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»التركية« تحط في أوروبا بـ 85 دينارًا وتورنتو بـ 210 دنانير خالية من الضرائب

إعداد: فواز كرامي

دخلت اخلطوط اجلوية التركية موسم التشغيل 
املنخفض من خالل حزمة كاملة من العروض السعرية 
واخلصومات انطالقا من الكويت وشملت هذه العروض 
واخلصومات جميع احملطات التي تصل اليها الناقلة 
مستفيدة من موقعها االستراتيجي في اسطنبول. 
وكشفت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر 
ان الناقلة قدمت س����عرا مغريا عل����ى محطاتها في 

اوروب����ا ابتداء من 85 دين����ارا خالية من الضرائب 
اضافة الى خصم وصل الى 10% على كافة احملطات 
األخرى للناقلة. كما قدمت الناقلة عرضا س����عريا 
على محطتيه����ا في الق����ارة األميركية حيث قدمت 
الناقلة مقاعده����ا املتوجهة الى نيويورك ابتداء من 
140 دينارا وتورنتو ابت����داء من 210 دنانير خالية 

من الضرائب.

»اإلمارتية« تطرح 3 رحالت جديدة إلى إندونيسيا

طيران اإلمارات تعزز خدمتها إلى إندونيسيا
أعلنت طيران اإلمارات عن خطط لتعزيز خدمتها إلى 
اندونيسيا، وذلك بإضافة ثالث رحالت جديدة منتظمة 
أسبوعيا إلى العاصمة جاكرتا ابتداء من 1 مارس 2010.

وسيرتفع عدد رحالت طيران اإلمارات بني دبي والعاصمة 
االندونيسية مع بدء تشغيل الرحالت الثالث اجلديدة أيام 
الثالثاء واخلميس واجلمعة من 11 رحلة أس����بوعيا اآلن 
إلى رحلتني يوميا. وس����وف تخدم الناقلة هذه الرحالت 
اجلديدة، التي س����تضيف أكثر من 2600 مقعد أسبوعيا 
بني املدينتني، بطائرة حديث����ة من طراز إيرباص بوينغ 

777 مقسمة إلى درجتني.
ومتثل الرحالت الثالث اجلديدة الزيادة الثانية لرحالت 
طيران اإلمارات بني دبي وجاكرتا، حيث أضافت الناقلة 
مؤخرا رحلة واحدة خالل شهر ديسمبر املنصرم، األمر 
الذي يعكس قوة العالقات التجارية والثقافية التي تربط 

بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا. 

وق����ال نائب رئيس أول العملي����ات التجارية ملنطقة 
الشرق األقصى وأستراليا في طيران اإلمارات ريتشارد 
جوسبيري: »يسعدنا أن نعزز خدماتنا من وإلى جاكرتا 
التي تعد واحدة من أهم األسواق بالنسبة لعملياتنا في 
منطقة احمليط الهادئ اآلس����يوية. ونحن ممتنون للدعم 
املتواصل الذي تقدمه الس����لطات االندونيسية ونتطلع 
قدما إلى تلبية الطلب املتزايد على السفر إلى تلك الوجهة 
احليوية«.  وأشار جوسبيري إلى منو حركة السفر من 
منطقة الش����رق األوسط إلى جاكرتا مبعدل 20% سنويا، 
األمر الذي يؤكد املكانة الس����ياحية التي اكتسبتها هذه 
الوجهة في أوساط املسافرين من املنطقة. وقال: »عملت 
احلكومة االندونيس����ية على اتخاذ العديد من اخلطوات 
إلنعاش السياحة واستقطاب املسافرين إليها، مبا في ذلك 
منح تأشيرة الدخول للمسافرين من دول اخلليج العربي 
عن����د الوصول. ونحن على ثقة من أن الرحالت اجلديدة 

ستعود باملنفعة الكبيرة على اجلالية االندونيسية املقيمة 
في دولة اإلمارات العربي����ة املتحدة ملا توفره من مقاعد 
إضافية وخيارات سفر مالئمة لزيارة األهل واألصدقاء. 
وعالوة على ذلك س����توفر هذه الرحالت خيارات ممتازة 
أمام رجال األعمال اإلندونيس����يني ملواصلة سفرهم إلى 
مختلف احملط����ات في القارة األميركية وأوروبا ومنطقة 

الشرق األوسط من أجل تنمية أعمالهم«. 
وكانت طيران اإلمارات قد كشفت النقاب عن توسعاتها 
في الق����ارة األوروبية خالل العام 2010، حيث س����تطلق 
خدماتها إلى العاصمة الهولندية أمستردام في 1 مايو، وإلى 
العاصمة التشيكية براغ اعتبارا من 1 يوليو، والعاصمة 

االسبانية مدريد ابتداء من 1 أغسطس 2010.
ومع بدء تشغيل الرحالت الثالث اجلديدة سترتفع طاقة 
الش����حن التي توفرها طيران اإلمارات بني دبي وجاكرتا 
بنسبة 27% لتصل إلى 233 طنا أسبوعيا في كل اجتاه.

»ساعة الخصومات« على »الجزيرة«
بـ 5 دنانير على معظم المحطات

شركة طيران منخفض التكاليف
جديدة لـ »أبوظبي«

كشفت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر 
ان »طيران اجلزيرة« واصلت تشجيع مسافريها على 
احلجز خالل »س���اعة اخلصومات« من خالل تقدمي 
عروض سعرية على حجوزات الناقلة خالل الفترة 
من الساعة 1 حتى 2 ظهرا، حيث قدمت الناقلة معظم 
محطاتها خالل هذه الساعة ابتداء من 5 دنانير خالية 
من الضرائب على معظم محطات الناقلة اضافة الى 

زيادة الوزن املسموح للمسافر الى 30 كلغ.

كش���فت مصادر مطلعة في »طيران االحتاد« ان 
ابوظبي ستقوم بإطالق شركة طيران منخفض التكاليف 
جديدة باالستفادة من خبرات طيران االحتاد على غرار 
»فالي دبي« التي استفادت من طيران اإلمارات، الفتا 
إلى ان ملكية الشركة اجلديدة أما ستكون حلكومة 
ابوظبي او مس���تقلة. واضافت املصادر ان محطات 
الشركة اجلديدة ستركز على الدول التي فيها عمالة 
كبيرة في االمارات العربية املتحدة كالهند وباكستان، 
وشمال افريقيا، السيما ان شركات الطيران منخفض 
التكاليف مازالت تواصل منوها، حيث مت تأس���يس 
اكثر من ست شركات طيران منخفض التكاليف خالل 

السنوات القليلة املاضية.

من الواحدة حتى الثانية ظهراً

على غرار »فالي دبي«

مطار أبوظبي الدولي يستعد لدخول شركة طيران جديدة

KLM تقدم عرضها على 10 محطات في قارتني

زيادة في عدد الشقق الفندقية في 2009

البوابة رقم 2 في مطار الكويت الدولي

»الهولندية« تعرض 5 محطات أوروبية ابتداء
من 143 ديناراً و5 محطات أميركية من 223

المطيري لـ »األنباء«: لجنة مشتركة تضم 
»االتحاد« و»شركات الطيران« و»وزارة التجارة«

تنوعت العروض السعرية للحجوزات وزادت 
بنسبة كبيرة خالل الفترة املاضية في معظم شركات 
الطيران العاملة في الكويت لالستفادة من القوى 
الشرائية للسائح الكويتي ولتجاوز األزمة املالية 
التي تواجهها ش���ركات الطيران السيما الناقالت 

األوروبية منها.
وفي هذا الصدد كش���فت مصادر ذات صلة في 
مكاتب السياحة والسفر عن عرض سعري جديد 
للحجوزات على مقاع���د KLM املنطلقة من مطار 
الكويت الدولي الى القارتني العجوز واألرض اجلديدة 

على حد سواء.
وقالت املصادر ان عرض KLM شمل خمس محطات 
في القارة األوروبية توزعت بني مانشستر ابتداء 
من 143 دينارا وڤيينا ب� 153 دينارا وبرشلونة ب� 
183 دينارا وستوكهولم ب� 203 دنانير وكوبنهاغن ب� 

203 دنانير وجميع االسعار خالية من الضرائب.
أما فيما يخص القارة األميركية فكشفت املصادر 
عن عرض ثاني أكبر ناقلة في العالم على كل من 
مدينة نيويورك ب� 223 دينارا ومونتريال واتالنتا 
وسيغاغو ب� 243 دينارا، فيما قدمت الناقلة مقاعدها 
املتوجهة إلى عاصمة الطاقة العاملية هيوس���ن ب� 

273 دينارا خالية من الضرائب.
وبينت املصادر ان عرض الناقلة لم يقتصر على 
االسعار فحسب بل شمل تقدمي رحالت العودة من 
دون دفع الضرائب على املسافر، لتكون تلك أحدث 

ابتكارات التسويق لهذه الشركات.
ويذكر ان »الهولندية« قامت بالعديد من العروض 
خالل الفترة املاضية س���واء في موسم التشغيل 
املنخفض او خالل السنة املاضية بسبب االزمة املالية 

العاملية وتداعياتها على قطاع النقل اجلوي.

كش���ف أمني سر احتاد مكاتب الس���ياحة والسفر محمد املطيري 
عن تأسيس جلنة مختصة تضم شركات الطيران ووزارة التجارة 
واحتاد مكاتب السياحة والسفر وترأس���ها اإلدارة العامة للطيران 
املدني وتقوم باجتماعات دورية 4 مرات في الس���نة، مشيرا إلى ان 
مقترح تأسيس هذه اللجنة قدمه احتاد مكاتب السياحة والسفر على 

االجتماع الذي عقد في االدارة العامة للطيران املدني.
وكش���ف املطيري في تصريح ل� »األنب���اء« ان هدف هذه اللجنة 
النظر في مستجدات سوق النقل اجلوي في الكويت واليات تطويرها 
ومواجهة التحديات التي تعتريها بشكل مستمر، الفتا الى التحديات 

املتعددة التي يواجهها سوق النقل في الكويت.
وكان اجتماع عقد الشهر املاضي في اإلدارة العامة للطيران املدني 
جمع كال من احتاد مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران ووزارة 
التجارة ومت فيه مناقش���ة ابرز التطورات التي شهدها سوق النقل 

اجلوي في دول العالم.

رفعت الضرائب عن رحالت العودة
برئاسة »الطيران المدني« وتجتمع 4 مرات سنوياً لمناقشة سوق النقل الجوي

محمد املطيري

بشارة لـ »األنباء«: »التجارة« ستطلب من أصحاب الشقق المفروشة 
مراجعتها للبت في تحويلها إلى »فندقية« نهاية الشهر الجاري

كشف رئيس قسم الفنادق في 
وزارة التج���ارة والصناعة تامر 
بش���ارة عن تصني��ف ال��وزارة 
ل� 4 فنادق بفئاتها املختلفة و10 
بنايات كشقق فندقية فيما وصل 
عدد البنايات غير املصنفة الى 7 
خالل العام املاضي، مش���يرا الى 
ان تصنيفات الوزارة لعام 2008 
كانت 4 بنايات كش���قق فندقية 

وثالثة فنادق.
وفي تصريح خاص ل� »األنباء« 
قال بشارة ان احصائيات الوزارة 
كش���فت عن وجود 104 بنايات 
مصنفة كشقق فندقية في الكويت 
مع نهاية 2009، كاشفا عن وجود 
توجه في الوزارة ومن قبل جلنة 
تصنيف الفنادق حتديدا بإعالم 
اصحاب بنايات الشقق املفروشة 

الراغبني بتحوي���ل بناياتهم الى 
ش���قق فندقية مبراجعة الوزارة 
ملناقشتهم في اإلجراءات التي مت 

اتخاذها بهذا الصدد.
وبني ان ال���وزارة تتابع عمل 
الفندقي���ة والتجارية  الش���قق 
وتراخيصه���ا وتلك التي لم تقم 
التجارة،  ب���وزارة  بالتس���جيل 
الفتا إلى وج���ود فريق عمل في 
الرقابة  إدارة  الوزارة مؤلف من 
التجارية الذي يقوم باالش���راف 
على التراخيص التجارية برئاسة 
مدير  إدارة الرقابة التجارية راشد 
الهاجري ومراقب محافظة حولي 
عبدالرحمن املطيري مبتابعة هذه 
التراخيص والشقق والفنادق على 

حد سواء.
وكشف عن اجتماع ستجريه 

اللجنة لتصنيف عدد من الفنادق 
والش���قق الفندقي���ة التي قامت 

اللجنة الفنية بزياراتها.
وأشار إلى أن االجتماع املزمع 

عقده بداية الشهر القادم سيناقش 
تقارير وتوصيات اللجنة الفنية 
التصنيف بناء على  على درجة 
املعايير التي مت اعتمادها سابقا 
في 2004 من قبل اللجنة الدائمة، 
اللجنة االخيرة  حيث س���تقوم 
بتصنيف الفنادق والشقق الفندقية 
واملنتجعات بحسب هذه املعايير 
واعطاء رأيه���ا النهائي في هذه 

الفنادق والشقق واملنتجعات.
اللجنة  ان  واوضح بش���ارة 
قامت ايضا بزيارة فندق ريجنسي 
بعد تطويره ومت اعتماد تصنيفه 
5 جنوم كما مت زيارة فندق رامادا 
وسيتم بحث ملفه في االجتماع 
التابع لبرج  ومشروع احلمراء 
احلمراء باإلضاف���ة إلى متابعة 
فن���دق الكويت ب���الزا الذي مت 

تصنيفه ولكن مت اقراره بالوضع 
احلالي.

وشدد بشارة على أنه سيتم 
اصدار قرار حاسم في أي منشأة 
فندقية او سياحية ال تقوم بتجديد 
ترخيصها خالل وقت محدد ولن 
يتم اعطاؤها فترة سماح وسوف 
يتم مخالفتها ف���ورا باعتبار ان 
تأخرها يعد استخفافا بالقوانني 

واللوائح.
ويذك���ر ان اجتماع���ا عقدته 
اللجنة الفنية للفنادق االسبوع 
املاضي م���ع البلدية بحثت فيه 
موضوع���ات عدة ف���ي مقدمتها 
حتويل جميع الشقق املفروشة 
الى ش���قق فندقي���ة وذلك الن 
االشكالية تتمثل في عدم وجود 

تراخيص للشقق املفروشة.

4 فنادق و10 شقق فندقية صنفتها في العام الماضي

تم تصنيف 104 شقق فندقية بالكويت حتى 2009 والريجنسي صنف كخمس نجوم بعد إعادة تطويره

تامر بشارة


