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»طيران الخليج« تحط في بيروت ودمشق وعمان بـ 50 دينارًا خالية من الضرائب

كشفت مصادر مطلعة في وكالة السياحة 
والس���فر أن طيران اخلليج الناقل الرسمي 
ململك���ة البحرين قدم عرض���ا على رحالته 
انطالقا من مطار الكويت الدولي ش���مل كال 
من بومباي ودله���ي الهنديتني ب� 46 دينارا 
خالية من الضرائب بينما قدمت سعرا على 
مقاعدها املتوجهة الى كل من عمان في اململكة 

األردنية الهاشمية وبيروت ب� 50 دينار خالية 
من الضرائب.

اما عل���ى محطة القاهرة فأفادت املصادر 
أن الناقلة قدمت عرضا سعريا ب� 80 دينارا 
خالية من الضرائب لتحط في مطار القاهرة 
اجلديد »التيرمنال 3« الذي مت افتتاحه منذ 

شهر تقريبا. 

5 مليارات دوالر ينفقها الكويتيون على العطالت سنويًا

»االتحاد« تقدم مقاعدها إلى باريس ولندن ابتداء من 120 دينارًا خالية من الضرائب

دوالر على العطالت السنوية، 
حيث يأتي السياح السعوديون 
في املقدمة بنحو 5.8 مليارات 
الكويتي���ون  دوالر، ويليه���م 
واالماراتيون بنحو 5 مليارات 

دوالر لكل منهما.
املالية  أن األزم���ة  وأوضح 
وڤي���روس انفلونزا اخلنازير 
التي  التوقعات  خالفا جمي���ع 
كانت تش���ير إلى تراجع النمو 
خالل 2009 بنسبة لن تتعدي 
2% لكن���ه وصل حتى اآلن إلى 

أكثر من %30.
كم���ا ش���دد على ض���رورة 
االستفادة من األزمات العاملية 
العربية،  للنهوض بالسياحة 
العربية  ال���دول  أن  خصوصا 
أقل انتشارا لڤيروس انفلونزا 
اخلنازير، كما أن معدالت إنفاق 
إلى 5  العربي تصل  الس���ائح 

أضعاف السائح األوروبي.

مقابل 2% على مستوى العالم، 
مع توقعات بأن يتراوح النمو 
باملنطقة العربية خالل 2009 ما 

بني 2% و%6.

السياحة البينية

وطالب آل فهيد في امللتقى، 
ال���ذي نظم���ه مرك���ز اإلعالم 
السياحي العربي بدعم السياحة 
التي عانت  البيني���ة  العربية 
تراجعا ملحوظ خالل السنوات 
املاضية، لكنها ارتفعت حاليا 
لتسجل نسبة 48% من السياحة 
العربية اإلجمالية، مشيرا الى أن 
السياحة البينية بإمكانها توفير 
10 ماليني وظيفة، وهو ما يعادل 
10% من قوة العمل اإلجمالية في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

خالل 2009.
وأشار إلى أن دول اخلليج 
العربي تنفق نح���و 20 مليار 

السياحة العاملية لم تتجاوز ال� 
7% من اإلجمالي البالغ حوالي 
مليار س���ائح س���نويا وإنفاق 
يتج���اوز 1.2 تريلي���ون دوالر 
سنويا، وذلك رغم تراجع احلركة 
السياحية العاملية أخيرا نتيجة 
األزم���ة املالية العاملية ومرض 

انفلونزا اخلنازير.
وقال رئيس املنظمة العربية 
للسياحة بندر بن فهد آل فهيد 
في امللتقى العربي األول لإلعالم 
الذي اس���تضافه  الس���ياحي، 
منتجع دلتا شرم في مدينة شرم 
الشيخ املصرية، مبشاركة من 
إحدى عشرة دولة عربية، انه 
بالرغم من التراجع الذي شهدته 
السياحة العاملية، فإن السياحة 
العربية لم تتأثر بشكل ملحوظ، 
حيث شهد معدل النمو السياحي 
مبنطقة الشرق األوسط خالل 
عام 2008 ارتفاعا بنس���بة %11 

دينارا للذهاب والعودة ويستمر 
العرض لغاية 15 سبتمبر القادم 
الفلبينية مانيال  العاصمة  أما 
فقدمته���ا الناقلة الجتاه واحد 
فقط ابتداء من 70 دينارا خالية 
من الضرائب فيما قدمت الى كل 
من بانكوك ابتداء من 80 دينارا 

خالية من الضرائب.
أما محطاتها األوروبية فلم 
ل�  الس���عري  العرض  يختلف 
»االحتاد« ع���ن باقي العروض 
الس���عرية لش���ركات الطيران 
اخلليجي���ة واألوروبية حيث 
قدمت مقاعده���ا املتوجهة الى 
كل م���ن لندن في مطار هيثرو 
ومطار شارل ديغول الباريسي 
ابتداء من 120دينارا خالية من 

الضرائب.
وفي س���ياق متصل أعلنت 
املنظمة العربية للس���ياحة أن 
حصة منطقة الشرق األوسط من 

م���ع حلول ش���هر رمضان 
املبارك ينتهي موسم التشغيل 
العالي لشركات الطيران انطالقا 
من مطار الكويت الدولي وانتهاء 
موسم العطالت في صيف 2009 
لتقتصر العطالت على معايدة 
األهل واألحبة في الديرة خالل 

الشهر الكرمي.
التشغيل  وانتهاء موس���م 
العالي وبدء موس���م التشغيل 
املنخف���ض »low season« كما 
يطلق عليه العاملون في قطاع 
السياحة في الكويت يعني بدء 
املقاعد الشاغرة على منت رحالت 
شركات الطيران والذي يرافقه 
تقدمي عروض سعرية مغرية 
ليتسنى لهذه الشركات تعبئة 
هذه املقاعد لرحالتها املجدولة 
وب���دأت هذه الش���ركات فعليا 
بدراسة العروض السعرية لباقي 
العاملة على مختلف  الناقالت 
أكثر  احملطات لتقدمي عروض 
رواجا وقبوال من املس���افرين 
السيما أن مطار الكويت الدولي 
يشهد منافسة شرسة بني هذه 
الش���ركات ال� 65 املوجودة في 

املطار.
وأف���ادت مصادر مطلعة أن 
االحتاد للطيران الناقل الرسمي 
لدولة االمارات العربية املتحدة 
أطلقت عرضا س���عريا ش���مل 
العديد م���ن احملطات مبا فيها 
الواليات املتحدة  محطتان في 
الناقلة  األميركية حيث قدمت 
مقاعدها املتوجهة الى نيويورك 
انطالقا من مطار الكويت الدولي 
ب� 150 دينارا كما قدمت مقاعدها 
املتوجهة الى مطار ش���يكاغو 
بالسعر ذاته من دون احتساب 

الضرائب.
وقدمت »االحتاد« مقاعدها 
املتوجهة الى مدينة تش���يناي 
الهندية ابتداء من 30دينارا دون 
ضرائب لالجت���اه الواحد و40 

االحتاد تدخل املنافسة بعرض على هيثرو اللندني

فندق سنترو ومراحل التشييد املتقدمة

يضم 300 غرفة واإلدارة ستكون لشركة »روتانا«

»العربية للطيران« تنتهي من تشييد  
فندق »سنترو« في أبريل 2010 

علي: »يعتبر فندق س����نترو 
روتانا، مطار الشارقة الدولي 
عنصرا رئيسيا في استراتيجية 
توسع شركة العربية للطيران. 
الظ����روف  م����ن  وبالرغ����م 
االقتصادي����ة الصعب����ة التي 
يشهدها االقتصاد العاملي، فان 
مرحلة إنشاء املشروع أصبحت 
منجزة، حيث سيكون الفندق 
جاهزا الستقبال الضيوف في 
إلى  س����نة 2010. وباإلضافة 
التي تقدمها  تعزيز اخلدمات 
العربية للطيران، سيس����اهم 
الفندق أيضا في تعزيز ايرادات 
الشركة واملساهمة في حتسني 
مستوى اخلدمات والضيافة في 

مطار الشارقة الدولي«.

الداخلية املتطلبات األساسية 
السياحية مع االستخدام األمثل 
للتكنولوجيا املتطورة. ويضم 
الفندق 300 غرفة وجناح ذات 
مواصفات قياسية، توفر الراحة 
للمسافرين الذين يستخدمون 
أحد أس����رع مطارات املنطقة 
منوا، فضال ع����ن زوار إمارة 
الفندق  الشارقة. كما سيعيد 
تعريف مفهوم الترفيه بأسعار 
معقولة من خالل تقدميه ألعلى 
مستوى من اخلدمة واإلقامة 
والضياف����ة العربية األصيلة 
لرجال األعم����ال واألفراد من 

املسافرين.
وقال الرئي����س التنفيذي 
ملجموعة العربية للطيران عادل 

أعلنت »العربية للطيران« 
اعم����ال تش����ييد فن����دق  ان 
»س����نترو« ذي الثالث جنوم 
الواقع في مطار الشارقة الدولي 
والذي يضم 300 غرفة، سيتم 
االنتهاء منها بحلول شهر أبريل 

.2010
وذك����رت الش����ركة انه مت 
الهيكل  االنتهاء من تش����ييد 
اخلرس����اني جلمي����ع طوابق 
الفن����دق األربع����ة، حيث من 
املتوقع ان ينتهي بناء الفندق 
بأقل من امليزانية املخصصة 
له، مما يس����لط الضوء على 
 الكفاءة التشغيلية للمشروع.

وكانت »العربية للطيران« قد 
أعلنت عن إطالق مشروع فندق 
أوائل عام 2007،  سنترو في 
في أعقاب توقيعها و»مجموعة 
اتفاقية،  فنادق روتانا« على 
تق����وم مبوجبه����ا »مجموعة 
فنادق روتانا« بإدارة الفندق 
اجلديد حتت عالمة »سنترو« 
الفندقية التي ستوفر خدمات 
الضيافة بأعلى مس����تويات 
اجلودة وبأسعار اقتصادية. 
وسينعكس متيز فندق سنترو 
الش����ارقة، من  روتانا، مطار 
خ����الل تصاميم����ه املعاصرة 
الفريدة  واملساحات السكنية 
التي يوفره����ا، حيث تعكس 
التصامي����م اخلارجي����ة منط 
احلداثة، بينما توفر التصميمات 

إعداد: فواز كرامي

19:00
19:30

ÉfhógÉ°T

¿É°†eQ ‘


