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 »قبلة للسفريات والسياحة« تربح 
جائزة السياحة النمساوية لعام 2010

جلودة منتجاتها وخدماتها املميزة

حصلت شركة قبلة للسفر والسياحة )دناتا 
الكويت( سابقا على جائزة السياحة النمساوية 

لعام 2010.
وذل���ك اعترافا البتكارها وج���ودة منتجاتها 
وخدماته���ا املميزة ودورها الهام في املس���اعدة 
على الترويج للنمس���ا كوجهة سفر من الشرق 

األوسط.
ومن بني 13 وكالة سفريات في دول اخلليج، 
مت اختيار قبلة للسفر والسياحة لربح اجلائزة 

لتكون الوحيدة من الكويت لتفوز بها.

تشجيع السياحة

وقد أطلق مكتب السياحة الوطنية النمساوية 
املختص بتشجيع السياحة في النمسا كوجهة سفر 
أجنبية، أكادميية التدريب النمساوية املختصة 
بالس���فر واملرخصة على ش���بكة اإلنترنت عام 

.2008
وتقدم األكادميي���ة معلومات متعلقة بجميع 
الوجهات املهمة في النمسا لسوق اخلليج، وبنهاية 
عام 2010 تخرج أكثر من 800 عضو في صناعة 

السياحة والسفر من األكادميية.

وعلقت ش���ارلوت نيوباي قائله: »باعتبارنا 
العضو الوحيد الذي فاز بجائزة السفر والسياحة 
في الكويت، نهنئ بصفة خاصة فريقنا الرائع في 
قبلة للسفر والسياحة. ونتطلع إلى االستمرار 

في هذا النجاح«.

تحسين السفر

وقد أعربت إدارة قبلة للس���فر والس���ياحة 
عن س���عادتها باجلائزة كما قال���ت انها تقديرا 
اللتزام الش���ركة بتحسني الس���فر كتجربة لدى 

املسافرين.
وقد تأهل لربح جائزة الس���ياحة النمساوية 
2010 مكاتب س���فريات ووكاالت سفر وشركات 
طيران بأكثر من 10 موظفني متخرجني في نفس 
الف���رع )املكتب( )بحد أدن���ى خريجني في احى 

فصلي 2010 الدراسيني(.
اجلدير بالذكر أن جائزة السياحة النمساوية 
هي تقدير على جهود العاملني في محال السياحة 
والس���فر الذين س���اعدوا في زيادة عدد زائري 
النمس���ا من الشرق األوسط بأعلى من 20% عن 

العام السابق.

فريق قبلة للسفريات والسياحة 

شاملة الذهاب واإلياب والضرائب وتوفر إجراءات استخراج الڤيزا

شاملة اإلقامة لشخص واحد في أرقى فنادق شارع احلمرا وتذكرة الذهاب واإلياب

»اجلزيرة« تطرح 6 لياٍل بـ»بيروت« ابتداء من 141 ديناراً و90 ديناراً لـ»عُمان«

»طيران هيلينك« تسّير رحالتها إلى الكويت وأثينا 
ونيويورك ابتداء من 24 يونيو اجلاري بـ 365 دينارًا

كش���ف مكت���ب اجلزي���رة 
للعطالت عن عروض سعرية 
جديدة خالل فترة صيف 2011 
التي حتط  الوجهات  لعدد من 
فيها طائرات اجلزيرة، وذلك من 
خالل مكتب »اجلزيرة للعطالت« 
الذي يتشارك مع سلسلة كبيرة 
م���ن الفنادق العاملي���ة لتقدمي 
خدمات متمي���زة حيث ميكن 
للعمالء احلجز لقضاء 6 ليال 
الفنادق في  في بيروت بأرقى 
شارع احلمرا بسعر يبدأ من 141 
دينارا للشخص الواحد شاملة 
تذك���رة الذهاب واإلياب خالية 
من الضرائب وعرض آخر إلى 
سلطنة عمان يشمل اإلقامة ملدة 
3 أيام بسعر 90 دينارا شامال 
تذك���رة الذهاب واإلياب خالية 

ايضا من الضرائب.
وذكرت مصادر ل� »األنباء« ان 
عروض مكتب اجلزيرة للعطالت 
تأتي ضمن خطة الشركة لتحريك 
سوق الطيران واالستحواذ على 
شريحة كبيرة من املسافرين 
ف���ي جميع ال���دول التي تعمل 
فيها اجلزيرة ولتحافظ ايضا 
»طيران اجلزيرة« على مكانتها 

وسط العروض القوي����ة التي 
العامل����ة  الناق���الت  تقدمه���ا 
ف���ي الكوي��������ت، متوقعه أن 
يت����م اإلع�����الن عن عروض 
جدي�����دة للعطالت الصيفية 

مطلع الشه�����ر املقبل. 
وميكن للعمالء والراغبني في 
السفر احلجز من خالل موقع 
اجلزيرة للعطالت، الذي يتميز 
بطريقة س���هلة في االستخدام 
باإلضافة إلى جميع سبل األمان 
الڤيزا  سواء للحجز من خالل 
او املاستر وذلك بهدف تزويد 
سواء رجال األعمال او السياح 
في جميع أنحاء العالم بوسيلة 
سهلة االس���تخدام وفعالة من 
حيث التكلفة حلجز اإلقامة في 

الفنادق العاملية.
ه���ذا وم���ع ب���دء العطالت 
الصيفي���ة، تش���رع »عطالت 
اجلزيرة« في تقدمي عروضها 
املميزة ليتمكن املسافرون من 
حجز رحالتهم والتخطيط لعطلة 
صيفية متميزة، واالس���تمتاع 
بأس���عار تذاك���ر مخفضة إلى 
وجه���ات س���ياحية متنوعة 

وجديدة.

كشف مدير العالقات العامة 
لطيران هيلينك امبريال هاني 
أنس���ي عن انضم���ام طيران 
الى قائمة  هيلينك امبري���ال 
شركات الطيران املوجودة في 
الكوي���ت، مبينا أن »هيلينك 
امبريال« التي مقرها الرئيسي 
في اثينا ستباش���ر رحالتها 
ابتداء من 24 يونيو اجلاري 
مبعدل ثالث رحالت اسبوعيا 
على طائرات من نوع ايرباص 
A340 التي تعتبر من الطائرات 
احلديثة واملتطورة واملزودة 
بأحدث وسائل الراحة والترفيه 
خلدمة املسافرين على أفضل 

وجه.
وقال أنسي ف����ي تصري���ح 
ل� »األنباء« ان طيران هيلين�����ك 
البداية  ستسير رحالتها في 

العمالء  سهلة وايجابية لكل 
الرك����اب  وراح���ة جلمي���ع 
والسيما أن جميع موظفيها 
الكام�����ل  التدري���ب  تلق���وا 
الواردة  االلتزامات  من حيث 
ف���ي خدم���ة خط���ة العمالء 
والي���ات تنفيذها على جميع 

املستويات.
ولفت إلى أن الشركة لديها 
فريق من املهنيني املؤهلني من 
مختلف املج���االت في درجة 
عالية من التخصص، وجميع 
املوظفني واالداريني والطيارين 
واملهندس���ني وطاقم الطائرة 
كلهم على درج���ة عالية من 
التدريب واختيروا على اساس 
مؤهالتهم، حيث اكتسبوا هذه 
اخلبرة من سنوات عديدة في 

مجال الطيران.

للمواطن���ني أو املقيم������ني 
الس���ف���ر  الراغبي�������ن في 
الوجهات وذلك  إل����ى تل���ك 
بالتع����اون مع الس���ف����ارة 

اليونانية بالكويت.
واضاف أن طيران هيلينك 
يتميز بالراحة والهدوء واألمان 
الش���ركة مزودة  نظ���را ألن 
بطائرات جدي���دة ال يتجاوز 
عمرها 5 س���نوات فضال عن 
امكانية أن تصل أوزان حقائب 
املسافرين إلى 40 كيلو األمر 
الذي سيساعد املسافرين على 
قضاء عطالت ذات املدد الطويلة 
نظرا لتوفر كافة احتياجاتهم 

خالل السفر.
 وأكد أن الش���ركة تلتزم 
بتقدمي ارق���ى اخلدمات التي 
جتعل من السفر اجلوي جتربة 

الى الكويت واثينا ونيويورك 
ذهابا وإيابا بسعر يب����دأ من 
365 دينارا شامل�����ة الضرائب 
ورحلة اخرى الكوي�����ت وأثينا 
ولندن ذهابا وإيابا بسعر 229 

دينارا شاملة الضرائب.
واش���ار إلى ان الش���ركة 
س���تقوم بتوفي����ر إجراءات 
الڤي���زا س���واء  اس���تخراج 

املصطافون الكويتيون يبحثون عن وجهة بديلة 
لـ »أوروبا« لقضاء العطلة الصيفية

ظهرت في اآلونة األخيرة 
العديد من العوامل والظروف 
احمللية واخلارجية السياسية 
واالقتصادي���ة الت���ي جعلت 
مشروع الس���ياحة الصيفية 
العائلية والسفر خارج البالد 
لقضاء العطلة الصيفية اكثر 
صعوبة من ذي قبل وهو ما 
السفر عند  قلص من فرصة 
الكويتية ودفع  بعض األسر 
أسرا اخرى الى االكتفاء بالسفر 
لفترات قصيرة خالفا ملا كانت 

عليه في األعوام السابقة.
ودفعت بعض هذه العوامل 
الكثير من الراغبني في السفر 
صيفا من الكويتيني الى اختيار 
وجهة جدي���دة لهم بديال عن 
ال���دول الت���ي ال تش���ج�����ع 
ظروفها احلالية على قض����اء 
العطلة الصيفية فيها متمنني 
قضاء عطلة صيفي����ة هادئة 
حيث اعلن ع����دد من الدول 
االوروبية قب�����ل ايام ظهور 
اعراض لبكتي����ريا قاتلة تدعى 
»إي كوالي« بدأت تنتشر مع 
بعض املرض���ى دون معرفة 
أسبابها ومصدرها احلقيقي 
وهو ما زاد من مخاوف بعض 
الكويتيني ممن  املصطاف���ني 
اختاروا بعض الدول األوروبية 

وجهة لهم.
وحول هذا املوضوع قال 
مدير إحدى شركات السفريات 
عم���رو عبداحلكيم ان ظهور 
هذه البكتيريا في هذا التوقيت 
حتديدا اثار مخاوف الكثير من 
العمالء الذين يتعامل معهم ممن 
اختاروا دوال اوروبية وجهة 
لسفرهم هذا الصيف خوفا من 
البكتيريا على  خطورة هذه 

سالمتهم وسالمة أسرهم.
واض���اف ان عدم وضوح 
البكتيريا حتى هذا  أمر هذه 
الوقت ساهم بشكل اكبر في 
زيادة حيرة الراغبني في السفر 
الى هذه البلدان من كون هذا 
املرض وباء متفشيا ينبغي 
مع���ه تعديل وجهة الس���فر 
لضمان عدم التعرض لإلصابة 

قد يكون السفر لها خطرا وذا 
عواقب وخيمة، مضيفا ان هناك 
بدائل كثيرة ميكن للمسافرين 
ألوروبا اعتمادها بدال من الدول 
االوروبية التي قد يؤدي السفر 
اليها ال���ى التعرض لإلصابة 

ببكتيريا ال� »إي كوالي«.
واعرب املخلف عن قلقه من 
ان يكون هناك تكتم إعالمي على 
خطورة هذه البكتيريا لدواع 
اقتصادية السيما ان ظهورها 
جاء مع بداية املوسم السياحي 
في هذه الدول وهو ما يعطيها 
ذريعة قوية لكتمان اي خبر 
قد يشكل اإلعالن عنه خطرا 

على دخلها االقتصادي.
بدوره عارض املواطن طالل 
الرفي���د رأي املخل���ف ودعا 
الى اوروبا  الراغبني بالسفر 
الى ع���دم االكت���راث به���ذه 
األخبار وعدم اجراء اي تغيير 
على حجوزاتهم، مبين�����ا ان 
هناك جهات محلي����ة وعاملية 
متخصصة في هذا املجال لن 
تس���مح بالس���فر الى ه����ذه 
الدول ف���ي حال ثب���وت اي 
خط����ورة على صحة وسالمة 

املسافرين.
وقال الرفيد ان اثارة ه����ذا 
املوضوع تذكره مبوض����وع 
انفلونزا اخلنازير ومن قبله����ا 
انفلون���زا الطيور وغيره����ا 
م���ن األمراض التي ذاع صيتها 
عاملي���ا واآلراء املختلفة التي 
ث���ارت حولها حت���ى انتهى 
املوضوع الى الهدوء في نهاية 

األمر.
يذك���ر ان بكتيري���ا »إي 
ك���والي« بكتيري���ا قاتلة مت 
اكتشافها في أملانيا قبل أيام 
عب���ر بعض األع���راض التي 
ظهرت في ع���دد من احلاالت 
املرضية والتي بدأت تنتشر 
بشكل مقلق وحصدت عددا من 
الضحايا ويرجح ان مصدرها 
اخلضار والت���زال املعلومات 
غير واضحة حول طبيعة هذه 
البكتيريا ومصدرها وطرق 

عالجها والوقاية منها.

حتى تلك التذاكر التي حجزت 
بنظام الع���روض كما حصل 
انفلونزا  في تداعيات مرض 

اخلنازير.
وتوق���ع ان تش���هد األيام 
اكثر  املقبل���ة تفاعال  القليلة 
من قب���ل الراغبني بالس���فر 
الوروب���ا م���ن الكويتيني من 
خ���الل تأجي���ل رحالتهم او 
حتويله���ا او حت���ى إلغائها 
التي  نظرا لزيادة املعلومات 
البكتيريا  ستظهر حول هذه 
ووضوح الصورة حول مدى 
خطورتها ما سيجعلهم قادرين 
على اتخاذ القرار املناسب في 

هذا الشأن.
ودعا املالح الى عدم التأثر 
ببعض املعلومات غير الدقيقة 
التي تنشر حول هذا املوضوع 
وتلقي املعلومات من مصادرها 
املوثوقة، مش���يرا الى اهمية 
متابعة اجلهات املعنية بشؤون 
الصحة محليا وخارجيا ملتابعة 
احدث تط���ورات ظهور هذه 

البكتيريا.
من جهة اخرى أكد املواطن 
س���عد املخلف ضرورة عدم 
املغامرة بالسفر الى اي دولة 

به ام انه أمر عابر ال يش���كل 
خطورة على املصطافني في 

هذه الدول.
وذك���ر عبداحلكيم انه لم 
يرصد اي تغييرات تذكر في 
حجوزات املصطافني الكويتيني 
الراغبني في السفر الى اوروبا 
في فترة الصيف لكنه تلقى 
العدي���د من االستفس���ارات 
حول امكانية إلغاء او حتويل 
وجهة السفر وما هي التبعات 
االدارية واملالية على هذا األمر 
وه����و ما يعكس مدى القلق 
واحلذر جراء اإلعالن عن هذه 

البكتيريا.
ب���دوره اوض���ح مدي���ر 
مبيعات في ش���ركة سفريات 
محمد املالح ان قوانني معظم 
شركات الطيران تضمن اعادة 
قيمة التذكرة في حال إلغائها 
باستثناء بعض الشركات التي 
تعمل وفق نظ���ام العروض 
فقيمة تذاكرها غير مسترجعة، 
مبينا انه في حال اعتماد هذه 
البكتيري���ا خطرا على صحة 
املسافرين فإن جميع الشركات 
ستقوم بإعادة قيمة التذكرة 
امللغاة رحالتهم  للمسافرين 

املصطافون الكويتيون يواجهون حيرة بني قضاء العطلة الصيفية في أوروبا أو أي دولة عربية

عطلة صيفية 
أكثر صعوبة لألسر 
الكويتية في أوروبا 

خالفًا ملا كانت 
عليه في األعوام 

السابقة
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