
«االتحاد» تطرح سيدني
بـ ٢٠٧ دنانير األسبوع الجاري

> أكــــدت مصادر وكيلة لـ «طيران االحتاد» في الســــوق 
على اعتــــزام ناقل أبوظبي ضم كل من لنــــدن وفرانكفورت 
على املسار األوروبي بسعر واحد بدأ فعــــليا يستحوذ على 
حصص جيدة في البيع لألفراد، حيث تبدأ األســــعار من ١٣٨ 
دينارا مرتفعة بنسبة ١٦٪ عن طروحات الصيف املاضي وإن 
كانت مازالت فرصة في حد ذاتها وأمامـــها مجال نظرا لوجود 
مقاعد متوافرة على الدرجات السياحية واالقتصـــادية، فيما 
أوضــــحت املصادر ذاتها ان ســــعر االغالق ســــيـــكون في 
احلـــدود املعتادة خالل موسم البيــــع بواقع ٤٢٣ دينارا دون 
ضرائب واصبحت منفردة مبجاالت أعلى للمنافـــسة مقابل 
أسعار أخرى لناقلني غربيني وعرب تبدو عليها ترشيحـــات 
مضـــافة للصعود خالل األسبوع املقبل على رحالتها لهاتني 

احملطتني.
ــعارها للمرة الثالثة  ــاد» صياغة أس ــادت «طيران االحت > أع
ــورتيوم يضم  ــيوي فقط، من خالل كونس ــكاديوال اآلس لالس
ــى بـ ١٧٠ دينارا تصل الى ٤٥٣  كواالملبور صاحبة احليازة األول
دينارا دون ضرائب، وفي املقابل ستسجل حجوزات دلهي أعلى 
ــع يبدأ من ٦٩  ــبوع املقبل بواق ــبة لعروض «االحتاد» األس نس
ــيالنية فمازالــت  دينارا تنتهي عند ١٧٥ دينارا، أما كولومبو الس
ــدرة منذ ٢٠ يوما بداية  ــعار «طيران االحتاد» املص في حدود أس
ــارا خالية من الضرائب، اال  ــن ١٢٤ دينارا وانتهاء عند ١٤٤ دين م
ــــــيالنية» التي  ــة صعبة االختراق من «الس انها تواجه منافس
ــعــــارها هذا األسبوع بواقع ٩٤ دينارا  ستواصل تخفيض أس
تصل الى ٢٤٧ دينارا خالية من الضرائب في حيز يفوق العروض 
ــطس األكثر ارتفاعا بشكل  والفرص معا مقارنة بحجوزات أغس

طفيف.
> أفادت مصادر موثوقة في «طيران االحتاد» باعتزام ناقل 
أبوظبي تصدير سعر غير مقارن في سوق الســـياحة منذ ١٠ 
سنوات على رحالتها الى سيدني بداية من ٢٠٧ دنانير خالية 
مــــن الضرائب على الدرجات االقتصادية الســــياحية تنتهي 
على ٤٥٢ دينارا، فيما اشارت املصادر الى ان التخفيض يعد 
مبنزلة «حدث العام» في سوق الطيران والسياحة في الكويت 
واخلليج بالسعر املخفض لم يتجاوز حدود الـ ٢٦٢ دينارا في 
مفاجأة من العيار الثقيل صدرتها ملنافذ احلجوزات اخلاصة 

بها كذلك في وكاالتها خالل شهر يونيو املاضي.

سيدني ستقود مبيعات االحتاد للجهات البعيدة ٢٠٠٨

تايلند تستهدف ١٥٫٧ مليون سائح
على ٨٣ مليون رحلة في ٢٠٠٨

أحمد يوسف
أطلقت هيئة الســــياحة في تايلند حملة جديدة حتت عنوان 
«العجائب الســــبع املدهشة في تايلند» تستهدف الوصول بعدد 
اجمالي الســــياح القادمني الى البالد الى نحو ١٤٫٨ مليون سائح 
أجنبي العام احلالي و١٥٫٧ مليون سائح في ٢٠٠٨، كما تستهدف 
احلملة الترويجية الوصول بعدد الرحالت السياحية الى ٨٢ مليون 

رحلة خالل العام احلالي و٨٣ مليون رحلة العام املقبل.
وتأتي تلك احلملة الترويجية حتت شعار «العجائب املدهشة 
في تايلند» انطالقا من الصورة التي يحظى بها هذا البلد عامليا، 
وهو ما يســــهم فــــي اعطائهم دعما ملحوظا للقدرة التنافســــية 

لصناعة السياحة في ذلك البلد.
وتشير محافظ هيئة السياحة التايلندية الى ان تايلند تصنف 
ضمن أفضل خمسة مقاصد سياحية في العالم، وذلك من حيث 
الشواطئ التي يحظى بها ذلك البلد وجودة املنتجات السياحية 
املقدمة، فضال عن مجاالت التســــوق والتي تسهم في اعطاء بعد 

إيجابي آخر للسياحة في تايلند.
ويطلق على تايلند أرض «الســــالم مــــع النفس»، وقد كانت 
تعرف باسم مملكة سيام حتى عام ١٩٣٨، الى ان مت تغييرها الى 

االسم احلالي.
تاي هي اللغة الرسمية للدولة، ما يقرب من ٩٩٪ من السكان 
يجيدون القراءة والكتابة. ويسير أهلها بخطوات ثابتة نحو املستقبل 

مفتخرين بأن دولتهم لم يتم احتاللها أبدا عبر العصور.
الديانة الرئيسية عندهم هي البوذية، حيث ميثل البوذيون 
٩١٪ من عدد الســــكان، في حني يعتنق ٧٪ فقط منهم اإلســــالم، 

ويعيش معظمهم في املدن اجلنوبية بتايلند.
ويعرف أهل تايالند باســــم اصحاب الوجوه الباسمة، وتقع 
تايلند في قلب جنوب شــــرق آسيا، وميثل التايلنديون ٨٠٪ من 
سكان تايلند و١٠٪ من الصينيني و٣٪ من املاليزيني والباقي من 

األقليات املختلفة.
بانكوك العاصمة وهي املدينة التـــي تقع على النهر، والتي 
تشهد أحداثا كثيرة على مدار العام على ضفاف نهر «شاو برايا» 
والذي يعني «األم الطاهرة للمياه». فقد أمد هذا النهر الســـهول 
اخلصبة باحلياة، ويعتبر هذا النهر من أروع األماكن التي متيز 
بانكوك، مدينة القنوات، والتي تعرف باســـم «ڤينيسيا الشرق 

البعيد».

بانكوك عاصمة كل الوجوه اآلسيوية

«التركية» تدمج صوفيا وبلغراد على ١٥٠ دينارًا
وترشيح إسطنبول للتخفيض بـ ١٤٠ فقط

> أفادت مصادر مطلعـــة لـ «األنباء» 
بان اخلطوط التركية ستبدأ تفعيل أسعار 
«املوسم املنخفض» وادراج قوائم إقالعها 
من مطار الكويت بأسعار في مستوى يقارب 
العـــروض ويقل عنها في بعض احملطات، 
وقالت املصادر ان املعامل املرشح لرحالت 
الناقل التركي من مطار الكويت مباشـــرة 
الى اسطنبول سيثبت لفترة ليست قصيرة 
بواقـــع يبدأ من ١٠٠ دينـــار على ان يغلق 

في مستوى خال من الضرائب ومقارب لـ 
١٤٠ دينارا.

وتقـــول «الوكاالت» ان خطـــوة الناقل 
التركي عـــادة ما تكـــون مدعومة مبقاعد 
احتياطية يتم دفعها في السوق لتنشيط 

حجم املبيعات.
ــة تغييرا تكتيكيا  > أجرت الناقلة التركي
ــاب محطتني  ــتوى حجوزاتها حلس ــي مس ف
استراتيجيتني بشرق أوروبا في ملف محدود 

ــة مع صوفيا  ــن بلغراد الصربي ــج كال م يدم
البلغارية على سعر واحد يبدأ من ١٥٠ دينارا 
ــى معامل ١٩٠  ــن دون ضرائب عل وينتهي م
ــا مقارنة بأسعار  دينارا، والذي يعتبر منافس
ــم أولوية  ــني متخصصني لديه ــرى لناقل أخ
ــار الكويت  ــني من مط ــكال احملطت ــالع ل اإلق
ــة لصوفيا  ــا أن رحالت التركي ــي، علم الدول
ــاعة  ــمولة بالترانزيت مدة س ــراد مش وبلغ

ونصف في مطار اسطنبول.

أمستردام على قائمة إقالع KLM بـ ١٩٠ دينارًا
للمرة األولى منذ ٦ أشهر لدواعي المنافسة

> علمت «األنباء» من مصادر متصلة 
بالناقل الهولندي KLM، ان «الهولندية» تتجه 
فعليا لترشيح ٦٠٪ من محطاتها الى أوروبا، 
كذلك الواليات املتحدة والتي تقلع من مطار 
الكويت الى وجهتها حســــب االسكاديوال 
املخطط اعتبارا من غد، فيما أشارت املصادر 
 KLM الى ان نقطة الوصول األساســــية لـ
مبطار ســــيغوول في العاصمة امستردام 
ستطرح بأسعار مخفضة نسبيا عن حالة 
الثبات التي الزمت املدينة الهولندية التي 
تستقبل ٣٥ ألف كويتي سنويا ٩٠٪ منهم 
خــــالل فورة الصيف املعتــــادة في يونيو 

ويوليو وأغسطس كل عام.
ــي البيع  ــرة ف ــفت مصادر مباش > كش
حلساب «الهولندية» بالسوق لـ «األنباء» عن 
ــعرية اجلديدة التي ستصدر بها  القائمة الس
KLM مقاعدها اعتبارا من هذا األسبوع بداية 
ــعارها من ١٩٠  ــتردام، حيث تبدأ أس من امس
ــب تنتهي عند ٤٢٠  دينارا خالية من الضرائ
دينارا تقارب حيز العروض مقارنة بطروحات 

ــن الضرائب وإذا  ــا خالية م أخرى وجميعه
ــن التخفيض  ــاج للمزيد م ــت KLM حتت كان
ــة  ــتطيع ان تخوض غمار املنافس ــى تس حت
احلادة رغم وضعية سوق الطيران والسياحة 
ــض»، خصوصا  ــم املنخف احمللي في «املوس
ــعارها  ان اخلطوط الصربية بدأت حترك أس
العروض  ــز  ــدالت تفوق حي ــة ملع األوروبي

مبراحل خارج الباكدجات املعطلة مؤقتا.
 KLM توجهــــت الناقلــــة الهولندية <
تورونتو الكندية الى معامالت األســــعار 
املنخفضة في حدود غير مسبوقة تبدأ من 
٢٣٠ دينارا ومرشحة ملبيعات من الكويت 
ستزيد على ٣٧٪، وحسب مصادر عليمة 
قد تزيد عليها حلساب الطلبة الكويتيني 
الدارسني في اجلامعات الكندية علما أن سعر 
الطرح املبدئي لـ «الهولندية» على الدرجات 
االقتصادية والسياحية فقط غير مشمولة 
بالضرائب واخلدمات، وفي الســــياق ذاته 
تغلق KLM حجوزاتها على تورنتو بواقع 
يقــــارب الـ ٦٠٠ دينار خالية من الضرائب 

لدرجات الفرست كالس والبزنس.
ــوق  ــغلة في س ــت مصادر مش > توقع
ــاطا مرتقبا  ــران احمللي لـ «األنباء» نش الطي
ــكاديوال KLM خالل  لرحالت مدريد على اس
ــزا على  ــام ٢٠٠٨ تركي ــن ع ــع األول م الرب
ــس كالس وإن كانت معامالتها  درجات البزن
السعرية التي ستصدر هذا األسبوع مازالت 
ــوزات املؤجلة وقلة  ــن تكدس احلج تعاني م
ــباب تعود النضباط مواعيد  ــواغر ألس الش
ــى  ــة» ال ـــ «الهولندي ــول ل ــالع والوص اإلق
ــبانية مرورا بامستردام فترة  العاصمة االس
ترانزيت ال جتاوز ساعتني، فيما تبدأ األسعار 
خالل األسبوع اجلاري من ١٦٠ دينارا تصل 
ــن الضرائب، وكذلك  الى ٤٠٠ دينار خالية م
ــار األوروبي ستكون هناك مداخلة  على املس
ــنكي الفنلندية، وهي  ــاب هلس نوعية حلس
أيضا بحسب املصادر محطة «أعمال جتارية» 
النقالة  للكويتيني أصحاب توكيالت الهواتف 
ــن «باكدج مع  ــون عليها ضم وعادة يحصل

اإلقامة».

KLM مداخلة نوعية حلساب هلسنكي حلساب

«المصرية» تقود عروضًا صريحة للقاهرة و«الكويتية» تخّفض شرم الشيخ لحد الفرص

أسعار الطيران تنخفض ٤٪ األسبوع المقبل للمرة الرابعة في ٣٠ يومًا
إعداد:  وسام حسين

ــعار الطيران  ــياحة اس ــوق الطيران والس ــحت مصادر عليمة في س رش
ــم املنخفض»  لتخفيض رابع في اقل من ٣٠ يوماً مرت فلكية في بداية «املوس
ــيزون  الذي جاء هذا العام في موعد متأخر عن توقيته املعتاد نظرا لتتابع الس
ــغالت في اخلطوط  ــدة عطالت يطلق عليها املش ــي في الصيف مع ع الرئيس
ــم «التشغيل املتوسط» وان كانت االرباح التكميلية ساهمت  وفي الوكاالت اس
ــكل مباشر في رفع اسهم وكاالت صغيرة وتقدميها الى مصاف املشغلني  وبش
ــيطني في سوق «الوكاالت» وان كانت هذه الشركات تعاني من نقص في  النش
ــية نظير العمولة املدرجة  ــدد املقاعد التي حتصل عليها من اخلطوط الرئيس ع

على كل تذكرة مباعة باآلجل او بالدفع املسبق.
ــبوع اجلاري  ــتظهر في حجوزات االس وقالت املصادر ان ثمة مفاجآت س
على رأسها تخفيض اخلطوط الهولندية KLM ملعامل حجوزاتها الى امستردام 
ــة وظهور اسعار اقل من سعر  ــبة طفيفة ألغراض متصلة بداعي املنافس بنس
ــني معظمم من القائمة  ــا املتخصصة بقيادة عدة ناقل ــوزات KLM حملطته حج
ــعر  العربية، وفي املقابل تفجر «االحتاد» مفاجأة من العيار الثقيل مع تنزيل س
ــيدني مرورا مبطار ابوظبي الدولي فترة  احلجوزات املؤكدة من الكويت الى س

ــعار ناقل ابوظبي  ــمولة بحلول اقامة للمبيت، بعد ان الزمت اس ترانزيت مش
ــعرا معلقا على ٢٦٢ دينارا متثل قيمة العرض الذي دفعت به  ــيدني س الى س
ــترالية في يونيو املاضي بتوقيت مبكر قبل بداية نشاط الصيف  للمحطة االس
ــبب الرحالت املجمعة على ٤٠ باكدچ تداولها السوق  واحلجوزات املكدسة بس

في ثالثة اشهر ونصف الشهر.
وفي السياق املتصل، اوضحت املصادر ان ثمة سجاال من نوع خاص يدور 
ــحت شرم الشيخ لسعر مخفض للغاية مقابل  بني اخلطوط الكويتية التي رش
طروحات اخرى، نظير سلة العروض التي رفعتها مصر للطيران على رحالتها 

للقاهرة يوميا بفرص اعلى للحصول على مقاعد مؤكدة «ذهاب وعودة».
ــتعد اخلطوط القطرية ناقلة النجوم اخلمسة لشحن بطاريات  الى ذلك تس
االسعار تركيزا على رحالت سيئول التي تستهدفها ايرباصات الناقل القطري 
ــارات تقول  ــرورا بالدوحة العتب ــى العاصمة الكورية م ــار الكويت ال من مط
ــياحية انها متصلة بجميع احلجوزات على  ــوق الس ــاط املشغلة في س االوس
ــال االعمال باإلضافة الى  ــت كالس بأغلبية اكثر لرج درجات البزنس والفرس
ــيئول الدولي لالستثمارات  رؤية الناقل القطري في اقتناص فرصة معرض س

السياحية خالل ديسمبر املقبل.

سيئول تصعد بمبيعات القطرية بـ ٢٥٥ دينارًا
لدواع متصلة بمؤتمر االستثمارات السياحية

> قالت مصادر في اخلطوط 
القطريـــة لـ«األنباء» ان الناقل 
القطـــري متكـــن اخيـــرا مـــن 
االســـتحواذ على موافقة رائدة 
الطيـــران املدني فـــي الكويت 
لتمرير رحالت مباشرة على منت 
ايرباصات «القطرية» الى برلني 
مباشرة دون املرور على الدوحة 
لدواعي الترانزيت، فيما علمت 
«األنباء» من مصادر مشغلة في 
السوق ان اسعار «القطرية» الى 
برلني بدأ تصديرها على شبكة 
احلجـــوزات «جاليليون» وفي 
ادراج اجلدول املرتبط  انتظار 
مبوافقة قطاع العمليات التجارية 
في املركز الرئيسي للناقل القطري 
بالدوحة، على ان تبدأ االسعار 
خالل االسبوع اجلاري من ١٦٠ 
دينارًا تغلق دون ضرائب على 
٧٧٠ دينارا لدرجات الفرســـت 

والبزنس.
> بدأ الناقل القطري في جني 
ــزات املقاعد التي دفع  ارباح تعزي
ــبوع  ــوق خالل االس بها في الس
ــن تنزيالته املنتظمة  املاضي ضم
حلساب آسيا وبقيادة كواالملبور 
ــيطة على ناقالت «القطرية»  النش
ــعارها  طوال العام حيث تبدأ اس
ــن ١٦٠ دينارا  ــبوع م ــذا االس ه
ــابهة» لطروحات اخرى من  «مش

برلني مطروحة لإلقالع من الكويت على منت «القطرية»

ــيويني تنتهي  ــرب وآس ناقلني ع
ــمولة  ــد ٣٧٧ دينارا غير مش عن
بالضرائب، وعلى الالين اآلسيوي 
ــع «القطرية» بإضافات  ايضا تدف
ــب  ــن نصي ــا م ــتكون اغلبه س
شنغهاي لرجال االعمال والتجار 
ــعر  ــك بكني العاصمة على س كذل
ــع ٢٤٧ دينارا  ــة موحد بواق بداي
ــى ٦٨٦  ــب عل ــق دون ضرائ تغل

و٥١٧ دينارا على التوالي.
> تقود «القطرية» تسويق 
محطة سيئول في كوريا اجلنوبية 
على رحالتها من الكويت للعاصمة 
الكورية مرورا بالدوحة لدواعي 

الترانزيت املشمول باملبيت، فيما 
اوضحت مصادر متصلة ان جملة 
الى  التشغيل  تنشـــيط حركة 
كوريا تأتي برؤية استشرافية 
الكوري  املعـــرض  تســـتهدف 
الدولي لالستثمارات السياحية 
الذي ستنظمه سيئول ديسمبر 
املقبل، على ان تبدأ اسعار الناقل 
القطري من ٢٥٥ دينارا تنتهي 
عند ٥٥٦ دينـــارا دون ضرائب 
ويتوقع لها ان تستمر حتى نهاية 
العام حسب ترتيبات اسكاديوال 
االقالع من الدوحة وعدد الرحالت 

املتاحة.

«الكويتية» تدفع بشرم الشيخ للعروض
بـ ٧٠ دينارًا وتغلق حجوزات كازابالنكا

> كشفت مصادر «األنباء» في 
اخلطوط الكويتية عن صعود قوي 
بدأت تشهده الناقلة الوطنية في 
حركة التشغيل خالل أكتوبر املاضي 
مبؤشرات ستمنحها فرصة كبيرة 
لالستحواذ على حصص مؤثرة 
من املقاعد املؤكدة بحجوزات الدفع 
املســــبق، وقالت املصادر القاهرة 
قادت دفة النمو في املبيعات بعد 
الدفــــع بعرض خاص يبدأ من ٩٩ 
دينارا ويغلق على ٢٣١ دينارا خالية 
من الضرائب، مشيرة الى ان هذا 
السعر سيســــتمر خالل األسبوع 
اجلاري حســــب املخطــــط، فيما 
شاركت دمشق القاهرة في عروض 
«الكويتية» بـ ٥٠ دينارا تصل الى 
١٦٦ دينارا دون ضرائب، علما أن هذا 
السعر مالمس لعرض مواز تطرحه 
اخلطوط السورية بالتخصص على 
رحالتها «كويت - دمشق - كويت» 
بني ٤٦ دينارا تنتهي دون ضرائب 

عند ١٠٨ دنانير.
للدفع  ــة»  «الكويتي ــتعد  تس  <
بسعر جديد حلجوزات شرم الشيخ 
ــعر انتقائي ومدروس  املصرية بس
ــة تطرحها  ــعار مخفض مقارنة بأس
«املصرية» على رحالت القاهرة، في 
اشارة الى املنافسة التبادلية القائمة 
حيث تدشن حجوزات الناقل الوطني 
ــتوى يبدأ من ٧٠ دينارا تنتهي  مس

حركة تشغيل مكثفة ألسطول «الكويتية» في نوفمبر اجلاري

ــيحات  عند ٢٣١ دينارا، وتوجد ترش
ــر حصد حصص  ــا نظي لتخفيضه
ــاب  مضافة من التذاكر املباعة حلس
إجازة عيد األضحى املقبل في حال 
ــكاديوال اإلقالع في  عدم تغيير اس
حركة تكتيكية جتمع النقاط املباعة 

من احملطات املصرية.
> على املسار األوروبي يتوقع 
الســــياحة احمللي  مشغلو سوق 
صعــــودا وشــــيكا فــــي مبيعات 
«الكويتيــــة» على رحــــالت روما 
املباشرة بعد حتجيم السعر بني ١٥٠ 
و٥٦٣ دينارا خالية من الضرائب 
«بداية وإغالق» مبداخلة مضادة 

املقبلة  ستكون خالل األســــابيع 
حلساب باريس ويبدأ سعرها من 
١٥٠ دينارا تغلق على ٦٥٥ دينارا 
غير مشــــمولة بالضرائب بواقع 
رحلتــــني في األســــبوع من مطار 
الكويت الدولي الى مطار شــــارل 

ديجول في باريس.
> أغلقت «الكويتية» حجوزاتها 
ــا الصيفية  ــى كازابالنكا محطته ال
ــم، وذلك  ــي أطلقتها بداية املوس الت
ــعارها  أس ــل  معام ــيح  ترش ــد  بع
ملستويات منخفضة ألغراض تقول 
«الوكاالت» انها متصلة بجني أرباح 

الشواغر املتبقية.

سلة عروض لـ «المصرية» بين ١٠٢ 
و١١٢ دينارًا مشمولة بالضرائب

> وقعت اخلطوطة املصرية «ايچيبت اير» بسلة عروض خالل 
االسبوع املاضي ويتوقع لها االستمرار مدة اسبوعني بالتركيز 
على القاهرة من خالل معامل مصري جديد من نوعه يبدأ من ٧٥ 
دينارا وينتهي عند ١٨٨ دينارا بني الدرجات السياحية والبزنس 
والفرست، فيما متكنت «األنباء» من احلصول على أسعار عروض 
«املصرية» بني ١٠٢ و١٢٢ دينارا «الكويت - القاهرة - الكويت» 

شهرية ومشمولة بالضرائب.
ــغيل رحالتها املدمجة الى ٣ محطات  > تعتزم «ايچيبت اير» تش
ــر باالضافة الى  ــيوط واألقص ــمل كال من اس اقليمية في مصر تش
ــكندرية بحجوزات تفوق حد الفرص والعروض املبرمجة حيث  االس
ــن الضرائب،  ــى ١٨٨ دينارا خالية م ــن ٤٥ دينارا وتغلق عل ــدأ م تب
ــتجيب لـ ٩٥٪  ــتطاعت ان تس ــول «الوكاالت» ان «املصرية» اس وتق
ــات والبوينغ العمالق  ــتخدام االيرباص ــن حجوزات الصيف باس م
ــب أعلى  ــتيعاب نس ــطولها وتوجيهها الى مطار الكويت الس في اس
للتشغيل وضمان منو أرباحها مع اغالق ٢٠٠٧ اجلاري وهو أسلوب 
متبع عامليا على احملطات التي تشهد كثافة عددية في اجلالية املصرية 

املقيمة.

األقصر تدخل حيز العروض على «املصرية»
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