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»الخطوط الوطنية« تحط في شرم الشيخ بـ 67 دينارًا

قالت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر ان شركة اخلطوط
الوطنية قدمت عرضا س���عريا جديدا الى ش���رم الشيخ ودمشق، 
موضحة أن الناقلة بدأت تدخل على خط املنافسة مع الشركات احمللية 
في تقدمي عروضها املغرية إلى اهم الوجهات التي حتط فيها الناقلة.

وذكرت املصادر أن عروض »اخلطوط الوطنية« جاءت الى ش���رم 
الشيخ ذهابا وإيابا ب� 67 دينارا والى العاصمة السورية دمشق ذهابا 
وإيابا ب� 35 دينارا، موضحة أن الناقلة ستستمر في تقدمي عروضها إلى 

الوجهات املختلفة التي حتط فيها وذلك تتويجا لدخولها سوق املنافسة 
بعد مرور أكثر من 10 أشهر لتدشني رحالت الشركة املنتظمة.

واش���ارت املصادر الى أن موسم التش���غيل احلالي واألزمة املالية 
كانت أهم األسباب لقيام شركات الطيران بتقدمي »بكج« على محطات 
مختلفة والقيام بحمالت ترويجية لها الس���يما أن معظم املس���افرين 
خالل العام احلالي قلصوا وبشكل كبير ميزانية السفر لديهم بسبب 

األوضاع املالية الصعبة.
إعداد: أحمد مغربي

طيران »الجزيرة« تطلق ساعة الخصومات  إلى األقصر
ودمشق وعمان وطهران بـ 4 دنانير خالية من الضرائب

كش����فت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر عن أن
شركة طيران اجلزيرة عادت من جديد الى عروضها املتميزة 
إلى عدد من الوجهات التي حتط فيها الناقلة منخفضة التكاليف 
ب� 4 دنانير خالية من الضرائب، مشيرة الى عروض الناقلة تشمل 

كال من العاصمة السورية دمشق وعمان وطهران واألقصر.
وذكرت املص����ادر أن »اجلزيرة« أطلقت ه����ذا العرض عبر 
موقعها االلكتروني حتت اس����م ساعة اخلصومات من الساعة 
الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثانية ظهرا يوميا، موضحة أن 
هذا العرض يسري خالل الشهور املقبلة إلى الوجهات املختلفة 

التي تقدم الناقلة العروض عليها.
واشارت املصادر الى أن عرض اجلزيرة إلى األقصر يعتبر 
جدي����دا خاصة ان الناقلة كانت تركز عروضها على مطار برج 
العرب في مدينة اإلسكندرية وأس����يوط في معظم عروضها، 
موضحة أن تذكرة الذهاب فقط الى مطار األقصر شاملة للضرائب 

في حدود 19 دينارا.
وأوضحت املصادر املتابعة لعروض السياحة والسفر التي 
تطلقها الش����ركات سواء احمللية او اخلارجية التي تنطلق من 

مطار الكويت الدولي ل� »األنباء« أن معظم الش����ركات ستقوم 
خالل الفترة املقبلة خاصة مع قدوم موسم احلج وإجازة عيد 
األضحي بتقدمي املزيد من العروض التنافسية التي تصب في 
النهاية إلى مصلحة املسافر، مشيرة الى أن عروض الشركات 
أصبحت مغرية جدا حتى انها ستؤدي إلى انهيار مكاتب السياحة 
والسفر بشكل كامل خاصة مع عدم اعطاء هذه املكاتب هامش 

ربح ولو ضئيل على تذاكر السفر التي يروجونها.
من جهة أخري قدمت »اجلزيرة« عرضا ملدة 72 ساعة خالل 
االسبوع املاضي الى عدد من املدن اخلليجية ب� 8 دنانير شاملة 
للضرائب، حيث توافر العرض من يوم االربعاء املاضي وحتى 

أمس الى ابوظبي ودبي والدوحة والبحرين.
وذكرت املصادر أن عرض »اجلزيرة« إلى ال� 4 مدن اخلليجية 
القى إقباال كبيرا خاصة ان العرض ش����مل اهم املدن اخلليجية 
التي يفضله����ا الكويتيون لقضاء إجازاته����م او إلجناز بعض 
أعمالهم اخلاصة، مش����يرة الى أن الناقلة ستس����تمر في تقدمي 
عروضها اجلبارة خالل الشهور املقبلة خاصة في موسم احلج 

وعيد األضحى.

هذا وقد بدأت »طيران اجلزيرة« رحالتها املباشرة الى العاصمة 
االماراتية أبوظبي بداية الشهر اجلاري وبواقع رحلتني يوميا 
وذل����ك في اطار خطتها االس����تراتيجية في التوس����ع الى اكثر 
احملطات استقطابا للمسافرين عموما ورجال األعمال خاصة، 
الس����يما ان ابوظبي حتتل مكانة خاصة ومهمة في ظل التطور 
امللحوظ فيها على مس����توى األعمال وكذلك وضعها السياسي 

املتميز في املنطقة.
جتدر االشارة الى أن ش����ركة طيران اجلزيرة تشغل حاليا 
6 رحالت مباش����رة أسبوعيا إلى دبي، املدينة الثانية في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وأصبحت أول شركة طيران منخفضة 
التكاليف تشغل رحالت مباشرة إلى العاصمة االماراتية ابوظبي 

بعد تدشني رحالتها املنتظمة بداية أكتوبر اجلاري.
اجلدير ذكره أيضا أن شركة طيران اجلزيرة تشغل أسطوال 
مؤلف����ا من 10 طائرات جديدة من طراز إيرباص 320A، وتقصد 
28 وجهة في 15 بلدا )الكويت، اإلمارات، لبنان، البحرين، مصر، 
الهند، سورية، قطر، قبرص، اليمن، عمان، تركيا، اململكة العربية 

السعودية، األردن، وإيران(.

قدمت عرضًا لمدة 72 ساعة خالل األسبوع الماضي إلى عدد من المدن الخليجية بـ 8 دنانير 

»طيران الخليج« تهبط في القاهرة بـ 80 دينارًا 
تحط في عمان وبيروت ودمشق بـ 50 دينارًا

طيران اخلليج تطلق عروضها السعرية املتميزة الى القاهرة

إنفلونزا اخلنازير تصيب قطاع السياحة احمللي بالزكام 

قالت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر ان طيران اخلليج أطلقت
عرضها السعري على حجوزاتها انطالقا من مطار الكويت الدولي إلى عدد 
من الدول العربية بأسعار تنافسية جديدة بعد مرور فصول الصيف ورمضان 

التي انخفضت فيها رحالت السفر بشكل كبير الى هذه الوجهات.
وأوضح���ت املصادر أن عروض طيران اخللي���ج عادت من جديد لتثبت 
الناقلة التابعة رس���ميا ململكة البحرين انها م���ن الناقالت اخلليجية التي 
يحسب لها حس���اب في قطاع الطيران، موضحة أن الناقلة أطلقت عرضها 
السعري الى القاهرة ب� 80 دينارا وكذلك الى كل من عمان وبيروت ودمشق 

ب� 50 دينارا.
من جهة أخرى قالت شركة طيران اخلليج على لسان رئيسها التنفيذي 
س���امر املجالي ان مبيعات التذاكر وإيرادات الش���ركة قد هبطت منذ مطلع 
العام احلالي مدفوعة بتقلبات سوق السفر واألوضاع االقتصادية والصحية 
في العالم وهبوط أس���عار التذاكر. وأشار املجالي إلى أن الشركة تعالج هذا 
املوضوع عبر عدد من اخليارات بتعديل بعض اخلطوط من الوجهات األقل 
إقباال إلى الوجهات املرغوبة أكثر، لكنه عاد ليؤكد أن بعض الظروف احمليطة 

بالسوق عموما ستكون خارجة عن سيطرة الشركة.

»ناس« تحلق من الكويت إلى الرياض بـ 19 دينارًا
قالت مصادر في مكاتب السياحة والسفر

ان شركة طيران ناس السعودية قدمت 
عرضا س���عريا متميزا انطالقا من مطار 
الكويت الدولي إلى الرياض وجدة ابتداء 

من 19 دينارا.
وذكرت ال�مصادر انه م��نذ تدش�����ي�ن 
رحالت الش���ركة بني الكوي���ت وجدة في 
مايو املاض���ي بواقع رحلتني أس���بوعيا 
ال�تزمت الشركة بتقدمي عروض حصرية 
لعمالئها في الكويت من خالل ع�قد شراكة 
بين� ش���ركة »ناس« مع »م�باشر« لتق�دمي 
خدماتها للم�س���اف�رين م���ن الك�ويت إلى 

الس�عودية.
واشارت املصادر الى أن الناقلة منخفضة 
التكاليف ستس���تمر في تقدمي عروضها 

احلصرية خاصة مع قدوم موس���م احلج 
وعطلة عيد االضحي، مشيرة الى أن الشركة 
س���تعلن عن هذه العروض خالل الفترة 
املقبلة وذلك بعد حتقيقها نس���بة عالية 
في احلجوزات خالل موسم العمرة املاضي 

وعيد الفطر.
بال�ذك�ر أن طي���ران »ناس«  اجلدي���ر 
انط�لقت في 17 فبراير عام 2007 ومتكنت 
من خدمة 20 وجهة داخلية ودولية بواقع 
300 رحلة أسبوعيا، هذا فضال عن إعالن 
الشركة بشكل مستمر عن إضافة وجهات 
دولية جدي���دة لقائمة الرحالت، ما أعطى 
الشركة األسبقية من حيث امتالك أحدث 
طائرات احدثها عمرا على مستوى الشرق 

األوسط.

بعد تدشين رحالتها األولى إلى مطار الكويت في مايو الماضي

»األزمة« وتفشي »إنفلونزا الخنازير« يصفعان السياحة المحلية
وقع موس����م الس����ياحة س����واء

الم��حل���ي أو العالمي بين مطرقة 
األزمة المالية العالمية وسندان تفشي 
إنفلونزا الخنازير »H1N1« وعلى أثره 
تلقى الموس���م الصيفي صفعة قوية 
من تراجع الحجوزات بنسب تتعدى 
ال� 75% خالل فصول الصيف وش���هر 

رمضان.
ومن الواضح أن االقتصاد العالمي 
س���يبدأ تحمل الع�بء األكبر لتفشي 
المرض خاصة مع دخول فصول الشتاء 
في المنطقة، حيث تقدر الخسائر في 
س���يناريوهات متعددة بان الوباء قد 
يكلف االقتصاد العالمي نحو 360 مليار 
دوالر وقد يصل في س���يناريو فائق 
الخطورة الى 4 تريليونات دوالر في 
غضون سنة من تفشي المرض، وبالطبع 
فإن هذا لي��س بالخبر لالقتصاد العالمي 
الذي يسعى الى الخروج من االنكماش 
االقتصادي الشديد الذي سببته األزمة 

المالية. 

متخصصون في قطاع الس���ياحة 
المحلي قالوا ل� »األنباء« ان التخوف 
من تأثير الوباء سيكون خالل الفترة 
المقبلة خاصة مع قدوم شهور الشتاء 
وتحول المرض الى هاجس كبير قد 
يحول قطاع السياحة في المنطقة الى 

الشلل التام.
وأوضحوا أن األثر المباشر للمرض 
الذي يخش���ى تحوله إل���ى وباء دفع 
الرحالت وشركات السياحة  منظمي 
إلى اتخاذ الحيطة في تنظيم الرحالت 
السياحية إلى المناطق الموبوءة، حيث 
قررت الش���ركات تجميد رحالتها إلى 
المكسيك ووفرت برامج سياحية بديلة 
لتطغي الس���ياحة البينية بين الدول 

العربية.
وأشاروا الى ان االتحاد الدولي للنقل 
الجوي »االياتا« قال ان عام 2009 سيكون 
عاما صعبا على شركات الطيران وكان 
توقع انخفاض إيرادات القطاع ب� %12 
قبل اندالع واكتشاف المرض، ما يؤشر 

إلى مزيد من الخسائر، موضحين أن 
الهواج�س المتعلقة بتأثير انتش���ار 
المرض وتح�وله إلى وباء عالمي تأتي 
في ظل تناقص حاد في أعداد السياح 
القادمي���ن إلى المنطقة خصوصا إلى 
اإلمارات العربية المتحدة التي تعتمد 
بشكل كبير على السياحة حيث تشكل 
السياحة 20% تقريبا من الناتج المحلي 

إلمارة دبي.
اكبر  المدير اإلقليمي ألحد  وذهب 
الكويت  العاملة في  الطيران  شركات 
الذي فضل عدم ذكر اس���مه أن نسبة 
حجوزات الحج لهذا العام ستنخفض 
بنسبة 75% بس���بب تفشي إنفلونزا 
الخنازير »H1N1«، موضحا أن نسبة 
التأثر في الحج���وزات خالل فصول 
الصيف ورمضان ش���هدت انخفاضا 
بنسبة 40% مقارنة مع العام الماضي، 
متوقعا أن تزداد هذه النس���بة خالل 
المقبلة لتصل الى  القليلة  الش���هور 

.%60

القل�يلة  الش�����هور  وأوض���ح أن 
المق��بل���ة هي التي س���تحدد مصير 
ش�ركات الطيران في ظل تفشي المرض 
وعدم انحس���اره محليا، م�شير ال�ى 
أن اس�ت�مرار انت��شار وباء »إنفلونزا 
الطيران  الخنازير« س���ي��كبد قطاع 

خسائر قاسية.
واضاف إن وقف الرحالت الجوية 
بين وجهة وأخرى سيؤثر على قطاعات 
عريضة في االقتصاد، إضافة إلى أنه 
التجاري  التبادل  سيؤثر على حركة 
بين الدول، إذ إن 35% من قيمة التجارة 

العالمية تنتقل جوا«.
تج�در االش�����ارة الى أن ش���ركات 
الطي���ران تمر حالي���ا بأزمة حقيقية 
النقل الجوي  وانخفاض في حرك���ة 
المالية  واإلي���رادات نتيجة لألزم���ة 
العالمي���ة الت���ي أثرت ف���ي مختلف 
القطاعات االقتصادية، بما فيها قطاع 
الطيران الذي يعاني من انخفاض في 

الطلب على خدماته. 

»اجلزيـرة« حتط فـي مطار 
 األقصـر ودمشـق وعمـان
بــ 4 دنانيـر خاليـة مـن 

الضرائب 

تذكرة الذهاب 
األقصر  مطار  إلى 
في حـدود 19 
دينـارا شاملة 
الـضـرائــب


