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إعداد: فواز كرامي

منى الدغيمي 
قال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في الش����ركة 
األولى للفنادق عبد اإلله معرفي 
ان التكلفة اإلجمالية إلعادة تأهيل 
فندق راديس����ون بلو حوالي 10 
مالي����ن دينار، مش����يرا إلى أن 
الشركة تأمل في أال تتجاوز هذا 
املبلغ. و أضاف في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أنه خالل أسبوعن 
سيحسم القرار املتعلق باختيار 
املقاول الذي سيباش����ر عملية 
تطوير وجتديد »راديسون بلو«، 
مؤكدا أن املباش����رة الفعلية في 

مشروع التطوير ستكون في أكتوبر القادم وخاللها 
سيتوقف نشاط الفندق ملدة سنة تقريبا إلى حن 

االنتهاء من األشغال في سبتمبر 2011.
وأفاد بأن »األولى للفنادق« في الوقت احلالي وفي 
ظل الظروف االقتصادية العاملية الصعبة ستركز على 
تطوير وجتديد فندق راديسون بلو ولن تقدم على 

أي توسعات خارجية وستكتفي بالسوق احمللي.
و بالنسبة ألهم اإلضافات اجلديدة للفندق، كشف 
معرفي انه سيشهد تقليصا في عدد الغرف، مشيرا 
إلى أن إستراتيجية التجديد تعتمد على تطبيق النظام 
الذكي على الغرف وتوسيع مساحاتها وجعلها أكثر 
رفاهية مع إحداث غرف ملكية، إضافة إلى زيادة عدد 
مالعب التنس وإدخال تعديالت على مستوى الشكل 
اخلارجي للفندق ليكون أكثر متيزا. و عن مدى تطور 
النشاط الفندقي في الكويت بعد تأكيد الشيخ احمد 
الفهد على دفع دوران القطاع السياحي في الكويت 
وتنفيذ مشروعاته على ارض الواقع، قال معرفي 
إذا مت التطبيق الفعلي خلطة التنمية فلن يستفيد 
القطاع السياحي فقط بل كل القطاعات، مستدركا: 
»نح����ن على أمل أن تتحول الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري ولكن يجب عمل األفضل ملواجهة األسوأ«. 
و أكد في هذا الصدد على ضرورة تفعيل التشريعات 
على أرض الواقع ودح����ض كل املعوقات التي من 
شأنها أن تقف حاجزا لوقف تطوير املشاريع، السيما 

اإلجراءات البيروقراطية. و ختم 
بقوله: القطاع اخلاص لن يصفق 
بيد واحدة ونحن نفضل فكرة 
التعاون املشترك واملشاركة بن 
العام واخلاص )P.P.P(. وكانت 
»راديسون س����اس«، أحد أشهر 
السالس����ل الفندقية وأسرعها 
منوا في العالم قد غيرت اسمها 
الى »راديسون بلو«، ويأتي هذا 
التغيير البسيط واملهم في االسم 
ليتوج النجاحات التي حققتها 
املجموعة خالل االعوام املاضية، 
ويجسد في الوقت نفسه نهاية 
طبيعية لالرتباط مع مجموعة 
»ساس« بعد الطرح الناجح ألسهم مجموعة »ريزدور« 

لالكتتاب األولي في شهر نوفمبر عام 2006.
ويعود تأسيس »راديسون ساس« الى عام 1994 
عندما انضمت مجموعة »فنادق س����اس العاملية« 
الى ماركة »راديسون« في اوروبا والشرق األوسط 
وافريقيا، ومنذ ذلك الوقت أخذت الفنادق املنضوية 
حتت اس����م »راديسون ساس« بالتطور وفي وقت 
قياس����ي، وذاع صيتها عامليا خلدماتها ومفاهيمها 
الفندقية املتجددة، وتصاميم منش����آتها السياحية 
الفريدة، وبدأت الفن����ادق اجلديدة حتمل تفاصيل 
معمارية فريدة وملسات جريئة في التصميم، واخذ هذا 
الطابع شيئا فشيئا يقترن بالعالمة الفندقة »راديسون 
ساس«. ومتتلك املجموعة اكثر من 200 فندق منتشرة 
حول العالم.  ويتميز فندق راديسون بلو الكويت 
بامتالكه أكبر سفينة خشبية في العالم وهي عبارة 
عن قاعة احتفاالت مصنوعة يدويا وتعتبر حتفة 
تراثية تعبر عن أصالة املاضي وجتسيدا للتاريخ 
البحري ألهل الكويت. و استغرقت مدة صناعتها 4 
سنوات بطول اجمالي يبلغ 83 مترا فيما استهلكت 
في صناعتها نحو 80 طنا من املسامير و3 آالف متر 
مكعب من اخلشب االفريقي واألميركي قيمتها 5.7 
مالين دوالر، ويبلغ وزن الهيكل اخلشبي للسفينة 
نحو 2500 طن فيما ميتد العمود الصاري للسفينة 

نحو السماء بطول 50 مترا.

»عطالت الكويتية« تفاوض »كانتاس« األسترالية
علم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان 
»عطالت الكويتية« جتري مفاوضات مع شركة 
كانتاس االسترالية من خالل ممثلن للشركة 

في منطقة الشرق األوسط.
وقالت املصادر التي رفضت الكش���ف عن 
محور هذه املفاوضات أو تفاصيلها ان »عطالت 
الكويتية« تبحث دائما عن مدن جديدة ومناطق 

سياحية مميزة لتقدميها للسائحن الكويتين 
الراغبن في قضاء اجازاتهم في مناطق مختلفة 

من العالم.
وكانت »عطالت الكويتية« قدمت العديد من 
العروض على مدن متعددة شملت حجوزات 
التذاكر والفنادق واجلوالت الس���ياحية الى 

العديد من مدن العالم.

انخفاض طلبات املسافرين بنسبة 2.4٪ خالل ابريل املاضي بعد ثوران بركان ايسلندا

خسائر شركات الطيران تفاقمت بعد بركان ايسلندا

عروض اجلزيرة تشمل 6 مدن مختلفة

خدمة الكرسي االختياري في احلجز متوافرة على االنترنت لدى »طيران ناس«

السفينة اخلشبية »حتفة تراثية« لفندق راديسون بلو

عبد اإلله معرفي 

بركان أيسلندا كبّد االقتصاد العالمية 5 مليارات دوالر

معرفي: كلفة إعادة تأهيل »راديسون بلو« 10 ماليين دينار  
والمباشرة الفعلية في المشروع أكتوبر القادم

جني����ڤ � وكاالت: اعلن احتاد 
النقل اجلوي الدولي )اياتا( امس 
عن انخفاض طلبات املس����افرين 
بنسبة 2.4% خالل ابريل املاضي 
نتيج����ة الغاء الرح����الت اجلوية 
في أوروبا لستة ايام بعد ثوران 
بركان ايسلندا، ما اثر على توجهات 
انتعاش تلك الصناعة للتعافي من 
تداعيات االزمة املالية واالقتصادية 

العاملية.
وقال املدير العام الحتاد النقل 
اجلوي الدولي والرئيس التنفيذي 
جيوفاني بيس����يغناني في بيان 
صادر عن االحتاد، ان االزمة اثرت 
الى  العاملي  على عودة االنتعاش 
قطاع الطيران في جميع املناطق 
حيث كانت الشركات على شفا %1 
من مس����تويات ما قبل االزمة في 
عام 2008 لتتراجع تلك النس����بة 

الى %7.
وحتدى بيس����يغناني أوروبا 
ادارتها للمالحة اجلوية  الصالح 
معتبرا أن أزمة البركان كانت تنبيها 
محرجا اليقاظ احلكومات االوروبية 
مطالبا بقيادة تعمل على توحيد 
املعايي����ر في الس����ماء االوروبية 
لضمان حقوق الركاب والتنسيق 

وفي سياق متصل افاد مكتب 
اوكسفورد ايكونوميس ان سحابة 
الرماد املنبعثة من بركان ايسلندا 
والتي عطل����ت كثيرا حركة النقل 
اجلوي ف����ي اوروبا من����ذ ابريل، 
الى خسارة خمسة مليارات  ادت 
دوالر في اجمالي الناجت الداخلي 
العاملي. وافاد التقرير الذي امرت 

على مستوى القارة.
واوضح ان االضطرابات العمالية 
التي تعانيها أوروبا هذا العام امر ال 
يصدق مع وجود مستوى تنافسي 
الطيران  صعب ما يدعو شركات 
الى خفض التكاليف لتكون قادرة 
على املنافسة وسط انتعاش هش 

للغاية.

بإعداده ش����ركة انت����اج طائرات 
ايرباص االوروبية بان »التأثير 
على اجمالي الداخلي العاملي خالل 
التعطيل بلغ  االسبوع االول من 
تقريبا 4.7 مالين دوالر« اي حوالى 
0.4% من اجمال����ي الناجت العاملي 

االسبوعي.
واوضحت الدراسة التي نشرت 

مبناسبة مؤمتر السياحة العاملي 
املنعقد هذا االسبوع في بكن، انه 
مع اضاف����ة العرقلة املتقطعة في 
حركة النق����ل اجلوي من حينها، 
ترتفع الكلفة الى خمسة مليارات 
دوالر. واضاف����ت ان هذا التأثير 
يش����مل اخلس����ائر التي تكبدتها 
الشركات اجلوية واملقدرة بنحو 
2.2 مليار خالل االس����بوع االول 
من التعطيالت. وان النقل اجلوي 
االوروب����ي انخفض من 15 الى 21 
ابريل بنسبة 53% مقارنة باالسبوع 
التالي اي بانخفاض مئة الف رحلة 
جوي����ة، غير ان الس����حابة كانت 
لها ايضا تأثيرات غير مباش����رة، 
اضافة الى قط����اع النقل اجلوي 
والس����ياحي، على عدة قطاعات 
اخرى حيث عطلت او شلت بعض 
شبكات التوزيع ومنعت العديد من 
املوظفن من التوجه الى عملهم، كما 
اضافت الدراسة. وحسب املناطق، 
كان منطقيا ان تكون اوروبا االكثر 
البركان بخسارة في  تضررا من 
اجمالي الناجت الداخلي تقدر بنحو 
2.6 مليار دوالر اي اكثر من نصف 
اخلسارة االجمالية كما اضاف مكتب 

اوكسفورد ايكونوميكس.

»آياتا«: أثر على تعافي شركات الطيران من تداعيات األزمة

قاعة احتفاالته أكبر سفينة خشبية في العالم 

»آنسي« الفرنسية.. تجذب آالف السيّاح

»الجزيرة« تقدم الرياض بـ 21 دينارًا 
خالية من الضرائب

»طيران ناس« تسجل %70
 من الحجوزات لشهر رمضان المقبل

جاء عرض طيران اجلزيرة متنوعا باحملطات خالل 
األسبوع احلالي وشمل أكثر من ست مدن مختلفة 
من احملطات التي تصل إليها الناقلة وقدمت الناقلة 
احدث محطاتها في مدينة الهور الباكستانية ابتداء 
من 18 دينارا خالية من الضرائب حيث قدمت الناقلة 
العرض السعري ذاته للمرة الثالثة على التوالي منذ 

إطالقها ألولى هذه الرحالت.
كما قدمت الناقلة الس����عر ذاته على محطتها في 
عمان في اململكة األردنية الهاشمية فيما قدمت مقاعدها 
املتوجهة إلى جوهرة اخلليج دبي ب� 12 دينارا فيما 
وحدت سعر اإلسكندرية في مصر مع نظيرتها في 

الهور وعمان عند 18 دينارا خالية من الضرائب.

وش����مل العرض عاصمت����ن عربيتن في مدينة 
الرياض في اململكة العربية السعودية ب� 21 دينارا 
خالية من الضرائب والعاصمة السورية دمشق ب� 13 
دينارا وجميع االسعار خالية من الضرائب. وذكرت 
مصادر في وكاالت السياحة والسفر ان احلجوزات 
بدأت بش����كل مكثف على العديد من احملطات الفتة 
الى ان املوسم احلالي بدأ مبكرا لقضاء فترة االجازة 
الصيفية وزيارة العديد من املدن قبل قدوم ش����هر 
رمضان املبارك. وافادت بان موسم التشغيل العالي 
على ش����ركات الطيران بدأ فعليا منذ الشهر املاضي 
حيث بدأ العديد من املس����افرين في حجز تذاكرهم 

على العديد من املدن اآلسيوية واالوروبية.

منى الدغيمي
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة أن طيران 
ناس سجلت نس���بة 70% من احلجوزات لشهر 
رمضان املقبل التي متثل نسبة زيادة 20% مقارنة 

بالسنة املاضية.
وأضاف���ت املصادر أن الش���ركة قدمت خدمة 
إضافية للحجز عن طريق االنترنت حيث أصبح 
بإمكان الراكب اختيار الكرسي الذي يريده على 

منت الطائرة. 

وتعمل »طيران ناس« على رفع أسطولها من 
13 طائرة إلى 19 طائرة بحلول عام 2012 للتأكيد 
على أنها الرائدة في تقدمي خدمات الطيران املتميزة 
في الشرق األوسط مع السعي املتواصل لتحقيق 
أقصى درجات رضا املسافرين حيث أظهرت دراسة 
تسويقية أجرتها الشركة أخيرا أن 93% من الركاب 
أعرب���وا عن رضائهم عن خدمات »طيران ناس«، 
فيما أظه���ر 90% من ال���ركاب رضاءهم عن دقة 

املواعيد.

في أح���د وديان جب���ال األلب 
الفرنسية وبن صخورها الشاهقة 
تقع بحيرة آنسي مبياهها الزرقاء 
العذبة والتي جتذب آالف السياح 
اليها كل عام في أشهر الصيف الدافئة 
والتي تشبه كثيرا بحيرة جنيڤ اال 
انها أكثر هدوءا وأبرد جوا وهي أحد 
أكثر املصايف جماال وشهرة في جبال 
األلب الفرنس���ية وتشتهر املدينة 
بأسواقها التاريخية والتي تعود الى 
القرن السادس عشر، ممراتها املائية 
الرائعة والتي تشبه ممرات مدينة 
امستردام الهولندية وحتتوي املدينة 
على العديد من األسواق التاريخية 

واملاركات املعروفة عامليا.
وتعتبر أهم األنشطة املوجودة 
في البحيرة هي الرحالت البحرية 
القصيرة والتي تستغرق من ساعة 
الى 3 ساعات وقد تتخللها وجبة 
غداء او عشاء أو تستطيع تأجير 
مركب عائلي يعمل على البطارية 
أو حتى السباحة في مياه البحيرة 
كما ان املدينة القدمية حتتوي على 
عدة متاحف صغيرة تصور تاريخ 

املدينة.
وعلى بعد كيلومترات قليلة من 
املدينة توجد قلعة قدمية تعود الى 
القرن الثاني عشر وهي حقا تستحق 

الزيارة.

بمياهها الزرقاء العذبة وأسواقها التاريخية

العرض شمل ست محطات مختلفة 

تعمل على رفع أسطولها إلى 19 طائرة


