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»الوطنية« تنطلق من مطار مبنى الشيخ سعد للطيران العام
لتحط في عمان وبيروت ودمشق بـ 38 دينارًا خالية من الضرائب

الـ »بريتيش إيروايز« تحط في »هيثرو« انطالقًا من مطار الكويت الدولي بـ 144 دينارًا

»الوطنية« تعايد في رمضان الكرمي بعروض سعرية مغرية

»إياتا« تطلق مؤشرات إيجابية للمرة األولى العام احلالي

6.8%.  وقال����ت »اياتا« إنه باملقارنة مع يونيو 
وبعد تعديل ألسباب موسمية ارتفع املؤشران 

أكثر من 3% في يوليو.
وأضافت قائلة »البيانات قد تكون متقلبة 
لكن هذا يؤكد عالمات سابقة على بدء حتسن 
في الطلب على النقل اجلوي وإن كانت هناك 
أسباب وجيهة لتوقع أن يكون مسار التعافي 
بعد ذلك متقلبا وأكثر ضعفا من التعافي الذي 
أعقب دورات ركود س����ابقة«. وقدر االحتاد أن 
شركات الطيران ستتكبد خسائر قدرها 9 مليارات 
دوالر في 2009 بعد أن منيت بخسائر بلغت 8.5 
مليارات دوالر في 2008 عندما أثر ارتفاع أسعار 
النفط سلبيا على األرباح وتراجع الطلب على 
السفر اجلوي بغرض األعمال والترفيه جراء 

األزمة املالية العاملية وأزمة االئتمان.

جنيڤ � رويترز: أظهرت أحدث بيانات صدرت 
عن االحتاد الدولي للنقل اجلوي »اياتا« أن هناك 
بداي����ة النتعاش في حركة النقل اجلوي وذلك 
في عالمة أخرى على أن االقتصاد العاملي يشق 

طريقه نحو اخلروج من الركود.
وقالت »اياتا« أمس إن ذلك االنتعاش سيكون 
»متقلبا وضعيفا« في إشارة إلى أن االضطرابات 
التي أضرت بالقطاع الذي يواجه بدوره عاما 
آخر من اخلسائر التي تقدر مبليارات الدوالرات 

لم تنته بعد.
وقالت »ايات����ا« في أحدث قراءة ش����هرية 
حلرك����ة النقل اجلوي عبر احل����دود إن حركة 
النقل اجلوي للبضائع واملس����افرين تراجعت 
11.3 و2.9% على الترتي����ب في يوليو مقارنة 
مع مس����توياتها قبل عام، لكن معدل التراجع 
السنوي جاء أقل قياسا إلى يونيو حينما بلغ 
16.5% و7.2% عل����ى الترتيب. وقال االحتاد ان 
عمليات الشحن اجلوي مؤشر قوي على حركة 
التجارة العاملية إذ متيل ش����ركات الشحن إلى 
اللجوء إلى اجلو عندما يكون عامل السرعة أهم 
من التكلفة � في بداية االنتعاش � وتتحول الى 

النقل عبر احمليطات اثناء الركود.
وأضاف االحتاد في حتليل حديث: إنه نتيجة 
لذل����ك تكون عمليات الش����حن اجلوي أول ما 
يتأث����ر بالركود كما تكون أول من يخرج منه.  
ووفقا لبيانات االحتاد التي استبعدت الرحالت 
الداخلية فإن الش����حن اجلوي منذ بداية العام 
تراجع بنسبة 19.3% بينما انخفض السفر جوا 

»إياتا«: مؤشرات لبداية التعافي في حركة النقل الجوي
توّقعت أن يكون االنتعاش متقلبًا وبطيئًا 

أفادت مص���ادر مطلعة في 
السياحة والسفر بأن  وكاالت 
اخلطوط الوطنية قدمت عرضا 
سعريا مبناسبة شهر رمضان 
املبارك شمل 5 محطات تصل 
الناقلة ليكون أول شهر  اليها 
رمضان للناقلة تتويجا لدخولها 
سوق املنافسة في أسعار التذاكر 
على احملطات املختلفة التي تصل 

اليها خالل الشهر املبارك.
وبينت املصادر أن العرض 
الذي أطلقته »الوطنية« انطالقا 
من مطار مبنى الش���يخ سعد 
العام ش���مل كل من  للطيران 
البحرين ابتداء من 22 دينارا، 
ودب���ي ابتداء م���ن 25 دينارا، 
وعم���ان في اململك���ة األردنية 
الهاش���مية وبيروت ودمشق 
ابتداء م���ن 38 دينارا وجميع 
األسعار خالية من الضرائب. 

وأوضح���ت املص���ادر أن 
العروض خالل شهر رمضان 
املب���ارك أعلنت بداية موس���م 
التش���غيل املنخفض لشركات 
الطيران، مشيرة الى أن معظم 
ضغوط احلجوزات بدأت منذ 
اآلن على احلجوزات خالل فترة 
عيد الفطر املبارك السيما على 
القريب���ة للكويتيني  احملطات 
وعلى بلدان الوافدين مبعظمها 
ان كان ف���ي بيروت او دبي او 

القاهرة او دمشق.
وفي س���ياق متصل أعلنت 
»اخلطوط اجلوية البريطانية«، 
الناقل الرسمي للمملكة املتحدة، 
عن تخفيض أس���عار رحالتها 
على الدرجة السياحية العادية 
»وورلد ترافيلر« املتوجهة من 

الكويت إلى الوجهات الرئيسية 
في أوروبا وأميركا الش���مالية 

خالل شهر رمضان املبارك. 
وتتوافر تذاكر احلجوزات 
العرض حتى 3  اخلاصة بهذا 
س���بتمبر، وميكن السفر بهذه 
احلج���وزات حت���ى 31 مارس 

وتبدأ األسعار اخلاصة بالوجهات 
األوروبية الرئيس���ية من 180 
دينارا، في حني تبدأ أس���عار 
الرحالت إلى الواليات املتحدة 
األميركية وكندا بدءا من 248 

و243 على التوالي. 
يذكر ان العروض السعرية 

2010، وتشمل أسعار التذاك��ر 
جمي��ع الضرائب ورس�����وم 

اخلدم��ات. 
وتبدأ أسعار الرحالت على 
الدرجة االقتصادية واملتوجهة 
من الكويت إلى مطار »هيثرو« 
في لن���دن بدءا من 144 دينارا، 

العاملة في  الطيران  لشركات 
مطار الكويت الدولي انطلقت 
م���ع »رمضاني���ات« اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية التي قدمت 
عروضا عل���ى جميع احملطات 
التي حتط فيها الناقلة الرسمية 

للكويت. 

مجموعة حقائب بالك ليبل نقطة حتول حديثة ومميزة

فيكتور آند رولف هما أحدث املصممني الذين يشاركون 
مع سامس����ونايت ملجموعة أمتعة البالك ليبل الفاخرة. 
وكونه����ا مس����تلهمة م����ن مارك����ة »جيت« ف����ي أوائل 
اخلمس����ينيات والس����تينيات، فان تصاميم البالك ليبل 
للسامسونايت متنحها نقطة حتول حديثة ومميزة. ان 
األيام األولى لظهور ماركة »جيت«، كان الس����فر إلى أية 
مقاصد جديدة مليئا بالتفاؤل واإلثارة والسحر واإلغراء، 
لقد إتبع داتش ديو في خطواته مصممني آخرين ملاركة 
البالك ليبل وهم ألكساندر ماكوين وماثيو ويليامسون. 

ولك����ن تبقى مجموع����ة فيكتور آند رول����ف هي األكثر 
متعة بس����بب حجمه����ا الكبير ج����دًا و الطباعة امللونة 
على ش����كل طائرة ملنتجات الريترو. تس����تطيع النساء 
احتض����ان اجلان����ب املتعلق بالفتي����ات كحقائب حمراء 
مقوسة الغطاء، في حني يستطيع الرجال القيام بتناغم 
األشياء مع تشكيلة متنوعة من األصناف البحرية بدون 
أقواس. مجموعة فيكتور آند رولف – سامسونايت بالك 
ليبل ليمتد متوفرة في محالت سامسونايت بالك ليبل 

في املارينا مول واألفنيوز.

»درمي الينر« اجلديدة من »بوينج« املنافس لـ A320 من إيرباص

»بوينج« تطلق الرحلة األولى لطائرتها الجديدة
من طراز 787 دريم الينر العام الحالي 

  أتالنتا � رويترز: قالت شركة 
بوينج أمس االول، إن طائرتها 787 
درمي الينر ستقوم بأولى رحالتها 
بحلول نهاي���ة العام احلالي مع 
توقع أول تس���ليم للطائرة في 

الربع األخير من 2010.
وأضافت بوينج إنها خلصت 
إلى أن الطائرات التي استخدمت 
في االختبارات األولى  للطائرة 
787 الت���ي تأخرت طويال ليس 
لها قيمة جتارية سوقية بسبب 
التعدي���الت الضرورية التي مت 

إدخالها.
وقال���ت ان التكلف���ة الت���ي 
س���جلت في الس���ابق لطائرات 
االختبار الثالث األولى س���يتم 
إعادة تصنيفها كنفقات لألبحاث 

والتطوير. 
وكان م���ن املق���رر أن تطير 
الطائرة -الت���ي تأخرت عامني 
الزمني  بالفعل ع���ن برنامجها 
األصلي � في الربع الثاني من 2009 
لكن ذلك تأجل حتى تتمكن بوينج 

من عالج مشكلة هيكلية.
 من جهة أخرى ذكرت مصادر 
في بوينج أن أول عملية تسليم 
للطائرات اجلديدة س���تتم في 
املقبل  العام  الربع األخير م���ن 

2010 وأضافت الشركة أن التجربة 
األولى للطائرة ستنفذ نهاية العام 

احلالي.
وتشير البيانات إلى أن عدد 
الطائرات املطلوب شرائها من هذا 
النوع بلغ حتى اآلن 850 طائرة، 
فيما تأخرت اخلطة الزمنية لهذه 

الطائرات ألكثر من عامني.
وفور إع���الن بوينج عزمها 
إنتاج عشر طائرات »درمي الينر« 
شهريا اعتبارا من عام 2013 ارتفع 
سعر سهمها في البورصة بشكل 

كبير.
وكان���ت بوين���ج تعاني من 
مش���اكل فنية كبيرة في إنتاج 
ط���راز املس���افات الطويلة، مما 
اضطر الشركة إلى ايقاف إنتاج 
أجزاء واصلة بني جسم الطائرة 
واألجنح���ة في مصنع ش���ركة 
أليانا اإليطالية. اجلدير بالذكر 
أن بوينج ألغت بش���كل مفاجئ 
وللمرة اخلامسة أول رحلة جتربة 
طيران للطائرة »درمي الينر« وذلك 

ألجل غير مسمى.

تبدأ بتسليمها في بداية 2010
تراجع أرباح 

»اير برلين« بنسبة %9

� د.ب.أ: أعلنت  برلني 
شركة »اير برلني« األملانية 
للطيران امس االول تراجع 
أرباحها خالل الربع الثاني 
العام احلالي بنسبة  من 
9% بسبب تداعيات الركود 
االقتصادي على صناعة 

الطيران بصفة عامة.
الش����ركة ان  وذكرت 
صافي أرباحها بلغ خالل 
العام  الثاني م����ن  الربع 
7.1 ماليني يورو  احلالي 
)10 ماليني دوالر( مقابل 
7.8 مالي����ني يورو خالل 
الفترة نفس����ها من العام 
املاضي ف����ي الوقت الذي 
تكافح فيه شركات الطيران 
العاملية من أجل احلفاظ 
على عمالئها في مواجهة 
أزم����ة اقتصادية  أس����وأ 
يتعرض له����ا العالم منذ 

احلرب العاملية الثانية.
وذكرت اير برلني وهي 
ثاني أكبر شركة طيران في 
أملاني����ا بعد لوفتهانزا ان 
مبيعاتها تراجعت خالل 
الربع الثاني بنس����بة %4 
إلى 836 مليون يورو في 
حني انخفض عدد الركاب 
بنس����بة 5.5% إل����ى 7.2 
ماليني راكب خالل الفترة 
نفس����ها. وكانت الشركة 
أم����س بيانا  قد أصدرت 
مقتضبا بش����أن نتائجها 
الثاني من  الرب����ع  خالل 
العام احلالي أشارت فيه 
إلى ارتفاع أرباح التشغيل 
خالل الربع الثاني من العام 
احلال����ي بنس����بة %33.3 
لتصل إل����ى 17.6 مليون 
يورو قبل حساب الضرائب 

والفوائد.
وحذرت اير برلني من 
التي  اس����تمرار املخاطر 
ته����دد صناع����ة الطيران 
العاملية س����واء بس����بب 
ارتفاع مع����دالت البطالة 
مم����ا يقلل الطل����ب على 
الطيران وتفشي  خدمات 
مرض انفلونزا اخلنازير 
وما يؤدي إليه من فرض 
قيود على حركة السفر بني 
الدول. في الوقت نفس����ه 
إلى قوة  أشارت الشركة 
ثقة املستهلكني األملان في 
حالة االقتصاد خالل الفترة 

األخيرة.

إعداد: فواز كرامي

مفاوضات خليجية لشراء حصة من »اير آسيا« الماليزية
تتفاوض ش���ركة اير آس���يا املاليزية مع 
مس���تثمرين خليجيني منهم صندوق سيادي 
الحدى الدول اخلليجية لشراء حصة من الناقلة 

املاليزية.
وذك���ر موق���ع »آه أم أي« االلكترون���ي أن 
االس���تحواذ على احلصة املؤثرة في الشركة 
سيكتمل في عام 2010 من خالل امتالك حصة 

مؤثرة في الناقلة على أن يتم تقرير هذه احلصة 
التي يت���م بيعها خالل الع���ام القادم دون أن 
يق���دم مزيدا من التفاصيل حول أي من الدول 

اخلليجية ترغب في شراء الناقلة.
ويذكر أن الناقلة س���تبدأ بتسيير خمس 
رحالت بني ابوظب���ي وكواالالمبور ابتداء من 

نوفمبر القادم.


