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العزام لـ »األنباء«: »الملكية األردنية« إلى عمان ابتداءً من 35 ديناراً خالية من الضرائب 

توقع املدير اإلقليمي للخطوط امللكية األردنية 
في الكويت محمود العزام أن يشهد قطاع النقل 
اجلوي نش���اطا في املنطقة والعالم على حد 
س���واء في الفترة ما بعد عي���د الفطر املبارك، 
مش���يرا إلى أن تداعيات األزمة املالية العاملية 
على احلجوزات عل���ى محطة الكويت � عمان 

كانت طفيفة جدا. 

وكش���ف العزام عن عرض قدمته الناقلة 
الرس���مية للملكية األردنية الهاشمية انطالقا 
من مطار الكويت الدولي ابتداء من 35 دينارا 
خالية من الضرائب، مش���يرا إلى ان العرض 
يشمل شهر رمضان املبارك، الفتا إلى إن الشركة 
تسير رحلتني يوميا بني مطاري الكويت الدولي 

وامللكة علياء الدولي.

عيد الفطر يخرج الناقالت من انخفاض الطلب على الحجوزات في رمضان

بدأت احلجوزات في عيد الفطر املبارك متأل 
املقاعد الشاغرة لش���ركات الطيران العاملة في 
مطار الكوي���ت الدولي خصوصا على الرحالت 
املتوجهة إلى احملطات القريبة لتدفع األس���عار 
لالرتفاع رغم العروض التي قدمتها ش���ركات 
الطيران احتفاء بدخول موسم التشغيل املنخفض 
واملقاعد الشاغرة مع انتهاء فصل الصيف بحسب 

مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر.
وواصلت ش���ركات الطيران املختلفة تقدمي 
عروضها السعرية على مختلف احملطات جتاوبا 
مع انخفاض الطلب بشكل عام السيما ان طفرة 
الطلب التي يشهدها عيد الفطر تضمحل تدريجيا 
مع انتهاء العي���د بانتظار عيد األضحى املبارك 
لتع���ود وتيرة الطلب لالرتف���اع مجددا وايضا 
على احملط���ات القريبة الس���يما دبي وبيروت 
بحسب املقولة الشهيرة »إجازة قصيرة محطة 

قريبة«.
وذكرت املصادر أن آخ���ر العروض كان من 
تقدمة اخلطوط اجلوية القطرية شمل 10 محطات 
انطالقا من مطار الكويت الدولي وعلى الدرجتني 
السياحية ودرجة اإلعمال على أن تكون احلجوزات 
في الفترة ما قبل 30 سبتمبر اجلاري والرحالت 

حتى 19 نوفمبر املقبل.
الغ���زالن األرجواني������ة مقاع��دها  وقدمت 
السياحية املتوجهة إلى أثينا ابتداء من 85 دينارا 

بينما قدم��ت مقاع���دها على درجة رجال األعمال 
ابتداء من 400 دينار فيما عرضت بانكوك ابتداء 
من 60 دينارا و500 دين������ار لرجال األعم���ال 
واحملطت���ني األملانيتني في فرانكفورت وميونخ 
ابتداء م���ن 90 دينارا و600 دينار لدرجة رجال 

األعمال.
وعرض���ت القطرية مقاعده���ا إلى العاصمة 
السويسرية جنيڤ ابتداء من 150 دينارا و725 
دين���ارا وهونغ كونغ ب� 120 دينارا و600 دينار 
وكواال المبور ب� 100 دينار و600 دينار، أما عاصمة 
الضباب لندن فكانت عل���ى القطرية ابتداء من 
70دينارا و600 دينار لدرجة رجال األعمال، أما 
مانيال فقدمتها ب� 115 دينارا و580 دينارا وباريس 
ب� 90 دينارا و60 دينارا، فيما وصلت تذكرتها في 
رحالتها املتوجهة إلى نيويورك ابتداء من 150 
دينارا على الدرجة السياحية لتصل إلى 1000 
دينار على درجة رجال األعمال وجميع األسعار 

دون احتساب الضرائب. 
وفي سياق متصل ذكرت شركات طيران عاملة 
على محطة دبي ان متوسط إشغال املقاعد على 
رحالتها القادمة من الوجهات العربية واآلسيوية 
واألوربية إلى مطار دبي الدولي وصل إلى نسبة 
85% منذ بداية ش���هر أغس���طس املاضي وسط 
توقع���ات أن ترتفع إلى اإلش���غال الكامل خالل 

فترة عيد الفطر.

»القطرية« تنطلق من الكويت لتحّط في أثينا ابتداء من85 دينارًا
وإلى نيويورك بـ 150دينارًا خالية من الضرائب مرورًا بالدوحة

»العربية للطيران« تحصل على شهادة 
»إياتا لتدقيق السالمة التشغيلية«

»فالي دبي« تحط في جيبوتي 
وجهتها الثانية في أفريقيا

أعلنت »العربية للطيران« أول وأكبر شركة طيران اقتصادي 
في منطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا، اليوم أنها قد أمتت 
بنجاح تدقيق السالمة التش���غيلية اخلاص باياتا )IOSA(، نظام 
التقييم املعترف به دوليا واملصمم لتقييم إدارة العمليات وأنظمة 

حتكم الطائرة.
وشمل هذا التدقيق املعمق والذي أجرته منظمة التدقيق املعتمدة، 
»افياييشن كواليتي سيرفيسيز جي ام بي اتش« خالل مدة 5 ايام، 
الهيكلية التنظيمية لش���ركة العربية للطيران، الهيكلية اإلدارية، 
عمليات الطيران، هندس���ة وصيانة الطائرات، املناولة األرضية، 

عمليات الشحن وسالمة الطيران.
ومتنح ش���هادة )IOSA(، من قبل االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
)اياتا( الى ش���ركات الطيران التي تظه���ر التزامها التام مبعايير 
شهادة »اياتا لتدقيق السالمة التشغيلية« الشاملة. وحاليا، يبلغ 
عدد ش���ركات الطيران في العالم التي حصلت على هذه الشهادة 

327 شركة.
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة العربية للطيران عادل علي: »من 
موقعها الرائد في قطاع الطيران االقتصادي في املنطقة، فإن العربية 
للطيران ملتزمة بضمان أعلى معايير السالمة والتمييز بالعمليات 
التشغيلية. كما يعد حصولنا على هذه الشهادة، خطوة مهمة في 

مسيرتنا املتواصلة لتحقيق النمو املطرد والتوسع السريع«.
ومؤخرا مت اختيار »العربية للطيران« ك� »أفضل شركة طيران 
اقتصادي في العالم«، من خالل دراسة أجرتها مجلة »افيياشني ويك«، 

أكبر مزود للمعلومات واخلدمات لصناعة الطيران العاملي.
 و»العربي���ة للطيران« مدرجة في س���وق دبي املالي، ش���ركة 
الطيران االقتصادي الرائدة في منطقة الش���رق األوسط وشمال 
افريقيا، اطلقت »العربية للطي���ران« عملياتها في أكتوبر 2003، 
وتش���غل حاليا أس���طوال من 20 طائرة إيرباص A320، كما تقدم 
خدماتها ال���ى 57 وجهة من مركزي عملياتها ف���ي دولة اإلمارات 

العربية املتحدة واملغرب.
وتركز »العربية للطيران« الفائزة بالعديد من اجلوائز العاملية 
على توفير الراحة واملوثوقية واملزيد من القيمة مقابل املال خلدمات 

السفر اجلوي.

حط����ت رحلة »فالي دبي« رق����م FZ601، أمس في »مطار جيبوتي 
أمبولي الدولي«، لتصبح جيبوتي بذلك الوجهة األفريقية الثانية بعد 
اإلسكندرية، والسادسة ضمن شبكة خطوط أول ناقلة اقتصادية في 

دبي، التي تضم أيضا بيروت وعمان ودمشق وحلب. 
 وس����تعمل خدمة »فالي دبي« بني دب����ي وجيبوتي مبعدل ثالث 
رحالت أس����بوعيا، أيام األحد والثالثاء واخلميس، حيث تغادر مطار 
دبي الدولي في متام الس����اعة الثامنة صباحا لتصل إلى جيبوتي في 
متام الساعة العاش����رة والربع صباحا بالتوقيت احمللي، فيما تغادر 
رحلة العودة إلى دب����ي رقم »FZ602« بعد خمس وأربعني دقيقة، أي 
في متام الساعة احلادية عشرة صباحا بتوقيت جيبوتي لتصل إلى 
دبي في متام الس����اعة الثالثة والربع عص����را بتوقيت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
ويبدأ س����عر تذكرة الس����فر من دبي إلى جيبوتي، من 650 درهما 
)اجتاه واحد فقط( شامال جميع الضرائب وحقيبة أمتعة يدوية يصل 
وزنه����ا إلى 10 كيلوجرامات، وميكن للعمالء حجز رحالتهم من خالل 

املوقع الشبكي للناقلة أو عن طريق وكالء السفر.
وق����ال الرئيس التنفيذي ل� »فالي دبي« غيث الغيث: »يتمثل أحد 
األهداف الرئيسية التي تقف وراء تأسيس فالي دبي، في تسيير رحالت 
إلى املدن التي تتميز بأنشطتها التجارية احليوية وتفتقر حاليا إلى 
خدمات شركات الطيران املنطلقة من دبي. وفي حني أن هذه املدن قد 
ال تشكل أسواقا كبيرة مبا فيه الكفاية للناقالت اجلوية الكبرى، إال أن 
احلركة السياحية والتجارية فيها جديرة باالعتبار. ولذلك فإننا نرى 

أن اخلدمة اجلديدة ستكون مجدية وستلقى ترحيبا كبيرا«.
وأضاف: »تتمتع جيبوتي بعالقات جتارية راسخة مع دبي، السيما 
من خالل شركة موانئ دبي العاملية التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي. 
وباعتبار أن عدد الرحالت املباش����رة قليل نسبيا بني املدينتني، فإننا 
نتوقع أن تشهد خدمة فالي دبي اجلديدة طلبا كبيرا من قبل املسافرين، 

سياحا وأصحاب أعمال«.
ويتسم منوذج العمل الذي تعتمده »فالي دبي« بالسهولة والبساطة، 
حيث يقوم الركاب بالدفع مقابل اخلدمات التي يختارونها فقط. ويغطي 
سعر التذكرة جميع الضرائب وحقيبة أمتعة يدوية يصل وزنها إلى 

10 كيلوجرامات لكل راكب.

»اإلمارات للعطالت« تطرح برامج خاصة بعطلة عيد الفطر
الكوي����ت: طرح����ت اإلمارات 
للعط����الت، ذراع تنظيم البرامج 
الس����ياحية اخلارجية في طيران 
اإلمارات، خيارات متنوعة لقضاء 
عطلة عيد الفط����ر املبارك تغطي 
عددا من افضل الوجهات السياحية 
العاملية. وتتنوع برامج »اإلمارات 
للعطالت« التي تناس����ب مختلف 
امليزانيات واخلاصة بعطلة العيد 
التس����وق  القصيرة، بني عطالت 
وعطالت الوجهات العائلية واجلزر 
الهادئ����ة واملواقع  واملنتجع����ات 
الثقافي����ة التراثية، ولكي تصبح 
هذه البرامج اكث����ر فائدة ومتعة 
للجميع، توفر اإلمارات للعطالت 
برامج متنوعة مع عروض إضافية 
مغرية تشمل ليالي إقامة فندقية 
مجانية، واملزيد من وزن األمتعة 
املس����موح بنقلها مجانا، وإقامة 
مجانية لألوالد الذين تقل أعمارهم 
عن 7 سنوات، وجوالت سياحية 
امل����دن وحوله����ا، ودخوال  داخل 
مجانيا إلحدى املدن الترفيهية التي 
تشملها هذه العروض. وقالت نائب 
رئيس تطوير األعمال في اإلمارات 
للعطالت دينا الهريس تعتبر عطلة 
العيد مناسبة مثالية لقضاء اجازات 
قصيرة يبتعد فيها املسافرون عن 
ضغ����وط احلياة اليومية لبضعة 
اي����ام، ونح����ن ن����درك ان القيام 
بالعطالت القصيرة تختلف حسب 
ذوق وميزانية كل شخص، لذلك 
قمنا بوضع مجموعة من العروض 

275 دينارا للشخص الواحد و153 
الواحد، وتتضمن  دينارا للول����د 
تذكرة سفر في الدرجة السياحية 
وإقامة فندقية ملدة 3 ليال بسعر 
يساوي ليلتني وتبدأ عروض اسعار 
ديزني الن����د باريس ب� 401 دينار 
للشخص الواحد و179 دينارا للولد 
الواحد، وتشمل االسعار تذكرة سفر 
في الدرجة السياحية وإقامة فندقية 
ملدة 4 ليال بسعر يساوي 3 ليال. 
تتيح االمارات للعطالت من خالل 
برامج العيد فرصة زيارة مدينتي 
ڤيينا وروما اللتني تعتبران من اهم 
10 مدن ثقافية في العالم، وتتميز 
كلت����ا املدينتني بعراقتهما وفنهما 
املعماري املذهل وتاريخهما الغني 
بالتراث والثقافة، كما توفر كلتا 
املدينتني بعضا من افضل املطاعم 
في العالم، وستمنح برامج االمارات 
للعطالت، التي تتضمن نصف يوم 
من اجلوالت السياحية لعمالئها 
التي  الكنوز  فرصة استكش����اف 
حتتويها كلتا املدينتني ابتداء من 
نافورة تريفي الشهيرة في روما الى 

دار االوبرا الشهير في ڤيينا.
وتبدأ اس����عار برامج االمارات 
للعط����الت التراثية الى ڤيينا من 
296 دينارا للشخص الواحد، بينما 
تبدأ اس����عار برامج روما من 339 
دينارا للشخص الواحد، وتشمل 
العروض تذكرة سفر في الدرجة 
السياحية وإقامة فندقية ملدة اربع 

ليال بسعر يعادل 3 ليال.

التي تناسب اجلميع، ومهما كان 
اختيار الباحث عن الترفيه صعبا 
فإننا على ثقة م����ن أن عروضنا 
الرائعة مبا توفره من قيمة مضافة 
س����تضمن حصول عمالئنا على 
افضل عطلة على اإلطالق. تتضمن 
برامج اإلمارات للعطالت اخلاصة 
العاملية  الترفيهية  املدن  بعطالت 
حديق����ة ديزني الن����د في باريس 
او هون����غ كونغ، وحديقة اوروبا 
بارك في املاني����ا، وميكن لألوالد 
حتت سن السابعة ان يقيموا مع 
ذويهم ويلعبوا مجانا في حديقة 

ديزني الند في باريس وتتيح هذه 
البرامج دخوال مجانيا الى جميع 
هذه احلدائق الترفيهية األمر الذي 
يعني ان يقوم السائح بحجز رحلته 
واالستمتاع بكل جزء منها من دون 

ان يتكلف اية ثروات طائلة.
وتبدأ أس����عار عطالت اوروبا 
بارك التي تشمل تذكرة سفر في 
الدرجة السياحية واالقامة ملدة اربع 
ليال بسعر يعادل ثالث ليال، من 
291 دينارا لكل شخص بالغ و156 
دينارا للولد الواحد. اما اس����عار 
ديزني الند هونغ كونغ فتبدأ من 

السلطات األميركية تأمر باستبدال أجهزة قياس 
السرعة في طائرات إيرباص إيه 330 وإيه 340 

بعد أن أصبحت أكبر ناقل أوروبي باستحواذها على »أوستريان أيرالينز« 

اكثر من 40 طائرة ايرباص 
جميعها من طراز ايه 330، 
مشيرة الى ان »دلتا« حازت 
ايرباص كانت  32 طائ���رة 
ضمن اسطول شركة »نورث 
ويست« بعد استحواذها على 

هذه الشركة.
التحقيقات  وكان مكتب 
والتحاليل الفرنسي املكلف 
الفني في حادث  بالتحقيق 
رحلة اي���ر فرانس »ايه اف 
447« ب���ني ري���و وباريس 
والذي اس���فر في االول من 
يونيو عن 228 قتيال، اعلن 
ان خلال ف���ي اجهزة قياس 
السرعة لعب على األرجح 
دورا ف���ي ح���ادث الطائرة 
التي حتطمت فوق احمليط 
األطلسي ولم يعثر على اي 
من صندوقيها األس���ودين. 
وكانت هذه الطائرة من طراز 
ايه 330 وم���زودة بأجهزة 
قياس »تالي���س« من طراز 

قدمي.

و»أستوريان ايرالينز« إلى جانب 
رئيس مؤسسة »أو.إي.آي.أيه.

جي« القابضة التابعة للحكومة 
النمساوية والتي باعت حصة 
قدرها 42% من أسهم »أستوريان 
إل����ى »لوفتهانزا«.  ايرالينز« 
وستدفع لوفتهانزا 382 مليون 
يورو »544 مليون دوالر«كحد 
أقصى مقابل حصة »أو.إي.آي.

أيه.جي« في حني سيتحدد سعر 
باقي أسهم الشركة النمساوية 

وفقا لتطورات السوق.
جت����در اإلش����ارة إل����ى أن 
»لوفتهانزا« هي أكبر ش����ركة 
طي����ران في أملاني����ا مع وجود 
مراكز لها في مطاري فرانكفورت 
وميونيخ، كما تدير »لوفتهانزا« 
شركات الطيران »سويس« و»أير 
دولوميت����ي« و»يورووينجز« 

و»جيرمانوينجز«.
واستحوذت الشركة مؤخرا 
على شركتي »بريتش ميدالند« 

و»إس إن براسيلز أيرالينز«.

ليست آمنة«.
الوالي���ات املتحدة  وفي 
ش���ركتان فق���ط متتلكان 
طائرات ايرباص، هما: »يو.

اس. ايروايز« ودلتا.

وأكدت املتحدثة باس���م 
ادارة الطيران املدني لوكالة 
فرانس برس لورا براون ان 
الش���ركتني متتلكان  هاتني 

للسالمة اجلوية ومجموعة 
ايرباص اتخذتا قرارا مماثال 

في 31 يوليو املاضي.
وكانت »ايرباص« اوصت 
ايضا باستبدال هذه االجهزة. 
وجاء في قرار ادارة الطيران 
الفيدرالي���ة »لقد درس���نا 
االختالالت العديدة في قراءة 
السرعة التي افيد عنها مؤخرا 
وتبني لن���ا ان هذه االجهزة 

»لوفتهانزا« عقد االستحواذ على 
اخلطوط اجلوية النمس����اوية 
»أوستريان ايرالينز« أمس االول 
في العاصمة النمساوية ڤيينا.
اندم����اج »لوفتهانزا«  ويؤدي 
وأستوريان أيرالينز إلى قيام 
أكبر شركة طيران في أوروبا 
متفوقة على »أير فرانسكيه.
إل.إم« الفرنسية � الهولندية.

ووقع العقد النهائي الرئيسان 
التنفيذيان لكل من »لوفتهانزا« 

سيتطلب جهودا مضنية.
 وتقول الناقلة إنها تطمح 
إلى خفض التكاليف السنوية 
مليار يورو »1.4 مليار دوالر« 
بحلول عام 2011 وحذرت من أنها 
قد تتكبد خس����ائر تشغيل في 
2009.وإلى جانب ضعف الطلب 
تنوء لوفتهانزا حتت عبء عدة 
عمليات استحواذ شملت إحداها 

اخلطوط اجلوية النمساوية.
وفي س����ياق متصل وقعت 

واشنطن � أ.ف.پ: أمرت 
سلطات الطيران املدني في 
الواليات املتحدة ش���ركات 
الطيران األميركية باستبدال 
أجه���زة »تالي���س« لقياس 
السرعة املزودة بها طائراتها 
من طرازي ايرباص ايه 330 
وايه 340 واملماثلة لتلك التي 
يعتقد انها تسببت في حادث 
حتطم رحلة اير فرانس ريو 

� باريس.
ونش���ر هذا األم���ر في 
اجلريدة الرسمية االميركية 
ويعمل به اعتبارا من الثامن 
من سبتمبر. وأمهلت ادارة 
الطيران الفيدرالية شركات 
النقل اجلوي االميركية حتى 
مطلع يناير 2010 الستبدال 
هذه االجه���زة املصنعة في 
مجموعة »تاليس« الفرنسية، 
واملس���ماة ايضا »بايلوت« 
وتصنعه���ا كذلك الش���ركة 

االميركية غودريتش.
وكانت الوكالة األوروبية 

� رويترز: قال  فرانكفورت 
عضو مجلس إدارة لوفتهانزا 
األملانية ستيفان لوير إن خسائر 
ش����ركات الطيران العاملية هذا 
العام قد تفوق تقديرات االحتاد 
الدولي للنق����ل اجلوي »اياتا« 
التي تشير إلى تسعة مليارات 
دوالر إذ ال يلوح أي حتسن في 

أفق القطاع حتى اآلن.
وقال للصحافيني في ساعة 
متأخرة أمس: ال نستطيع توقع 

معجزة بني عشية وضحاها.
التي يسير  وكانت »اياتا« 
أعضاؤه����ا البالغ عددهم 230 
ش����ركة طيران نحو 93% من 
حرك����ة النقل اجلوي قالت في 
وقت سابق إن صناعة الطيران 
العاملية خس����رت م����ا ال يقل 
عن س����تة مليارات دوالر في 
العام بفعل  النصف األول من 
ارتفاع أس����عار النفط ووقود 

الطائرات.
وق����ال لوي����ر إن حتقي����ق 
»لوفتهانزا« أهدافها ألرباح 2009 

لوفتهانزا: خسائر القطاع قد تفوق تسعة مليارات دوالر

»القطرية« إلى نيويورك ابتداء من 150 دينارا

مطار دبي الدولي وموعد مع عيد الفطر

لوحة القيادة إلحدى طائرات ايرباص 330املقر الرئيسي لشركة لوفتهانزا

إعداد:  فواز كرامي


