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آل مكتوم: »طيران اإلمارات« ماضية في إستراتيجيتها
دبي: حققت »طيران اإلمارات«، أرباحا 
صافية قدرها 752 مليون درهم )205 
ماليني دوالر( عن األشهر الستة األولى 
من السنة املالية احلالية 2009/ 2010، 
املنتهية في 30 سبتمبر املاضي. ويشكل 
ذلك منوا بنسبة 165% مقارنة باألرباح 
الصافية خالل النصف األول من السنة 
املالية املاضية التي بلغت 284 مليون 

درهم )77 مليون دوالر(.
وتقدر مساهمات »طيران اإلمارات« 
املباش���رة في اقتصاد دول���ة اإلمارات 
الفترة  العربي���ة املتحدة خالل ه���ذه 
بنحو 10 مليارات درهم، في حني تصل 
املساهمات غير املباشرة إلى 14 مليار 
درهم. ونقلت »طيران اإلمارات« خالل 
النصف األول للسنة املالية احلالية أكثر 
من 13 مليون راكب وما يزيد عن 700 ألف 
طن من الشحن، كما ساعدت الشركات 
األخرى التي تعمل عبر مطار دبي الدولي 

على تنمية عملياتها وعائداتها.
وش���كلت »طيران اإلمارات« داعما 
ومحفزا لصناعة الطيران والس���ياحة 
من خالل اس���تمرارها في 
توسيع أسطولها 

وعملياتها وش���بكة 
خطوطه���ا، حي���ث 
تس���لمت 8 طائرات 
جدي���دة وأطلق���ت 
خدم���ات جديدة إلى 
محطتني وزادت عدد 
رحالته���ا املنتظمة 
إل���ى الكثي���ر م���ن 
احملطات عبر شبكة 
خطوطها، وواصلت 
برامجه���ا لتزوي���د 
بأحدث  أس���طولها 
االتصاالت  برام���ج 
اجلوي  والترفي���ة 

واالستثمار في تدريب وتطوير موظفيها 
األكفاء الذين يزيد عددهم عن 29 ألفا. 
واستثمرت »طيران اإلمارات« باإلضافة 
إلى ذلك أكثر من 40 مليون درهم إلطالق 
حملتني رئيسيتني لترويج السفر إلى 
دبي وعبرها، األولى »اكتشفوا املزيد في 
دبي« التي امتدت من أبريل إلى يونيو 
وقامت بها بالتعاون مع شركاء آخرين 
في الصناعة، واستضافت خاللها أكثر 
م���ن 2000 من ممثلي صناعة الس���فر 
ووس���ائل اإلعالم العاملية الرئيس���ية 
لالطالع على أحدث مرافق اجلذب 
السياحي في دبي، والثانية 
حملة »تعرفوا على 
دبي« التي 

أكبر استثمار  مثلت 
لطيران اإلمارات في 
حملة إعالنية عاملية 
واح���دة إلبراز تفرد 
ومتيز دبي من خالل 

شعبها وساكنيها.
الرئيس  وق���ال 
الرئي���س  األعل���ى 
التنفي���ذي لطيران 
اإلمارات واملجموعة 
الش���يخ أحم���د بن 
آل مكتوم:  س���عيد 
»واصل���ت طي���ران 
اإلمارات التركيز على 
إستراتيجيتها املستقبلية على الرغم من 
تباطؤ االقتص���اد العاملي، كما واصلنا 
االس���تثمار في توس���يع أسطولنا من 
الطائرات احلديثة ذات الكفاءة البيئية 
العالية وفي تعزيز ش���بكة خطوطنا 
البنية األساس���ية  العاملي���ة وتدعيم 

لعملياتنا املتنامية«.
وأضاف: »شكلت األشهر التي تلت 
اندالع األزمة االقتصادية العاملية اختبارا 
حقيقيا ملدى جديتنا وعزميتنا، وعلى 
الناقالت األخ���رى، فإن طيران  عكس 
اإلمارات لم تلجأ إلى تقليص منتجاتها 
وخدماته���ا، وواصل���ت ب���دال من ذلك 
االس���تثمار في تطويرها، كما اعتمدت 
على مواردها البشرية في تطوير وسائل 
ومناهج عمل مبتكرة لضبط التكاليف 

وحتسني اإلنتاجية والكفاءة 
حتقي���ق  و

االس���تخدام الرش���يد للموارد املتاحة 
ووضع اس���تراتيجيات جديدة إلدارة 
العمليات. وقد شكل أداؤنا خالل النصف 
األول من السنة املالية اجلارية شهادة 
على صالبة األسس التي نعمل وفقها 
واملرونة الت���ي نتمتع بها للتكيف مع 
األوضاع الصعبة التي يشهدها االقتصاد 
العاملي«. وواصلت طيران اإلمارات خالل 
النصف األول من السنة املالية اجلارية 
2009/ 2010 حتقيق منو قوي في أعمالها، 
سواء من حيث السعة املتاحة أو حركة 
الركاب والش���حن مقارنة بذات الفترة 
من الس���نة املاضية، وه���و أداء خالف 
متاما اجتاهات صناعة الطيران. وتقاس 
السعة بالعائد الكيلومتري على املقعد 
PRKM الذي سجل منوا بنسبة 22%، في 
حني تقاس حركة نقل الركاب بالعائد 
الكيلومتري على الراكب PRKM الذي 
ارتفع بنسبة 21% واستمرت مالءة املقاعد 
عند مستوياتها العالية بنسبة %77.5 
بانخفاض طفيف عن األشهر الستة األولى 
من السنة املاضية حيث كانت النسبة 
78.3%. أما حجم الشحن فقد حافظ على 

مستواه في السنة املاضية.
وسجل إجمالي العائدات 19.8 مليار 
درهم )5.4 ملي���ارات دوالر( متراجعا 
بنسبة 13% عن املستوى القياسي الذي 
بلغه العام املاضي وقدره 22.9 مليار درهم 
)6.2 مليارات دوالر(، األمر الذي يعكس 
مستويات أدنى حلصيلة 
الركاب والشحن. إال أن 
اإلنفاق اإلجمالي الذي 
بلغ 19 ملي���ار درهم 
)5.2 ملي���ارات دوالر( 
جاء أدنى بنس���بة %15.8 
عنه في العام املاضي حيث 
كان 22.6 ملي���ار درهم )6.1 
مليارات دوالر(، وقد حتقق ذلك 
بفضل إج���راءات ضبط اإلنفاق 

وانخفاض أسعار الوقود.

205 ماليين دوالر أرباحها عن النصف األول

الفهد لـ »األنباء«: مفاوضات مع قطر وعمان لضمهما
إلى اتفاقية التعاون بين اتحادات السفر الخليجية

كش����ف رئيس احتاد 
السياحة والسفر  مكاتب 
عبداللطي����ف الفه����د في 
ل� »األنباء« عن  تصريح 
مفاوضات يجريها االحتاد 
مع نظرائه في دول اخلليج 
العربي الستكمال اتفاقية 
التع����اون ب����ني احتادات 
الس����ياحة والس����فر في 
الت����ي مت  دول اخللي����ج 
ف����ي 16 يونيو  توقيعها 
املاضي، والتي ضمت كال 
من االحتادات في أبوظبي 
والشارقة ودبي والبحرين 

والكويت، مشيرا الى ان املفاوضات احلالية تشمل 
كال من قطر وعمان لضمهما الى هذه االتفاقية.

وقال الفهد ان الهدف الرئيسي من هذه االتفاقية 
تعزيز التع����اون بني ال����دول اخلليجية في مجال 
الس����ياحة والسفر من خالل تشكيل جلان اخلليج 
الوطنية للس����فر والس����ياحة ليكون مبنزلة نواة 
حقيقية النطالقة احتاد سياحة وسفر عربي الذي 
من املخطط ان يضم في املس����تقبل القريب جميع 
دول اخلليج العرب����ي، باإلضافة الى كل من لبنان 

واألردن وسورية ومصر.
ولم يستبعد الفهد ان تتوسع االتفاقية لتضم دوال 
شرق أوسطية أخرى، مشيرا الى ان أهم الصعوبات 
التي تعترض املفاوضات هي التنظيمات املختلفة 
ملكاتب السياحة في الدول األخرى، فبعض الدول 
حتوي هيئة س����ياحة ودول أخرى حتوي وزارة 

سياحة ودول أخرى لها تنظيمات مختلفة.
اما بالنسبة لوضع مكاتب السياحة والسفر في 
السوق احمللي والتحديات اجلمة التي يواجهها، فأكد 
الفهد وجود إغالقات عديدة ملكاتب السياحة والسفر 
في الس����وق احمللي بس����بب األزمة املالية العاملية 
وإنفلونزا اخلنازير، مؤكدا ان الس����بب الرئيسي 
لهذه االغالقات هو احلجوزات عبر مواقع االنترنت 
اخلاصة بشركات الطيران، السيما ان شركات الطيران 
اصبحت تقدم على مواقعها االلكترونية أسعارا أقل 
ب� 60% عن حجوزاتها عبر مكاتب السفر، األمر الذي 
دفع العديد من املكاتب الى االغالق، دون ان يعطي 

احصائية عن عدد هذه املكاتب التي أغلقت.
وأوضح الفهد ان إلغاء تراخيص مكاتب السياحة 
والس����فر يحتاج الى بعض الوقت الرتباطه بأكثر 
من جهة رسمية كوزارة التجارة والصناعة واإلدارة 

املدني  العامة للطي����ران 
مما يجعل األشهر القليلة 
القادم����ة هي الفيصل في 

عدد هذه املكاتب.
الفهد شركات  وناشد 
الطي����ران العامل����ة ف����ي 
الس����وق احملل����ي تقدمي 
الدعم ملكاتب الس����فر من 
خالل جعل الفروقات في 
الورقية  التذاكر  أس����عار 
محدودا  وااللكتروني����ة 
ج����دا وأال تصل الى %60 
األمر الذي يجعل املكاتب 
تواصل أعمالها، الفتا الى 
ان األمر ال يقتصر على شركات الطيران فقط، بل 
على الفنادق واملنتجعات التي تقدم العروض نفسها 

على مواقعها اإللكترونية.
اما بالنسبة لسيطرة مكاتب السفر الكبيرة على 
سوق السياحة ودورها في اغالقات املكاتب الصغيرة 
فقال الفهد ان مكاتب السياحة والسفر تتمتع بأنظمة 
حجوزات وعقود مع شركات كبيرة وعاملية، األمر 
الذي جعل تأثير احلج����وزات االلكترونية عليها 
أخف اال انها لم تساهم بأي صورة من الصور في 

دفع املكاتب الصغيرة الى االغالق.
اما فيما يخص املجلة الدورية التي باشر االحتاد 
في إصدارها فكشف الفهد ان االحتاد لم يصدر إال 
عددين من املجلة، وذلك للعديد من األسباب أهمها 
الس����بب املالي، مش����يرا الى ان االحتاد يبحث عن 

ممولني جدد لتعود املجلة وتباشر اصداراتها.

على أن تتوسع االتفاقية وتصبح عربية وتنتقل إلى »األوسطية«

عبداللطيف الفهد

الطيران المدني: ارتفاع المعدل األسبوعي 
للرحالت التجارية إلى 1408 رحالت 

أسبوعياً بنهاية سبتمبر الماضي
قالت اإلدارة العامة للطيران 
املدني أمس ان العمل بجدول 
الش���توي ملطار  التش���غيل 
الكوي���ت الدولي ب���دأ في 25 
أكتوبر املاضي ويستمر حتى 

27 مارس 2010.
اإلدارة في بيان  وتوقعت 
صحافي ان يش���هد املوس���م 

الشتوي تطورا كبيرا في احلركة مع استمرارها 
في تطبيق حزمة من السياس���ات التحررية في 
قطاع النقل اجلوي بالكويت والتي انعكس���ت 

بشكل ايجابي بارز في الشهور املاضية.

األجواء المفتوحة

وأشارت إلى ان سياسة األجواء املفتوحة التي 
اتبعتها ساعدت على استقطاب املزيد من شركات 
الطيران غير »الكويتية« وتوس���يع تشغيلها، 
في حني قامت ش���ركات الطيران الوطنية التي 
اس���تفادت ايضا من أجواء املنافس���ة االيجابية 
بتوسيع تشغيلها وحتسني منتجها ليلبي حاجة 

السوق احمللي على مختلف املستويات.
وأوضحت ان أرقام احلركة في األشهر األخيرة 
ش���هدت طفرة كبيرة في احلرك���ة حيث ارتفع 
املعدل األس���بوعي للرحالت التجارية من 1176 
رحلة أسبوعيا في بداية العام اجلاري إلى 1408 
رحالت أسبوعيا بحلول نهاية سبتمبر املاضي 

بنمو قارب %20.

المعدل األسيوعي

وأفادت بأن املعدل األسبوعي حلركة الركاب 
ارتفع خ���الل نفس الفترة م���ن 138.208 ركاب 
اسبوعيا الى 150.786 راكبا اسبوعيا بنمو زاد 
عن 9% الى جانب ارتفاع حجم الشحن اجلوي 
من 3444 طنا اسبوعيا الى 3670 طنا اسبوعيا 

بنمو قارب %7.
وتوقعت ان يتواصل هذا االجتاه التصاعدي 
للحركة خالل املوسم الشتوي اجلديد السيما مع 
عطلة الوقوف بعرفة وعيد األضحى املبارك في 
أواخر الشهر اجلاري وعطلة رأس السنة الهجرية 
في منتصف ديسمبر املقبل وعطلة رأس السنة 
امليالدية في أوائل يناير وعطلة نصف الس���نة 
الدراسية في شهري يناير وفبراير وعطل العيد 
الوطني وعيد التحرير واملولد النبوي الشريف 

في نهاية فبراير وبداية مارس 2010.

التطورات الجديدة

واس���تعرضت اإلدارة أهم التط���ورات التي 
اعتمدها الطيران املدني على رحالت ش���ركات 
الطيران املختلفة للموس���م الش���توي حيث ان 
الكويتية ستشهد  مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
بعض التغييرات على جدولها السيما مع افتتاحها 

تشغيل جديد الى تشيتاغونغ )بنغالديش( بواقع 
رحلتني اسبوعيا وزيادة رحلتني اسبوعيا الى 
ومن القاهرة ليصبح التشغيل بواقع 13 رحلة 

اسبوعيا.

الرحالت الكويتية

واضاف���ت ان »الكويتي���ة« زادت رحالته���ا 
األسبوعية الى ومن االسكندرية ليصبح التشغيل 
بواقع خمس رحالت اسبوعيا وزيادة رحلة واحدة 
اس���بوعيا الى ومن الرياض ليصبح التشغيل 
بواقع ثماني رحالت اسبوعيا الى جانب زيادة 

رحالتها الى روما وكواالملبور وجاكرتا.
وأش���ارت اإلدارة إل���ى ان »الكويتية« كبرت 
حجم الطائ���رة املس���تخدمة لرحالتها الى دبي 
وبيروت ودمشق واس���الم اباد والهور وشرم 

الشيخ واألقصر.

طيران الجزيرة

وحول شركة طيران اجلزيرة أوضحت اإلدارة 
انها مع تسلم »اجلزيرة« طائرات جديدة وتوسيع 
تشغيلها ستقوم بتقدمي ستة قطاعات جديدة وهي 
ابوظبي بواقع رحلتني اس���بوعيا وحلب بواقع 
خمس رحالت اس���بوعيا واصفهان بواقع ثالث 
رحالت اسبوعيا وش���يراز بواقع ثالث رحالت 

اسبوعيا والغردقة بواقع رحلتني اسبوعيا.
وأفادت بأن »اجلزي���رة« زادت رحالتها الى 
دبي بواقع 14 رحلة مغادرة ورحلة واحدة قادمة 
ال���ى ومن دبي عن طري���ق البحرين وبالعكس 
ليصبح التش���غيل بواقع ث���الث رحالت يوميا 
وزيادة رحالتها بواقع ثماني رحالت اسبوعيا 
إلى ومن الدوحة وزيادة رحالتها ايضا إلى كل من 
اسيوط واالسكندرية ودمشق واالقصر وصنعاء 
وبيروت وعمان وجدة ودير الزور وشرم الشيخ 

ومشهد ومومباي وطهران.

الخطوط الوطنية

وعن شركة اخلطوط اجلوية الوطنية أشارت 
اإلدارة إلى انها مع تس���لم الش���ركة املزيد من 
الطائرات ستوسع تشغيلها في اجلدول الشتوي 
الى أربعة قطاعات جديدة هي جدة بواقع رحلة 
واحدة يوميا ودمشق بواقع رحلة واحدة يوميا 
وعمان بواقع خمس رحالت اس���بوعيا وشرم 

الشيخ بواقع رحلتني اسبوعيا.

العمل بجدول التشغيل الشتوي لمطار الكويت بدأ في 25 أكتوبر الماضي
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Directorate General of Civil Aviation
التذكرة اإللكترونية 
القشة التي أغلقت 
مكاتب السفر
في الكويت بعد 
األزمة المالية 
وإنفلونزا الخنازير

نناشد شركات 
الطيران جعل

الفروق في أسعار 
التذاكر الورقية 

واإللكترونية محدودة 
وال تصل إلى %60

النومان: 12 مليار دوالر
إنفاق الخليجيين على رحالتهم الخارجية

قال مدير عام هيئة اإلنماء 
التجاري والس���ياحي بإمارة 
الشارقة محمد النومان ان دول 
جنوب شرق آسيا تشكل مقصدا 
مهم���ا للس���ياح الخليجيين 
وف���ي مقدمته���م اإلماراتيون 
والس���عوديون والقطريون 
والكويتيون، ويساهم هؤالء 
السياح بش���كل ملحوظ في 
نمو القطاع السياحي في هذه 
الدول وعلى رأس���ها ماليزيا 

وسنغافورة وتايلند. 
وأوضح النومان ان السياحة 
العالجية التي تشتهر بها هذه 

الدول تعد أحد أبرز العوامل الجاذبة للسياح 
الخليجيي���ن الذين ينفقون س���نويا أكثر من 
12 ملي���ار دوالر على رحالته���م الخارجية من 
الس���ياحة بهدف العالج واالستجمام  ضمنها 
واكتساب الرشاقة، وهو ما يطلق عليه »السياحة 
العالجية«، وذلك بحس���ب إحصائيات منظمة 

السياحة العالمية. 
ولالستفادة من تجارب هذه الدول ف��ي تنمية 
القطاعات الس���ياحية ورغبة منها ف��ي خلق 
أواص�����ر التعاون معها، تق���وم هيئة اإلنم��اء 
التجاري والسياح��ي بإم��ارة الشارقة بالبحث 
ع��ن كل الس���بل الممكن�����ة لتطوي��ر قطاعها 
الس���ياحي والبنية التحتية لإلم���ارة به��دف 
اجت��ذاب المزي��د من ال���زوار إليها للتع��رف 
عل��ى بيئته�����ا الثقافي��ة والتراثية وأجوائها 
العائلية التي تفتقره�����ا العديد من المناطق 

السياحية ف��ي العال��م.
واش���ار الى ان الهيئة تسعى إلى استقطاب 
االفكار الحديثة في عالم السياحة من أجل تعزيز 
السياحة بشكل عام والس���ياحة البينية بين 
اإلمارة ودول مجلس التعاون بش���كل خاص، 
من خالل االطالع على التجارب العالمية الرائدة 

الدولية  وتكثيف مشاركاتها 
ف���ي المع���ارض والملتقيات 
السياحية والتي كان أحدثها 
مع���رض بورصة الس���ياحة 
العالمية )آي تي بي آس���يا( 
الذي أقيم في مركز س���ونتك 
الدولي للمعارض والمؤتمرات 
ف���ي س���نغافورة، وتنظي���م 
مجموع���ة م���ن ورش العمل 
المشتركة مع هيئة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم 
السنغافورية وهيئة الفنادق 
السنغافورية وذلك بهدف البدء 
في القيام بندوات عمل مشتركة 
بين مؤسسات السياحة والفندقة السنغافورية 

ومثيالتها في إمارة الشارقة.
وحول أداء القطاع الس���ياحي في اإلمارة، 
أكد النومان أن مؤشرات أداء اشغال المنشآت 
الفندقية في اإلمارة قد بدأت باالرتداد صعودا 
بعد موجة من الهبوط تأثرا باألزمة االقتصادية 
العالمية تمهيدا لبدء دورة س���ياحية جديدة 
متجاوزة بذلك العقبة الكبرى من انعكاسات أزمة 
االئتمان التي ألمت بالنظام المالي العالمي منذ 
منتصف العام 2008، واستقبلت الربع األخير 
من العام الحالي متوجهة نحو تحقيق مكاسب 
مرموقة اسهمت في رفع معدالت النمو، لتقترب 
بشكل متسارع من تعويض ما ترتب عليها من 

كساد دولي عام.
وأضاف النومان خ���الل اللقاء: »إننا نتابع 
أداء المنش���آت الفندقية ف���ي اإلمارة عن كثب 
ونستطيع ان نعلن أننا قد تجاوزنا مستويات 
االنخفاض التي شهدتها هذه المنشآت منذ أواخر 
العام الماضي 2008، إذ بات مؤشر اشغال فنادق 
الش���ارقة يصل الى معدالت 75% وهي نسبة 
تقارب ما كان عليه خالل نفس الفترة من العام 

الماضي«.

ضرورة االستفادة من الدول المتقدمة في السياحة العالجية

محمد النومان 

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

»الجزيرة« تتسلّم طائراتها الـ 11 في يناير المقبل
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان »طيران 
اجلزيرة« ستتس����لم طائرة جديدة في شهر 
يناير املقبل ليصبح عدد الطائرات التي متلكها 

الشركة 11 طائرة.
وأضافت املصادر ان الطائرة اجلديدة من 
طراز ايرباص 320 الفتة الى ان تسلم الطائرة 
اجلديدة سيواكبه إعالن الناقلة عن محطات 
جديدة دون ان تكشف عن املزيد من التفاصيل 

في هذا املوضوع.

إعداد: فواز كرامي

أول رحلة لطائرة الشحن إيرباص »إف إيه 330«
باريس � د.ب.أ: احتفلت شركة ايرباص األوروبية 
لصناعة الطائرات ام���س األول بانطالق أول رحلة 
مسافات طويلة لطائرات الشحن اجلديدة من طراز 
»إف إيه 330« والتي دخلت بها ايرباص مجال املنافسة 
مع بوينغ. وبثت ايرباص انطالق الرحلة عبر شبكة 
اإلنترنت وس���ط توقعات بأن يبلغ الطلب العاملي 
على هذه الطائرة خالل العشرين عاما املقبلة نحو 

3000 طائرة. وميكن لطائرة الشحن اجلديدة حمل 
أوزان حتى 64 طنا على مس���افات تصل إلى 7400 
كلم وتزيد قدرة الطائرة على حموالت أكثر ثقال مع 
املسافات القصيرة. اجلدير بالذكر أن نحو 9 جهات 
طلبت احلصول على 67 طائرة من هذا النوع الذي 
مت انتاجه على نفس ط���راز طائرة الركاب إيه 330 

املستخدمة منذ 11 عاما.


