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»ناس« تطلق عرضا جديدا 
على جدة والمدينة

الطائرة ايرباص A380 لإلمارات واجهة جديدة
في المملكة العربية السعودية

»الميدل إيست« ترفع الوزن المجاني إلى 40 كيلوغرامًا
و10 كيلو أمتعة شخصية على متن رحلتها إلى بيروت

قامت شركة طيران الشرق األوسط )امليدل 
ايست( بزيادة الوزن املجاني املسموح به لألمتعة 
املس���جلة في الدرجة السياحية ليصل الى 40 
كيلوغراما، كما س���محت بزيادة وزن األمتعة 
احملمول���ة باليد إلى 10 كيلوغرامات بحس���ب 

مصادر مطلعة في الناقلة الوطنية للجمهورية 
اللبنانية. وأضافت املص���ادر ان الناقلة بدأت 
بتطبيق السياسة اجلديدة اخلاصة بنقل األمتعة 
ابتداء من أمس األول وذلك لتقدمي خدمات مميزة 

للمسافرين على منت طائرات الشركة.

بمطاعمه اللبناني واإليراني والهندي واإليطالي

»شيراتون«: قوائم طعام متنوعة لعيد رأس السنة
واص���ل كل م���ن فن���دق ش���يراتون 
الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت 
استعداداتهما ملناسبة حلول رأس السنة 
امليالدي���ة من خالل تقدمي باقة منوعة من 
قوائم الطعام الغني���ة واخلاصة في هذه 
املناسبة، حيث استعدت مطاعمهما لتقدمي 
االفضل في ليلة رأس السنة امليالدية من 
خالل حتضير قوائم طعام فاخرة ومتوافرة 
في كل م���ن مطعم الطرب���وش اللبناني، 
ومطعم شهريار اإليراني، ومطعم بخارى 
الهندي ومطعم الريكاردو اإليطالي بأجواء 
املوسيقى. اما حملبي البوفيهات فيقدم كل 
من مطعم احلمراء في الشيراتون ومطعم 

السيف في فوربوينتس شيراتون بوفيها 
عامرا خاصا بالعيد لتمضية ليلة فاخرة 
وحميمة مع العائلة واألصدقاء. كما يقدمان 
بوفيها ممي���زا ايضا على الغداء في بداية 

السنة.
اما للراغبني في ليلة رأس سنة هادئة، 
فإن املقهى اإلجنلي���زي بفرعيه في فندق 
الشيراتون ومجمع األڤنيوز يعتبر املكان 
األمثل الحتساء الشاي وتناول املأكوالت 
اخلفيفة من خالل قائمة طعام غنية وشهية 
اضافة الى االستمتاع بأجواء العزف على 
القيثارة احلية مما يجعل من ليلة عيد رأس 

السنة امليالدية حلظات ال تنسى.

فندق فينيسيا في العاصمة بيروت

بوفيه مطعم احلمراء أحد مطاعم فندق شيراتون الكويت

»طيران اإلمارات« تبدأ 
A380 تشغيل اإليرباص

إلى السعودية

أعلنت خطوط طيران اإلمارات الناقلة الدولية األسرع 
 A380 منوا في العالم، عن عزمها تشغيل طائرة اإليرباص
ذات الطابقني إلى مدينة جدة في السعودية اعتبارا من 1 

فبراير 2010، وذلك مبعدل أربع رحالت أسبوعيا.
وستشكل جدة احملطة الثامنة ضمن شبكة طائرة 
طيران اإلم����ارات A380، التي تضم حاليا كال من لندن 
وسيدني وأوكالند وبانكوك وتورنتو وسيئول، واعتبارا 

من 29 اجلاري إلى باريس.
وقال نائب رئي����س أول العمليات التجارية ملنطقة 
اخلليج والشرق األوسط وإيران أحمد خوري: »يشكل 
تش����غيل اإليرباص ذات الطابقني على خط دبي-جدة 
دليال واضحا عل����ى الطلب املتنامي للس����فر إلى هذه 
الوجهة احليوية التي تعد واحدة من أنش����ط 
األسواق بالنسبة لعملياتنا، وتعتبر 
جدة أولى محطات الش����رق 

األوسط التي تنضم إلى شبكة اإليرباص A380، األمر 
الذي من ش����أنه أن يعزز مكان����ة كل من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية في صناعة 

السفر اجلوي«.
وأض����اف خوري قائال: »حتظ����ى رحالتنا إلى جدة 
بنسبة إشغال عالية على مدار العام، وعليه جاء قرارنا 
بتشغيل هذا الطراز لتوفير مزيد من املقاعد استجابة 
الرتفاع الطلب املتنامي. ويسعدنا أن نوفر لركابنا فرصة 
الس����فر على هذه الطائرة العمالقة وجتربة منتجاتها 
اجلديدة التي تتيح أعلى مس����تويات الراحة والفخامة 

في األجواء«.
واعتبارا من أول فبراير، ستغادر رحلة طيران اإلمارات 
»إيه كيه 380« دبي أيام السبت واألحد واالثنني والثالثاء 

عصرا وتصل جدة مساء.

الناقلة االقتصادية األولى للمملكة العربية السعودية

»ناس« تحط في »المدينة« و»جدة«
ابتداء من 7.5 دنانير خالية من الضرائب

علم����ت »األنباء« من مصادر مطلعة في ش����ركة 
»طيران ناس« ان الشركة قدمت عرضا سعريا شمل 
محطتيها الس����عوديتني ابتداء من 7.5 دنانير دون 

احتساب الضرائب.
وبينت املصادر ان عرض الش����ركة شمل كال من 

»املدين����ة« وجدة على رحالته����ا املتوجهة من مطار 
الكويت الدولي.

يذكر ان الشركة الوطنية للخدمات اجلوية »ناس« 
هي الش����ركة األم لطيران ناس التي تصنف في فئة 
الطيران منخفض التكاليف ومقرها الرئيسي مبدينة 

الرياض في اململكة العربية السعودية وتعتبر الشركة 
األول����ى في مجال الطيران االقتص����ادي في اململكة، 
وانطلق����ت أولى رحالتها في 17 فبراير 2007 وتصل 
اآلن الى 20 وجهة داخلية ودولية بواقع 300 رحلة 

أسبوعيا.

الفنادق في لبنان تعمل
بكامل طاقتها حتى آخر العام

بيروت ـ نادر عبداهلل
ارتفعت احلج���وزات الفندقية خالل فترة عيد 
األضحى الى نحو 90 و95% في معظم فنادق العاصمة، 
وصوال الى فنادق الشريط الساحلي حتى منطقة 
املعاملتني � جونيه، وبحسب رئيس نقابة اصحاب 
الفنادق بيار األشقر، فإن »موجة« احلجوزات وصلت 
الى فنادق اجلبل، مبتوسطات تراوحت بني 40 و%50، 
في مقابل 10% للفترة نفسها من العام املاضي، األمر 
الذي ميكن اعتباره مؤش���را الى استمرار املوسم 
السياحي القوي هذا العام، والذي سجل فيه لبنان 
رقما قياسيا في حركة االشغال الفندقي وفي منو 

اسعار الفنادق.
ويتوقع االشقر في تصريحات خاصة ب� »األنباء« 
اس���تمرار املوجة حتى نهاية الع���ام، الفتا الى ان 
احلجوزات للشهر األخير من السنة تتراوح حاليا 
بني 70 و75%، مع امكان ارتفاعها الى احلد األقصى 

خالل النصف الثاني من الشهر نفسه.
وكانت األرقام السياحية في العام 2009 قد سجلت 
مستويات قياس���ية غير مسبوقة، مع ارتفاع عدد 

الس���ياح الى اكثر من 1.5 مليون سائح في األشهر 
التسعة األولى، واحتمال بلوغ الرقم املليونني آخر 

العام.
وتشير التقديرات غير الرسمية الى ان العائدات 
الس���ياحية قد جتاوزت في األشهر العشرة األولى 
إلى 3.2 مليارات دوالر، مبتوس���ط 2.4 ألف دوالر 
للسائح الواحد، من دون احتساب العائدات املتصلة 
بالنفقات غير السياحية املباشرة، مثل شراء الشقق 

السكنية او السيارات وغيرها.
وبحسب بيار األشقر، فإن توافر الظروف املناخية 
املناسبة، في اشارة غير مباشرة الى بدء موسم الثلوج 
في محطات التزلج، في فاريا وعيون السيمان واألرز، 
سيساعد على اطالق املوسم السياحي للعام املقبل، 
اعتب���ارا من الربع االول في العام 2010، خصوصا 
مع تزايد اعداد اخلليجيني واألجانب العاملني في 
املنطق���ة الذين يقصدون لبنان ملمارس���ة رياضة 
التزلج، وهو األمر الذي سيس���اعد على تنش���يط 
حركة فنادق املناطق اجلبلية بحده األقصى، وحركة 

تأجير وشراء الشاليهات في هذه املناطق.

»شركات الطيران« تتنفس الصعداء بانتهاء 2009 وتستقبل 2010 بتفاؤل

للمطارات الذي أكد فيه ضرورة احياء مطارات العالم ملشروعات 
التوسع التي جتمدت خالل الركود االقتصادي.

وأض���اف املجلس من مقره في جنيڤ خالل اعالنه عن نتائج 
مسح ش���مل 709 مطارات حول العالم ان العديد من املشروعات 
»تأجلت أو تعثرت أو جتمدت« بس���بب الركود العاملي. وأضاف 
ان الطلب في مجال النقل اجلوي والس���فر بالطائرات سيتعافى 
في العام املقبل نتيجة االنتظار مما يكشف مجددا املشكالت التي 

تعاني منها املطارات القدمية واملزدحمة.
وقال املجلس الدولي للمطارات »ستطفو املوضوعات القدمية 
ومشكالت االس���تيعاب واالزدحام على السطح عاجال أو آجال«، 
مطالبا املطارات بالتحرك س���ريعا »لتخطي���ط وتطوير وتنفيذ 

في حتقيق معدالت منو رغم الظروف الصعبة احمليطة.
ورغم ذلك كله ميكن تسمية عام 2009 بعام »الكبيسة« على 
شركات الطيران املختلفة وال يختلف أحد على أن هذه الشركات 
لن تذرف دمعة واحدة على انتهاء هذا العام الصعب بكل املقاييس 
والذي اخرج العديد من شركات الطيران العاملية من السوق وسّرح 

آالف املوظفني في كل أنحاء العالم.
من جهة أخرى، تس���تقبل هذه الشركات العام اجلديد بتفاؤل 
حذر الس���يما ان اجلميع يعتبر ان »الصعب قد ولى« وكل ما هو 
قادم سيكون خيرا مع العديد من التقارير الدولية التي اشارت الى 
عودة االنتعاش االقتصادي العاملي وحترك عجلة النمو من جديد 
وكان آخرها في قطاع النقل اجلوي الذي صدر عن املجلس الدولي 

م���ع تنامي الطلب على احلجوزات خالل الش���هر املاضي وان 
كان بوتيرة منقطعة بني الفينة واألخرى، واصل موسم التشغيل 
املنخفض بفرض واقع نقص احلجوزات على معظم شركات الطيران 
العاملة في مطار الكويت الدولي ناهيك عن املتاعب التي تعانيها 
هذه الشركات من »انفلونزا اخلنازير« و»أزمة مالية عاملية« مما 
دفع هذه الشركات الى االس���تمرار في تقدمي العروض السعرية 
على مختلف احملطات، السيما تلك التي تشهد طلبا كبيرا في فترة 

األعياد كبيروت والقاهرة ودبي والبحرين وقطر ودمشق.
ورغم تعاظم السعة املقعدية للشركات على هذه احملطات سواء 
كان من خالل الرحالت اإلضافية أو دخول شركات جديدة عليها 
فإن الطلب العاملي عليها اس���تطاع امتصاص املعروض بطريقة 
فائقة مما دفع منظمة النقل اجلوي )اياتا( باستثناء منطقة الشرق 
األوسط من قائمة الركود والصعوبات االقتصادية التي تعترض 
الناقالت العاملية التي اخذت تقوم باندماجات لم يش���هد التاريخ 
لها نظيرا وولدت ش���ركات هي األضخم تسير اساطيل يتجاوز 

عدد طائراتها  500 طائرة.
ومع أفول 2009 بتحدياته واالستعدادات لعام جديد يكتنفه الكثير 
من التفاؤل س���جلت شركات الطيران في منطقة الشرق األوسط 
بش���كل عام واخلليجية بشكل خاص قدرات كبيرة وضخمة في 
مواجهة الصعوبات والتحديات بكل أشكالها سواء كانت اقتصادية 
أو سياسية أو أمنية أو اجتماعية من خالل مرونتها وتعاطيها مع 
هذه التحديات بصورة مميزة أثبتت من خاللها كفاءتها وقدرتها 

على ان تكون الناقلة الوطنية لبلدانها.
ف� »الكويتية« ورغم التحديات اجلمة التي واجهتها من خالل 
اسطولها املتقادم والرشق اإلعالمي لها من كل حدب وصوب برهنت 
على انها صانع السوق األول في الكويت، واألمر ذاته بالنسبة ل� 
»اجلزيرة« التي واصلت البحث عن محطات جديدة وخلق طلب 
جديد في السوق من خالل عروضها السعرية التي دفعت العديد 
للتفكير في السفر أكثر من مرتني بالسنة عوضا عن مرة واحدة، 
و»الوطنية« التي استطاعت ان تبتكر خدمات ومنتجات جديدة تلبي 
متطلبات السائح الكويتي الكثيرة واملتعددة، ناهيك عن »االمارات« 
و»القطرية« و»اخلليج« و»االحتاد« و»العمانية« التي استمرت 

مجلس المطارات العالمي دعا دول العالم إلى إحياء مشاريع توسعة مطاراتها

شركات الطيران تتحضر للعام اجلديد بتفاؤل بتحقيق أرباح

إعداد: فواز كرامي

مشروعات التوسع«.
كما ان التقارير اجلديدة الصادرة فيما يخص »انفلونزا اخلنازير« 
والتي خففت من تأثيرها النفسي وبالتالي من تأثيرها على احجام 
املسافرين عن السفر جميعها ستساهم في رسم صورة تفاؤلية 
للعام القادم بالنسبة لشركات الطيران العاملية قبل شركات الطيران 
في املنطقة. اال ان املخ���اوف القادمة مع العام اجلديد تتمثل في 
عودة شبح أس���عار النفط وتأثيره على أسعار وقود الطائرات، 
إضاف���ة الى تأثير ذلك على ناقالت املنطق���ة من جهة ان مرحلة 
االنتعاش االقتصادي التي ش���هدتها دول اخلليج بشكل عام قد 
ولت مع األزمة مما س���يجعل شركات الطيران في املنطقة تواجه 

صعوبات مقرونة بنسب منو اقتصادي عادي في دولها.


