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»الهولندية« تحط بلندن من الكويت بـ 143دينارًا
قدمت اخلطوط اجلوية الهولندية عرضا خاصة على 
محطاتها في أوروبا شمل كال من العاصمة البريطانية 
لندن بـ 143 دينارا حتت اسم »استمتع فموسم الربيع 
فـــي لندن« وطرحت مقاعدها ايضـــا الى كل من ميالن 
وروما فـــي ايطاليا ابتداء من 163 دينـــارا فيما قدمت 
مقاعدها الى كل من عاصمة اجلمهورية االيرلندية دبلن 

بـ 173 دينارا.

»لوفتهانزا« حتط في نيويورك بـ 378 دينارا

رحالت »امليدل ايست« عادة الى طبيعتها بعد اضراب طيارو الشركة

السياحة في بلدة هيسار البلغارية تشكل 8٪ من الناجت االجمالي

»القطرية« تسير رحالتها املباشرة الى برشلونة وانقرة

سيمون فاخوري 

»لوفتهانزا« إلى نيويورك بـ 378 دينارًا 
وأسعار تذاكر القارة العجوز على حالها 

فاخوري: رحالت »ميدل ايست«
بين بيروت والكويت طبيعية

قال املدير اإلقليمي لطيران ميدل ايست سيمون فاخوري 
ان وضــع رحــالت الناقلــة بيــن مطــاري الكويــت وبيــروت 
طبيعي ولــم يؤخــر اإلضـــــراب الــذي قــام بــه طيــارو 
الشـــركــة في بيروت ســـوى رحلة واحدة يوم اخلميس 

املاضي.
وأكد فاخوري في تصريح لـ »األنباء« ان رحالت امليدل ايست 

عادت الى طبيعتها وضمن اجلدول املقرر لرحالتها.
ويذكر ان العاملني في شـــركة طيران الشـــرق االوسط 
»ميدل ايســـت« اضربوا ملدة 24 ساعة امس االول، مما اثر 
في رحالت الشـــركة املتوجهة الى العديد من احملطات، اال 
ان رحالت شركات الطيران االخرى بقيت على حالها دون 

اي تغير.

اختارت »لوفتهانزا« الواليات املتحدة األميركية 
لتقدم مجموعة من العروض السعرية على رحالتها 

املنطلقة من مطار الكويت الدولي.
وقدمت الناقلة مقاعدها املتوجهة الى مدينة 
نيويورك فـــي مطار جون كينـــدي والعاصمة 
واشنطن ووالية فيالدلفيا بـ 378 دينارا فيما قدمت 

والية اتالنتا ومدينة داالس بـ 408 دنانير.
كمـــا قدمت كال من ديترويت وشـــيجاغو بـ 
407 دنانير وجميع األســـعار من دون احتساب 

الضرائب. 
وكانت الناقلة األملانية قد قدمت في وقت سابق 
عرضا سعريا شمل الضرائب على احملطات التي 
تصل الى القارة األوروبية شمل 15 محطة مختلفة 

انطالقا من مطار الكويت الدولي.

وشـــمل العـــرض كال من مدينة امســـتردام 
الهولندية وميونيخ األملانية ابتداء من 196 دينارا 
وبرشـــلونة االسبانية بـ 247 دينارا والعاصمة 
األملانية برلني بـ 191 دينارا ومدينة بوخارســـت 

بـ 248 دينارا.
وطرحـــت الناقلـــة مقاعدها إلـــى العاصمة 
االيرلندية دبلن بـ 224 دينارا ودوســـيلدورف 
األملانية بـ 192 دينارا وفرانكفورت بـ 139 دينارا،  
اما هامبورغ فكانت أسعارها على منت لوفتهانزا 

ابتداء من 189 دينارا.
وفيما ستحط طائرات الناقلة في مطار هيثرو 
اللندني ابتداء من 245 دينارا قدمت محطتها في 
مانشســـتر بـ 240 دينارا وميالن بـ 221 دينارا 

وروما بـ 190دينارا وزيورخ بـ 227 دينارا.

عروضها شملت مدن الواليات المتحدة األميركية

»الجزيرة« تقّدم عروضًا لألسبوع الثاني... 
مشهد بـ 24 دينارًا

بعد أن قدمت عرضا سعريا على 9 محطات 
تصل إليها الناقلة في األســـبوع املاضي،  
واصلت طيران اجلزيـــرة تقدمي املزيد من 
العروض على محطات جديدة كان أخرها 
عرضها على مدينة مشهد االيرانية ابتداء من 
24 دينارا والعاصمة األردنية عمان ابتداء من 
16دينارا والعاصمة اللبنانية بيروت بـ 19 

دينارا واألقصر بـ 15 دينارا وحلب السورية 
بـ 18 دينارا ودبي بـ 12 دينارا وجميع األسعار 

دون احتساب الضرائب.
كما واصلت طيران اجلزيرة حتضيراتها 
إلطالق محطتهـــا القادمة إلى مدينة الهور 
الباكســـتانية املزمع تسيير أولى رحالتها 

إليها في 12 الشهر اجلاري 

هيسار البلغارية... سياحة وعالج بين الينابيع 

الجميري لـ »األنباء«: »القطرية« تبدأ بتسيير رحالت 
إلى العاصمة التركية أنقرة 5 مايو الجاري

 هيسار ـ رويترز: تفتخر بلدة 
هيسار مبجموعة رائعة من مئات 
حصى الكلى واملرارة واملثانة التي 
طردت من األجسام املريضة بعد 
عالج مبياه 22 نبعا للمياه املعدنية 

في املنطقة.
 وهيسار التي أسسها الرومان 
وكانت محاطة ذات يوم بجدران 
عالية حلماية ينابيع االستشفاء، 
واحدة من عشرات املنتجعات في 
بلغاريا التي حتاول انعاش تقاليد 
البالنيولوجــــي، وهو العالج عن 
طريق االستحمام في مياه الينابيع 
الذي لطاملا اجتذب السياح األثرياء 

للمنطقة.
 وعلــــى امتــــداد املنطقــــة من 
منتجعات البحر األسود في البينا 
وبوموري في الشرق إلى فيلينجارد 
وساندانسكي في جنوب غرب البالد 
اكتسبت فنادق فاخرة شهرة كبيرة 
بني البلغاريني واألجانب على حد 
ســــواء بسبب املســــتوى العالي 

خلدماتها.
ومازالت السياحة التي تشكل 
نسبة 8% من الناجت احمللي اإلجمالي 
للبالد واحدة من املصادر احملدودة 
للعملة الصعبة في أفقر دول االحتاد 
األوروبي التي انكمش اقتصادها 
بنسبة 5% العام املاضي ومن املتوقع 

أال يشهد أي منو هذا العام.
 ولم تتأثر إيرادات الســــياحة 
الدولية بالتراجع االقتصادي في 

ومســــؤولون من القطاع أن تقود 
سياحة االستشفاء قطاع السياحة 

لتحقيق معدل منو يبلغ %10.
ويعلن قطاع السياحة عن نفسه 
اآلن في معارض السياحة في املانيا 

والبلقان وروسيا.
 ولكن جلذب الســــياح بعيدا 
عن جمهورية التشيك واملجر أكبر 
منافسني لبلغاريا في هذا املجال 
يتعني على احلكومة انفاق املزيد 
على التسويق وإصالح القطارات 
واحلافــــالت والطرق غير املمهدة 
التــــي مازالت حتمل آثــــار العهد 

السوفيتي.
مــــن تغيير  القطاع  ومتكــــن 
االعتقاد الشــــائع لدى البلغاريني 
بأن منتجعات االستشفاء مفيدة 
فقط لكبار السن الذين يشكون من 
آالم العظام. وميثل البلغاريون نحو 
80%من زوار املنتجعات الفاخرة.

والزوار الذين تتراوح أعمارهم 
بــــني 30 و40 عامــــا الذين جربوا 
االستحمام في الينابيع مع أجدادهم 
أو في الرحالت املدرسية يعودون 

إليها اآلن لتجديد حيويتهم.
إن  املنتجعات  ويقول احتــــاد 
نصيب السياحة من الناجت احمللي 
اإلجمالي قــــد يزيد إلى مثليه في 
السنوات الثالث املقبلة إذا كرست 
بلغاريا وضعها باعتبارها وجهة 
لالستشفاء واحلضارة طوال العام 

في السوق األوروبية.

كشف املدير اإلقليمي للخطوط 
اجلوية القطرية محمد اجلميري لـ 
»األنباء« عن بدء الناقلة لتسيير 
رحالت مباشرة الى مدينة برشلونة 
االسبانية ومدينة أنقرة في تركيا 
ابتداء مــــن 5 مايــــو اجلاري في 
إطار سياسة الشركة التوسع في 
احملطات واألسطول مشيرا الى ان 
الناقلة بدأت بتسيير أولى رحالتها 
الى العاصمة اليابانية طوكيو منذ 

بداية األسبوع املاضي.
وقال اجلميــــري ان حجوزات 
الناقلة الى والية هيوسنت االميريكية 
مملوءة بالكامل من الكويت وذلك 
بسبب انعقاد مؤمتر خاص بالطاقة 
والنفط تشارك فيه مؤسسة نفط 
الكويت بعدد كبيــــر من اخلبراء 
واملهتمني مما أدى إلى حجز رحالت 

الناقلة في هذه الفترة.
وأوضــــح اجلميري ان الناقلة 
القطرية ستســــتمر في شــــرائها 

العروض الســــعرية التي تقدمها 
الناقلة انطالقا من الكويت لألهمية 
الكبيرة التي توليها الناقلة لهذه 

احملطة.
وكانت اخلطــــوط القطرية قد 
قدمت عرضا على رحالتها املتوجهة 
إلــــى العديد مــــن احملطات حيث 
قدمت الناقلــــة محطتها اجلديدة 
في العاصمة التركية أنقرة ابتداء 
من 121 دينارا والتي ستنطلق في 
5 مايو القادم والى بانكوك بـ 143 
دينارا وباريس بـ 174 دينارا والدار 
البيضاء بـ 162 دينارا وكوبنهاغن بـ 
214 دينارا. وقدمت الناقلة مقاعدها 
املتوجهة الــــى فرانكفورت بـ 133 
دينارا والى هونــــغ كونغ بـ 186 
دينــــارا فيما قدمــــت مقاعد أولى 
رحالتها إلــــى العاصمة اليابانية 
طوكيو والتي انطلقت األســــبوع 
املاضي بـــــ 289 دينــــارا وجميع 

األسعار خالية من الضرائب. 

العام املاضي فبلغــــت 2.6 مليار 
يورو »3.46 مليارات دوالر«.

 وســــجل املســــؤولون زيادة 
سنوية بنسبة 7.8% في عدد زوار 
منتجعات التزلق على اجلليد في 
أول شهرين من العام. واحلجوزات 
املبكــــرة لفصل الصيف في تزايد 
كذلك مع توقــــع املزيد من الزوار 

من املانيا وروسيا.
 وقبــــل انهيــــار الشــــيوعية 
عــــام 1989 كان زوار مــــن الدول 
االسكندنافية والكتلة السوفيتية 
والشرق األوسط هم الذين تعتاد 
رؤيتهــــم في منتجعــــات بلغاريا 

املتخصصة في عالج نطاق كبير 
من احلــــاالت منها العقم. لكن في 
العشر املاضية سوقت  السنوات 
بلغاريا نفسها أساسا باعتبارها 
وجهة غير مكلفة لقضاء عطالت 
الصيف والشتاء محولة انتباهها 
الطبيعية  بعيدا عــــن مواردهــــا 

املتنوعة.
غير أن اآلثار السلبية للتوسع 
الســــريع في البناء في منتجعات 
التزلج ومنتجعات البحر األسود 
الشهيرة دفعت الدولة للبحث عن 
سبل جديدة جلذب السياح بتسليط 
الضوء من جديد على منتجعات 

االستشفاء وامليراث التاريخي.
 وأفــــادت بيانــــات االحتــــاد 
البلغاري ملنتجعات االستشــــفاء 
والبالنيولوجــــي بــــأن ســــياحة 
االستشــــفاء اجتذبت استثمارات 
بقيمــــة 5.4 مليــــارات دوالر في 
الســــنوات اخلمــــس املاضيــــة. 
واستثمرت شــــركات من روسيا 
والكويت وقطر وعمان بالفعل أو 
أبدت اهتماما باالستثمار في هذا 

املجال.
 ومع ارتفاع أعداد املسنني في 
أوروبا وتوافر خدمات االستشفاء 
علــــى مدار العــــام تأمل احلكومة 

للطائرات مبعــــدل طائرة واحدة 
في الشهر مبا فيها الطائرات ذات 
املسافات البعيدة السيما ان الناقلة 
تخطط للوصول الى محطات بعيدة 
يستغرق السفر اليها أكثر من 15 

ساعة طيران متواصل.
وعن أزمة الناقالت في أوروبا 
وتوقيف الرحالت بســــبب بركان 
ايسلندا قال اجلميري ان القطرية 
عادت الــــى وضعها الطبيعي من 

حيث تسيير الرحالت الى معظم 
احملطات األوروبيــــة الفتا الى ان 
وضــــع الرحالت عاد الى طبيعته 

ضمن اجلدول املقرر.
ولفت اجلميري الى العديد من 

معظم زوارها من الشرق األوسط وأوروبا

رحلتها األولى إلى طوكيو انطلقت األسبوع الماضي

»طيران اإلمارات« تبدأ اليوم رحالتها إلى أمستردام
تنقــــل رحلة طيران اإلمــــارات االفتتاحية بني دبي 
وأمستردام،  التي انطلقت صباح اليوم،  هواة السياحة 

إلى مدينة الورود.
وقال نائب رئيــــس أول العمليات التجارية ملنطقة 
أوروبا وروســــيا االحتادية في طيران اإلمارات سالم 
عبيداهلل: »تســــاهم جميع خدماتنــــا اجلديدة في فتح 
قنوات إضافية حلركة التجارة والســــياحة،  ليس بني 
اإلمارات العربية املتحدة واحملطات اجلديدة فحســــب،  
بل بني مختلف محطاتنا عبر شــــبكة خطوطنا،  التي 
تضم اآلن 102 مدينة ضمن 62 دولة عبر قارات العالم 

الست«.
وعلى الرغم من أن رحالت الركاب بني دبي وأمستردام 
انطلقت اليوم اال ان اإلمارات للشحن اجلوي تخدم هولندا 
بطائراتها املخصصة للشحن منذ 15 عاما،  وتنقل إليها 
ســــلعا متنوعة،  أبرزها الزهور من أفريقيا التي تباع 

باملزاد في العاصمة الهولندية.
وأضاف عبيداهلل: »باإلضافة إلى الشحنات املتنوعة،  
فإن الطائرة ستنطلق إلى أمستردام في رحلتها االفتتاحية 
بحمولــــة كاملة مــــن الركاب، مما يؤشــــر إلى معدالت 
إشــــغال ممتازة على خط وجهتنا الثالثة والعشرين 

في أوروبا«.
وستخدم طيران اإلمارات العاصمة الهولندية بطائرات 
بوينج 777- 200 إل آر وبوينج 777- 300 ئي آر مقسمة 
إلى ثالث درجات،  وتتضمن أحدث نســــخة من نظام 
املعلومات واالتصــــاالت والترفيه اجلوي ice اخلاص 
بالناقلة في كل مقعد. وتوجد على هذه الطائرات أجنحة 
خاصة لتصبح طيران اإلمارات أول ناقلة توفر الدرجة 

األولى على خط أمستردام.
من جانبه،  قال  نائب رئيس أول اإلمارات للعطالت 
جون فيلكس: »تقدم هولندا فرصة رائعة أمامنا لتوفير 

مزيد من اخليارات من برامج العطالت لعمالئنا،  وقد 
أصدرنا كتيبا خاصا مبناسبة إطالق اخلدمة اجلديدة،  
ونحن على ثقة من أن أمســــتردام ســــتصبح من بني 
الوجهات املفضلة نظــــرا ملا تضمه من عناصر اجلذب 

السياحي املتنوعة«.
واعتبارا من اليوم ســــتقلع رحلة طيران اإلمارات 
»ئي كيه 145« من مطار دبي الدولي الساعة 8:25 صباح 
كل يوم،  لتصل إلى مطار أمســــتردام الدولي الساعة 
1:30 بعد الظهــــر. وتغادر رحلة العودة »ئي كيه 146« 
أمستردام الساعة 3:30 عصرا،  لتصل إلى دبي الساعة 

11:59 قبيل منتصف الليل.
وسيلي أمســــتردام إطالق خدمات جديدة لطيران 
اإلمــــارات إلى كل من املدينة املنورة وبراغ في 1 يوليو 
القادم والعاصمة السنغالية دكار في 1 أغسطس القادم 

ومدريد في 1 سبتمبر القادم.


