 
الدول���ي املزدوجة  برمنجهام 
بالذك���رى ال�  70 لتأسيس���ه 
واالفتت���اح الرس���مي ملبن���ى 

املسافرين الدولي اجلديد. 
وسوف تس���تخدم الطائرة 
العمالقة الصديقة للبيئة خلدمة 
إحدى رحلتي طيران اإلمارات 
اليوميتني إلى برمنجهام وذلك 
في سبيل منح املسافرين من 
املنطق���ة الفرصة ليس���افروا 
أو من برمنجهام  إلى  مباشرة 

 .A380 على منت الطائرة
وقال، رئيس طيران اإلمارات 
تي���م كالرك: »ترتبط طيران 
اإلمارات بعالقة شراكة ناجحة 
مع مطار برمنجهام الدولي منذ 
انط���الق خدماتها إليه في عام 
2000، لذل���ك فق���د وجدنا أنه 
ينبغي علينا أن نش���ارك في 
هذه املناسبة الكبيرة في تاريخ 
املطار من خالل تش���غيل أهم 

طائرة في العالم إليه«.
وأض���اف كالرك: »نأمل أن 
العديد من السياح  يس���تفيد 
من مختلف أنحاء املنطقة من 
هذه الفرصة وجتربة الس���فر 
على منت طائرتنا العمالقة ألول 
مرة. ونحن على ثقة من أننا لن 

الكويتية الالعب الرئيسي في سوق السفر احمللي

فندق ووترجيت النيويوركي بانتظار مشترنقص أعداد املسافرين في مطار شارل ديغول

اللوفتهانزا تعاود محاوالتها لالستحواذ على »النمساوية«

A380 الطائرة العمالقة من اإلماراتية إلى برمنجهام في رحلة استثنائية ليوم واحد

بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس المطار 

»طيران اإلمارات« تشغل طائرة A380  على خط برمنجهام ليوم واحد

المفوضية األوروبية طالبتها بالربط الجوي مع سويسرا

»لوفتهانزا« تحسن عروضها 
لالستحواذ على »النمساوية«

فرانكفورت � د.ب.أ: رفعت ش���ركة طيران لوفتهانزا من قيمة 
عروضها التنافسية في السباق الذي يدور حول االستحواذ على 

خطوط الطيران النمساوية.
وقال متحدث باس���م لوفتهانزا امس االول، في فرانكفورت ان 
هناك عرضا جديدا مطروحا اآلن امام املفوضية االوروبية تقدمت 

به لوفتهانزا اال انه لم يرغب في االفصاح عن التفاصيل.
واضاف املتحدث ان عرض لوفتهانزا اجلديد وصل الى اقصى 

حد ميكن تقدميه اقتصاديا.
وتطالب املفوضية االوروبية شركة اخلطوط اجلوية لوفتهانزا 
بالوف���اء بالربط اجلوي بني كل من جنوب املانيا وسويس���را الى 

النمسا حتى يتسنى زيادة املنافسة اجلوية على هذه اخلطوط.

اسمه ارتبط بفضيحة الرئيس األميركي األسبق نيكسون تناقص عدد المسافرين والرحالت 

عرض فندق ووترجيت األميركي
 للبيع األسبوع المقبل

األزمة االقتصادية تعصف بمطاري فرنسا 
الرئيسيين و7.4 ماليين مسافر في يوليو فقط

إعداد: فواز كرامي

تفتتح ماريوت العاملية أول فندق لها من عالمة 
كورتي���ارد من ماريوت في الع���ام 2011، في عقد 
وقعته مع شركة تطوير محلية. ويقع كورتيارد 
من ماريوت بوخارست املكون من 187 غرفة في 
مركز املدينة، على بعد خطوات من فندق جي دبليو 

ماريوت بوخارست احلائز جوائز تقديرية.
وقالت الرئيس���ة واملديرة التنفيذية لالقامة 
االوروبية اميي ماكفرسون، : »يسرنا اقامة اول 
فن���دق لنا من عالمة كورتي���ارد من ماريوت في 
بوخارست. هذه العالمة جتذب العديد من املسافرين 
من رجال األعمال والسياح الذين يبحثون عن بيئة 
حيوية تتيح لهم التواصل واالنتاجية معا. نحن 
واثقون ان التوسع الكبير الذي تشهده بوخارست 
على املستوى السياحي يعزز اهمية وجود الفندق 
اجلديد فيها«. وتعتبر غرف فنادق كورتيارد من 
ماريوت هي في العادة أكبر من الغرف التي تقدمها 

العالمات املنافس���ة لهذه الش���ريحة من الفنادق 
املعقولة األسعار، كما توفر كل خدمات ماريوت من 
بياضات فاخرة وأجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة 
وخدمة االنترنت السريع واملكتب والبراد الصغير 
والبريد الصوتي وجهاز حتضير القهوة في الغرفة. 
ويتضمن كورتيارد من ماريوت بوخارست مطعما 
عمليا يقدم الوجبات الثالث يوميا اضافة الى ردهة 
به���و ومقهى. وفي الفندق مركز خلدمات االعمال 
اليومية واملأكوالت  ومتجر صغير لالحتياجات 
السريعة والسندويتشات، ومساحات لالجتماعات 

تصل الى 2890 قدما مربعة.
كورتيارد من ماري���وت هي العالمة ال� 12 في 
التصنيف العاملي في قطاع االقامة بأكثر من 800 
فندق في 28 بلدا في العالم. تقع 31 منش���أة في 
أوروبا من هذه العالمة ويتوقع افتتاح 8 منشآت 

اخرى في اوروبا بحلول العام 2012.

االستثمار في الفنادق في اوروبا الشرقية

تعد ثاني منشأة لماريوت العالمية في العاصمة بوخارست

»كورتيارد« من ماريوت تتوسع
في أوروبا وتدخل رومانيا ألول مرة


