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»التركية« تحط في أوروبا بـ 85 دينارًا خالية من الضرائب

قال���ت مص���ادر مطلعة ف���ي وكاالت الس���ياحة والس���فر ان
اخلطوط اجلوية التركية أطلقت احدث عروضها الى قارة أوروبا 
ابت���داء من 85 دينارا خالية م���ن الضرائب لتثبت الناقلة انها من 

الناقالت التي يحسب لها حساب في قطاع الطيران في املنطقة.
وذكرت املصادر أن الشركة طرحت كذلك عروضها الى اسطنبول 
)ذهابا وعودة( ب� 89 دين���ارا و46 دينارا ذهابا فقط خالية أيضا 

من الضرائب، موضحة أن عروض الناقلة الى نيويورك وشيكاغو 
تبدأ من 210 دنانير.

من جهة أخري ذكرت املصادر أن الناقلة تتجه لتس���يير رحلة 
يومي���ة من مطار الكوي���ت الدولي الى اس���طنبول ابتداء من 25 
اجلاري، وذلك بعد جناحها في تس���يير 5 رحالت في االس���بوع 

خالل شهر رمضان.

»الخطوط الوطنية« تنطلق من مطار مبنى الشيخ سعد للطيران العام
لتحط في البحرين بـ 25دينارًا واألردن بـ 43 دينارًا خالية من الضرائب

كشـفت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسـفر عن أن شركة
اخلطوط الوطنية قدمت عرضا سعريا جديدا شمل عددا من احملطات 
التي تصل اليها الناقلة وذلك تتويجا لدخولها سوق املنافسة بعد مرور أكثر 

من 10 أشهر على تدشني رحالت الشركة املنتظمة.
وبينت املصادر أن العرض الذي أطلقتـه اخلطوط الوطنية انطالقا 
من مطار الشيخ سعد للطيران العام شمل كال من البحرين ابتداء من 25 
دينارا، وعمان في اململكة األردنية الهاشمية ابتداء من 43 دينارا وجميع 

األسعار خالية من الضرائب.
وأوضحت املصادر أن العروض خالل هذه الفترة من العام وبعد مرور 
فصول الصيف وشهر رمضان واألعياد أعلنت بداية موسم التشغيل املنخفض 
لشركات الطيران، مشيرة الى أن معظم ضغوط احلجوزات كانت خالل 
الفترة املاضية خاصة في األعياد مع رغبة العديد من الوافدين في قضاء 

إجازة العيد مع األهل سواء أكان في بيروت او دمشق والقاهرة.
واشارت املصادر الى أن موسم التشغيل احلالي واألزمة املالية كانت 
أهم األسباب لقيام شركات الطيران بتقدمي »بكج« على محطات مختلفة 
والقيام بحمالت ترويجية لها السـيما أن معظم املسافرين خالل العام 
احلالي قلصوا وبشكل كبير ميزانية السفر لديهم بسبب األوضاع املالية 

الصعبة التي مير بها العالم اال أن املصادر اعتبرت أن السـفر والسـياحة 
سـتكون جيدة في هذه الفترة للذين لم يقلصـوا ميزانياتهم إضافة الى 
انخفاض العديد من أسعار السـلع واخلدمات التي يحتاج اليها السائح 

خالل هذه الفترة بسبب األزمة االقتصادية.
وفي سـياق متصل قالـت املصادر إن اخلطوط اجلويـة البريطانية 
الناقل الرسمي للمملكة املتحدة قدمت تخفيضا على أسعار رحالتها على 
منت الدرجة السياحية العادية »وورلد ترافيلر« املتوجهة من الكويت الى 

الوجهات الرئيسية الى اوروبا.
وأشـارت املصادر الى أن أسـعار الرحالت على الدرجة االقتصادية 
ـ 142 دينارا، وتبدأ األسعار  املتوجهة من الكويت الى مطار »هيثرو« في لندن ب

اخلاصة بالوجهات األوروبية 
الرئيسية من 180 دينارا.

جتدر اإلشـارة الى أن اخلطوط اجلوية البريطانية، الناقل الرسمي 
للمملكة املتحدة حتتفل مبرور 90 عاما على تسيير أولى رحالتها اليومية 
الدولية من خالل القيام بجزء من الرحلة األصلية عند ريف منطقة كينت 
في بريطانيا بقيادة طيار »بوينغ« 747 الكابنت ستراتن ريتشي باستخدام 

دي هافيالند تايجر موث التي تعد أقدم طائرات العالم. 

الـ »بريتش إيروايز« تحط في مطار هيثرو بلندن انطالقًا من مطار الكويت الدولي بـ 142 دينارًا

اخلطوط البريطانية تطلق عرضا من الكويت ملطار هيثرو

»االحتاد للطيران« تطلق احدث عروضها إلى القاهرة والهند 

تذاكر »اجلزيرة« بـ 25 ديناراً إلى بيروت واسطنبول 

»القطرية« تطلق عروضها اخلاصة ألكثر من 80 وجهة من الكويت 

 »االتحاد للطيران« تسّير رحالت
إلى القاهرة ابتداًء من 66 دينارًا

 الخطوط »القطرية« تنطلق
من الكويت إلى 80 وجهة عالمية

كش����فت مص����ادر مطلعة ف����ي وكاالت
السياحة والسفر ل� »األنباء« عن أن شركة 
االحتاد للطيران طرح����ت احدث عروضها 
املنطلقة من مطار الكويت الدولي الى القاهرة 
وبنغ����الدش والهند على درج����ة املرجان 
السياحية، مضيفة أن الناقل الوطني لدولة 
االمارات العربية املتحدة تسعى من خالل هذه 
العروض الى تعويض اخلسائر التي منيت 
بها خالل فصول الصيف وش����هر رمضان. 
وأوضحت املصادر أن االحتاد للطيران أطلقت 
عروضها الى مط����ار القاهرة الدولي ب� 66 
دينارا على درجة املرجان السياحية، وكذلك 
الى عاصمة بنغالدش دكا ب� 56 دينارا والى 
مدينة شيناي الهندية ب� 42 دينارا، مشيرة 
ال����ى أن عروض الناقلة التي أطلقتها خالل 
شهر رمضان وإجازة العيد القت استحسانا 
من قبل العديد من املس����افرين خاصة الى 
اوروبا. وذكرت املصادر أن »االحتاد للطيران« 
أعلنت عن تخفيض في أسعار التذاكر للعديد 
من الوجهات بنس����بة تصل إلى 50% وذلك 

خالل شهر رمضان وموسم اخلريف، مشيرة 
الى أن احلملة الترويجية التي انطلقت في 
مطلع شهر سبتمبر حتى 10 نوفمبر املقبل 
ستتيح للمسافرين السفر على منت رحالت 
الشركة بأسعار مخفضة حيث سينخفض 

سعر التذكرة إلى لندن بنسبة %52.
على صعيد مطلع أعلنت الش����ركة عن 
توقيعه����ا أولى الصفق����ات لضمان ائتمان 
الصادرات من خالل برنامج لتمويل الطائرات 
بقيم����ة مليار دوالر لعام����ي 2009 و2010، 
موضحة أن هذا االتفاق سيس����اعد الناقلة 
ف����ي مواصلة خطط النمو والتوس����ع لدى 

الشركة في املرحلة املقبلة.
جتدر اإلش����ارة الى أن ش����ركة االحتاد 
للطيران تأسس����ت في يوليو 2003 لتكون 
الناقل الرسمي لدولة االمارات العربية املتحدة 
مبوجب مرسوم أميري، متخذة من أبوظبي 
مقرا رسميا لها، عاصمة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وبدأت االحتاد للطيران أولى عملياتها 

التجارية في شهر نوفمبر 2003.

قالت مصادر مطلع���ة ل� »األنباء« ان
اخلط���وط اجلوية القطري���ة أطلقت 
عرضها اخلاص إلى عدد من الدول األوروبية 
والعربية ودول جنوب شرق آسيا لتنطلق 
بذلك الناقلة الى اكثر من 80 وجهة حول 

العالم.
وذكرت املص���ادر أن عرض القطرية 
شمل الدرجة الس���ياحية ودرجة رجال 
األعمال حيث ان األسعار جاءت تنافسية 
بشكل كبير خاصة الى الوجهات املميزة 
لقضاء عطالت اإلجازات واألعياد كنيويورك 

وباريس وفرانكفورت ولندن وجنيڤ.
وأوضحت أن أسعار القطرية للدرجة 
السياحية للدوحة جاءت ب� 11 دينارا ولدرجة 
رجال األعمال ب� 192 دينارا والى باريس 
وفرانكفورت على منت الدرجة السياحية 
ب� 90 دين���ارا وعلى درجة رجال األعمال 
ب���� 600 دينار والى نيويورك وجنيڤ ب� 
150 دينارا على الدرجة السياحية وعلى 
درجة رجال األعمال جاءت ب� 1000 دينار 

لنيويورك و725 دينارا جلنيڤ.
وأش���ارت املصادر ال���ى أن الناقلة لم 
تس���تثن دول جنوب ش���رق آسيا كذلك 
فأطلقت عروضها كذل���ك الى كواالملبور 
على منت الدرجة السياحية ب� 100 دينار 

والى هونغ كونغ ب� 120 دينارا.
من جهة أخرى أعلنت اخلطوط اجلوية 
القطرية االس���بوع املاضي ع���ن إبرامها 
لصفقتني بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون 
دوالر لتمويل ش���راء 4 طائرات جديدة 
من نوع بوينغ 777 سيتم تسلمها خالل 

األشهر القليلة املقبلة.
 وتأتي صفقة متويل شراء الطائرات 
اجلديدة في أعقاب اتفاق جرى مع 5 بنوك 
عاملية رائدة، حيث أبرمت الصفقة التي 
ستس���تمر ملدة 12 س���نة مع كل من بنك 
طوكيو ميتسوبيشي وبي ان بي باريبا 
وبنك ستاندرد تشارترد ودويتشه بنك 
إيه جي ومؤسسة سوميتومو ميتسوي 

املصرفية )أوروبا(.

على درجة المرجان السياحية وإلى الهند بـ 42 دينارًا بأسعار تنافسية إلى الدوحة ونيويورك وباريس وكوااللمبور

»الجزيرة« تطلق عروضها إلى بيروت وإسطنبول بـ 25 دينارًا
قالت مصادر مطلع���ة في وكاالت

السياحة والسفر ان شركة طيران 
الجزيرة أطلقت احدث عروضها إلى عدد 
من الوجه���ات التي تحط فيها الناقلة 

منخفضة التكاليف ب� 25 دينارا.
وأوضح���ت المص���ادر أن عروض 
الجزي���رة ج���اءت انطالقا م���ن مطار 
الكويت الدولي إلى بيروت واسطنبول 
ب� 25 دينارا )ذهابا فقط( والى دمشق 
ب� 24 دينارا والى ش���رم الشيخ ب� 39 

دينارا.
من جه���ة أخرى قالت المصادر في 

مكاتب السياحة والس���فر ان الناقلة 
أطلقت عرضها الى وجهاتها التي تحط 
فيه���ا ب� 11 دينارا وذلك ابتداء من يوم 
27 سبتمبر الماضي وحتى 3 أكتوبر 
الجاري على أن يسري العرض للسفر 
من 5 أكتوبر الج���اري الى 11 نوفمبر 
المقبل، موضحة أن أسعار هذه التذاكر 

شاملة للضرائب.
تجدر اإلشارة الى أن طيران الجزيرة 
تش���غل حالي���ا 6 رحالت م��باش���رة 
أس���بوعيا إلى دب���ي، المدينة الثانية 
في دولة اإلم���ارات العربية المتحدة، 

وستكون أول ش��ركة طيران منخ��فضة 
الت��كالي�ف تشغل رح�الت مباشرة إلى 

العاصمة.
والجدي���ر ذكره أيضا أن ش���ركة 
طيران الجزيرة تشغل اليوم أسطوال 
مؤلفا من 10 طائرات جديدة من طراز 
إيرباص A320، وتقصد 28 وجهة في 
15 بلدا )الكويت، واإلمارات، ولبنان، 
والبحرين، ومصر، والهند، وسورية، 
وقطر، وقب���رص، واليم���ن، وعمان، 
وتركيا، والمملكة العربية السعودية، 

واألردن، وإيران(.

أطلقت عرضًا بـ 11 دينارًا خالل الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر

 كبشة لـ »األنباء«: 10 ماليين دينار مبيعات
»سفريات مساعد الصالح« خالل العام الحالي

كش����ف مدي����ر عام س����فريات مس����اعد
الصالح كمال كبشة أن مبيعات الشركة 
التي تطرحها لشركات الطيران جتاوزت حاجز 
ال�10 ماليني دينار، مضيفا أن سفريات مساعد 
الصالح من الشركات القليلة في السوق التي 
لم تتأثر باألزمة املالية العاملية، مرجعا ذلك 
الى سياسة الشركة احلصيفة في جتنب أي 
تداعيات س����لبية لالزمة املالية التي ضربت 
قطاع الطيران العاملي بال هوادة منذ انطالق 

شرارتها منذ نهاية الربع 
الرابع من العام 2008.

وأوضح كبش����ة في 
تصريح خاص ل�»األنباء« 
الش����ركة تطرح كل  أن 
ع����ام خي����ارات متعددة 
الع����روض تتضمن  من 
برامج مختلفة بناء على 

متطلبات العمالء.
مش����يرا ال����ى أنه مت 
توفير العديد من البرامج 
السياحية ملواسم السفر 
الصيفي����ة والس����ياحة 
ف����ي عدد من  العالجية 

مدن العالم.
وأعدت عروضا خاصة 
الزواج  للراغب����ني ف����ي 

وقضاء شهر العسل في القاهرة وشرم الشيخ 
ومسقط وصاللة واملالديف وكولومبو وبانكوك 
وكواالملبور. وبني كبشة أن قسم العطالت في 
»مساعد الصالح« طرح العديد من البرامج 
السياحة وفق أسعار تش����جيعية الى دول 
مجلس التعاون اخلليجي الى جانب البرامج 
االعتيادية الى استراليا والشرق األقصى التي 
تشمل بانكوك وبوكيت وجاكرتا وكواالملبور. 

والى اوروبا وكندا وأميركا.
من جه����ة أخري قال كبش����ة ان وجهات 
السفر الكويتية حتولت الى السياحة العربية 

البينية مثل دبي وبيروت والقاهرة، مرجعا 
ذلك الى تداعيات االزمة املالية العاملية وتفشي 
انفلونزا اخلنازير، موضحا أن بيروت تعد 
الوجهة األولى للسفر خالل العيد اال أن هناك 
توجها بسيطا لدى املس����افرين نحو تركيا 
وماليزيا خالل هذه الفترة أيضا، مشيرا الى 
أن الشركات حتاول في هذه الفترة تعويض 
خس����ائرها التي حدثت في فصول الصيف 

وشهر رمضان.
التأثر  وعن نس����بة 
في احلج����وزات خالل 
فصول الصيف ورمضان 
قال كبش����ة ان نس����بة 
ش����هدت  احلج����وزات 
انخفاضا بنس����بة %40 
مقارنة مع العام املاضي، 
متوقع����ا أن تزداد هذه 
النس����بة خالل الشهور 
املقبلة لتصل  القليل����ة 
الى 60% وقال كبشة إن 
اس����تراتيجية »مساعد 
الصال����ح« التنافس����ية 
ق����ادرة عل����ى تطوي����ر 
الثقة  خدماتها وتوفير 
الكاملة لعمالئها، إضافة 
الى خيار التنافسية في 
األسعار التي اشتهرت بها الشركة وهي أكبر 
وأقدم الشركات السياحية في الكويت وتسعى 
الى زيادة االنتشار اجلغرافي، حيث سيعلن 
في القريب العاجل عن افتتاح فرعني جديدين 
للشركة، إضافة الى األفرع الستة املنتشرة في 
أنحاء البالد، مؤكدا ان الشركة تعمل بصفة 
منتظمة على تطوير كادرها الوظيفي من خالل 
الدورات والبرامج التدريبية اجليدة وخدمة 
العمالء وتوقع ان تنخفض نسبة احلجوزات 
ملوسم احلج خالل هذا العام بنسبة 75% بسبب 

.H1N1 تفشي انفلونزا اخلنازير

توّقع انخفاض حجوزات الحج بنسبة 75% بسبب إنفلونزا الخنازير

كمال كبشة
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