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بدر العميري

سعد العتيبي

وزير السياحة اللبناني في لقطة مع الوفد اإلعالمي

فادي عبود

الرئيس التنفيذي لفنادق الـ حبتور ولقطة مع الوفد اإلعالمي

»الحبتور غراند« استضاف
أغنى أغنياء العالم كارلوس سليم

من أفخم الفنادق التي قام الوفد اإلعالمي 
الكويتي بزيارتها واإلقامة فيها فندق »احلبتور 
غراند« والذي استضاف العديد من الرؤساء 
وامللوك والشخصيات العاملية البارزة والتي 
كان آخرها أغنى أغنياء العالم رجل األعمال 

اللبناني األصل كارلوس سليم.
وبحفاوة شديدة رحب الرئيس التنفيذي 
ابوعمر بالوفد  لفنادق »احلبتور« رحي���م 
اإلعالم���ي وأكد ان ف��ن���دق »احلبتور« يعد 
أحد االستثمارات اإلماراتية اخلاصة في لبنان 
التابعة ملجم���وعة »احلبتور« التي أسسها 
ع���ام 1970 خلف احلبت��ور والتي تش�����مل 
استثماراتها الفنادق وأعمال اإلنشاء والتعليم 

والعقارات والتأمني وجتارة السيارات، مشيرا 
الى ان اس���تثمارات املجموعة منتشرة في 
العديد من الدول العربية ومنطقة الش���رق 

األوسط.
وعن أب���رز الش���خصيات العاملية التي 
استض��افها فندق »احلب��تور« في لب��نان، 
قال ان رجل األعم��ال املكس��يكي اللب�ناني 
األصل والذي أص���بح أغن��ى أغن��ياء العالم 
أق���ام في زي���ارته األخ��يرة الى لبنان في 
فندق »احلبت���ور« ملدة س������بعة أيام كما 
استقبل رئيس ايطاليا جورجيو نابولي���تانو 
وكذلك األمير احلالي إلمارة مون��اكو الب��ير 

الثاني.

وزير السياحة اللبناني لدى استقباله الوفد اإلعالمي الكويتي

عبود: لبنان يعاني من تخمة سياحية صيفًا وضعفًا في الشتاء
حولنا آثار الدمار اإلسرائيلي إلى أعمال سياحية.. و»سوليدير« ستكون من أجمل مدن العالم

2 ملــيــار 
دوالر حـجـــم 
ت  ا ر ستثــما ال ا
العربية السياحية 
وأغلبها  لبنان  في 
أفراد لمستثمرين 

بيروت ـ هشام أبوشادي
بابتس����امة كلها تفاؤل وثقة 
تعبر عن قدرة الش����عب اللبناني 
على البناء وجتاوز األزمات سواء 
العدوان االسرائيلي  الناجتة عن 
الناجت����ة عن األزمات  أو  املتكرر 
السياسية الداخلية، استقبل وزير 
الس����ياحة اللبناني ف����ادي عبود 
وفدا م����ن الصحافة الكويتية زار 
لبنان االس����بوع املاضي في اطار 
جولة سياحية نظمتها مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية لالطالع 
التي تقوم بها  على االستعدادات 
املؤسسة ملوسم الصيف بالتعاون 
مع بعض الفنادق وشركات السياحة 

في لبنان.
وزير الس����ياحة حت����دث بكل 
شفافية عن واقع السياحة في لبنان 
واجله����ود التي تقوم بها وزارته، 
قائال ان اه����داف وزارته أال تكون 
لبنان وجهة سياحية لالغنياء فقط، 
بل ألصحاب الدخل فوق املتوسط 
جلذب أكبر عدد ممكن من السياح 
عل����ى مدار العام، مش����يرا الى ان 
لبنان يعاني من تخمة س����ياحية 
في الصيف وضعفا في الش����تاء، 
ولتحقيق ذلك الهدف، تقوم الوزارة 
برقابة ش����ديدة على االسعار مع 
اجلهات التي لها تعامل مباشر مع 
السياح، خاصة احملالت وسائقي 

الى اخلدمة التي يتم تقدميها داخل 
املطار، خاص����ة ما يتعلق بدرجة 
رجال االعمال، باالضافة الى تسهيل 
املعامالت االمنية، حيث سيتم ادخال 
بصمة العني، كما ان الوزارة تعمل 
على انشاء الصفحة االلكترونية 
التي ستمكن الس����ائح من حجز 
الفنادق واملطاعم والسيارة قبل 

أن يأتي الى لبنان.
وأكد عبود ان مشاريع البنية 
التحتية يت����م اجنازها على قدم 
وس����اق لتدعي����م االس����تثمارات 
السياحية، مشيرا الى ان االعمال 
التي قامت بها اسرائيل  الهمجية 
ضد لبنان مت حتويلها الى اعمال 

سياحية.
وأضاف ان منطقة س����وليدير 
ستكون من اجمل مدن العالم بفضل 
ما تتمتع به من منوذج معماري 
فخم وتواجد أشهر الفنادق العاملية 
فيها. وذكر عبود ان وزارة السياحة 
تعمل على تنمية السياحة البرية 
عبر تطوير اجراءات دخول السياح 
عن طريق املعابر البرية وإنشاء 
قاعات استقبال متطورة في هذه 
املعابر. وأض����اف ان لبنان يركز 
على ج����ذب اللبنانيني في املهجر 
الذين يبلغ عددهم نحو 15 مليون 
لبناني منهم 9 ماليني في البرازيل 

وحدها.

التاكسي، موضحا انه مت رفع غرامة 
االحتيال من 200 دوالر الى 2000 

دوالر.
وأضاف عبود في رده على اسئلة 
»األنباء« ان حجم االس����تثمارات 
العربية في املش����اريع السياحية 
في لبن����ان يقدر بنح����و 2 مليار 
دوالر أفرادا وش����ركات، مش����يرا 
ال����ى ان اس����تثمارات االفراد اكثر 
من الش����ركات، متوقعا زيادة في 
االس����تثمارات خالل العام احلالي 

بنسبة %20.
وأضاف ان����ه يتوقع ان يصل 
عدد الس����ياح خالل العام احلالي 
الى 2.5 مليون سائح مقارنة بنحو 
2 مليون سائح في العام املاضي 
متوقعا وصول االيرادات السياحية 

الى نحو 4.5 مليارات دوالر.

لبنان األغلى

ونفى الوزير عبود في حواره 
مع الوفد الصحافي ما يتردد عن 

ان لبنان األغلى سياحيا، قائال ان 
لبنان يعتبر وجهة السياح العرب 
في املقام االول، وانه االكثر تنافسية 
العاملية واغلب  مقارنة باالسعار 

الدول العربية السياحية.
الس����ياحة  وأضاف ان وزارة 
حترص عل����ى تعامل الفنادق مع 
السياح اخلليجيني بكل شفافية، 
موضح����ا ان الوزارة تولي اهمية 
كبيرة جتاههم، خاصة الس����ياح 
الكويتيني، مشيرا في هذا الصدد 

العميري: السوق يشهد منافسة شديدة من قبل شركات الطيران

العتيبي: الجولة تهدف لتسويق المحطات األكثر طلبًا

SHARE( للمؤسسة واإلقليم في 
السوق احمللي )الكويتي( يتم 
تقدمي هذه العروض باالضافة 
الى تق����دمي خدمة احلجز عن 
طري����ق مؤسس����ة اخلطوط 
 )ONLINE( الكويتية اجلوية 
»االنترنت« وكذلك استعداد 
موظف����ي املبيعات في مكاتب 
املؤسسة الفرعية واملتواجدة 
الكويت املختلفة  في مناطق 
لتقدمي جميع اخلدمات املطلوبة 

للركاب.
وأض����اف ان اكب����ر مثال 
على ذل����ك ه����ذه الرحلة الى 
اجلمهورية اللبنانية وهي تعد 
من الواجهات املهمة للمواطنني 
واملقيمني، فقد مت تقدمي عروض 
تشجيعية بالتعاون مع مكتب 
العطالت ش����املة اإلقامة ملدة 
ثالثة ايام م����ع التذكرة وفي 
مختلف الفنادق ذات الدرجة 
األولى في اجلمهورية اللبنانية 

وبأسعار تناسب اجلميع.

وذك����ر العتيب����ي ان هذه 
الرحلة تأتي في اطار استعداد 
الكويتية  اخلطوط اجلوي����ة 
ملوسم الصيف املقبل وتسويق 
احملطات االكثر طلبا بالنسبة 
للجمهور في السوق الكويتي، 
مشيرا الى ان مكتب العطالت 
قام بالتنسيق مع فنادق بيروت 
لترتيب ه����ذه الرحلة املميزة 
لتوثيق العالقة بني املؤسسة 

ورجال االعالم والصحافة.
العتيبي،ان املكتب  واملح 
االعالمي حريص على التواصل 
والتفاعل مع الزمالء الصحافيني 
الذين يعتبرون الداعم الرئيسي 

العمالنا.
واشار الى ان الرحلة الى 
بيروت تأتي كفرصة مناسبة 
التعاون  لتوثي����ق جس����ور 

معهم.

تصريح للصحافيني ان هذه 
العروض تبدأ في فترة الركود 
وهي عادة ما تكون في شهر 
مارس وحتى نهاية مايو من 
كل عام، مشيرا الى ان السوق 
الكويتي يشهد منافسة شديدة 
من قبل شركات الطيران العاملة 
في الس����وق احمللي وملختلف 
االجتاهات. وذكر أنه للحفاظ 
 MARKET( على نسبة املبيعات

التعاون بني اخلطوط اجلوية 
الس����ياحة  الكويتية ووزارة 
اللبنانية ملا في����ه من خدمة 
للكويت ولبنان وتعزيز احلركة 
بني البلدين الشقيقني، مشيدا 
املتميزة بني  العالقة  بأواصر 
الشعبني الكويتي واللبناني.

حرص املدير االقليمي األعلى 
إلقليم الكويت في مؤسس����ة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي����ة 
بدر العمي����ري الذي صاحب 
الكويتي على  الوفد اإلعالمي 
االجابة بكل شفافية على اسئلة 
الصحافيني قائال: ان مؤسسة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي����ة 
طرحت في 16 م����ارس 2010 
عروض 171 األسعار التشجيعية 
للس����وق في الكويت ملختلف 
االجتاهات وذلك مساهمة منها 
لدعم مكاتب السياحة والسفر 
ولزيادة وتنش����يط املبيعات 
على طائرات املؤسسة وتقدمي 
خدمات أفضل للسادة الركاب، 
فكانت األس����عار تبدأ من 17 
دينارًا ل����دول منطقة اخلليج 
العربي و37 ديناراً لدول الشرق 
األوسط و47 دينارًا لدول شبه 
القارة الهندية و91 دينارًا لدول 
أوروبا و111 دينار لدول الشرق 
األقصى. وأضاف العميري في 

لم يدخر رئي����س املكتب 
االعالمي في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية سعد العتيبي 
جهدا وحرصا على توفير كل 
سبل الراحة للوفد االعالمي.

وقال ان املؤسسة تتطلع الى 
مزيد من التعاون مع وسائل 
االعالم املختلفة في ظل التدفق 
السريع للمعلومات، مشيرا الى 
ان جناح اعمال املؤسسة يعتمد 
بالدرج����ة االولى على طريقة 
تس����ويق اخلدمات للجمهور 
العمالء  وكيفية كس����ب ثقة 
على الرغم من املعوقات التي 

تواجه املؤسسة.
العتيب����ي، في  واض����اف 
تصريح للصحافيني، ان اللقاء 
مع وزير الس����ياحة اللبناني 
فادي عبود كان مثمرا للغاية، 
حيث متت فيه مناقشة سبل 

ترسية مناقصة على »مشتركة«
بقيمة 4.1 ماليين دينار في أبوظبي

تشكيل مجلس إدارة الشركة 
الوطنية للمسالخ

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
املجموعة املش���تركة للمقاوالت أفادت بأنه ورد 
للش���ركة كت���اب م���ن م���زارع الع���ني لإلنتاج 
احليواني الذي يفي��د بترس��ية م��شروع أعمال 
مدنية إلنش���اء هناجر حديد  م���ع اعم��ال رصف 
خرساني واعمال توصيل مي���اه وكهرباء وأعمال 
طرق   داخل��ي���ة في مزرع���ة أبق������ار الف���وعة 
مب���دين���ة الع��ني بإم������ارة أبوظ��بي على فرع   
الش���ركة بأب���وظ��بي مبب����لغ اجم���الي ق��دره 
52.5 مليون درهم اماراتي ما يعادل 4.1 م���اليني 
دينار تقريبا ومبدة تنفيذ قدرها 6 اش���هر ومدة   

صيانة 12 شهرا.  

قال س���وق الكويت لألوراق املالية إن الشركة 
الوطنية للمس���الخ أفادته بأنه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية املنعقدة في 28 مارس 
املاضي والذي مت فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة 

الشركة.
فقد مت تعيني عماد العيس���ى رئيس���ا ملجلس 
االدارة ويوسف العبدالرزاق نائبا للرئيس وصالح 
النمش عضوا منتدبا وكل من عبدالسالم الشطي 

ومنى املخيزمي عضوين. 


