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»طيران ناس« إلى جدة والرياض ابتداًء من 19 دينارًا

أطلقت طيران ناس الناقلة السعودية منخفضة التكاليف، عرضا 
س���عريا على حجوزاتها انطالقا من مطار الكويت الدولي ش���مل 
احملطتني اللتني تصل اليهما الناقلة في اململكة العربية السعودية 

بحسب مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر.
وأضافت املصادر ان طيران ناس عرضت مقاعد رحالتها املتوجهة 
ال���ى جدة والرياض انطالقا من مطار الكويت الدولي ابتداء من 19 

دينارا خالية من الضرائب.

فندق »جي دبليو ماريوت« في مدينة نيويوركاحدى السفن السياحية ترسو بجانب مدينة ساحلية

هل تعزز »ديون دبي« فكرة االندماج بني شركات الطيران باملنطقة؟

كافة اخلدمات ومتطلبات السائح على منت السفن السياحية

مدخل مطار الشيخ سعد بانتظار املسافرين على اخلطوط الوطنية

رغم وجود أكثر من ش����ركة متخصصة ف����ي إدارة وتنظيم رحالت 
بحرية ترفيهية على منت سفن سياحية إال ان هذا النوع من السياحة ال 
يعتبر رائجا في املنطقة، مع ان حجم عمليات شركات السفن السياحية 
يقدر ب����� 24.9 مليار دوالر خالل العام احلالي. ويعزو خبراء في قطاع 
السياحة سبب عدم انتش����ار هذا النوع من السياحة الى عدم الترويج 
اجليد لها رغم طرح الشركات العاملة في هذا املجال للعديد من البرامج 
التحفيزية والتشجيعية وباالظافة إلى تفضيل السائحني احملليني قضاء 

أوقات داخل املدن أكثر من رغبتهم في رؤية هذه املدن.
إال ان الصورة العامة تؤكد ان لقطاع الرحالت البحرية الس����ياحية 
مس����تقبال واعدا في منطقة الشرق األوسط بشكل عام ومنطقة اخلليج 
بش����كل خاص، السيما ان العديد من مش����غلي ومديري هذه الشركات 

أعربوا عن اعتزامهم بناء قواعد لهم في منطقة اخلليج.
وكان عدد املسافرون عبر السفن السياحية العاملية زاد خالل العام 
احلالي بنس����بة 2.4% كم����ا تتراوح التوقعات ح����ول 100 مليون دوالر 
كعائدات لهذه الش����ركات من منطقة الشرق األوسط وحدها، السيما ان 
العديد من هذه الش����ركات حولت جهودها باجتاه املنطقة بسبب األزمة 

املالية العاملية والقوة الشرائية لسكان اخلليج.
وتقوم شركات املالحة السياحية بتسيير جوالت عبر املدن الساحلية 
وشواطئها وتعتبر الرحالت عبر البحر األبيض املتوسط من أشهر هذه 
الرحالت حيث تقوم السفن السياحية باملرور على شواطئه من الشرق 
الى الغرب على منت س����فن فخمة بخدماتها ومظهرها الرائع وبرامجها 
املمتع����ة والتي تعتبر فندقا متنقال عل����ى البحر يحظى نزالؤه بجميع 
وسائل الراحة واملتعة التي ال تنسى. وتزخر السفن بالغرف والقاعات 
املجهزة بأحدث وسائل الراحة واملقاهي الفاخرة والردهات الفسيحة التي 

تناسب كل ذوق ومطاعم مدهشة تزخر بجميع املأكوالت الشهية.

»الرحالت البحرية« في المنطقة.. والحاجة إلى الترويج
سفنها عبارة عن فنادق عائمة بين المدن الساحلية

»ماريوت العالمية« تنقل عالمة »فيرفيلد إن«
إلى العالمية بتوقيع عقد في المكسيك

وقعت ماريوت العاملية أمس 
األول عقدا مع شركة بولسو 
هوتيلي���رو اوف مكس���يكو 
لتطوي���ر 36 فندقا من عالمة 
فيرفيل���د ان. ويس���اهم هذا 
االتف���اق الذي ه���و أكبر عقد 
توقعه ماريوت على اإلطالق 
لتطوير فن���ادق من عالماتها 
وسيساهم في تعزيز حضورها 

في مكسيكو ثالثة أضعاف.
وفنادق وأجنحة فيرفيلد إن 
هي أول عالمة لدى ماريوت في 
فئة املنشآت املتوسطة األسعار 
وثامن عالمة تنقلها ماريوت من 

احمللية الى العاملية. وتتوزع العالمات الثماني في 
فئات فاخرة ومتوسطة وهي الريتز � كارلتون، 
جي دبلي���و ماريوت، ماريوت، رينيس���انس، 
كورتيارد من ماريوت، ريزيدنس إن وش���قق 

ماريوت الفندقية.
وق���ال، رئي���س مجل���س اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لش���ركة ماريوت العاملية جي دبليو 
ماريوت جونيور: »اطالق عالمة فيرفيلد إن في 

مكسيكو يعزز تركيزنا على 
التوسع في أسواق جديدة من 
خالل تزويد أصحاب الفنادق 
بأكبر فرص للتطوير، ومنحهم 
املزيد من خيارات اإلقامة. هذه 
العالمة متثل القيمة احلقيقية 
للمستهلكني، ونحن سعداء جدا 
بتوقيع هذا االتفاق مع بولسو 
هوتيليرو مما يثبت التزامنا 
الطويل األمد مبكسيكو كوجهة 

سياحية«.
يذكر ان إدارة فنادق فيرفيلد 
إن ال� 36 س���تتم وفق نظام 
االمتياز على أن يكتمل افتتاح 
الفنادق كاملة على مدى السنوات العشر املقبلة. 
وس���يفتتح أول فندقني في العام 2011، أولهما 
في كابو سان لوكاس وهو مكون من 120 غرفة 
والثاني في غواداالخارا ويتكون من 139 غرفة، 
وس���يكونان أول فندقني من عالمات ماريوت 
في املوقعني. وبإضافة الفنادق ال� 36 اجلديدة، 
سيزداد عدد منشآت ماريوت في مكسيكو من 

7 الى 43 منشأة.

36 فندقًا في مكسيكو وحدها و43 منشأة في مجمل البالد

جي دبليو ماريوت جونيور

»الوطنية« تحّط بعمان وبيروت ودمشق بـ 32 دينارًا
ودبي بـ 20 دينارًا انطالقًا من مطار الشيخ سعد

اما بالنس���بة لوضع سوق السفر 
خالل الفترة املاضية فبّينت املصادر 
انه رغم االنخفاض في الطلب االعتيادي 
الذي يرافق موسم التشغيل املنخفض 
اال ان عيد األضحى ساهم في رفع الطلب 
على احلجوزات ف���ي الفترة املاضية 
وساهم في كسر اجلمود الذي يرافق 
 هذا املوسم، خصوصا على احملطات
القريب���ة كدب���ي واملنام���ة والدوحة 

وبيروت.
وتوقعت املصادر ان يعود كس���ر 
اجلمود مع اقتراب فترة األعياد كعيد 
رأس السنة الهجرية وامليالدية، السيما 
ان الفترة االنتقالية بني عيد األضحى 
وعيد رأس الس���نة تشهد هبوطا في 
الطلب على احلجوزات، مش���يرة الى 
سعي شركات الطيران ملواجهة تداعيات 
هذا االنخفاض الذي خرج عن املألوف 
هذا العام بسبب األزمة املالية العاملية 

وبسبب انفلونزا اخلنازير.

على مدينة ش���رم الشيخ فبدأ من 30 
دينارا وجميع األسعار دون احتساب 

الضرائب.

العاصمة البحرينية )املنامة( ابتداء من 
19 دينارا ودبي ابتداء من 20 دينارا. اما 
عرض احدث الناقالت اجلوية الكويتية 

كشفت مصادر مطلعة في وكاالت 
السياحة والسفر عن عروض سعرية 
قدمتها اخلط���وط »الوطنية« انطالقا 
من مطار مبنى الشيخ سعد للطيران 
العام الى 8 محطات تصل إليها طائرات 
الشركة اإليرباص »A320« اجلديدة، 
مشيرة الى ان العرض التنافسي الذي 
قدمته الناقلة جاء جتاوبا مع العروض 
السعرية التي قدمتها شركات الطيران 
العاملة في الكويت سواء على محطاتها 
أو محطة أخرى، والفتة الى ان الالعبني 
الرئيسني في سوق تسعير احلجوزات 
داخل الكويت هم الشركات الكويتية 
الثالث »الكويتية والوطنية واجلزيرة« 
حتى ان شركات الطيران األخرى العاملة 
 في الكويت تصف س���وق املنافس���ة
ف���ي الكوي���ت باألكثر شراس���ة في 

املنطقة.
وبّينت املصادر ان عروض »الوطنية« 
شملت كال من بيروت وعمان ودمشق 
ابتداء من 32 دينارا، فيما جاءت أسعار 

توقعات بزيادة الطلب على الحجوزات مع موسم األعياد

طائرة لـ »الوطنية« داخل املطار

»ديون دبي« تعزز فكرة االندماجات
بين شركات الطيران في المنطقة

بعد عودة احلجاج وانتهاء موسم احلج، عادت 
شركات الطيران العاملة في الكويت الى وضعها 
التشغيلي السابق في موسم التشغيل املنخفض 
لتواجه انخفاضا في عدد احلجوزات بشكل عام 
متأثرا باملوسم احلالي وانفلونزا اخلنازير واالزمة 
املالية العاملية، ومما زاد الوضع سوءا ازمة ديون 
دبي التي عصفت بالقطاعات االقتصادية املختلفة 
مبا فيه���ا قطاع النقل اجلوي والتي لم يظهر لها 
اي اثر يذكر حتى اآلن على صناعة النقل اجلوي 

في املنطقة.
اال ان مراقبني ومتابعني للصناعة وعاملني فيها 
اكدوا ل� »األنباء« ان ازمة ديون دبي ستكون لها 
تداعيات على الصناعة، السيما ان طيران االمارات 
اكبر شركة نقل جوي عاملة في املنطقة مملوكة 
إلحدى هاتني الش���ركتني، مما يجعل لهذه االزمة 
تداعيات غير مباش���رة على القطاع، وعلى املدى 
الطوي���ل في املنطقة، خصوص���ا ان قطاع النقل 
اجلوي في منطقة الش���رق االوس���ط غرد خارج 
السرب بتحقيقه معدالت منو عالية بحسب تقرير 
اياتا في السنتني املاضيتني، الفتني الى ان االزمة 
ستكون لها تداعيات على تقارير اياتا املستقبلية من 
ناحية منو شركات الطيران والوضع التنافسي بني 

هاتني الشركتني، مما يزيد االحتماالت والتوقعات 
بانتقال حمى االندماجات في شركات الطيران الى 
منطقة الشرق االوسط بشكل عام ومنطقة اخلليج 

بشكل خاص.
ورغم ذل���ك فإن الرئي���س التنفيذي لطيران 
االمارات تيم كالرك وفي لقائه مع صحيفة »صنداي 
تليغراف« البريطانية االس���بوع املاضي قال ان 
شركة طيران االمارات التي تعاقدت على طلبيات 
طائرات تقدر قيمتها بنحو 55 مليار دوالر مبا في 
ذلك اكثر من 50 طائرة ايرباص عمالقة طراز ايه 
380 ليس���ت لديها خطط اللغاء شراء الطائرات 

وانها ستلتزم بإعادة سداد السندات.
وفي سياق متصل، قال رئيس شركة أالفكو 
لتمويل وشراء وتأجير الطائرات احمد الزبن 
اول من امس في تصريح لوكالة »بلومبيرغ«، 
ان شركة أالفكو لن ترتبط بالتزامات اضافية 
للعام املقبل نظرا لظروف الركود االقتصادي، 
والتي اعتبرها املراقبون خطوة ذكية من الشركة 
ملراقبة الوضع الذي يكتنفه الكثير من الغموض 
بالنسبة ملستقبل شركات الطيران في املنطقة 
واعتبرت ازمة ديون دبي ناقوس اخلطر إلعادة 

احلسابات جيدة.
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