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»طيران الخليج« تحط في عمان وبيروت ودمشق بـ 50 دينارًا 

قالت مصادر مطلعة في وكاالت الس���ياحة والسفر ان طيران اخلليج
عادت الى ساحة العروض السعرية بعروض جديدة شملت العديد من 
احملطات العربية والهندية لتثبت الناقلة التابعة رسميا ململكة البحرين 

انها من الناقالت اخلليجية التي يحسب لها حساب في قطاع الطيران.
وذكرت املصادر أن الناقلة الرس���مية االول���ى ململكة البحرين أطلقت 
عرضها الس���عري على حجوزاتها انطالقا من مطار الكويت الدولي على 
6 محطات مختلفة هي بومب���اي ودلهي ب� 46 دينارا والى عمان وبيروت 

ودمشق ب� 50 دينارا والى القاهرة ب� 80 دينارا.
جتدر اإلش���ارة الى أن طيران اخلليج ف���ازت بلقب أفضل خطوط في 
الشرق األوسط في مجال برامج احتساب األميال وذلك ضمن جوائز السفر 
العاملية للعام 2009، حيث يحصل مسافرو الناقلة على درجة رجال األعمال 
على ضعف األميال، بينما يحصل ركاب الدرجة األولى على ثالثة أضعاف 
األميال، إضافة إلى مزايا أخرى تضاف ألعضاء البطاقتني الفضية والذهبية 

عند الوصول إلى نسبتي 25 و%50.

في استبيان أجرته »األنباء« عن وجهات السفر المميزة للمواطنين خالل عيد الفطر

65% من الكويتيين فضلوا قضاء إجازة العيد خارج الديرة.. ولبنان والقاهرة ودبي وجهات مفضلة
كش���ف اس���تبيان أجرته »األنباء« ع���ن أن 65% من

 الكويتيني فضلوا قضاء إجازة عيد الفطر خارج الديرة، 
موضحا أن 40% ممن شملهم االستبيان يفضلون قضاء 
إجازة العيد في العاصم���ة اللبنانية بيروت و20% في 
القاهرة و30% في دبي و5% في عدد من الدول األوروبية 

و5% في دول جنوب شرق آسيا.
وجاءت إجابات من شاركوا في استبيان »األنباء« أن 
وجهات الس���فر الكويتية حتولت الى السياحة العربية 
البينية مثل دبي وبيروت والقاهرة وذلك بتأثير مباشر من 
تداعيات األزمة املالية العاملية وتفشي إنفلونزا اخلنازير

H1N1. وبني االستبيان أن اكثر من 80% ممن اتخذوا قرارا 
بعدم قضاء إجازة العيد خارج الكويت الى اخلوف من 
تفشي مرض انفلونزا اخلنازير و10% الى تداعيات األزمة 
املالية العاملية و10% نظروا الى توافر األماكن الترفيهية 
ف���ي الكويت، وكذلك الزيادة الكبي���رة واملبالغ فيها في 
أسعار الفنادق وتذاكر الطيران في هذا الوقت من العام، 
حيث قال معظمهم ان شركات الطيران والفنادق تنتهز 
الفرصة لتزيد األسعار بنسبة تصل الى 40% عن األيام 
االخرى.  جتدر اإلشارة الى أن نسبة التأثر في حجوزات 
الطيران خالل فصول الصيف ورمضان شهدت انخفاضا 
بنس���بة 40% مقارنة بالعام املاضي مع توقعات بزيادة 
هذه النس���بة خالل الش���هور القليلة املقبلة لتصل الى 

60% او اكثر.

خالل مشاركته مع مؤتمر »ايكان 2« في تركيا

»الطيران المدني« توقع بروتوكوالت
تعاون جوي مع عدد من الدول األوروبية

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن وفدا من
 ادارة الطيران املدني سيشارك في مؤمتر 
»ايكان 2« خالل الفترة من 28 سبتمبر اجلاري 
الى 2 أكتوبر املقبل في تركيا، موضحة أن االدارة 
العامة للطيران املدني س����توقع بروتوكوالت 
تعاون في املجال اجلوي مع 3 دول هي پولندا 
وتركيا والنمس����ا. وبينت املصادر انه سيتم 
جتديد عدد من البروتوكوالت املوقعة مع تشيكيا 
وپولندا وأيسلندا والنرويج، موضحة أن الطيران 
املدني تسعى دائما الى فتح املجال أمام شركات 
الطيران الكويتية للدخول الى أسواق جديدة 
من خالل تعزيز سبل التعاون في املجال اجلوي 

ووضع األطر القانونية لها. 
وذكرت أن مؤمتر »ايكان 2« س����يعقد هذا 
العام حتت مظلة وإشراف الطيران املدني الدولي 
»ايكاو«، مش����يرة الى أن عدد هذه االتفاقيات 
سيزداد اذا طلب عدد من الدول خالل االجتماع 

إبرام اتفاقيات جديدة مع الكويت.
وأحمل����ت املصادر الى أن مش����اركة االدارة 
العام����ة للطيران املدني في هذا االجتماع تأتي 
من منطلق سياسة األجواء املفتوحة وحتقيق 
الرغبة السامية لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للتحول الى مركز مالي وجتاري 

عاملي.
جتدر االشارة الى أن االدارة العامة للطيران 
املدني مسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار الكويت 
الدولي واإلشراف على اخلدمات والتسهيالت 
املقدمة فيه حلركة النقل اجلوي، وكذلك اإلشراف 
على إنشاء وصيانة جميع املرافق التي تخدم 
حركة الطي����ران املدني وتنظيم حركة املالحة 
اجلوية في املجال اجلوي الكويتي واإلشراف 
على شؤون سالمة الطيران مبا في ذلك تسجيل 
الطائ����رات املدنية وإصدار التراخيص الالزمة 

لسالمة تشغيلها وصيانتها.

تستعد لتدشين رحالتها المباشرة إلى العاصمة اإلماراتية أبوظبي

»الجزيرة« تطلق عروضها إلى عدد من الوجهات بـ 6 دنانير
أكتوبر 2009، وبأسعار تبدأ من 
إماراتيا  أو 22 درهما  دينارين 
فقط للرحلة الواحدة باإلضافة 

إلى ضرائب ورسوم. 
هذا وتشغل »طيران اجلزيرة« 
حاليا س���ت رحالت مباش���رة 
املدينة  إلى دب���ي،  أس���بوعيا 
الثانية في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وس���تكون أول شركة 
طيران منخفضة التكاليف تشغل 
رحالت مباشرة إلى العاصمة.

جتدر االشارة الى أن شركة 
طيران اجلزيرة تش���غل اليوم 
أس���طوال مؤلفا من 10 طائرات 
 ،320A جديدة من طراز إيرباص
وتقصد 28 وجه���ة في 15 بلدا 
)الكويت، واإلمارات، ولبنان، 
والبحري���ن، ومص���ر، والهند، 
وس���ورية، وقط���ر، وقبرص، 
واليمن، وعمان، وتركيا، واململكة 
العربية الس���عودية، واألردن، 

وإيران(.

قال���ت مص���ادر مطلعة في
 وكاالت السياحة والسفر ان 
شركة طيران اجلزيرة أطلقت 
احدث عروضه���ا إلى عدد من 
الوجهات التي حتط فيها الناقلة 
منخفضة التكاليف ب� 6 دنانير 

خالية من الضرائب.
وأوضحت املصادر أن عروض 
»اجلزيرة« جاءت حتت عنوان 
»س���اعة اخلصومات عروض 
مذهلة كل يوم« من الس���اعة 1 
الى 2 ظهرا بتوقيت الكويت إلى 
الرياض وجدة واصفهان وطهران 
ومطار أسيوط، موضحة أن هذا 
العرض يسري خالل الشهور 
املقبلة باستثناء أيام االجازات 

واألعياد.
من جهة أخرى أعلنت »طيران 
اجلزيرة« أنه���ا أصبحت أكبر 
مشغل في مطار الكويت الدولي 
لعدد الرحالت، حيث إنها تشغل 
واحدة م���ن كل 4 رحالت تقلع 

مبعدل %4.
هذا وتستعد الناقلة إلطالق 
رحالتها املباش���رة من الكويت 
الى العاصمة اإلماراتية أبوظبي، 
ابتداء من يوم األحد، املوافق 25 

التقري���ر أن »طيران  وجاء في 
اجلزيرة« سيرت 1834 رحلة بني 
إقالع ووصول في شهر يوليو 
أي ما يعادل 25%، متقدمة بذلك 
على ثاني أكبر ش���ركة طيران 

من الكويت، حاملة واحدا من كل 
4 مسافرين وذلك حسب تقرير 
االدارة العامة للطيران املدني عن 
الكويت  السفر في مطار  حركة 
 الدولي لش���هر يولي���و 2009.

تذاكر »اجلزيرة« تبدأ من 6 دنانير خالية من الضرائب 

نمو ملحوظ في مستويات اإلشغال الفندقي خالل أيام العيد بعد هدوء نسبي إلشغال الغرف خالل شهر رمضان

الفالح لـ »األنباء«: موسم العيد رفع إشغال »الكويتية«
إلى وجهاتها الرئيسية لمستويات قياسية

اعلن رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في
 مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية حمد الفالح 
ان جميع رحالت املؤسسة الى القاهرة وبيروت ودبي 
ودمشق كانت شبه مكتملة متاما خالل أيام عيد الفطر، 
موضحا أن وجهات الس���فر خالل أيام العيد تركزت 
على دبي والقاهرة وبيروت وبعض الدول األوروبية 

مثل لندن وروما.
وأوضح الفالح في تصريح خ���اص ل� »األنباء« 
أن���ه وعلى الرغم من األزم���ة االقتصادية وانفلونزا 
اخلنازير إال أن مقاعد الطائر األزرق كانت محجوزة 
بالكامل متاما خالل أيام العيد إلى القاهرة وبيروت 
ودبي، مش���يرا الى أن هذه الفت���رة من العام تعتبر 
»فترة الذروة« بالنسبة لشركات الطيران التي عانت 
كثيرا من ضعف اإلقبال خالل موسم الصيف وخالل 

شهر رمضان.
وأضاف ان هناك توجها هذا العام بزيادة ملموسة 
على الطلب الى وجهات مثل تركيا وتايلند ووجهات 
آسيوية أخرى بس���بب العروض املطروحة املغرية 
الى تلك الدول، موضحا ان شركات الطيران ووكاالت 
السياحة والسفر تعول كثيرا على هذه الفترة وذلك 
تعويضا حلالة الركود الذي ظل مسيطرا طوال شهر 

رمضان وخالل شهور الصيف.
وأملح الفالح الى أن بيروت فازت بكعكة العيد حيث 
أصبحت العاصمة اللبنانية الوجهة األولى للسفر خالل 
اإلجازات واألعياد، مبينا أنه كان هناك توجه بسيط 
لدى املسافرين نحو تركيا وماليزيا أيضا، موضحا 
أن »الكويتية« لن تدخر جهدا في سبيل فتح وجهات 

جديدة للطيران مع مختلف دول العالم.

وذكر أن حتويل »الكويتية« الى شركة مساهمة 
تس���ير على قدم وس���اق وبعد أن تقرر احلكومة ما 
اذا كان���ت تنوي خصخصتها أم ال، مش���يرا الى أن 
عمليات اخلصخصة سوف تقلل الضغط على الباب 
االول وتقلل املصروفات من 80 مليون دينار الى 30 
مليون دينار سنويا وتوفير ما ال يقل عن 40 او 50 

مليون دينار.
وبني أن »الكويتية« ستستمر في خططها املوضوعة 
لتحديث أسطولها بأحدث الطرازات من طائرات بوينغ 
وايرباص لتعود الى س���ابق عهدها كما كانت احدى 
ش���ركات الطيران الرائدة ف���ي املنطقة، واألولى في 
اإلنشاء في منطقتنا اخلليجية، ومثلت رمز الكويت 

احلديثة.
من جهة أخرى س���جلت فنادق الكويت حتس���نا 

قويا في مستويات اإلشغال خالل عطلة عيد الفطر 
بعد هدوء نسبي ملتوسط إشغال الغرف خالل شهر 
رمض���ان املبارك، وذلك بعد ان عكس���ت احلجوزات 

الفعلية منوا ملحوظا في الطلب.
وقال مدير أحد الفنادق - فضل عدم ذكر اسمه - 
انه خالل األسبوع األخير من رمضان تلقت الفنادق 
تأكيدات حلجوزات ضخمة من قبل مجموعات سياحية 
وعائ���الت من وجهات عديدة تصدرتها وجهات دول 
مجلس التعاون اخلليجي، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا 
ملحوظا في احلجوزات من داخل الكويت خاصة في 
الفنادق الشاطئية والقريبة من مراكز التسوق وهو 
ما يعطي مؤشرا على تطور تدريجي للسياحة رغم 
تداعيات األزمة املالية العاملية وتفشي وباء إنفلونزا 

حمد الفالح اخلنازير.

كانـت  األزرق  الطائـر  مقاعـد 
محجوزة بالكامل خالل أيام العيد

الكويتيون الذين يفضلون قضاء إجازة العيد خارج الديرة
35% يفضلون 

البقاء في الكويت 
خالل أيام العيد

65% يفضلون قضاء 
إجازة العيد خارج 

الكويت

األسباب الكامنة وراء عدم قضاء إجازة العيد خارج الكويت

10% توافر كل 
أنواع السياحة 

الداخلية

80% انفلونزا 
الخنازير

 %10
األزمة 
المالية

نصيب كل دولة من السائحين الكويتيين خالل إجازة العيد
5% دول جنوب 

شرق آسيا

30% دبي

 %20
القاهرة

 %40
بيروت

5% دول أوروبا

إعداد: أحمد مغربي


