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»لوفتهانزا« إلى أميركا الشمالية ابتداء من 145 دينارًا خالية من الضرائب

عرضت اخلط���وط اجلوي���ة األملانية 
)لوفتهان���زا( عرضا موحدا على رحالتها 
املنطلق���ة من مطار الكوي���ت الدولي إلى 
األراض���ي اجلديدة ف���ي الواليات املتحدة 
األميركية وكندا ابتداء من 145 دينارا على 
الفئة السياحية خالية من الضرائب بحسب 
وكاالت السياحة والسفر في الكويت، كما 

قدمت الناقل���ة االملانية مقاعدها على فئة 
رجال االعمال ابتداء من 657 دينارا خالية 
من الضرائب. وأضافت املصادر ان عرض 
لوفتهانزا على كندا بسعر موحد استثنى 
محطتني حي���ث قدمت الناقلة أس���عارها 
املخفضة عل���ى كالغاري وفانكوفر ابتداء 

من 195 دينارا خالية من الضرائب.

»بريتيش إيروايز« تحط في هيثرو 
ابتداء من 149 دينارًا مع الضرائب

كش���فت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة 
والس���فر عن عرض قدمته اخلطوط البريطانية 
)بريتيش ايروايز( على لندن ش���امل للضرائب 
على الفئتني السياحية وفئة وورلد ترافيل بلس، 
مشيرة إلى أن العديد من الناقالت األوروبية تنظر 
إلى فترة األعياد القادمة كفترة أساسية لتحريك 
الس���وق وزيادة الطلب على احلجوزات السيما 
بالنسبة للشركات األوروبية التي كانت من اشد 

الشركات التي عانت من األزمة االقتصادية.
وبينت املصادر أن س���كونا تش���هده الناقلة 
البريطاني���ة خالل الفت���رة احلالية رغم طرحها 
للع���رض احلالي وذلك بس���بب حتضير الناقلة 
ملوس���م األعياد »عيد امليالد وعيد رأس الس���نة 
امليالدية« إضافة إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها 
الناقلة بعد عملية االندماج مع اخلطوط اجلوية 
االسبانية )ايبيريا(، مشيرا إلى أن العرض احلالي 
للناقلة ش���مل محطة واحدة وهي مطار هيثرو 
ف���ي لندن، حيث قدمت الناقلة مقاعدها الى لندن 
ابتداء من 149 دينارا شاملة للضرائب على الفئة 
الس���ياحية فيما قدمت املقاعد الرحلة ذاتها على 

فئة »وورلد ترافيل بلس« ابتداءا من 334 دينارا 
شاملة للضرائب.

يذك���ر ان كال من ش���ركة اخلط���وط اجلوية 
البريطانية )بريتيش ايرويز( واخلطوط اجلوية 
اإلس���بانية )إيبيريا( أعلنتا عن توقيعهما اتفاقا 
أوليا ميهد الطريق نحو اندماج الش���ركتني قبل 
نهاية العام املقبل، مما يجعلها ثالث أكبر شركة 

طيران في العالم. 
وهذه الصفقة قد تعود بأرباح تصل إلى 400 
مليون يورو سنويا حيث تعتمد الشركة اجلديدة 
التي تتخذ من لندن مقرا لها على أسطول مكون 
م���ن 419 طائرة لنقل حوالي 61 مليون مس���افر 

سنويا. 
ومبوجب هذا االتفاق سيس���تحوذ مساهمو 
الشركة البريطانية على 55% من الشركة اجلديدة 
مقابل45% لإلس���بان. ويأتي هذا االتفاق في ظل 
صعوبات مالية تواجهها شركة إيبيريا التي شهدت 
قبل عدة أيام إضراب���ا للمطالبة برفع األجور ما 
أدى إلى ش���ل حركة املالح���ة اجلوية في بعض 

املطارت اإلسبانية.

طائرات »بريتيش ايروايز« تتحضر ملوسم األعياد

مكتب مصر للطيران في املرقاب

غالبية المسافرين توجهوا إلى دبي والبحرين والقاهرة وبيروت ودمشق 

عطية لـ »األنباء«: مصر للطيران سّيرت رحلتين 
إضافيتين محجوزتين  بالكامل قبيل عيد األضحى 

اإلضافيتني اللتني انطلقتا أمس 
األول كانتا محجوزتني بشكل 
كامل مشيرا الى وجود انخفاض 
في عدد املسافرين خالل العام 
احلالي مقارنة باالعوام السابقة 
خالل فترة العيد وعازيا االسباب 
بالدرجة األولى إلى األزمة املالية 
العاملية رغم العروض السعرية 

التي قدمتها الناقلة.
مصادر في وكاالت السياحة 
والس����فر بين����ت ان احملطات 
املرغوبة للسائحني خالل فترة 
عيد االضحى احلالي كانت دبي 
والبحري����ن والقاهرة وبيروت 
ودمشق مبينة ان القاعدة العامة 
مازالت سائدة »اجازة قصيرة 

محطة قريبة«.

عاملني في القطاع العام والذين 
تتجاوز نس����بتهم ال� 90% مما 
جعل عطلة عيد األضحى احلالية 
ال تختلف كثيرا عن سابقاتها من 

ناحية السائحني الكويتيني.
وفي هذا الصدد كشف املدير 
اإلقليمي ل� »مص����ر للطيران« 
فتح����ي عطي����ة ف����ي تصريح 
الناقلة  ل�»األنباء« عن تسيير 
التابعة جلمهورية مصر العربية 
رحلتني إضافيتني ملواجهة الطلب 
املتزايد خالل فترة العيد وذلك 
العاملني في  للرعايا املصريني 
الكويت إضافة إلى الس����ائحني 
الكويتيني الراغبني بقضاء عيد 

األضحى في مصر.
وب����ني عطي����ة أن الرحلتني 

إلى عدم تأثر السائح الكويتي 
بتداعيات األزمة املالية العاملية 
كون معظم السائحني الكويتيني 

سواء كان بسبب األزمة املالية 
العاملي����ة أو بس����بب انفلونزا 
اخلنازير مما س����اهم في زيادة 
عامل إش����غال املقاعد في هذه 

الشركات.
ومحليا واصلت ش����ركات 
الطيران العاملة من مطار الكويت 
الدولي تقدمي العروض السعرية 
ملواجهة موسم التشغيل املنخفض 
الذي يعصف بشركات الطيران 
إضافة إلى األسباب السابقة رغم 
أن مطار الكويت الدولي واصل 
حتقيق زيادة في حركة الركاب 
والطائرات والشحن اجلوي خالل 
شهر أكتوبر املاضي مدفوعا بحب 
اقتناص الكويتيني ألقصر إجازة 
لقضائه����ا في اخل����ارج إضافة 

ج����اءت عطلة عيد األضحى 
املبارك مبثاب����ة دفعة إضافية 
لش����ركات الطيران العاملة في 
املنطقة ملواصلة خروجها عن 
س����رب الناق����الت العاملية في 
حتقيق مع����دالت منو ايجابية 
رغم التقارير الدولية التي كانت 
متشائمة بشكل عام على مستوى 
قطاع النقل اجلوي العاملي وكان 
موسم احلج إضافة الى عطلة 
عيد األضحى مناسبتني كسرتا 
اجلمود والس����كون السائد في 
احلجوزات في مختلف شركات 
الطيران العاملة في املنطقة رغم 
اإلجماع عل����ى أن العام احلالي 
ش����هد انخفاضا كبيرا في عدد 
املسافرين على جميع الناقالت 

فتحي عطية

إعداد: فواز كرامي

مروان بودي يحمل مجسما الحدى طائرات »اجلزيرة«

في تقريرها الخاص عن احتدام المنافسة في قطاع شركات الطيران الخليجية

»ميد«: »الجزيرة« تملك أسلوبًا خاصًا للتعامل مع سوق السفر

الطي���ران منخفضة التكاليف 
في الغرب ه���ي اكثر من %20 
وذلك نتيجة لالنظمة التنظيمية 
المتحررة، وقد توصل االتحاد 
االوروبي مع الواليات المتحدة 
في مارس م���ن العام الماضي 
الى اتفاقية لالجواء المفتوحة 
وهي ف���ي حي���ز التنفيذ، اي 
السماح لشركات طيران االتحاد 
المتحدة  االوروبي والواليات 
بتسيير رحالت بين اي نقطة في 
االتحاد االوروبي واي نقطة في 
الواليات المتحدة، وبالرغم مما 
يقدمه االتحاد االوروبي من دليل 
على ان التحرر من القيود انما 
يحفز زيادة القدرة التنافسية في 
السوق، اال ان الشرق االوسط 
يس���تمر في التباطؤ المعتاد، 
المنطق���ة التزال   فحكوم���ات 
تقدم مس���احات شاس���عة من 
عرقلة المرور الجوي العسكري، 
 وق���د ق���ام وزراء النق���ل في 
المنطقة بتوقيع مذكرة االجواء 
المفتوحة منذ ع���ام 2004 اال 
ان س���ت دول فق���ط من اصل 
22 ق���د صادقت عل���ى االتفاق 
 بسبب مخاوف من تأثير رفع 
القيود على ربحية ش���ركات 

الطيران.
النف���ط ايضا من  ويعتبر 
االمور المتصلة والمتقلبة التي 
من الممكن ان تؤثر على اوضاع 

الربحية.

شركات الطيران الخليجية منخفض التكاليف
المسافرون في 

2008 )بالمليون(
األسطول 

تاريخ التسليممستهدفأوامرالحالي
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5492009غير متوافر2007البحرينالبحرين

623302010غير متوافر2008الدمامسما

هذه المنطقة من اكثر المناطق 
في العالم التي تلحظ انتعاشا 

سريعا.
ويتوقع بيتشلر ان تحقق 
حصة ش���ركات الطي���ران في 
س���وق الطيران االقليمي نموا 
م���ن 5% وصوال ال���ى 15% في 
او الخمس  الس���نوات االربع 
القادمة، لكن���ه يقول ايضا ان  
التكاليف  الشركات منخفضة 
لدول مجلس التعاون الخليجي 
ستجد صعوبة في بلوغ حصتها 
في السوق نفسه كما هو الحال 
في االتحاد االوروبي والواليات 
المتحدة بس���بب عدم وجود 
المفتوحة،  اتفاقات االج���واء 
الس���وقية لشركات  والحصة 

محاوالت كبرى للحصول على 
المزيد من االمتيازات واالصول 
المح���اور، مما  والمزيد م���ن 
التوسع سريعا  سيمكنها من 
لكن التوسع في مجال شركات 
الطي���ران منخفضة التكاليف 
سيحدث ايضا من خالل النمو 
الطبيعي للصناعة واالقتصاد 
بشكل اوسع، فمن المتوقع ان 
المحلي  الناتج  يرتفع اجمالي 
لمنطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا من 1.1% الى معدل %4.6 
وذلك بناء على ما ورد من تقارير 
لصندوق النقد الدولي، وبالتالي 
فان زيادة اعداد المسافرين في 
الخليج شيء طبيعي  منطقة 
نظرا لما هو متوقع بان تكون 

التكاليف المنخفضة.

سوق مزدحم

ان شركات الطيران الكبرى 
س���تواجه منافس���ة واضحة 
المالمح من ش���ركات الطيران 
التكاليف وذلك من  منخفضة 
خالل اسعارها واستراتيجية 
المحاور المتعددة، مما سيجبر 
الشركات الكبرى على التكيف 
السريع مع متطلبات السوق 
الحالي، فس���وق  التنافس���ي 
الخليج  الطيران في منطق���ة 
اصبح اكثر ازدحاما، والشركات 
الكب���رى ال يمكنها ابتالع تلك 
ن���رى طيران  الصغرى حيث 
الجزيرة والقادم���ة بقوة في 

جديدة في عام 2008.
وادت النتائ���ج االيجابي���ة 
الى دف���ع الش���ركة نحو ثقة 
اكبر تجاه المستقبل فتخطط 
طيران العربية الفتتاح المحور 
الثال���ث االقليمي لها في مصر 
وذلك في مطلع عام 2010 وبذلك 
يمكنها اضافة 4 وجهات جديدة 

لشبكتها في كل عام.
وتصر شركة طيران الجزيرة 
عل���ى التعام���ل مع الس���وق 
بطريقته���ا الخاصة فالرئيس 
التنفيذي للش���ركة س���تيفان 
بيش���لر يعتقد بان منافس���ي 
الجزيرة ال يتوقفون عند حد 
التي تقدم اسعارا  الش���ركات 
مخفضة بل جميع الش���ركات 
التي تعمل على الرحالت ذات 
الش���بكات االقليمية قصيرة 
المدى، وقد انعكس ذلك االتجاه 
الفكري على االسلوب المتنوع 
والذي اتبعته الشركة في الجمع 
ما بين سمات شركات الطيران 
ذات التكاليف المنخفضة وتلك 
المؤسس���ات التقليدي���ة، فقد 
منح���ت كل طائ���رة A320 من 
الثماني التابع���ة للجزيرة 12 
مقعدا متمي���زا الى جانب 147 
مقعدا سياحيا مما يسمح بتعدد 
هيكل التعريفة والذي ال يماثل 
الهيكل البسيط الموحد بتعريفة 
مخفضة لدرجة واحدة لجميع 
المقاعد المتوافرة لدى شركات 

افاد تقرير خاص لمجلة ميد 
بأن قطاع الطيران في منطقة 
الخليج العربي يزداد ازدحاما 
وذلك بانضمام شركتي طيران 
الجزي���رة وفالي دب���ي وهي 
احدث ش���ركات القطاع والتي 
انضمت لشركة الشارقة )طيران 
العربية( في تقديم رحالت جوية 
منخفضة السعر للمسافرين 

االقليميين.
وبذلك كانت شركة طيران 
الشارقة اول  العربية ومقرها 
شركة طيران في تقديم رحالت 
منخفضة التكاليف في المنطقة 
فكان لها السبق على منافساتها، 
ولقد تم تأسيسها في عام 2003 
وهي تعمل لمدة ست سنوات 
الى اآلن وهو الوقت االطول من 

معظم منافساتها.
يتسم نظام ومنهاج طيران 
العربية بالبساطة وهو الحفاظ 
على انخفاض التكاليف وبالتالي 
النفقات م���ن تموين  تقلي���ل 
الطائرات والشحن في الرحالت 
الترفيهية وتجهيز التذاكر، كما 
تقوم بتشغيل اسطول جديد من 
الطائرات  نوع واحد فقط من 
بدال من تأجير طائرات مختلفة 
او اس���تخدام طائرات  الطراز 
قديمة مما يعم���ل على تقليل 
تكاليف الصيان���ة والتدريب 

والنفقات العامة.

النموذج الهجين

كان العام االول من تشغيل 
طيران العربية بمثابة خطوة 
كبيرة للس���ماح لها بالتوسع 
السريع حيث تدير اآلن اسطوال 
مكونا م���ن 19 طائرة بدال من 
البداية، ويقوم  3 طائرات في 
ذلك االسطول برحالت الى 61 

دولة.
وقد كانت االرباح الصافية 
العربية  لعام 2008 لطي���ران 
بم���ا يص���ل ال���ى 138 مليون 
دوالر نتيجة لنسبة 85% من 
معدل الحمولة وهي اعلى قدرة 
لالستفادة بين جميع شركات 

الطيران منخفضة التكاليف.
الجديد  كما كان للمح���ور 
بكزابالنكا وهو الثاني للشركة 
بعد الش���ارقة االثر الكبير في 
توس���عها حيث ت���م اضافة 11 
مسارا جديدا لرحالت الشبكة 
وذلك عقب اضافة 7 مسارات 
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شركات الطيران منخفض التكاليف اخلليجية
عدد الوجهات املشمولة

سما
طيران البحرين

اجلزيرة
فالي دبي

طيران العربية

املصادر: سي اتش افييشن، كارير ويبست، تقارير بحث استثماري

مطار الكويت الدولي

670 ألف مسافر عبروا البوابات 

»الطيران المدني«: 16% الزيادة 
في حركة الركاب في أكتوبر الماضي

قال التقرير الشهري لالدارة العامة للطيران املدني: واصلت احلركة 
في مطار الكويت الدولي ازدهارها رغم االجواء السلبية في اقتصادات 
العالم حيث شهدت زيادة في حركة الركاب والطائرات التجارية والشحن 
اجلوي خالل شهر اكتوبر 2009 وبلغت نسبة الزيادة في حركة الركاب 
16% وحركة الطائرات التجارية 39% وحركة الشحن اجلوي 22%. وقد 
بلغ اجمالي عدد املسافرين خالل شهر اكتوبر في هذا العام 670.779 
راكبا مقابل 577.810 ركاب خالل شهر اكتوبر 2008، بزيادة قدرها %16 
علما بأن الزيادة في حركة الركاب القادمني بلغت نسبتها 21% بواقع 
346.531 راكبا خالل الشهر املذكور مقارنة بشهر اكتوبر 2008، حيث 
كان ع����دد القادمني 287.423 راكبا، اما عن حركة املغادرين فقد بلغت 
324.248 راكبا خالل شهر اكتوبر املاضي مقابل 290.387 راكبا خالل 

نفس الشهر من العام 2008 اي بزيادة قدرها %12.
اما عن اجمالي حركة الطائرات التي مت تش����غيلها من والى مطار 
الكويت الدولي خالل ش����هر اكتوبر 2009، فقد زاد بنسبة 18% بواقع 
8443 رحلة مقارنة ب� 7176 رحلة في شهر اكتوبر 2008 علما بان عدد 
الرحالت التجارية التي مت تشغيلها في شهر اكتوبر 2009 قد زاد بنسبة 
39% حي����ث بلغ عدد الرحالت القادمة واملغادرة 7015 رحلة مقارنة ب� 
5040 رحلة في شهر اكتوبر 2008، في حني انخفضت حركة الرحالت 
غير التجارية بنسبة 33% حيث بلغت 1428 رحلة مقارنة ب� 2136 خالل 
اكتوبر 2008. وقد شهد هذا الشهر قيام طيران اجلزيرة بتدشني رحالتها 
الى ابوظبي بواقع رحلتني يوميا وكذلك زيادة تش����غيل رحالتها الى 
دبي والبحرين وبيروت واس����يوط وصنعاء في حني قامت اخلطوط 
اجلوية الوطنية بزيادة رحالتها الى دبي ودمشق والبحرين، اما عن 
طيران اخلليج فقد زاد رحالته من والى البحرين مبعدل رحلة واحدة 
اسبوعيا لتصبح اربع رحالت يوميا وكذلك قامت شركة الطيران التركية 
بزيادة تشغيل رحالتها مبعدل رحلتني اسبوعيا من والى اسطنبول 
ليصل مستوى تشغيلها الى رحلة واحدة يوميا، باالضافة الى قيام 
طيران ناس السعودي بزيادة رحالته من والى جدة من رحلة واحدة 
الى اربع رحالت اس����بوعيا. اما على صعيد حركة الشحن اجلوي في 
مطار الكويت الدولي فقد شهدت زيادة كبيرة حيث كان اجمالي احلركة 
في شهر اكتوبر هذا العام 17.537.690 كغ بزيادة نسبتها 22% مقارنة 
بشهر اكتوبر 2008 حيث كان اجمالي حركة الشحن 14.401.594 كغ، 
وقد وصلت حركة الش����حن الوارد ف����ي اكتوبر 2009 الى 11.637.833 
كغ بزيادة قدرها 10% مقارنة بش����هر اكتوب����ر 2008 حيث كان حجم 
الش����حن الوارد 10.576.204 كغ، بينما بلغت حركة الش����حن الصادر 
5.899.857كغ بزيادة نس����بتها 54% مقارنة بشهر اكتوبر 2008 حيث 

كان حجم الشحن الصادر 3.825.390 كغ.


