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 إعداد: أحمد مغربي 

 قال املدير اإلقليمي لشركة طيران 
الشرق األوسط «ميدل ايست» سيمون 
فاخوري أن الشــــركة قامت منذ يوم 
اخلميس املاضي وحتى اليوم السبت 
بتسيير ١٢ طائرة من مطار الكويت 
الدولي إلى بيروت مبعدل ٣ طائرات 

يوميا.
  وكشف فاخوري في تصريح خاص 
لـ «األنباء» أن الناقلة بهذه الرحالت 
ستكون نقلت ٨٫٤ آالف راكب في رحلة 
الذهاب فقط إلي بيروت خالل عطلة 
عيد األضحى، مشــــيرا الى أن جميع 
رحالت الناقلة ممتلئة، مع العلم بأن 
طائرة الشركة تستوعب ٧٠٠ راكب.

  وبني فاخوري أن أســــعار رحالت 

الذهاب لم تشهد ارتفاعا كبيرا حيث 
تراوحت أســــعار التذاكــــر ما بني ٤٧ 
دينارا و١٨٠ دينارا، مشــــيرا الى أن 
الناقلة عليها ضغط كبير من الكويت 
ســــواء من اجلالية اللبنانية أو من 
الكويتيــــني الذين ميلكون منازل في 
لبنان ويرغبون في قضاء عطلة العيد 

في لبنان.
  وكشف عن آخر عروض عطالت 
امليدل إيست من الكويت املتمثلة في 
عرض ألربعة أيــــام وثالث ليال مع 
توفير ســــيارة ابتداء من ١٠٠ دينار، 
مبينا أن الناقلة تعرض ٨٠ فندقا في 
بيروت وتترك املجال للســــائح إلي 

اختيار املناسب له في العطلة.

  وقــــال أن العــــروض واألســــعار 
الناقلة  التي تطرحها  التشــــجيعية 
الرســــمية للبنان انطالقا من مطار 
الكويت الدولي سوف تستمر، مشيرا 
الى ان أسعار الناقلة ستكون منافسة 
على جميع احملطات التي تصل اليها 
طائرات الشركة مبا فيها خط كويت 

بيروت كويت.
  من جهة أخــــري قال فاخوري ان 
رحلة الشركة رقم ٤٠٤ - ٤٠٥ تأخرت 
أمس ٦ ساعات عن موعدها الذي كان 
محدد في متام الساعة الواحدة ظهرا 
لتقلع في متام الساعة السابعة مساءا، 
وذلك بســــبب الضغــــط الكبير على 

احلجوزات ألداء مناسك احلج. 

 بمناسبة عيد االضحي وعلى متن الدرجة السياحية المتميزة واإلقامة في غرفة ديلوكس

 فاخوري لـ «األنباء»: مقاعد «الميدل إيست» مكتملة
  ونقوم بتسيير ٣ رحالت يوميًا 

 قال إن الشركة نقلت ٨٫٤ آالف راكب خالل عطلة العيد 

 سيمون فاخوري 

 خطوات كبيرة تتخذها ابوظبي لتعزيز القطاع السياحي 

 (ناصر عبدالسيد) اطاللة رائعة للفندق على النيل 

 شريفة الكندري متحدثة للزميلة هناء السيد

 بهو الفندق 

 أبوظبي تسعى إلى جذب مليوني سائح عام ٢٠١١

 أعلنت هيئة أبوظبي للســــياحة أن خطتها لعام 
٢٠١١ تستهدف استقبال ١٫٩ مليون سائح في ٢٢ ألف 
غرفة فندقية، واملســــاهمة بنسبة ١١٫١٪ في ناجتها 
غير النفطي، وكشــــفت الهيئة في بيان عن املالمح 
الرئيســــية لبرنامجها السياحي خالل العام املقبل، 
أنها تسعى إلى تسجيل معدل منو سنوي قدره ١٥٪ 
في عدد نزالء الفنادق مقارنة بعام ٢٠١٠، وإضافة ٥ 

آالف غرفة فندقية. 
  ولفت مدير عام هيئة أبوظبي للســــياحة مبارك 
حمد املهيري، الى أن عدد نزالء الفنادق زاد إلى أكثر 
من ١٫٣ مليون في ٩ شــــهور، بنسبة منو بلغت ١٦٪ 
مقارنة بالفترة املماثلة من عام ٢٠٠٩، آمال في التحول 

من سياحة رجال االعمال الى سياحة الترفيه.
  وأضــــاف: «اتخذت اإلمارة خطوة كبيرة في هذا 
املجال بعد افتتاح «عالم فيراري أبوظبي»، (مدينة 
ألعاب مغطاة). ويتماشى التركيز على قطاع الترفيه 
مع إستراتيجيتنا القائمة على زيادة متوسط فترة 
إقامة النزالء». وأوضح أن أبوظبي ستدخل أسواقا 
جديدة العام املقبل، مــــع افتتاح مكاتب للهيئة في 
روسيا والسعودية والواليات املتحدة، أضيفت الى 
٦ مكاتب حالية، مشــــيرا إلى «برنامج الســــتضافة 

الوفود اإلعالمية الدولية، وإطالق املرحلة الثانية من 
احلملة اإلعالنية العاملية. كما ستشارك الهيئة في 
١٨ معرضا دوليا عام ٢٠١١، منها في روسيا وكوريا 

اجلنوبية والواليات املتحدة، للمرة األولى».
  كما ستستفيد الهيئة من تدشني رحالت «شركة 
االحتاد للطيران» اجلديدة بني ســــيئول وأبوظبي 

الشهر املقبل.
  الى ذلك وقعت الهيئة اتفاقا مع سفينة «أم أس سي 
كروزيز» االيطالية، تصبح مبوجبها أبوظبي محطة 
بدايــــة برنامج لرحالتها الـ ١٩ في اخلليج وختامه، 
ومتنح أبوظبي إمكان استقبال ٤٠ ألف زائر إضافي 
على منت هذه الســــفينة خالل موســــم ٢٠١١ – ٢٠١٢، 
إضافة الى اســــتضافة العاصمة اإلماراتية السفينة 
السياحية «أم أس سي ليريكا» اململوكة لشركة «أم 
أس سي كروزيز» كميناء رئيسي لبرنامج جوالتها 
اخلليجية بدءا من (أكتوبر) ٢٠١١، واختيار أبوظبي 
كإحدى وجهات توقف «ســــباق فولفو للمحيطات 
٢٠١١ -٢٠١٢» قبــــل انطالق اليخوت املتنافســــة في 
جولة احلدث الثالثة، متوقعا استضافة ٣٥٠٠٠ زائر 
يقضــــون نحو ٤٥٠٠٠ ليلــــة فندقية، خالل مرحلة 

توقف السباق.  

 قدمت شركة اخلطوط الوطنية عرضا حصريا مبناسبة 
عيد االضحي املبارك حيث طرحت ٣ ليال في فندق ريتز 
كارلتون البحرين بســـعر ليليتني فقط بقيمة ١٤٥ دينارا 
على منت الدرجة الســـياحية املتميـــزة واإلقامة في غرفة 

ديلوكس.
  وقال مصدر متابع في الشـــركة لـ «األنباء» ان عرض 
الناقلة سوف تضاف عليه رسوم إضافية بقيمة ١٨ دينارا 
لألربعة ايام، على أن يسري هذا العرض حتى نفاد املقاعد 
والتي مـــن املتوقع أن تنتهي بالتزامن مع أول أيام العيد 

حسب قول املصدر.
  وبـــني أن عرض الناقلة ســـيكون بقيمـــة ١٩٩ دينارا 
للمسافرين علي منت درجة األعمال االولى على أن يضاف 
مبلغ ٥٤ دينارا للراغبني في متديد ليلة إضافية على الثالث 

التي يشملها العرض.

  إلى هذا قامت اخلطوط الوطنية بتقدمي عطالت ملدة ٤ 
أيام و٣ ليال في دمشـــق بأسعار تنافسية للغاية، حيث 
طرحت العاصمة السورية بـ ١٥٩ دينارا للشخص الواحد 
للســـفر على منت الدرجة السياحية ذهابا وإيابا واإلقامة 

في فندق ٥ جنوم في غرفة مزدوجة.
  ونوه إلى أن الشـــركة من خالل اتفاقيتها االخيرة مع 
اخلطوط اجلوية النمساوية سوف توفر للسائح الكويتي 
١٩ وجهة أوروبية مختارة بعناية فائقة لتصبح في متناوله 
في جميع االوقات وبأســـعار منافسة وحصرية للغاية، 
مشيرا إلى أن الشركة شهدت إقباال كبيرا للسفر إلى محطة 
ڤيينا خالل األسبوع املاضي ومتوقع زيادة عدد املسافرين 
خالل فترة ما قبل العيد الى الضعف نظرا لرغبة العديد 
من الكويتيني في قضاء عطلة العيد في لندن وفرنسا التي 

تقدمها الناقلة بأسعار تنافسية جدا. 

 افتتاح فندق هيلتون الزمالك يناير ٢٠١١ 
 القاهرة ـ هناء السيد

  أعلنت مدير عام الشركات املالكة 
لفنادق ســــفير في مصر شريفة 
الكندري انه جترى االستعدادات 
علــــى قدم وســــاق الفتتاح فندق 
سفير الزمالك الذي سيحمل اسما 
جديــــدا وهو «هيلتــــون الزمالك 
القاهرة» رســــميا من  ريزيدنس 
قبل هيلتون العامليــــة في يناير 
٢٠١١، بحضور مسؤولي الشركة 
املالكة لفنادق سفير وكبار رجال 
السياحة واالعمال وسفير الكويت 
لدى مصر د.رشيد احلمد وأعضاء 
السلك الديبلوماسي بسفارة الكويت 

بالقاهرة.
   واشارت شريفة الكندري، في 
تصريح خاص مع «األنباء»، الى 
ان «هيلتون» اجلديد الذي يقع في 
جزيرة الزمالك وهي ذات مستوى 
سكني وديبلوماسي رفيع من شأنها 
ان تعزز من تواجد هيلتون العاملية 

 «سفير الزمالك» سابقًا وبحضور نخبة من رجال السياحة واألعمال

الى جانب  العاصمة املصرية  في 
تدعيم مكانتها في مصر، حيث يطل 
الفندق على نهر النيل مباشــــرة، 
ويحتوي على ٨٨ غرفة و٤٤ جناحا 
سفيريا و٢٨ جناحا اميريا وعدد 

٤ ڤيالت تتميز بالفخامة.
   وبينت ان فندق سفير الزمالك 
مت جتديــــده في الفتــــرة املاضية 
التجديــــدات ٢٠  وبلغــــت تكلفة 
مليون دوالر بحيث يحتوي على 

عدة مرافق.
   وأشــــارت الى انه جترى اآلن 
بعــــض التعديالت التــــي طلبتها 
«هيلتون» كمتطلبات خاصة بها 
كشركة عاملية ومنها اجهزة االمن 
والسالمة واحلماية، وتغير أجهزة 
التلفــــاز لتصبح كلها LCD، حيث 
سيتم االنتهاء من جميع املتطلبات 

بحلول ديسمبر املقبل.
  واشارت الى ان نسب االشغاالت 
بلغت في الفندق حتى ســــبتمبر 

املاضي ٦٢٫٩٠٪ حيث شهد «سفير 
الزمالك» وفودا ســــياحية كبيرة 
باالضافــــة الى املقيمــــني الدائمني 
بالشقق الفندقية والديبلوماسيني 
ورجال االعمــــال، لذلك فإن نحو 
٥٠٪من املقيمني بالفندق مقيمون 
ويتجــــدد العقد ســــنويا بزيادة 

 .٪١٠
   وأوضحت الكندري ان فندق 
الزمالــــك ريزيدنس  «هيلتــــون 
القاهرة» سيعزز مكانة هيلتون 
الفندق  في مصر ليصبــــح بذلك 
الـ ١٦ لعالمة هيلتــــون والفندق 
الـــــ ١٧ لهيلتون العاملية في مصر 
وســــينضم الى كل مــــن هيلتون 
رمسيس وهيلتون مركز التجارة 
العاملي بالقاهرة وهيلتون بيراميدز 
الفندق  جولف ريزورت ليصبح 

الرابع لهيلتون في القاهرة.
  وقــــد وقعت شــــركة هيلتون 
العاملية مع شــــركة فندق سفير 

الزمالك في مــــارس املاضي عقدا 
إلدارة فندق ســــفير فــــي منطقة 
الزمالك املطلة على نهر النيل وذلك 
حتت رعاية ســــفير الكويت لدى 

القاهرة د.رشيد احلمد.
   وقام بتوقيع العقد نيابة عن 
شركة فنادق سفير رئيس مجلس 
الزمالك  ادارة شركة فندق سفير 
مشــــعل عبداهللا املســــعد، ومثل 
«هيلتون العاملية» نائب الرئيس 
العاملية  للعمليات في هيلتــــون 

مبصر محمود مختار.
   وذكرت ان الشركة جددت عقدها 
القاهرة بعد جتديده  مع ســــفير 
الذي اســــتغرق ٣ ســــنوات لذلك 
اصبحت تنافس الفنادق العاملية، 
فأصبح لديها في ســــفير القاهرة 
نسب اشــــغاالت عالية تصل في 
كثير من الشهور الى ١٠٠٪ ويبلغ 
عدد غرف فندق سفير الدقي الى 

٢٨٥ غرفة

 «الخطوط الوطنية» تقدم ٣ لياٍل في البحرين بـ ١٤٥ دينارًا 

 «القطرية» تحط في لندن بـ ١٧١ دينارًا
 طرحت اخلطوط اجلوية القطرية عرضا سعريا 
مميزا لعمالئها انطالقا من مطار الكويت الدولي الى 
عدد من الوجهات السياحية املميزة في اوروبا وأميركا، 
حيث قدمت الناقلة محطة لندن التي يعشقها العديد 
من السياح الكويتيني بـ ١٧١ دينارا على منت الدرجة 

السياحية و٨٢٢ على منت درجة رجال األعمال.
  وقدمت الغزالن االرجوانية محطة تونس بـ ١٥٢ 

دينارا على منت الدرجة الســـياحية، وطرحت محطة 
جنيڤ بـ ٢١٨ دينارا والعاصمة الفرنســـية بـــاريس 
بـ ١٩٣ دينارا، هذا وتستمر الناقلة في اطالق العديد 

من العروض املميزة خالل الفترة املقبلة.
  اجلدير بالذكر ان صالحية املبيعات تصلح الى ٣٠ 
نوفمبر اجلاري على ان تكون صالحية السفر حتى 

نهاية الشهر اجلاري ايضا. 


