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املالئمة«.
انه سيكون  واضاف »نعتقد 
لس���كاي باص استراليا شعبية 
الكثيرون في  كبيرة، وسيرغب 
رؤية املزيد من املناطق االسترالية 
اجلديدة مثل تاسمانيا وفار نورث 
الى تعزيز  كوينزالند باالضافة 
فرص الربط بني املدن الرئيسية«. 

فنادق دبي تستقبل أكثر من 4 ماليين شخص في النصف األول
أربني بزنس: استقبلت فنادق دبي 4.1 ماليني نزيل 
في النصف األول من العام احلالي وذلك بزيادة نسبتها 

9% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
وارتفع عدد الفنادق باملدينة بنسبة 7%، ليبلغ 
566 فندقا تضم أكثر من 67 ألف غرفة، مس���جلة 

بذلك زيادة نسبتها 16% خالل عام.
وفاقت أرب���اح أصحاب الفنادق 1.8 مليار دوالر 

بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، وس���جلت الدول اآلسيوية أكبر زيادة في 
توافد احلركة السياحية إلى دبي، حيث بلغ عددهم 
مليون سائح بزيادة نس���بتها 17% مقارنة بالعام 

املاضي.
وسجلت السياحة الوافدة من الدول العربية هي 

األخرى زيادة نسبتها %10.

»طيران الجزيرة« تعتزم تخصيص نصف مليون مقعد 
بأسعار تنافسية على وجهات محددة 

علمت »األنب���اء« من مصادره���ا ان طيران 
اجلزي���رة تعتزم إطالق أكب���ر عرض لها خالل 
املوسم احلالي يبدأ من غد ويستمر ملدة 30 يوما، 
يتضمن وجهات س���فر الى العديد من احملطات 

التي تتوجه إليها.
وقالت املصادر ان طيران اجلزيرة قد خصصت 
نصف مليون مقعد بأسعار تنافسية على أغلب 
احملطات التي يكثر عليها الطلب في هذا الوقت من 
العام، مؤكدة في نفس الوقت ان العرض يشتمل 

على وزن 40 كيلوغراما للتذكرة الواحدة.
وأكدت املصادر على ان احملطات التي يشتمل 
عليه���ا العرض هي: عمان، البحرين، دمش���ق، 
الدوحة، دبي، األقصر، اإلس���كندرية، أسيوط، 
شرم الشيخ، بيروت، دير الزور، الرياض، جدة، 
اسطنبول. وتوقعت املصادر ان يلبي العرض 
رغبات ش���ريحة كبيرة من محبي السفر على 
منت خط���وط طيران اجلزيرة، باإلضافة إلى أن 
األسعار التنافسية سوف جتتذب مجموعة جديدة 

من العمالء الراغبني في جتربة السفر على منت 
طيران اجلزيرة. وأشارت املصادر إلى أن طيران 
اجلزيرة قد استفادت من موسم الصيف احلالي 
وحققت أعلى نس���بة تشغيل.  من جهة أخرى، 
قالت مصادر ذات صلة ان طيران اإلمارات أطلقت 
مجموعة متميزة من العروض تتضمن وجهات 
السفر الى لندن بس���عر ابتداء من 172 دينارا، 
أمستردام بس���عر ابتداء من 222 دينارا، وبراغ 

بسعر ابتداء من 225 دينارا.

حملة »الكويتية« التسويقية تحقق زيادة في أكبر عرض تطلقه للموسم الحالي اعتبارًا من غد
من 20 إلى 25% في المبيعات

بدر العميري

مجدي لبيب

»العربية للطيران« إلى كامتاندو املدينة التاريخية الساحرة

أكد املدير اإلقليمي األعلى 
في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتي���ة ب���در العميري ان 
العروض التسويقية التي بدأتها 
املؤسسة أول من أمس مدروسة 
بعناية، متوقعا ان حتقق زيادة 
في املبيعات بنس���بة من 20 
الى 25% عن الفترة نفسها من 

العام املاضي.
وأشار في تصريح خاص 
ل���� »األنباء« ال���ى ان احلملة 
التس���ويقية تستهدف زيادة 
عم���الء ج���دد باإلضافة الى 
االحتفاظ بالعمالء احلاليني، 
وحتقيق أعلى معدالت إشغال 
عل���ى مقاعدها عل���ى جميع 

اخلطوط.
الذي  وأضاف ان العرض 
قدمت���ه املؤسس���ة على جدة 
واملدين���ة خ���الل فترة احلج 
قوي ومنافس جلميع شركات 
الطيران العاملة في الس���وق 

احمللي.
إلى ان املؤسسة  وأش���ار 
تس���عى لتيسير رحالت حج 

السعودي منخفض التكاليف 
»س���ما« س���يرفع تكلفة نقل 
املعتمرين واحلجاج بنسبة 
30%: »ان���ه ال تأثير س���لبيا 
يذكر على خطوط املؤسسة 
العاملة في ج���دة او املدينة، 
العكس ستس���تفيد  بل على 
خطوط املؤسسة العاملة في 

مدن اململكة«.
هذا، وكان رئيس جلنة احلج 
والعمرة في الغرفة التجارية 
الصناعية في مك���ة املكرمة 
سعد القرشي أعلن ان خروج 
شركة سما السعودية املتعثرة 
للطيران املنخفض التكلفة من 
قطاع الطيران السعودي أثر في 
أسعار نقل املعتمرين القادمني 
عبر اجلو وأن التكلفة ارتفعت 
مبا يتراوح بني 20 و30% على 
الواحد،  قيمة تذكرة املعتمر 
بعدما أعلنت ش���ركة »سما« 
للطيران في أواخر أغسطس 
إيقاف جمي���ع عملياتها بعد 
أن فشلت في احلصول على 

متويل.

للموسم احلالي بعدد 16 ألف 
حاج ذهاب���ا وإيابا على جدة 
واملدين���ة، وان هن���اك جلان 
عمل معني���ة بحمالت احلج 
والعمرة على ترتيب اإلجراءات 
واألوضاع بالتعاون مع الطيران 

املدني الكويتي والسعودي.
وقال العميري تعليقا على 
تقرير اك���د ان خروج الناقل 

»العربية للطيران« تزيد عدد رحالتها إلى كاتماندو
أعلنت »العربية للطيران« زيادة عدد رحالتها 
إلى العاصمة النيبالية كامتاندو، انطالقا من مركز 
عمليات الشركة الرئيس���ي في الشارقة. وابتداء 
من 31 أكتوبر 2010، ستس���ير »العربية للطيران« 
رحلتني يوميا إلى كامتاندو، مما سيضمن سهولة 
وراحة أكبر للمس���افرين الراغبني في زيارة هذه 

املدينة التاريخية الساحرة.
وتوفر »العربي���ة للطيران« حالي���ا 12 رحلة 
أسبوعيا إلى كامتاندو، وابتداء من 31 أكتوبر املقبل، 
ستسير الش���ركة 14 رحلة أسبوعيا دون توقف، 
وستنطلق من مطار الشارقة الدولي. وقال مدير 
القسم التجاري في »العربية للطيران« أي كي نزار: 

»يسعدنا كثيرا اإلعالن عن زيادة عدد رحالتنا بني 
الشارقة وكامتاندو، مما سيوفر خيارات إضافية 
ألبناء اجلالية النيبالية املقيمني في اخلليج. وتعتبر 
كامتاندو وجهة ترفيهية مثالية للمسافرين الراغبني 
في مشاهدة وتذوق روعة هذه املدينة التي يعود 
تاريخه���ا إلى ما يقرب م���ن 2000 عام، فضال عن 
موقعها املتميز في وادي كامتاندو بجوار بعض من 
أعلى اجلبال الشاهقة في العالم، مبا فيها إيڤرست«. 
وباإلضافة إلى تسيير رحلتني يوميا دون توقف 
إلى كامتاندو، توفر »العربية للطيران« أيضا باقة 
من عروض العطالت إلى هذه املدينة التاريخية، 

وذلك من خالل »العربية للطيران العطالت«.

بواقع 14 رحلة أسبوعيًا ابتداء من 31 أكتوبر 2010

شراكة »االتحاد للطيران« و»فيرجين بلو«
تفتح 44 وجهة جديدة للمسافرين من الكويت

اسبوعيا اعتبارا من شهر فبراير 
2011 وثالث خدمات اس���بوعية 
اخرى بني بريس���بان وابوظبي 
اعتب���ارا من ش���هر فبراير 2012 
واس���طولها من طائرات بوينغ 
300ER - 777 املرتبة على ثالث 
درجات، ولتصبح اول ش���ركة 
طيران استراليا تسير رحالتها 
الى الشرق االوس���ط منذ العام 

.1991
ومبوج���ب ه���ذه االتفاقية، 
س���تعمل ش���ركتا الطيران على 
ايجاد املزيد من س���بل التعاون 
املش���ترك وس���تتقدمان بطلب 
ترخيص من املفوضية االسترالية 
للتنافس واملستهلك للسماح لهما 
بالتعاون عبر مجموعة اوس���ع 
من امله���ام التجارية، وفقط من 
خالل ذلك ميكن لشركتي الطيران 
توفير برنامج شامل ومتكامل من 
الفوائد املشتركة التي تتيحها تلك 

الشراكة.

يذكر ان الش���راكة ب���ني االحتاد 
للطيران ومجموعة فيرجني بلو 
والتي مت االعالن عنها في مدينة 
سيدني في 26 اغسطس املاضي 
ستمكن V Australia ذراع فيرجني 
بلو الدولية م���ن اطالق رحالت 
مباش���رة من ابوظب���ي بدءا من 
العام املقبل، وستساعد الناقلني 
اجلويني في تقدمي شبكة وجهات 
مشتركة تضم اكثر من مائة وجهة 
اعتبارا من االول من شهر اكتوبر 

املقبل.
 V وستعمل االحتاد للطيران و
Australia معا على تسيير ما يصل 
الى 27 رحلة اسبوعيا بني ابوظبي 
واستراليا، ومن ضمنها رحلتان 
يوميتان بني ابوظبي وس���يدني 
ب���ني ميلبورن  ورحل���ة يوميا 
وابوظبي وست رحالت اسبوعية 

بني ابوظبي وبريسبان.
وستقوم V Australia بتشغيل 
ثالث خدمات بني سيدني وابوظبي 

قامت االحت���اد للطيران باطالق 
عدد من عروض االسعار اخلاصة 
لتذاكر العودة من الكويت شاملة 
الضرائب، من بينها: نادي 579 
دينارا، اوكلند 635 دينارا، اداليد 
679 دينارا، غولد كوس���ت 544 
دينارا، ايرز روك 634 دينارا، كرنز 
679 دينارا، سن شاين كوست 553 

دينارا وكنبرا 638 دينارا.
واشار البيان الى ان الشركة 
تعتزم اطالق منتج جديد يدعى 
س���كاي باص اس���تراليا يسمح 
للس���ياح بالس���فر ملا يصل الى 
ستة قطاعات محلية في استراليا 
ونيوزيلندا ابتداء من 55 دوالرا 

للقطاع الواحد.
وقال املدي���ر احمللي لالحتاد 
للطيران في الكويت مجدي لبيب 
»تعتبر هذه الش���راكة اجلديدة 
من الش���راكات الرابحة بالنسبة 
للمسافرين من الكويت، فهي توفر 
لهم املزيد من اخليارات والوجهات 

اعلنت االحت���اد للطيران ان 
ش���راكتها اجلديدة مع مجموعة 
ش���ركات فيرجني بلو للطيران 
ستوفر لعمالئها في الكويت شبكة 
وجهات اوسع ومزيدا من اخليارات 
للسفر الى استراليا ونيوزيلندا 
وجزر احمليط الهادئ والى آسيا 

ولوس اجنيليس.
ف���ي بيان  الش���ركة،  وقالت 
صحافي، ان من شأن هذه الشراكة 
ايضا ان تزيد من املزايا املتبادلة 
في برام���ج الوالء ضيف االحتاد 
الدائم، الى  وفيلوسيتي املسافر 
جانب اخلدمات املتبادلة والوصول 
الى صاالت املطار الفاخرة لالعضاء 
الذهبي���ني م���ن كال البرنامجني، 
وسيتمكن االعضاء املشتركون 
من االس���تفادة من اميالهم لدى 
كال الناقلني اعتبارا من االول من 

شهر اكتوبر املقبل.
واحتفاال بهذه الشراكة اجلديدة 
وللترويج لش���بكتها املشتركة، 

البندقية.. المدينة األكثر رومانسية في العالم
ڤينيسيا.. أو البندقية كما كان يسميها العرب هي 
مدينة يعتبرها البعض املدينة األكثر رومانسية في 
العالم، فهي بحق قبلة العشاق واملكان األمثل لقضاء 

وقت ال ينسى.
وڤينيسيا مدينة جميلة بنيت على املاء وتتكون 
من 116جزيرة وفيها 416 جسرا و7 آالف شارع وتبدو 

أبنيتها كأنها لونت استعدادا لعرض مسرحي.
ومن أسرار البندقية انه يوجد فيها بيت النحس 
املص���اب بلعنة فقد بنى جوفان���ي داريو من عائلة 
غير نبيلة قصرا بديعا منذ قرون على شاطئ القناة 
الكبيرة وجعل واجهته من الرخام النفيس واملرمر 
لكن كل من سكن فيه انتهى حاله باإلفالس أو االنتحار 
ومنه���م تاجر أرمني كان يتعاط���ى جتارة األحجار 
الثمينة وآخره���م راوول غارديني الثري اإليطالي 
الذي انتحر قبل 13 عاما ومن أس���رارها أيضا شارع 
الشيطان الذي سمي بهذا االسم ألنه يتفرع من جسر 
الش���يطان حيث يغرق الكثيرون خلطورة العبور 
فيه..وايضا تعتبر مدينة مليئه بالقطط ولكل قهوة 

توجد قطة للحراسة.

الكرنڤال

يبدأ الكرنڤال في 28 يناير حيث يتراشق الناس املياه 
وحتيط بهم احلمام والفرق املوس���يقية تعزف األحلان 
وجتد العروض في الساحات واملسارح من ساحة سان 
ماركو إلى سان باولو ومن جزيرة جوديكا إلى جزيرة 
مورانو وسترى محالت املالبس التنكرية تعج بامللبوسات 

الغريبة واألقنعة.
وتن���اول احللويات اخلاصة بالكرنڤال التي تش���به 
العوامات )لقمة القاضي � لقيمات( والتخفي باألقنعة عادة 
من أيام الرومان وحفالتهم املترفة التي تسمح باجلنون 
وارتكاب احلماقات واحتفظت ڤينيسيا بهذه التقاليد وكان 
القناع يصنع من الفخار أو اجلص عام 1270 ثم س���نت 
جمهورية البندقية في القرن الس���ابع عشر قانونا ملنع 
سوء استعمال القناع الن البعض كان يضعه ويضيف 
إليه حلية مستعارة إمعانا في التخفي لرغبته في عدم 

اإلفصاح عن شخصيته أثناء توقيع العقود.

التسوق في ڤينيسيا

وتقع أشهر منطقة للتسوق في ڤينيسيا في منطقة 

Mercerie املتفرعة من منطقة Mark's square ستجد هناك 
كل م���ا حتتاجه من محالت ألش���هر املصممني للمالبس 
والش���نط ومالبس مخصص���ة للرياضة ومحالت كتب 
ومحالت تذكارات باختصار كل ما حتتاج إليه ستجده.
و ال ميكن زيارة هذه املدينة الس���احرة دون التمتع 
بركوب الغندول وه���و قارب بطول 11 مترا ويتألف من 
280 نوعا مختلفا من األخش���اب ويقوده بحارة يعتمر 
قبعة خاصة حيث تنس���لب هذه الق���وارب في القنوات 

الصغيرة.
وهذه املهنة بالتوارث فتجد عائالت معروفة يكونون 
أصحاب القوارب فتجد السائق يهتم بالقارب اخلاص به 

ويورث املهنة ألوالده.

أشهر المطاعم

ويش����تهر مطبخ ڤينيس����يا ب����األكالت البحرية 
وخصوصا س����مك القد ومن أكالتهم املشهورة الرز 
بالبازالء والطبق التقلي����دي الكبدة بالبصل مطعم 

.Ostaria Antico Dolo
وهذا املطعم يبعد خطوات عن جسر Rialto وهو مطعم 

قدمي ومعروف وباألكالت التقليدية لڤينيسيا.


