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»الطيران المدني« تخطط لشراء 10 أجهزة كشف أمتعة باألشعة السينية »الكويتية« تتعاقد مع »هيلتون نيويورك« إلقامة طاقم الطيارين لمدة 3 سنوات
قال مصدر مسؤول لـ »األنباء« ان اإلدارة العامة للطيران املدني قررت شراء 
10 أجهزة كشف األمتعة باألشعة السينية ملشروع البوابات اجلديدة في مطار 

الكويت الدولي بقيمة قد تزيد على املليون دوالر.
وذكر املصدر ان الشركة تقوم حاليا بتحديث اجهزة فحص أمتعة الترانزيت 
في املطار لكي تتطابق مع املتطلبات الدولية التي حترص اإلدارة على تطبيقها 

في جميع اجهزة الفحص باألشعة السينية. 

كشف مصدر مسؤول في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ان الشركة تعاقدت 
مع فندق هيلتون نيويورك إلقامة طاقم الطيارين في محطة نيويورك.

وذكر املصدر ان العقد ملدة 3سنوات تبدأ من 5 سبتمبر 2010 إلى 4 سبتمبر 
2013 وذلـــك بقيمة اجمالية تقدر بــــ 1.1 مليون دوالر، مشـــيرا إلى ان الناقلة 
تسعى من خالل التعاقد ان توفر لطاقم الطيارين أفضل إقامة في افخر مناطق 

نيويورك.

التنفيذي في شركة  الرئيس  كشف 
طيران اجلزيرة ســـتيفان بيتشـــلر ان 
الشركة ستقوم بتقدمي رحالت منتظمة 
الى سوهاج في جمهورية مصر العربية 
قريبا باعتبار ان ســـوهاج من اجلهات 
املرغوبة جدا جلميع املصريني املقيمني 
في الكويت لذا قررت الشركة بعد دراسات 

ان تطلق هذه الوجهة.
وأوضح بيتشلر في تصريح خاص 
لـ »األنباء« ان طيران اجلزيرة تستحوذ 
حاليا عل حصة ســـوقية تقدر بـ %37 
ولديها أكبر نسبة من الركاب للشركات 
العاملة في مطار الكويت الدولي، وهذه 

النسب تتزايد بشكل ملحوظ مع العروض 
احلصرية التي تطلقها الناقلة اسبوعيا 

على جميع وجهاتها التي حتط فيها.
وذكر بيتشـــلر ان طيران اجلزيرة 
حافظت على مكانتهـــا على العديد من 
الوجهات بالرغم من املنافســـة القوية 
بـــني الناقالت العاملة في مطار الكويت 
سواء الكويتية أو األخرى خالل موسم 
الصيف، مبينا ان األداء التشغيلي للشركة 
خالل الشهور املاضية حاز مكانة قيادية 
من حيث عدد املسافرين الذين نقلتهم 
الى كل من حلب واالســـكندرية وعمان 
وأسيوط والبحرين وبيروت ودمشق 

ودير الزور والدوحة ودبي واسطنبول 
والهور ومشهد وشرم الشيخ.

وعن حجم املنافســـة الشرســـة بني 
شـــركات الطيران داخل السوق احمللي 
ومـــدى تأثير ذلـــك على األربـــاح قال 
الشـــركة تعمل بأرخص  ان  بيتشـــلر 
األســـعار وبأفضل اخلدمات لذا نرحب 
بأي منافسة ومستعدون لها، مشيرا الى 
ان الشركة تسير على خطط موضوعة 

بعناية فائقة.
وعن اســـتعداد الناقلة ملوسم احلج 
املقبل قال بيتشلر ان الشركة باعت معظم 
املقاعد الى مدينتي الرياض وجدة ومن 

املتوقع ان تقوم الشركة بتشغيل رحالت 
إضافية خالل موسم احلج.

وبني ان »اجلزيرة« تسلمت حتى اآلن 
11 طائرة من نوع ايرباص ))A320، وقامت 
الشركة بتأجير البعض منها من خالل 
الشركة الفرعية لطيران اجلزيرة وهي 
شركة ســـحاب باإلضافة إلى ان هناك 
املزيد من الطائرات حتت الطلب، مشيرا 
إلى ان »اجلزيرة« نقلت أكثر من ســـتة 
ماليني مســـافر منذ اطالق عملياتها في 

أكتوبر من عام 2005.
وفي سؤال عن تداعيات إفالس شركة 
سما السعودية على الطيران املنخفض 

التكاليف في الكويت بشكل خاص وعلى 
املنطقة بشكل عام قال بيتشلر ان شركة 
سما ال تعتبر منافسة للجزيرة، وعليه 
لم نواجـــه أي عقبات او مشـــاكل من 

إفالسها.
جتدر اإلشارة إلى ان »طيران اجلزيرة« 
أعلنت أخيرا عن استعدادها لبناء مطار 
خاص بها حيث ستكون تكلفته 50 مليون 
دوالر، وضمن قائمة الشركات املرشحة 
إلمتـــام هذه العملية الشـــركة األملانية 
»ســـيمنز«، حيث من املتوقع استكمال 
مرحلة بناء مطار طيران اجلزيرة اخلاص 

بنهاية العام 2011.

الحصة السوقية للشركة ارتفعت إلى 37% ولديها أكبر نسبة من الركاب مقارنة بالشركات العاملة في المطار

نعمل بأرخص األسعار وبأفضل الخدمات ونرحب بأي منافسة مع أي شركة.. ونحن مستعدون لها

بيتشلر لـ »األنباء«: »الجزيرة« ستدشن رحالت منتظمة إلى سوهاج

ستيفان بيتشلر

فنادق أبوظبي استقبلت 7.7 آالف نزيل
في األشهر الثمانية األولى

بنسبة نمو بلغت %44

رويترز: أظهرت إحصاءات »هيئة أبوظبي 
للسياحة« أن الكويت حتتل حاليا الترتيب 
الـ 21 في قائمة أفضل األســـواق السياحية 

إلمارة أبوظبي.
وكشـــفت الهيئة ان الفنادق والشـــقق 
الفندقية في أبوظبي استقبلت 7.783 نزيال 
كويتيا خالل األشـــهر الثمانية األولى من 
العام احلالي، بنسبة منو بلغت 44% مقارنة 

بالفترة نفسها من العام املاضي.
وذكرت الهيئة أن املنشآت الفندقية في 
أبوظبي خالل شهر أغسطس املاضي استقبلت 
122.4 ألف نزيال، بنسبة منو بلغت 6% مقارنة 
بالشهر نفسه من عام 2009، ووصل إجمالي 
عدد نزالئها في األشهر الثمانية األولى من 

العام إلى 1.19 مليون نزيل.
وارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة %10 
خالل الشهر املاضي مقارنة بأغسطس 2009، 
بينما بلغت نسبة منو متوسط فترات اإلقامة 

4% ليصل إلى 2.92 ليلة.
وأكد مدير عام الهيئة مبارك حمد املهيري 
أن هذه النتائج اإليجابية تعكس ثبات أداء 
قطاع السياحة في اإلمارة، خاصة أنها تأتي 
في شـــهر أغســـطس الذي تزامن مع شهر 
رمضان الكرمي، ويتسم عادة بتباطؤ حركة 

الزوار وارتفاع درجات احلرارة.
وحافظت السياحة الداخلية على أدائها 
اجليد مع تســـجيل منو بنسبة 15%، بينما 
استمرت اململكة املتحدة في صدارة األسواق 
الدولية بزيادة 18%، موفرة 75.5 ألف نزيل 
بريطانيا إلى فنادق اإلمارة خالل األشـــهر 

الثمانية األولى.
وأقام 686.9 ألف نزيل من دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي في الفنادق والشـــقق 
الفندقية فـــي أبوظبي في الفترة من يناير 
إلى أغسطس، بنسبة منو 20% مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام املاضي.

قدم قسم العطالت في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية عروضا 
حصرية على 3 وجهات هي بيروت وشرم الشيخ واالسكندرية بأسعار 
متفاوتة لتغطي شريحة كبيرة من املسافرين على منت الطائر األزرق.

وقالت مصادر متابعة في قسم العطالت ان الشركة أطلقت عروضها 
علــــى مجموعة من الفنادق الفخمة فــــي الـ 3 مدن لتلبي جميع األذواق 
التي يســــمو اليها مســــافرو »الكويتية« لقضاء عطلــــة ملدة 3 ايام من 

املتعة والفرح.
وبينت ان القسم قدم 3 فنادق في بيروت هي فندق راديسون ساس 
مارتينز بـ 107 دنانير للفرد الواحد وذلك لإلقامة في غرفة مزدوجة مع 
تذكرة ذهاب وإياب على منت الدرجة السياحية، كما قدم فندق شيراتون 

بـ 109 دنانير وفندق السفير هيليوبوليتان بـ 113 دينارا.
وذكرت ان القسم قدم كذلك 3 فنادق في شرم الشيخ هي فندق مارتيم 
بـ 171 دينارا للفرد الواحد وذلــــك لإلقامة في غرفة مزدوجة مع تذكرة 
ذهاب وإياب على منت الدرجة السياحية، وفندق سوفتيل بـ 182 دينارا 

وفندق نوفوتيل بـ 203 دنانير.
وقالت ان القســــم قدم فندقني في مدينة االسكندرية عروس البحر 
املتوسط على فندق شــــيراتون املنتزه بـ 124 دينارا وهيلتون بالزا بـ 
140 دينارا ملدة 4 ليال للفرد الواحد وذلك لإلقامة في غرفة مزدوجة مع 

تذكرة ذهاب وإياب على منت الدرجة السياحية.
وبينت ان الناقلة تركز في عطالتها على األماكن اجلديدة في مناطق 
مختلفة من العالم وذلك لتحريك سوق العطالت واحلجوزات »الباكج« 
بصورة كبيرة لتساعد الشركة األم »الكويتية« في جتاوز فترات التشغيل 
املنخفض من خالل ملء املقاعد بالســــائحني الراغبني في قضاء أوقات 

مميزة وعطالت قصيرة بعيدا عن أجواء العمل وضغوطاته.

كونا: يزخر تاريخ جزر )النغاوي( احملتوية على 
99 جزيرة والواقعة على الساحل الشمالي الغربي من 
شبه اجلزيرة املاليزية باالساطير اخلرافية واملعتقدات 
الفولكلورية والتي تناقلتها األجيال السابقة لتصل 
في يومنا هذا الى مسامع الزوار والسياح في هذه 

اجلزر التي باتت وجهة سياحية عاملية.
ولعل اكثر اســــطورة خرافيــــة عرفت بها هذه 
اجلزر هي اســــطورة الشابة املظلومة )ماشوري( 
واطالقها اللعنة وسوء احلظ على هذه اجلزر على 
مدى سبعة اجيال وذلك بعد اجماع اهل قريتها على 
قتلها طعنا باخلنجر بتهمة الزنا التي تبينت فيما 

بعد براءتها منها.
وماشــــوري هي ابنة لزوجني ســــياميني قدما 
من جزيرة )بوكيــــت( التايلندية بحثا عن الرزق 
واستوطنا جزر النغاوي منذ القرن الـ 18 في عهد 
السلطان عبداهلل مكرم شاه والذي يعد ثاني حاكم 

لوالية كيداه املاليزية بني عامي 1762 و1800.
وكانت ماشوري شابة جميلة مقارنة بأترابها 
في اجلزيرة فأراد زعيم القرية داتو كارما جايا ان 
يتخذها زوجة ثانية له اال ان زوجته االولى وتدعى 
ماهورا رفضت ذلك ونصبت ضد ماشوري العداء 
واحلقد والكراهية الى ان تزوجها محارب يدعى وان 
داروس. ولم تزل زوجة زعيم القرية تكتم في قلبها 

العداء ملاشوري فقامت بتلفيق تهمة عدم اخالصها 
لزوجها وخياتنها له في غيابه وصدق اهل القرية 

هذه االشاعة فاتهموها بجرمية الزنا.
وقرر زعيم القرية اعدامها من خالل ربطها على 
شجرة وطعنها حتى املوت اال ان ذلك لم يؤثر فيها 
فحاول اهل القرية جمع وسائل االعدام والقتل اال 
ان جميعها حالت دون مقتل ماشــــوري فأوصتهم 
بقتلها بواسطة خنجر عائلتها فطعنوها طعنة سال 
من جسدها دم ابيض حتقق اهل القرية اثرها انها 

كانت بريئة من تلك التهمة.
وحتكي االساطير ان الطيور حامت فوق ماشوري 
لتغطية جســــدها املليء بالدم االبيض كما توقفت 
ســــحابة كبيرة فوقها وهي تلفظ انفاسها االخيرة 
حيث قامت بإطالق اللعنة واخلزي وســــوء احلظ 
على جزر النغاوي واهلها ســــبعة اجيال التهامهم 
املشني لها. وبات اهل النغاوي بعد مقتل ماشوري 
يواجهون اثار هذه اللعنة حيث شهدت اجلزر العديد 
من احلروب مع مملكة ســــيام املجاورة لها الى ان 
سيطر السياميون على النغاوي عام 1821 وقتلوا 
عائلة زعيم القرية فقام اهل اجلزيرة بحرق حقول 
االرز حتى ال يســــتفيد منها الســــياميون. وتناقل 
املاليزيون هذه االسطورة وصدقوها حتى جعلوا من 
موقع حرق االرز معلما سياحيا يعرف بـ )بيراس 

ترباكار( ويعني االرز احملــــروق كما نصبو لقبر 
ماشوري مقاما او ضريحا يعرف بـ )ماكام ماشوري( 
في قريتها التي سميت باســــمها تخليدا لذكراها. 
ويعيش احفاد ماشوري حاليا في جزيرة )بوكيت( 
التايلنديــــة ويزورون ضريح جدتهم في النغاوي 
بعد ان اعادت الســــلطات املاليزية اكتشــــاف هذه 
اجلزيرة مجددا في نهاية القرن العشــــرين حيث 
يعتقد ان هذا االكتشاف جاء بعد سبعة اجيال من 

لعنة ماشوري للجزيرة.
ومن املعتقدات الفولكلورية التي تعلقت بتاريخ 
جزر النغاوي االسطورية اعتقاد سباحة املرأة العقيم 
وسط مياه احدى بحيرات اجلزيرة التي تعرف بـ 
)تاســــيك بونتنغ( وتعني البحيرة العذراء والتي 

يعتقد بأنها مدعاة للحصول على بركة االجناب.
ومنبع هذا املعتقد اسطورة اميرة من امراء اجلن 
اسمها )مامبانغ( فنت بجمالها امير جني وظل يالحقها 
ويستخدم احليل للتقرب منها الى ان التقى االمير 
اجلني برجل مسن في هذه البحيرة ونصحه بأن 
ميســــح وجهه بدموع حورية البحر قبل ان يقابل 

االميرة اجلنية.
وعندما فعــــل االمير اجلني ذلك احبته االميرة 
اجلنية وتقربت منــــه وتزوجته ومنذ ذلك الوقت 
لم يتفارقا وملئت حياتهما ســــعادة وبهجة الى ان 

اجنبت منه طفال مات بعد ســــبعة ايام من والدته 
فحزنت االميرة ملوت ابنها ودفنته في مياه البحيرة 

وغادرت عالم االنس.
وتتميز مياه هذه البحيــــرة بعذوبتها ونقائها 
دون ســــائر البحيرات املجاورة لها ألن االساطير 
القدمية حتكي ان االميرة اجلنية قامت بإلقاء البركة 
والنعمة على تلك املياه بعد موت ابنها لتمكن كل 
امرأة عقيم من الوالدة بعد السباحة والشرب من 

مياه البحيرة.
وتقع بحيرة )بونتنغ( االسطورية على احدى 
ضفاف جزيرة العذراء احلامل او ما يعرف بـ )بوالو 
دايانغ بونتنغ( وهــــي احدى جزر النغاوي حيث 
يخيل للناظر ان سلسلة جبال اجلزيرة اخلضراء 
من بعد مســــافة 300 متر هــــي رأس امرأة حامل 

مستلقية على ظهرها.
وتلك هي بعض من االساطير واملعتقدات التي 
حتتضنها جزر النغــــاوي املليئة باالثار واملواقع 
املثيرة لالهتمام وســــط طبيعة جغرافية جميلة 
حيث الكهوف واجلبال والصخور البحرية واشجار 
)املنغروف( واالثار القدمية التي تعود الى اكثر من 
500 مليون سنة استحقت بذلك لقب افضل )منتزه 
جغرافي( من منظمة االمم املتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة )يونسكو(.

قسم »عطالت الكويتية« يعرض 3 ليال 
في فندق راديسون ساس مارتينز بيروت بـ 107 دنانير

قّدم 3 فنادق في شرم الشيخ بأسعار تبدأ من 171 دينارًا للفرد في غرفة مزدوجة

منتجع شرم الشيخ

النغاوي.. جزيرة األساطير الخرافية والمعتقدات الفولكلورية الماليزية


