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فاخوري: 60% نسبة إشغال »ميدل إيست« على محطة بيروت
أكد خالل االحتفال السنوي للناقلة مع وزارة السياحة اللبنانية أن استمرارية نمو الطلب قد تدفعنا لتسيير ثالث رحالت يوميًا

ممثلو وزارة السياحة اللبنانية و»ميد إيست« خالل احلفل

الزميل عدنان الراشد متوسطا سيمون فاخوري وسليم ياسني وممثلني عن مكاتب السياحة والسفر ويظهر جورج فرح )ميينا( )متين غوزال(سيمون فاخوري والزميل عدنان الراشد أثناء احلفل

فاخوري متوسطا أنطوان عيد والعميد الركن رسالن حلوي وجورج خوري من اليمني: لينا طبارة وفيفا سيسن وسيمون فاخوري ونادين أبوعيشة

الش����املة التي تقدمها الشركة 
قال فاخوري ان الشرق األوسط 
تقدم عرضا للكويتيني الراغبني 
في قضاء 5 أي����ام تتراوح بني 
100 و 300 دينار شاملة السفر 
واإلقامة مع وجبة إفطار والنقل 
من املطار إلى الفندق، مبينا ان 
الش����ركة تعاقدت فعليا مع 80 
فندقا ف����ي بيروت لتفعيل تلك 

العروض مع بداية املوسم.
وحضر حفل العشاء ممثلون 
الس����ياحة والسفر  عن وكالء 
وممثلون عن السفارة اللبنانية 
لدى الكوي����ت وموظفو »ميدل 
ايست« حيث تخللت احلفل كلمة 
ترحيبية ألقاها فاخوري أثنى 
املبذولة من  فيها على اجلهود 
وكاالت الس����ياحة والسفر في 
الكويت لترويج لبنان خصوصا 
مع بدء موسم العطالت الذي يبدأ 

منتصف الشهر املقبل.
وأضاف فاخوري ان الناقلة 
س����تقوم بتس����يير 13 رحل����ة 
أسبوعية الى بيروت على منت 
طائرات »ايرباص ايه 320 و321« 
مع إمكانية زيادة العدد إذا دعت 
احلاجة، مش����يرا الى مواصلة 
الناقلة لتقدمي عروض سعرية 

تشجيعية.

السياحية او على درجة رجال 
اإلعمال مبينا انه مت طرح شريحة 
رجال االعمال ب� 100 دينار و31 
دينارا للدرجة السياحية حتى 
الذروة للموس����م  أوق����ات  في 
الصيفي، ناصحا املس����افرين 
على خطوط الش����رق األوسط 
بترتيب البرنامج اخلاص بهم 

بأن كل الشركات تأثرت بإطالق 
اخلطوط اجلدي����دة واألجواء 
املفتوحة، مؤكدا أن »الش����رق 
األوسط« س����تواصل تقدميها 
ألفض����ل اخلدمات واألس����عار 
التي تناس����ب شريحة واسعة 

من عمالئها.
وذكر فاخ����وري ان األجواء 

وتوق����ع فاخوري ان ترتفع 
نس����بة النم����و ف����ي العمليات 
التشغيلية للشركة للعام احلالي 
بنسبة 20% عن نفس الفترة في 
2009، مؤكدا ان نسبة اإلشغال 
وصل����ت إلى 60% ف����ي الوقت 
الراهن، متمنيا أن تكون نسبة 
االش����غال كاملة متاما خالل 15 

املنافس����ة  املفتوحة زادت من 
السفر  بني الشركات في مجال 
خصوصا مع تواجد العديد من 
الش����ركات في املنطقة نفسها، 
الفتا إلى ان الشرق األوسط تقدم 
العديد من اخلدمات املنافسة في 

قطاع الرحالت .
وح����ول ع����روض الصيف 

يونيو املقبل، مبينا ان طيران 
الشرق األوسط يستحوذ على 
38% من احلصة الس����وقية في 
الكويت عل����ى محطة بيروت � 

الكويت.
وقال ان الشركة بدأت فعليا 
ف����ي الع����روض التش����جيعية 
لألس����عار س����واء على الدرجة 

مس����بقا حتى ال يفاجأوا بعدم 
وجود أماكن شاغرة قبل موعد 

السفر.
وحول تأثر طيران »الشرق 
األوسط« بدخول عدد جديد من 
الطيران في املرحلة  ش����ركات 
الراهنة وأخذ تلك الشركات من 
حصة الش����ركة، أفاد فاخوري 

فواز كرامي
املدير اإلقليمي لشركة  قال 
طيران الشرق األوسط »ميدل 
ايس����ت« س����يمون فاخ����وري 
ان الناقلة تس����لمت األس����بوع 
املاض����ي طائرتها رق����م 16 من 
طراز »ايرباص ايه 320« لتواكب 
التي  الزيادة في عدد احملطات 
تنوي »ميدل ايست« افتتاحها 

خالل الفترة القليلة املقبلة.
وأض����اف فاخ����وري ف����ي 
تصريحات صحافية على هامش 
حفل العشاء السنوي الذي تقيمه 
»ميدل ايست« ووزارة السياحة 
اللبنانية لوكالء السياحة والسفر 
ف����ي الكوي����ت أن الناقلة تتبع 
استراتيجية تشمل زيادة عدد 
التي تصل  الوجهات واملناطق 
إليها الناقلة سواء في املنطقة 

العربية أو في العالم.
وأوضح فاخوري ان الشرق 
األوسط ستزيد عدد رحالتها بني 
الكويت وبيروت في بداية يوليو 
املقبل الى 3 رحالت يوميا نظرا 
لإلقبال املتزايد من الس����ائحني 
الكويتيني على رحالت الشركة، 
متمنيا ان يكون املوسم املقبل 
أفض����ل مما كان عليه في نفس 

الفترة خالل املوسم املاضي.

 »أصول« تربح
 44.8 ألف دينار

من تخارج من شركة 
ذكر بيان للبورصة ان شركة 
اصول لالستثمار )اصول( افادتها 
بأنها قام���ت بالتخارج من احد 
اس���تثماراتها في شركة خدمية 
تابعة )غير مدرجة(  ومملوكة لها 
بنسبة 51% بقيمة 135.048 دينارا 
وحققت ربحا صافيا قدره  44.857 
دينارا كما ان هذه االرباح سيتم 
ادراجها ضم���ن البيانات املالية 

للشركة في  الربع الثاني.

 »الوطنية العقارية« 
 تعلن تفاصيل مشروع

»الريم مول وكارينا فيوز« 
تنظ���م الش���ركة الوطني���ة 
العقارية غ���دا مؤمترا صحافيا 
خاصة إلطالق مشروعها العقاري 
أبوظبي في  إم���ارة  اجلديد في 
اإلمارات العربية املتحدة »الرمي 
مول وكارينا فيوز« في املسرح 
الروماني في س���وق شرق غدا 
الساعة 7 مساء، وذلك لإلعالن 

عن تفاصيل املشروع.

 »الخليج«: 30 يونيو
 آخر موعد لدخول

سحب »الدانة«
يواصل بن����ك اخلليج تقدمي 
املزيد من السحوبات لعمالئه مع 
حساب الدانة. ولدخول السحب ربع 
السنوي الثالث على اجلائزة التي 
تبلغ نصف مليون دينار، يجب 
اإليداع قبل تاريخ 30 يونيو، وهو 
املوعد النهائي لدخول هذا السحب. 
لذا يحث البنك جميع العمالء على 
زيادة املبالغ املودعة بحساب الدانة 
لزي����ادة فرص الفوز بالس����حب. 
وجتدر اإلشارة إلى أن بنك اخلليج 
يجري سحوبات أسبوعية على 
حساب الدانة متنح كال من الفائزين 
العشرة جائزة قدرها ألف دينار أما 
املؤهلون للدخول بالسحوبات ربع 
الفوز بجائزة  السنوية فيمكنهم 
قدرها 250 ألف دينار في السحب 
ربع السنوي الثاني وبجائزة 500 
ألف دينار في السحب ربع السنوي 
الثالث، وأخيرا، مليون دينار خالل 

السحب ربع السنوي الرابع. 


