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الفضل: »طيران البحرين« تدرس زيادة عدد

 رحالتها اليومية مع الكويت إلى 5 رحالت
كش����ف ممثل الوكيل العام لطيران البحرين في الكويت أنور 
الفضل عن استعدادات جتريها الناقلة لزيادة رحالتها بني املنامة 
والكويت لتصل الى 5 رح����الت يوميا بدال من رحلتني. وأضاف 
الفضل في تصريح ل� »األنباء« ان الطلب املتزايد على هذه احملطة 
دفع الناقلة الى التفكي����ر اجلدي في زيادة عدد الرحالت ملواكبة 

الطلب املتزايد بني العاصمتني.

عروض وخدمات متميزة تقدمها »طيران اخلليج«

»الوطنية« تزيد رحالتها جلدة خالل موسم احلج

أنور الفضل 

11 رحلة إضافية لـ»الوطنية« خالل موسم الحج

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في اخلطوط 
الوطنية ان الشركة حازت 11 رحلة إضافية خالل 
موسم احلج الى مدينة جدة ملواكبة الطلب الكثيف 

على اململكة خالل الفترة احلالية.
وأضافت املصادر ان توزيع الرحالت اإلضافية 
سيأتي بحسب عدد املسافرين في اليوم الواحد 
لتصل الى رحلتني أو ثالث رحالت يوميا، إضافة 
الى الرحلة اليومية العادية التي تسيرها الناقلة 
بني احملطتني، مشيرة الى ان خط جدة هو أحدث 
خطوط الناقلة بعد ان أطلقت كال من دبي والبحرين 
والقاهرة ودمشق وعمان وبيروت وشرم الشيخ، 
لتكون جدة واجهتها الثامنة بالتزامن لتس���لم 
الناقلة لطائرتها الرابعة وكانت »الوطنية« وّقعت 
م���ع مجموعة خدمة احلج والعمرة »مواس���م« 

اتفاقية حصرية لنقل كل حجاج بيت اهلل احلرام 
املسافرين مع حملة »مواسم« إضافة الى اطالق 
الناقلة ملوقعها اإللكتروني بحلة جديدة يجعل 
استخدامه للمس���افرين اكثر سهولة من حيث 
توفير املعلومات املفصلة حول قائمة الوجهات 
املتنامية ل� »الوطنية« إضافة الى احتوائه على 
جدول رحالتها، وميكن املوقع االلكتروني اجلديد 
إضافة الى حجز التذاكر تسجيل الدخول واألمتعة 
عبر االنترنت مما يوفر الوقت ويس���هل جتربة 

السفر.
ويذكر ان جدول الرحالت االضافية بني اململكة 
العربية السعودية والكويت اخلاص برحالت احلج 
أعل���ن عنه أمس األول مبعدل 30 رحلة للكويت 

مقابل 28 رحلة للمملكة العربية السعودية.

بعد توقيعها التفاق حصري مع »مواسم«

العميري لـ »األنباء«: 19 رحلة إضافية لـ »الكويتية« 
خالل موسم الحج وانخفاض عدد الحجاج 50% للعام الحالي

مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية قد بدأت بنقل أفواج 
احلجاج الكويتيني أمس األول، 

في إطار استعدادات الناقلة 
الوطنية ملوس���م احلج كشف 
مدير اقليم الكويت في مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية بدر 
 العميري عن تيس���ير الناقلة

ل� 19 رحلة إضافية خالل موسم 
احلج احلالي، مش���يرا الى ان 
»الكويتية« تبذل جميع اجلهود 
املطلوبة لراحة ضيوف الرحمن 
من خ���الل التعاون املس���تمر 
واحلثيث مع ممثلي ش���ركات 
احلج والعمرة وإدارة الطيران 
املدني ووزارة الداخلية وتذليل 
التي تواجه  العقب���ات  جميع 
املس���افرين على منت رحالت 

اخلطوط الكويتية.

وأض���اف العمي���ري ف���ي 
العام  ان  ل� »األنباء«  تصريح 
أعداد  احلالي ش���هد تراج���ع 
احلجاج الكويتيني بنسبة %50 
عن السنوات املاضية بسبب 
مرض انفلونزا اخلنازير، رغم 
ما قدمته الناقل���ة من حوافز 
تش���جيعية م���ن تخفيضات 
أسعار تذاكر السفر وغيرها، 
مشيرا الى ان »الكويتية« اخذت 
جميع االحتياطات الالزمة من 
رحالت اضافي���ة مجانية من 
مطار جدة أثناء رحلة العودة 
في ح���ال حدوث أي تأخيرات 
ف���ي مواعيد االقالع ألس���باب 
ارادته���ا. وكانت  خارجة عن 

حيث مت نقل نحو 770 حاجا 
عبر ثالث رحالت انطالقا من 
الكويت الى مطار امللك محمد 
بن س���عود في املدينة املنورة 
في حني تغ���ادر باقي األفواج 
عبر مطار جدة الدولي والبالغ 
عدد حجاجها نحو 2500 حاج 
تقلهم 16 رحلة جوية بتاريخ 

25 نوفمبر احلالي.
وبلغ عدد احلجاج الكويتيني 
خالل العام احلالي نحو 3500 
حاج مقارنة م���ع 7500 حاج 
خالل موس���م الع���ام املاضي. 
وبالنسبة ملطار الكويت الدولي 
فقد كشف مدير إدارة العمليات 
مبط���ار الكويت عصام الزامل 

أمس األول لدي استقباله أول 
 A320 طائرة من طراز ايرباص
جديدة تابعة للخطوط اجلوية 
الس���عودية في مطار الكويت 
الدولي عن االنتهاء من توسعة 
مطار الكويت الدولي من خالل 
إضافة 7 بوابات جديدة للمبنى 
احلالي بعد ستة أشهر، حيث 
تبلغ مساحة كل بوابة 250 مترا 
مربعا موزعة على 3 بوابات في 
اجلهة الشرقية و4 بوابات في 
اجلهة اجلنوبية ملواكبة الزيادة 
املتوقعة في اعداد مستخدمي 
املطار في 2010 متوقعا ان تزيد 
حركة الركاب من 7.4 ماليني إلى 

8 ماليني العام القادم.

7 بوابات إضافية لمطار الكويت الدولي تدخل الخدمة في 2010

بدر العميري

أمين سالمتود سيالنو

سيالنو لـ »األنباء«: »فور سيزون اإلسكندرية« أصبح مقصدًا 
لكثير من العائالت الكويتية الباحثة عن الفخامة

الذي يتمتع  السياحي امللحوظ 
الكويت���ي، ويؤكده  املواطن  به 
العامل���ون في مكات���ب ووكالء 
السياحة والسفر املتواجدون في 

ورشة العمل التي أقيمت.
وتابع س���يالنو موضحا ان 
فندق فور سيزون - االسكندرية 
رغ���م حداثته إال ان���ه جنح في 

في الكويت رمبا األعلى في دول 
املنطق���ة مقارن���ة بحجم وعدد 

السكان.
وعّبر س���يالنو عن اعتزازه 
بالتواجد ف���ي الكويت في إطار 
اجلولة اخلليجية، مش���يدا في 
الوقت نفسه باملستوى احلضاري 
الذي تعيش���ه الكويت والوعي 

اس���تقطاب ش���ريحة عالية من 
الكويتيني بينها شخصيات عامة 
تبحث عن مناطق سياحية جديدة 
وخدمات راقي���ة مثل تلك التي 
يقدمها الفندق لنزالئه املميزين. 
ويقول سيالنو انهم وضعوا هدفا 
رئيسيا أمامهم في خطة تسويق 
الفندق بجعله صديقا لزوار مدينة 
االسكندرية ومقصدا لكل من يصل 
الفندق ميثل  ان  إليها الس���يما 
صرحا ممي���زا ونقطة تاريخية 
يفضل الكثيرون الوصول اليها 
والتعايش معها وهو ما جنحت 
في���ه إدارة الفن���دق على مدى 
الس���نوات الث���الث التي مضت 
على افتتاح الفندق، مشيرا الى 
ان فريق تسويق الفندق ميضي 
لتس���ويقه على مستوى أنحاء 
العالم ملكانته ومتيزه. ويكشف 
س���يالنو عن الرسالة التي يود 
إيصالها لنزالء »فور سيزون – 
اإلسكندرية«، مؤكدا انها الفخامة 

الكويت مس���اء  احتضن���ت 
الثالث���اء املاضي ورش���ة عمل 
أقامته���ا مجموعة فور  ضخمة 
سيزون ملكاتب ووكاالت السياحة 
والسفر العاملة في الكويت في 
إطار جولة خليجية تنفذها فنادق 
املجموعة بدول منطقة اخلليج 

مرورا بالكويت.
وفي لق���اء ل���� »األنباء« مع 
مدير عام فندق فور س���يزون � 
اإلسكندرية قال تود سيالنو ان 
املجموعة تنظر الى سياح منطقة 
اخلليج بش���كل ع���ام والكويت 
بش���كل خاص باهتمام ملحوظ 
وتسعى للتعريف بالفندق بينهم 
باعتبارهم شريحة سياحية لديها 
دراية وخب���رة مبناطق اجلذب 
الس���ياحي في العالم، ومعلوم 
ان الكويت حتتل مكانة متقدمة 
في قائمة الدول املصدرة للسياح 
على صعي���د املنطقة والعالم إذ 
الس���ياحي  ان معدالت االنفاق 

والرفاهية واخلدمات املميزة التي 
ال يقدمها سوى فندقهم القابع على 
شاطئ البحر املتوسط في أفضل 

موقع باملدينة الشهيرة.
كما كشف سيالنو عن اجلهود 
املبذولة مع إدارة الطيران املدني 
املصري لزيادة ع���دد الرحالت 
املدينة لزيادة  الى  القادمة جوا 
عدد زوارها. وحول الفندق قال 
سيالنو إنه يضم نحو 118 غرفة 
الى جانب 31 جناحا بينها 1 ملكي 
و2 رئاسي إلى جانب 9 مطاعم 
وسبا لالستجمام واالسترخاء. 
إدارة  من جانبه، كش���ف مدير 
املبيعات والتس���ويق في »فور 
سيزون – االس���كندرية« أمين 
سالم عن عروض خاصة يقدمها 
الفندق لزواره خالل عطلة العيد 
ترضي ذوق الباحثني عن الفخامة 
والرفاهية واخلدمات الراقية في 
أفضل موقع مبدينة اإلسكندرية 

الشهيرة.

الكويت احتضنت ورشة عمل أقامتها »المجموعة« في إطار جولة خليجية

»طيران الخليج« تحّط في المنامة 
بـ 30 دينارًا خالية من الضرائب

في إطار بحثها الدائم واملس���تمر عن 
محطات سياحية جديدة للسائح الكويتي 
اختار قسم العطالت في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية »س���ريالنكا« أو مدينة 
مزارع الشاي بسبب حقول الشاي الكثيرة 
املنتش���رة في هضابها وس���هولها والتي 
تغطي املنطقة بكامله���ا لتعطيها منظرا 
خالبا ميتزج بالطيور املختلفة ذات األلوان 
الزاهية واحليوانات اآلس���يوية كالفيلة 

والنمور.
وأفادت مصادر مسؤولة في »العطالت« 
بأن عرضا قدمته »الكويتية« حتت اسم 

»3 في 1« ضمن رحالت التجوال السياحي 
في س���ريالنكا ملدة 8 أيام ابتداء من 242 
دينارا خالية من الضرائب، مشيرا الى ان 
العرض يشمل تذكرة سفر سياحية كويت 
� كولومبو � كويت، وإقامة في فندق درجة 
أولى مع إفطار للشخص في غرفة مزدوجة 
ملدة ليلتني في مدينة كاندي وليلتني في 

مدينة بينتوتا وليلة في كولومبو.
وبّينت املصادر ان اختيار س���ريالنكا 
جاء ملا يتمتع به هذا البلد من جمال أخاذ 
ومناظر طبيعية تتناس���ب مع متطلبات 
السائح الكويتي، مش���يرا الى ان العديد 

من االجتماعات عقدت بني قسم العطالت 
ومؤسس���ات س���ياحية حكومية وغير 
حكومية س���يرالنكية كان آخرها زيارة 

وفد سيرالنكي الى الكويت.
وبينت املصادر ان سبب التسمية »3 
في 1« جاء بسبب آلية تنظيم الرحلة من 
ناحية قدرة الس���ائح على مشاهدة ثالث 
مدن في 8 أيام واتساع الوقت لالستمتاع 
بكل مدينة من هذه املدن، مش���يرا الى ان 
كولومبو وكاندي وبينتوتا من أجمل املدن 
الس���ياحية في اجلزيرة والتي يقصدها 

السياح من مختلف أنحاء العالم.

كش����فت مصادر مطلعة ف����ي وكاالت 
السياحة والسفر عن عرض طيران اخلليج 
األخير الذي قدمته الناقلة الوطنية ململكة 
البحرين على عشر محطات مختلفة انطالقا 
من مط����ار الكويت الدولي مرورا باملنامة، 
حيث شمل العرض املنامة الذي قدمته الناقلة 
ابتداء من 30 دينارا خالية من الضرائب.

وقدمت الناقلة محطاتها في شبه القارة 
الهندية في كل من مومباي وكوتشي ودلهي 
ب� 39 دينارا، اما دكا فكانت تذاكرها ابتداء 

من 60 دينارا.
ام����ا احملط����ات العربية عل����ى الناقلة 
فكانت الى القاهرة ب����� 66 دينارا وبغداد 
ب� 110 دناني����ر والنجف ب� 110 دنانير، كما 
قدمت »طيران اخلليج« عرضا الى مانيال 
ابتداء من 115 دينارا وجميع األسعار دون 
احتس����اب الضرائب. وأفادت املصادر بأن 
معظم شركات الطيران العاملة في املنطقة 
بدأت بتشغيل طائرات اسطولها الى اململكة 
العربية السعودية لنقل احلجاج مما ساهم 
كثيرا في تخفيف أعباء موس����م التشغيل 
املنخفض على الشركات من ناحية تخفيف 
األعباء املالية ورفع نسبة تشغيل املقاعد، 
مشيرا الى ان الفترة احلالية تشكل منحى 
صعوديا في موسم انخفاض احلجوزات 

مبناسبة األعياد وموسم احلج.

عروضها على شبه القارة الهندية ابتداًء من 39 دينارًا

»عطالت الكويتية« تعرض سريالنكا
لـ 8 أيام بـ 242 دينارًا

العرض شمل مدن كولومبو وبينتوتا وكاندي

إعداد: فواز كرامي


