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تكريم ألعضاء التشريفات في المطار

كرمت شركة مايكروسوليوشنز ممثلة برئيس جلنة الضيافة 
واالستقبال فؤاد اخلالدي امس االول االدارة العامة للطيران املدني 
وذلك لنجاح عمل الشركة فيما يتعلق باستقبال ضيوف مؤمتر 
القم���ة العربية االقتصادية والتنموي���ة واالجتماعية الذي عقد 
بالكويت، حيث قام اخلالدي بتكرمي نائب املدير العام لش���ؤون 
مطار الكويت الدولي عادل العوضي ومدير ادارة العمليات عصام 

الزامل وبعض موظفي ادارة العمليات.

في جولة تسويقية شملت دول الخليج

كش����ف املدير العام ملنتجع »ون آند اونلي 
ريثي راه« س����تيفان كلينج����ر عن اإلمكانيات 
واخلدمات املتميزة التي يقدمها املنتجع الواقع في 
املالديف، مشيرا إلى أن الفئة الرئيسية املستهدفة 
لهذا املنتجع هي النخبة مبا يحتويه من بنى 
ومرافق تناس����ب أذواق هذه الفئة خصوصا 
أن املنتجع يقع على جزيرة نائية قامت إدارة 
الفندق بتزويدها بجميع الضروريات حتى زراعة 
أشجار النخيل وتوزيعها داخل اجلزيرة، الفتا 
إلى ان التكلف����ة اإلجمالية لهذا املنتجع بلغت 

200 مليون دوالر.
حديث كلينجر جاء أمس األول خالل اجلولة 
التسويقية التي قامت بها إدارة املنتجع في دول 
اخللي����ج انطالقا من الكويت مرورا بالبحرين 
وقطر وعمان بهدف التعريف باخلدمات املميزة 
التي يقدمها املنتجع، وأضاف ان منتجع ون أند 
اونلي اخذ على عاتقه تلبية متطلبات العائلة 
اخلليجية من خالل تقدمي خدمات خاصة بهذا 
املوضوع مشيرا إلى أن املنتجع يحتوي على 
130 ڤيال من 7 طرازات مختلفة وكاشفا عن ان 

عدد الزوار السنوي للمنتجع يصل إلى 33 ألف 
زائر ونسبة إشغال سنوية تصل إلى %70 .

وبني كلينجر ان الوصول إلى املنتجع عملية 
س����هلة تتم إما من خالل طي����ران االمارات أو 
اخلطوط اجلوية القطرية التي تسير كلتاهما 
رح����الت يومية إلى هناك اضاف����ة إلى وجود 
زوارق وطائ����رات تقوم بإيصال الضيوف إلى 
اجلزيرة كاشفا ان املجموعة متتلك ستة فنادق 
حول العالم في كل من املكسيك والكيب تاون 
والباهامز ودبي واملالديف الفتا إلى أن كال من 

هذه الفنادق لها صفة مميزة خاصة بها.
بدوره، وبعد تقدمي عرض مفصل عن املنتجع 
قال مدير املبيعات ملنطقة اخلليج العربي في 
منتجع »ون اند اونلي ريثي راه« عبدهلل القناص 
ان اإلقبال على املنتجع من دول اخلليج في زيادة 
مستمرة، خصوصا لتلك العائالت اخلليجية 
العطل  التي تس����تهدف اخلصوصية وقضاء 
الرومانسية وشهر العسل، الفتا إلى ان املنتجع 
يحتوي على ناد خاص لألطفال بكوادر مدربة 
للتعامل مع األطفال كي يتس����نى لألهل قضاء 

أجمل األوقات وأحالها متطرقا إلى أنواع الڤلل 
املوجودة هناك مبا فيه����ا الڤلل املوجودة في 
البحر والڤلل الداخلية التي مت تصميمها بصورة 
فريدة ومتميزة تسمح لقاطنيها باخلصوصية 
الكاملة مع البق����اء على األجواء املتميزة التي 
تتمت����ع بها املنطقة واملناخ هناك، الفتا إلى ان 
املواصالت عبر اجلزيرة متوافرة بحسب رغبات 
الزوار حيث يبلغ طول اجلزيرة حوالي ستة 
كيلومت����رات ميكن قطعها س����يرا على اإلقدام 
حملبي الرياضة باإلضافة الى عربات الغولف 
والدرج����ات الهوائية. مش����يرا إلى ان املنتجع 
يضم ثالثة أنواع مطاعم مبا فيها مطعم خاص 
باملأكوالت العربية. واجلدير بالذكر ان اجلولة 
التسويقية تهدف أيضا الى االتفاق مع مكاتب 
السياحة والسفر في منطقة اخلليج للترويج 
للمنتجع من خالل تقدمي العروض والتسهيالت 
في س����بيل خدمة وراحة العمالء املستقبليني 
للمنتجع باإلضافة إلى اللقاء وجها لوجه مع 
العمالء احملتمل����ني والتعرف على متطلباتهم 

واحتياجاتهم والسعي لتطبيقها.

كلينجر: منتجع »ون آند أونلي ريثي راه«
جزيرة تناسب النخبة

يعتبر احلفل املقرر ملطربة البوب العاملية بيونسي في بورت غالب 
يوم اجلمعة القادم أول حفل للمطربة في املنطقة العربية حيث جابت 
أنحاء العالم بأغانيها وحققت ش����هرة عاملية بني الش����باب في الشرق 
والغرب. وتعتبر بيونسي نولز العضو املؤسس في فرقة »ديستنيز 
تشايلد« التي اعتبرت أكثر الفرق مبيعا لأللبومات حول العالم، وتلقب 
بيونس����ي من أصدقائها ب� »بيبي« أو »جوجو« وولدت في الرابع من 
س����بتمبر 1981 في هيوستون بوالية تكساس األميركية وكانت مطربة 
حف����ل تنصيب الرئيس األميركي أوباما في التاس����ع عش����ر من يناير 
املاضي عندما غنت األغنية الشهيرة »وأخيرا«. وقد حصلت بيونسي 
نول����ز على العديد من اجلوائز العاملية في مجال الغناء، كما أنها بطلة 
س����ينمائية للعديد من األفالم الناجحة وشاركت في العديد من األفالم 
الكوميدية والتي حققت جناحا كبيرا حول العالم. موافقة »بيونسي« 
لزيارة منتجع بورت غالب جاءت »فورية«، أبدت خاللها شغفها برؤية 
املنتجع والتمتع بسحره وجاذبيته، أسوة برواده، بعدما سمعت عنه 
في مجلة »صنداي اكسبريس« البريطانية، التي وصفته بأنه من أجمل 
بقاع العالم. جدير بالذكر ان املطربة العاملية بيونسي اختيرت واحده 
من ضمن أكثر 100 ش����خصية تأثيرا ف����ي العالم، وفق تصنيف مجلة 
»فوربس« االقتصادية، وهي األغلى بني جنمات الغناء واالس����تعراض 

في العالم حتت سن الثالثني.
يذكر أن منتجع بورت غالب جنح في اس����تقطاب العديد من جنوم 
الغناء العربي واألجنبي خالل العامني املاضيني ومن بني النجوم العرب 
الذي����ن أمتعوا بغنائهم رواد املنتجع مطرب وفنان العرب محمد عبده 
وجنم اجليل تامر حس����ني وبلبل اخلليج نبيل شعيل والفنان الكبير 
حس����ني اجلس����مي وجنوم الفن هيفاء وهبي ونانسي عجرم وميريام 
فارس ومحمد فؤاد ومحمد منير ومحمد حماقي وقائمة أخرى طويلة 
من النجوم الذين قدموا الفن الراقي واستمتعوا بجمال وسحر منتجع 

بورت غالب.

لقطة شاطئية للمنتجععبداهلل القناص وستيفان كلينجر يقدمان عرضا عن منتجع »ون آند اونلي«

بيونسي

»بيونسي« في بورت غالب
الجمعة القادمة

إعداد: فواز كرامي

طيران الخليج إلى المنامة بـ 30 ديناراً

ارتفعت اسعار النفط من جديد والمست 
ال���� 80 دوالرا وبدأت تكاليف فاتورة الوقود 
على شركات الطيران تتجه لالرتفاع من جديد 
وازدادت التحديات امام شركات الطيران العاملة 
في المنطقة تحدي قديم متجدد ليضاف الى 
التحديات التي عصفت بالقطاع خالل السنتين 
الماضيتين والتي بدأت مع الزيادة الكبيرة في 
اسعار النفط مرورا باألزمة المالية العالمية 
وانفلونزا »اتش 1 ان 1« ليكون النقل الجوي 
القط���اع األكثر تأثرا باالح���داث االقتصادية 

والعالمية الجارية.
اال ان مصادر مطلعة في شركات الطيران 
خففت من وطأة االرتفاع المستجد في اسعار 
النفط معللة السبب بان الشركات استفادت 
من تجربتها خالل االرتفاع الكبير الذي حصل 
في اسعار النفط العام الماضي اضافة الى ان 
ارتفاع اسعار النفط سيؤدي الى االنتعاش 
االقتصادي بالمنطقة المعتمدة اساس���ا على 
اس���عار النقط لتزداد حركة المسافرين من 
جديد وتنعش الناقالت في المنطقة مبينة ان 
انخفاض عدد المسافرين او زيادته مرتبط 
بصورة غير مباشرة في اسع��ار النفط ومشيرة 
ال���ى ان هناك العديد م���ن اإلج��راءات الت��ي 
تستطيع ان تأخذها الشركات لمواجهة الزيادة 

ف��ي اس���عار الوقود كإعادة ضريبة الوقود 
التي فرضتها الناقالت خالل الزيادة الكبيرة 
التي حصلت في اسعار النفط العام الماضي 
على سبيل المثال وليس الحصر إضافة إلى 

إجراءات أخرى.
وفي سياق متصل بينت مصادر مطلعة في 
وكاالت السياحة والسفر ان موسم التشغيل 
المنخفض مازال يضغط على شركات الطيران 
العاملة في مطار الكويت الدولي مما ساهم في 
دفع هذه الناقالت الى تقديم المزيد من العروض 
السعرية على تذاكر حجوزاتها مضيفة ان هذه 
الشركات لم تدع وسيلة اعالمية اال وعرضت 
عليها خصوماتها واسعارها الخاصة بسبب 
المنافسة الش���ديدة بين هذه الشركات على 

مختلف المحطات.
وبينت المصادر ان آخر العروض السعرية 
كانت لطيران الخليج الذي قدم عرضا شمل 
مطار المنامة وبعض المدن في ش���به القارة 
الهندية. حيث عرضت الناقلة الرسمية لمملكة 
البحرين مقاعدها المنطلقة من مطار الكويت 
الدولي الى مطار المنامة ب� 30 دينارا خالية 
من الضرائب فيما قدمت عروضها الى مومباي 
وكوتش���ي وميدراس ب� 39 دينارا خالية من 

الضرائب.

مشاكل شركات الطيران
تتفاقم مع ارتفاع أسعار النفط

مطار الكويت يواصل تحقيق أرقام قياسية في النقل الجوي

عيد الفطر زاد حركة الطائرات
41% في سبتمبر الماضي

ش���هد مطار الكويت الدولي زيادة في حركة 
الركاب والطائرات التجارية وكذلك زيادة في حركة 
الشحن اجلوي خالل شهر سبتمبر 2009 ويرجع 
ذلك الى زيادة الطلب على السفر خالل عطلة عيد 
الفطر السعيد، حيث استحوذت الدول القريبة 
على حصة األسد وبخاصة القاهرة، بيروت، دبي، 
شرم الشيخ وعمان، حيث بلغت نسبة الزيادة 
في حركة الركاب 26% وحركة الطائرات التجارية 

41% وحركة الشحن اجلوي %16.
وقد بلغ اجمالي عدد املس���افرين خالل شهر 
س���بتمبر في هذا الع���ام 636.309 راكبا مقابل 
506.014 راكبا خالل شهر سبتمبر 2008 بزيادة 
قدره���ا 26%، علما ان الزيادة في حركة الركاب 
القادمني بلغت نسبتها 22% بواقع 331.332 راكبا 
خالل الشهر املذكور مقارنة بشهر سبتمبر 2008 
حي���ث كان عدد القادمني 271.963 راكبا، اما عن 
حركة املغادرين فقد بلغت 304.977 راكبا خالل 
شهر سبتمبر املاضي مقابل 234.051 راكبا خالل 
نفس الش���هر من العام 2008 اي بزيادة قدرها 

.%30
اما عن اجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها 
من وإلى مطار الكويت الدولي خالل شهر سبتمبر 
2009 فقد زادت بنسبة 20% بواقع 7851 رحلة 
مقارنة مع 6538 رحلة في شهر سبتمبر 2008، 

علما ان عدد الرحالت التجارية التي مت تشغيلها 
في شهر س���بتمبر 2009، قد زادت بنسبة %41 
حيث بلغ عدد الرحالت القادمة واملغادرة 6656 
رحلة مقارنة مع 4721 رحلة في شهر سبتمبر 
2008، في ح���ني انخفضت حركة الرحالت غير 
التجارية بنسبة -34% حيث بلغت 1195 رحلة 

مقارنة مع 1817 خالل سبتمبر 2008.
وقد ش���هد هذا الش���هر قيام ش���ركة مصر 
للطي���ران بزيادة رحالتها ال���ى القاهرة مبعدل 
رحلتني اسبوعيا باالضافة الى قيام شركة غلوبل 
لعمليات الطيران بتشغيل رحالت جديدة لقطاع 
مسقط وقندهار بواقع رحلة اسبوعيا، اما عن 
طريق ماهان فقد زاد رحالته الى قطاع مش���هد 

من رحلتني الى ثالث رحالت اسبوعيا.
ام���ا على صعيد حركة الش���حن اجلوي في 
مطار الكويت الدولي فهن���اك زيادة كبيرة في 
حركة الشحن اجلوي الصادر الناجت عن تشغيل 
رحالت شحن عارضه، حيث كان اجمالي احلركة 
في شهر سبتمبر 2009 17.830.254 كغ بزيادة 
بلغت نسبتها 16% مقارنة بشهر سبتمبر 2008، 
حيث كان اجمالي حركة الش���حن 15.307.557 
كغ، وقد وصلت حركة الشحن الوارد 2009 الى 
10.902.850 كغ بانخف���اض قدره -4% مقارنة 

بشهر سبتمبر 2008.


