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صنف موقع طيران اإلمارات الشبكي emirates.com في املرتبة األولى 
ألكثر مواقع الناقالت اجلوية س����هولة في االستخدام عامليا، بناء على 
استفتاء »جلوبال لوكال مونيتور«، الذي أجرته شبكة »يوزر إكسبيرينس 
أالينس« العاملية التي تضم شركات رائدة متخصصة في مجال البحوث. 
واستحقت طيران اإلمارات هذه املرتبة بفضل كفاءة مواقعها اإللكترونية 
املتعددة، املصممة لتلبية احتياجات وتطلعات مختلف شرائح العمالء 
وفقا للغاتهم وثقافاتهم، حيث تساهم هذه املواقع في منح املسافرين 

مزيدا من املرونة والس����هولة عند إجناز ترتيبات سفرهم عبر شبكة 
اإلنترنت في مختلف محطات الناقلة عبر قارات العالم الست. وتوفر 
طي����ران اإلمارات 96 موقعا إلكترونيا ب����� 13 لغة مختلفة متثل قائمة 
واسعة من مختلف احملطات التي تخدمها الناقلة. وانطالقا من توجه 
العم����الء إلى االعتماد على حلول اإلنترنت إلمتام مهامهم اليومية مثل 
حجوزات وإدارة السفر، تواصل طيران اإلمارات استثمار مبالغ ضخمة 

لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.

أعلنت االحتاد للطيران، امس 
عن تعزيز رحالتها الى أستراليا 
بإضافة سبع رحالت مباشرة من 
مقرها في العاصمة أبوظبي إلى 
أستراليا وذلك بدءا من مارس 

2011 املقبل.
ومت من���ح االحتاد للطيران 
املوافق���ة على ه���ذه الرحالت 
االضافية بعد اجراء مفاوضات 
ثنائية بني دولة االمارات العربية 
املتحدة واحلكومة األسترالية في كانبيرا في مطلع االسبوع اجلاري. 
وسيتم تسيير الرحالت الس���بع الى اي بوابة في استراليا، حيث 
تقوم االحتاد حاليا بتسيير رحالتها الى العديد من الوجهات هناك، 
وتصل الى كل من سيدني وبريسابن وملبورن. وقد منحت االحتاد 
حق تس���يير تلك الرحالت السبع االضافية االسبوعية شريطة ان 

متر الرحلة عبر او من مطار اقليمي.
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طائرة االحتاد في مطار سيدني األسترالي

أطلق����ت اخلطوط اجلوية التونس����ية 
عرضا س����عريا على رحالتها انطالقا من 
مطار الكويت الدولي إلى العديد من احملطات 
التي تصل إليها طائرات الناقلة في القارتني 
األوروبية واألفريقية، حيث شمل العرض 
الذي أطلق األس����بوع املاضي كل احملطات 
األوروبية التي تصل إليه الناقلة في باريس 
ولندن وفرانكفورت وأمستردام ابتداء من 

120 دينارا خالية من الضرائب.
وقال املدير اإلقليمي للخطوط اجلوية 
التونسية كرمي قديش ان العرض الذي قدمته 
الناقلة يأتي اس����تكماال للخدمات املتميزة 
التي تقدمها الناقلة التونس����ية ملسافريها 
من الكويت، مش����يرا الى ان التونس����ية 
هي الناقلة الوحي����دة العاملة في الكويت 
التي تقوم بتس����يير رحالت مباشرة بني 

املشرق واملغرب العربي على منت طائراتها 
احلديثة من طراز ايرباص ايه 320، الفتا 
الى ان الس����نوات القليلة املاضية شهدت 
إقباال منقطع النظير من قبل املس����افرين 
اخلليجيني بشكل عام والكويتيني بشكل 
خاص على السياحة في تونس، السيما ان 
تونس تتربع في مراكز متقدمة جدا على 

اخلريطة السياحية العاملية.

»االتحاد للطيران« تشّغل
رحالت إضافية إلى أستراليا

»التونسية« تطلق عرضًا على أوروبا وأفريقيا
ابتداًء من 120 دينارًا خالية من الضرائب

»أوتكر« تخطط الفتتاح 10 إلى 15 فندقاً بالمنطقة 
أعلن الرئيس التنفيذي في مجموعة أوتكر 
للفنادق )متلكها عائلة فرنسية وتديرها شركة 
أملاني����ة( فرانك مارنباخ أن املجموعة تخطط 
الفتت����اح بني 10 و15 فندقا في منطقة اخلليج 
والشرق األوسط خالل السنوات العشر املقبلة. 
وقال مارنب����اخ في مؤمتر صحافي دعت إليه 
الشركة من خالل وعقد أمس االول في الكويت 

ان سبب زيارة وفد من املجموعة إلى الكويت 
هو التعريف باملجموع����ة وخدمات الضيافة 
املميزة التي تتميز بتقدميها للزبائن، مشيرا 
إلى انه بعد نحو عامني سيتم افتتاح أول فندق 
للمجموعة في منطقة الشرق األوسط بإمارة 
أبوظبي وسيكون األول خارج القارة األوروبية، 
بتكلفة قدرها 160 مليون دوالر، وبشراكة مع 

الشيخ حمدان آل مبارك آل نهيان، وذلك من خالل 
إدارة هذا الفندق وليس متلكه. ورأى مارنباخ 
ردا على س����ؤال أن أعمال املجموعة تراجعت 
بنسبة 6.5% جراء األزمة املالية العاملية، التي 
قال انها ميك����ن أن تخلق فرصا مميزة يجب 
استغاللها، مشيرا إلى أن أداء املجموعة خالل 

العام 2009 كان جيدا.

الطائرة التونسية ويبدو في االطار كرمي قديشش
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