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»الطيران المدني« توقع عقد مناقصة المرحلة الثانية للمطار

وقعت »الطيران املدني« عقد مناقصة مع الشركة الكويتية 
لبناء املعامل واملقاوالت وذلك للقيام بأعمال تبديل وتطوير 
التكسيات الداخلية وأعمال الوقاية واإلنذار واملكافحة من 
احلريق والفحص والتصليح االنشائي ملبنى الركاب مبطار 

الكويت الدولي ـ املرحلة الثانية.
وقد حضر توقيع العقد كل من املدير العام م. بدر بوطيبان 
و نائب املدير العام للشؤون املالية والقانونية عبداحلميد 

دشــــتي، ونائب املدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي 
باإلنابة عصام الزامل ومدير الشؤون املالية باإلنابة وليلى 
العوضي ومدير إدارة اإلنشاءات باإلنابة م. محمد احلافظ، 
ورئيس قسم املباني م. خالد الدعيج ورئيس قسم العقود 

واملناقصات فهد العبيدلي.
ومن الشركة رئيس قسم املشاريع اخلاصة جابي فيليب 

خلف ومدير املشروع يوسف زلف. 

تطبيق توصيات االجتماع الوزاري العربي سيزيد االنخفاض

اثر مرض انفلونزا اخلنازير 
»اتـــش 1 إن 1« تأثيـــرا كبيرا 
على حجوزات موســـم العمرة 
الرمضانية الى اململكة العربية 
السعودية حيث شهدت سوق 
احلجـــوزات على خط الكويت 
- اململكة العربية الســـعودية 
انخفاضا حادا متأثرة باملرض 
اضافة الـــى التحذيرات لكبار 
الســـن واالطفـــال واصحاب 
االمراض املزمنة مما دفع هذه 
احلجوزات الى انخفاض كبير 

مقارنة بالسنوات السابقة.
ومـــن املتوقع ان يســـتمر 
االنخفاض في هذه احلجوزات 
السيما بعد صدور قرار اللجنة 
العليا النفلونزا اخلنازير في 
اجتماعها الذي عقد برئاسة وزير 
الصحة د.هالل الســـاير الذي 
اكد فيه التزام الكويت بتأجيل 
احلـــج والعمرة لكبار الســـن 
واالطفال واملرضـــى بأمراض 
مزمنة حتى اشـــعار اخر بناء 
على توصيات االجتماع الوزاري 
الذي  العرب  لوزراء الصحـــة 
عقد مؤخرا في القاهرة ودعت 
اليه وزارة الصحة السعودية 
وكان من ضمن توصياته تأجيل 
موســـم احلج والعمـــرة لهذه 
الفئات، الســـيما ان السلطات 
في اململكة العربية السعودية 
استعانت بخبراء اجانب حلصر 
انفلونزا اخلنازير في موســـم 
احلج والعمرة ودراسة الوضع 
واعطاء توصيات وارشادات في 

جنيڤـ  رويترز: قال االحتاد 
الدولي للنقل اجلوي »اياتا«، إن 
الشحنات التي تنقلها شركات 
الطيران انخفضت بنسبة %16.5 
في حني تراجعت أعداد الركاب 
7.2% في يونيو املاضي باملقارنة 
بالشهر نفسه قبل عام ولم تظهر 
دالئل بعد على ان الكساد العاملي 

ينحسر.
وقال االحتاد في أحدث تقرير 
شهري إن قطاع النقل اجلوي 
ـ وهو مؤشر رائد على صحة 
التجـــارة العاملية ـ قد يحتاج 
لسنوات ليعود ملستوياته في 

عام 2008.
وأضاف التقرير »هذه أوقات 
متثل حتديا كبيرا لشـــركات 
الطيران، ليســـت هناك دالئل 
بعد على انتعاش اقتصـــادي 
قريب«، وحذر التقرير من أن 
اســـتمرار التراجع قـــد يفاقم 
املشـــاكل التي تواجه شركات 

الطيران.
وقـــال مدير عـــام االحتاد 
جيوفاني بيسنياني »شركات 

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن اخلطوط 
اجلوية الكويتية وبعد اجتماعات متكررة في إدارات 
املؤسســـة ذات الصلة قررت تقدمي عروض خالل 
موســـم العمرة الرمضانية.حيث جاءت العروض 
من قســـم العطالت في املؤسسة إذ قدمت الناقلة 
الوطنيـــة عرضها الذي تضمن ثالثة أيام وبإقامة 
ملدة ليلتـــني في فندق هيلتون مكة ابتداء من 153 

دينارا خالية من الضرائب .
وبهذا العرض تكون الكويتية أولى الشـــركات 
العاملة في الكويت التـــي تقدم عروضا في فترة 
شهر رمضان املبارك على رحالت االعتمار مشمولة 
باقامة فـــي احد الفنادق إضافة الى تذكرة ســـفر 
على الدرجة السياحية لتؤكد أنها صانع السوق 
الرئيســـي في الكويت في مختلف املناسبات وفي 

كل االحداث.
وكانت الكويتية قدمت عروضا منذ بداية العام 
احلالي وحتى املوســـم السياحي شمل العديد من 
احملطات التي حتط فيها الطيور الزرقاء ومتكنت 
من االستخدام االمثل لطائراتها وإمكانياتها احملدودة 
لتضـــع بصمتها التنافســـية القوية على ســـوق 
احلجوزات والعطالت من الكويت االمر الذي صب 
في مصلحة املسافرين املنطلقني من مطار الكويت 
الدولي ولتثبت من جديد انها ورغم املرحلة االنتقالية 
التي متر بها لتتحول الى شركة خاصة رقم صعب 

واساسي في سوق السفر الكويتي.

موسم الصيف احلالي السيما 
ان شـــهر رمضان املبارك جاء 
متقاطعا مع املوسم السياحي في 
هذه السنة ما جعلهم يعيدون 
التفكير في أداء العمرة اضافة 
الى املخاوف املتعلقة بانفلونزا 
العمرة  اخلنازير خالل موسم 

الرمضانية.
يذكر ان شـــركات الطيران 
الكويتية بدأت اســـتعداداتها 
الستقبال املعتمرين خالل شهر 
رمضان املبارك حيث قام قسم 
العطالت في اخلطوط اجلوية 
الكويتية بتقدمي عروض سعرية 
تضمنت االقامة في فندق اضافة 
الى احلجز علـــى منت طائرات 
الشركة خصوصا للمعتمرين.
فيما اعلنت اخلطوط الوطنية 
عن قـــرب اطالقها خطا جديدا 
الى مدينة جدة برحالت يومية 
وذلك ابتدء من 19 الشهر اجلاري، 
مشيرة الى ان اجراءات تشغيل 
اخلط اجلديد تسير وفق املخطط 
املوضوع على ان تتسلم الناقلة 
رخصة تسيير الرحالت الى جدة 
خالل االيام القليلة القادمة من 
ســـلطات الطيـــران املدني في 

اململكة العربية السعودية.
اعـــالن اخلطوط  وقد جاء 
الوطنية عن محطتها اجلديدة 
بالتزامن مع احتفالها باالفتتاح 
الرسمي لثالث مكاتب احلجز 
الواقع في  للناقلـــة  التابعـــة 
ديسكفري مول اجلديد في قلب 

العاصمة.

هذا املوضوع.
وفي هذا الســـياق بني مدير 
مكتب بدور للســـياحة هشام 
الغنيمي ان الطلب على حجوزات 
العمرة الرمضانية تأثر سلبيا 
بدرجة كبيرة في هذه الســـنة 
متأثرا بعـــدة عوامل من بينها 
انفلونزا اخلنازير، مشيرا الى 
ان شريحة كبيرة من املواطنني 
اتخذت قرارها مســـبقا بعدم 
الذهاب للعمرة الرمضانية خالل 
املوسم احلالي مما اثر سلبا على 

هذه احلجوزات.
وعزا الغنيمي اسباب انخفاض 
احلجوزات على موسم العمرة 
احلالي الى عوامل اهمها االزمة 
املالية العاملية وانخفاض توافر 
السيولة لدى املواطنني حيث ان 
معظم املواطنني عادوا من سفرهم 
وفترة اجازاتهم من اخلارج بعد 
ان انفقوا معظم اموالهم خالل 

»إنفلونزا الخنازير« يؤثر سلبًا على حجوزات العمرة الرمضانية في الكويت

هشام الغنيمي

»القطرية« تقدم عروضا حتى 15 اجلاري على فئة رجال األعمالعروض »الكويتية« تبدأ من 153 دينارا في فندق هيلتون مكة

وباء إنفلونزا اخلنازير يكبد وكاالت السفر التونسية مزيدا من اخلسائر 

انخفاض الشحن اجلوي في يونيو املاضي بنسبة ٪16.5

شمل تذكرة السفر وإقامة في فندق هيلتون مكة 3 أيام

في تقريرها عن شهر يونيو الماضي

»عطالت الكويتية« تطلق عرضا للمعتمرين ابتداء من 153 دينارًا

»اياتا«: 16.5% انخفاض الشحن الجوي و7.2 االنخفاض
 في عدد المسافرين وال دالئل على انتعاش اقتصادي قريب

لفئة رجال األعمال حتى منتصف الشهر الجاري

سيؤدي إلى تراجع عدد المعتمرين من 30 الفًا إلى 10 آالف

استمر عرض اخلطوط اجلوية القطرية على 
العديد من احملطات لفئة رجال األعمال حتى منتصف 
الشـــهر اجلاري فيما انتهى عـــرض الناقلة على 
احملطات ذاتها في فئة املقاعد السياحية. وبينت 
مصادر مطلعة في وكاالت الســـياحة والسفر أن 
عرض الغزالن األرجوانية شمل كال من نيويورك 
بـ 1000 دينـــار وباريس وفرانكفورت وميونيخ 

ولندن بســـعر موحد ابتداء من 600 دينار فيما 
عرضت مقاعـــد طائراتها املتوجهة الى العاصمة 
اليونانية اثينا بـ 400 دينار واسطنبول بـ 320 
دينارا وجنيڤ ابتداء من 725 دينارا ومانشستر 
بـ 620 فيما توجهت الى آســـيا وحتديدا بانكوك 
لرجال االعمال بـ500 دينار والى كازابالنكا بـ 560 

دينارا وجميع االسعار خالية من الضرائب.

تونــــس ـ كونا: أكد رئيس اجلامعة التونســــية 
لوكاالت السفر الطاهر السايحي ان الوكاالت البالغ 
عددها حوالي 500 وكالة تكبدت خسائر تقدر بنحو 
3 ماليني دوالر نتيجة تعليق العمرة لشهر رمضان 
هذا العام بســــبب تفشــــي وباء انفلونزا اخلنازير. 
وأضاف الســــايحي في تصريــــح صحافي ان قرار 
تعليق العمرة لشهر رمضان هذا العام سيؤدي الى 
تراجع عدد املعتمرين التونسيني من حوالي 30 ألفا 
الى نحو 10 أآاف معتمر فقط أدوا العمرة منذ املولد 

النبوي الشريف. كما توقعت شركة اخلطوط اجلوية 
التونسية ان يشهد اإلقبال على احلج هذا العام تراجعا 
أيضا ليتراوح عدد احلجيج بني 3 آالف و3500 حاج 
مقابل عدد يتراوح بني 7500 و8000 خالل السنوات 
املاضية. وعزت الشــــركة هذا التراجع املنتظر الى 
حتديد سن احلج بني 12 و65 سنة باعتبار أن الفئة 
العمرية املتبقية تعد األكثر تأثرا بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير إضافة الى قيام السعودية بفرض إجراء 

فحص طبي ثان على احلجاج واملعتمرين.

»القطرية« تطرح عرضًا إلى باريس وميونيخ 
ولندن بـ 600 دينار خالية من الضرائب

تعليق العمرة يكبد وكاالت السفر  التونسية 
خسائر قيمتها 3ماليين دوالر

الطيـــران تشـــهد تراجعا في 
اإليرادات على مستوى العالم 
بنسبة تصل إلى 30% في بداية 
ـ الوقت  موسم الذروة يونيو 
الذي عادة ما حتقق فيه شركات 
الطيران أكبر أرباحها. ومازالت 

النفط بأرباحها ثم خفضت أزمة 
االئتمان واألزمة املالية العاملية 
الطلب على رحـــالت األعمال 

والترفيه.
الذي ميثل  وقال االحتـــاد 
نحو 230 شركة طيران ومقره 

التوقعات قامتة«.
وقدر االحتاد ان شـــركات 
الطيران ستخسر نحو تسعة 
مليارات دوالر في عام 2009 بعد 
أن خسرت 8.5 مليارات دوالر في 
2008 عندما أضر ارتفاع أسعار 

جنيڤ إن عـــام 2009 ينطوي 
على املزيد من املخاطر تتمثل في 
أسعار النفط وانتشار ڤيروس 
االنفلونزا اتش1 ان1 الذي قد يحد 
بدرجـــة أكبر من طلب الركاب 

على السفر.

إعداد: فواز كرامي

الطلب على حجوزات العمرة الرمضانية تأثر سلبا بتفشي إنفلونزا اخلنازير


