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»الكويتية« تعاقدت مع »جوارمكو«
لتقديم خدمات الصيانة لطائرات اإليرباص

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية ان 
الناقلة تعاقدت مع شركة Mascor لتقدمي 
خدمات التموين للطائرات في محطة مانيال 
الفلبينية، وذكرت املصادر ان قيمة التعاقد 
تقدر ب� 1.07 مليون دينار ملدة 3 سنوات 

تبدأ من بداية العام املقبل.
م���ن جهة اخ���رى قالت املص���ادر ان 
»الكويتية« تعاقدت مع شركة جوارمكو 
للقيام بأعمال الصيانة اخلارجية لطائرات 
املؤسس���ة من طراز ايرباص مببلغ 1.11 

مليون دوالر ملدة عامني.

»عطالت الكويتية« 
تقدم 6 وجهات أوروبية بأسعار تنافسية 

لمدة 6 ليال للشخص الواحد 
واإلقامة في غرفة مزدوجة
مع تذكرة ذهاب وإياب
على الدرجة السياحية

قدم قسم العطالت في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية عروضا على 6 وجهات أوروبية بأسعار 
متفاوتة على العديد من الفنادق الفخمة في أوروبا 
ملدة 6 ليال للش����خص الواحد، وذلك لإلقامة في 
غرفة مزدوجة مع تذك����رة ذهاب وإياب على منت 

الدرجة السياحية.
وقالت املص����ادر املتابعة في قس����م العطالت 
باملؤسس����ة ل� »األنباء« ان عروض الطائر األزرق 
غط����ت العديد من املدن األوروبية التي يعش����قها 
الس����ائح الكويتي والتي طاملا بحث عنها، خاصة 
ان الناقلة تركز في عطالتها على األماكن اجلديدة 
في مناطق مختلفة من العالم، وذلك لتحريك سوق 

العطالت واحلجوزات »الباك����ج« بصورة كبيرة 
لتساعد الشركة األم »الكويتية« في جتاوز فترات 
التشغيل املنخفض من خالل ملء املقاعد بالسائحني 
الراغبني في قضاء أوقات مميزة وعطالت قصيرة 

بعيدا عن أجواء العمل وضغوطاته.
وطرحت الناقلة فن����دق مارتيم في العاصمة 
األملاني����ة فرانكفورت ب� 342 دين����ارا ملدة 6 أيام 
للشخص الواحد وذلك لإلقامة في غرفة مزدوجة مع 
تذكرة ذهاب وإياب على منت الدرجة السياحية، وقدم 

القسم كذلك الفندق لشخصني ب� 503 دنانير.
وقدم القسم مدينة جنيڤ السويسرية ب� 427 
دينارا للفرد الواحد و669 دينارا لفردين في فندق 

رويال في عاصمة امل����ال العاملي، وطرحت كذلك 
العاصمة الفرنس����ية باريس ب� 405 دنانير للفرد 

الواحد و645 دينارا لشخصني.
وطرح القسم املتخصص في العطالت بالناقلة 
الوطنية روما ب� 392 دينارا على فندق س����افوي 
ملدة 6 ليال للفرد الواحد، وذلك لإلقامة في غرفة 
مزدوجة مع تذكرة ذهاب وإياب على منت الدرجة 
الس����ياحية، وقدم كذلك الفندق لشخصني ب� 598 

دينارا.
وقدم القسم 3 فنادق في العاصمة البريطانية 
لندن أولها في فندق marriot maida valle بقيمة 329 
دينارا للشخص الواحد و499 دينارا للشخصني، 

وثانيها في فندق THISTLE MARBLE ARCH ب� 360 
دينارا للشخص الواحد و550 دينارا للشخصني، 
وثال����ث الفنادق CUMBERLAND ب����� 399 دينارا 

للشخص الواحد و626 دينارا للشخصني.
وأخيرا طرح قس����م العطالت مدينة بانكوك ب� 
245 دينارا في فندق نوفوتل وسنترا جراند بانكوك 
بقيمة 255 دينارا للش����خص الواحد و369 دينارا 

للشخصني.
وبينت املصادر أن األزمة املالية رفعت من حدة 
التنافس بني شركات الطيران، السيما تلك العاملة 
في الكويت لتدخل على خط املنافسة على أقسام 
العطالت واحلجوزات في هذه الشركات حيث ان 

»االمارات للعطالت« ذراع تنظيم وتشغيل العطالت 
والرحالت التابعة لطيران االمارات نظمت برنامجا 
سياحيا من الكويت في وقت سابق شمل كال من 

ڤيينا وبانكوك ومورشيوس.
وبينت أن مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
مقبلة على تقدمي خدمات جديدة للركاب س����يتم 
االعالن عنها بعد االنتهاء من دراسات اجلدوى التي 
تقوم بها حاليا، حيث تسعى املؤسسة لتكون سباقة 
في تطبيق االقتراحات، مش����يرة إلى أن املؤسسة 
أعدت دراسات مع شركات الطيران ومكاتب السياحة 
والسفر في الكويت لتقدمي خدمات جديدة ومبتكرة 

لركاب الطائر األزرق.

ارتفاع نسبة اإلشغال في فنادق دبي
ارتفع متوسط معدل االشغال 
الفندقي في دبي بنس���بة %2.8 
خالل الفترة بني اغسطس 2009 
وحتى ش���هر اغسطس املاضي 
مقارن���ة بالفترة ذاتها من العام 
املاضي، حيث وصل متوس���ط 
معدل االشغال الفندقي في دبي 
خالل تلك الفت���رة، الى %69.7، 
مدفوع���ا بالع���روض واجلهود 
التي تقوم بها فنادق  املستمرة 
دبي والتي ساهمت بشكل كبير 
في منو نسب االش���غال، برغم 
انخفاض معدالت االش���غال في 
فنادق الش���رق االوسط بنسبة 
2.7% خ���الل الفترة ذاتها، حيث 
وصل متوسط معدالت االشغال 
في فنادق الشرق االوسط خالل 
الفترة بني اغسطس 2009 وحتى 
الى %60.2،  اغس���طس املاضي 
بحسب حتليل مؤسسة ديلويت 
لتقرير ش���هر اغسطس الصادر 
عن مؤسسة اس تي آر جلوبال 
املتخصص���ة في ابح���اث قطاع 

الضيافة.
واحتلت املنطقة املركز االول 
الغرف  عامليا من حيث عائدات 
الفندقية خالل ش���هر اغسطس 
املاضي، حيث بلغ متوسط عائد 
الش���رق  الفندقية في  الغرف���ة 
االوس���ط 173 دوالرا، واحتلت 
الهادي  منطقة آس���يا واحمليط 
املركز الثاني مبتوسط عائد غرفة 
فندقية 129 دوالرا، وجاءت اوروبا 
في املرك���ز الثالث، حيث وصل 
متوس���ط عائد الغرفة الفندقية 
فيها الى 123 دوالرا، فيما جاءت 
منطقة االميركيت���ني في املركز 

الرابع.

»الجزيرة« تحط في اإلسكندرية
ابتداء من 18 دينارًا خالية من الضرائب

طرحت طيران اجلزيرة عرضا جديدا في األسبوع احلالي 
إل����ى العديد من املناطق واحملطات الت����ي تصل إليها الناقلة 
رغم دخول موس����م التش����غيل املنخفض واختارت الناقلة 
تق����دمي محطتها في مدينة اإلس����كندرية ابتداء من 18 دينارا 
وقدمت العاصمة األردنية عمان ب� 19 دينارا فيما بقي عرض 
إمارة دبي على حاله عند 13 دينارا وجميع األس����عار خالية 

من الضرائب.
وكانت طيران اجلزيرة قد قدمت عرضها احلالي على احملطات 
احملددة بعد تقدميها حلزمة من العروض السابقة شملت العديد 
من احملطات في حزمة سعرية واحدة لتواصل الناقلة تقدمي 

العروض حتى في موسم التشغيل املنخفض.
وقالت مصادر مطلعة في وكالة الس����ياحة والس����فر ان 
احلج����وزات على العدي����د من احملطات ش����هدت إقباال عاليا 

لدرجة ان احلجوزات مشغولة بشكل كامل كمحطة القاهرة 
وبيروت ودمشق ووصول احلجوزات الى نسبة تتجاوز ال� 
90% على محطات أخرى قريبة كدبي والبحرين رغم العدد 
الهائل والكبير من الرحالت اليومية بني هذه البلدان ومطار 

الكويت الدولي.
وبينت املصادر ان احملطات التقليدية في أوروبا مازالت 
عالية على احملطات املعهودة في أوروبا كلندن وجنيڤ وروما 
وبرلني وغيرها من احملطات األوربية السيما مع وجود العديد 
من العروض التش����جيعية التي تقوم بها هذه الدول جلذب 

السياح بسبب األزمة املالية العاملية.
وقدمت الناقلة جدة والرياض في اململكة العربية السعودية 
ب� 34 دينارا و30 دينارا على التوالي، كما طرحت شرم الشيخ 

ب� 27 دينارا.

قدمت دبي بـ 13 دينارًا وعمان بـ 19 دينارًا

سفاجا.. السياحة والعالج في مكان واحد 
قليال ما جتمع األماكن الس���ياحية حول العالم كل 
مقومات الس���ياحة التي يبحث عنها الس���ائح إال ان 
هناك أماكن في منطقتنا العربية جتمع هذه املقومات 
باقتدار، فمدينة س���فاجا املصرية التي متتاز بهوائها 
النقي اخلالي من التلوث ومياهها ذات امللوحة العالية 
وكثبانها الرملية الس���وداء التي لها خواص عالجية 
متميزة جتمع كل مقومات السياحة التي يبحث عنها 

السائح.
فمدينة س���فاجا تعتبر مين���اء عامليا في محافظة 
البحر األحمر مبصر وحتتوي على العديد من القرى 
السياحية وهي مختصة بتدريب الغوص ومسابقات 
الصيد ومليئة بالفنادق والكثير من مطاعم األسماك 
املش���هورة عامليا، ومياهها تخت���ص ببعض الرمال 
الس���وداء ذات املميزات اخلاصة وتستعمل طبيا في 
بعض األحيان، وش���واطئها املتمي���زة جتعلها مكانا 
مناسبا للتزلج، وتخرج الرحالت اجلبلية من مدينة 

سفاجا مع املرشدين السياحيني.
ولسفاجا شهرة سياحية عالجية واسعة، خاصة 
بعد أن انعقد بها في ش���هر يونيو 1995 مؤمتر عاملي 
إلعالن نتائج جتارب علمية وطبية اشترك فيها خبراء 
من عدة دول من أنحاء العالم لعالج عدد من األمراض 

خاصة مرض الصدفية بواس���طة العالج البيئي في 
س���فاجا، وقد حتقق الشفاء بنسبة مبهرة للعديد من 
املرضى املصريني واألوروبيني الذين جاءوا لالستشفاء 

في سفاجا.
وتتميز سفاجا أيضا مبقومات سياحية واقتصادية 
عديدة، وفقا ملوقع هيئة االستعالمات املصرية، حيث 
تقع على بعد 65 كيلومترا جنوب الغردقة وبها ميناء 
صغير يستقبل عبارات الركاب وسفن احلاويات التجارية 
كما توجد بها بالقرب منها مناجم الفوسفات وهي مركز 
مهم لتصدير الفوسفات كما يربطها مبحافظة قنا في 
جن���وب مصر طريق معبد يبلغ طوله 164 كيلومترا، 
كما يوجد في سفاجا العديد من الفنادق واالستراحات 

والشاليهات السياحية.
ومن ابرز املنتجعات العالجية في سفاجا منتجع 
مينافيل الذي يضم مركزا عالجيا في سفاجا يوفر توليفة 
فريدة للعالج الطبيعي بدءا من الرمال السوداء الغنية 
باملعادن الصاحلة لألغراض العالجية الى أشعة الشمس 
فوق البنفسجية والبحر نفسه الذي تزيد فيه نسبة 
امللوحة عن املعتاد، حيث يعتقد ان الرمال السوداء التي 
يدفن مرضى آالم املفاصل أجسامهم فيها حتتوي على 

عناصر اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم.


