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»االتحاد« تقدم مقاعدها إلى أبوظبي بـ 77 دينارًا خالية من الضرائب
افادت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة 
والسفر بأن الناقلة الوطنية لدولة االمارات 
طيران االحتاد قدمت عرضا سعريا ملسافريها 
من مطار الكويت الدولي وش���مل العديد من 

احملطات اآلسيوية واالوروبية.
وبينت املصادر ان عرض االحتاد للطيران 
 شمل كال من كواالملبور ب� 99 دينارا وتشيني 

ب� 47 دين���ارا ومانيال ب� 70 دينارا وجميعها 
خالية م���ن الضرائب، فيم���ا قدمت محطتها 
االوروبية ف���ي العاصمة البريطانية لندن ب� 
70 دينارا. وقدمت االحتاد للطيران مقاعدها 
املتوجهة من مطار الكويت الدولي الى امارة 
أبوظبي املقر الرئيس���ي للناقلة ب� 77 دينارا 

خالية من الضرائب.

»طيران الجزيرة« إلى دبي بـ 20 دينارًا
ولشرم الشيخ وحلب وعمان بـ 28 ديناراً

السياحة في 2010 أفضل من العامين السابقين..
الترويج من كل دول العالم والسائح المطلوب.. »خليجي«

اعتبر العديد من مكاتب السياحة والسفر ان موسم 
السياحة الحالي سيكون أفضل من سابقيه في العام 
الماضي والعام الذي س���بقه على حد س���واء، وذلك 
بسبب وجود بوادر بانتعاش اقتصادي عالمي في االفق 
اضافة الى رخص اسعار التذاكر والحجوزات الفندقية 
في مختلف دول العالم بسبب سعي شركات الطيران 
والفنادق على حد سواء لزيادة ارباحها التشغيلية بعد 

ان عانت ركودا كبيرا بسبب مرحلة االنكماش.
واضافت المصادر ان الترويج السياحي للعام الحالي 
ال يقتصر على الفنادق وشركات الطيران بل سيشمل 
ايضا وزارات السياحة في العديد من دول العالم الفتة 

الى ان حمالت الترويج السياحي بدأت بالفعل في هذه 
المنطقة من خالل حمالت اعالمية ضخمة تس���تهدف 
بالدرجة االولى الس���ائحين الخليجيين بش���كل عام 
والكويتيين بش���كل خاص لقدرتهم وحدهم في دول 
العالم على القيام برحالت سياحية طويلة وقدرتهم 
المالية الجيدة وعدم تأثرهم كغيرهم من باقي مناطق 
العالم باالزمة المالية العالمية وبقاء القدرة الشرائية 

لديهم عند مستويات عالية.
اما عن المناطق التي يفضلها س���ياح المنطقة في 
الموسم الحالي فبينت المصادر ان المحطات المعتادة 
كلندن وبيروت وڤيينا وباريس وشرم الشيخ ودبي 

س���تبقى على حالها من ناحية الطلب العالي عليها، 
باالضافة الى المحطات اآلسيوية في تايلند واندونيسيا 
والفلبين التي ش���هدت اقباال كبيرا من الس���ائحين 
الخليجيين في الس���نوات الماضية والتي ستواصل 
نشاطها السياحي ذاته بس���بب حمالتها الترويجية 
الضخمة، مش���يرة الى ان تركيا ستكون على قائمة 
المحطات التي سيفضلها السياح في الموسم الحالي 
بفضل طبيعتها المميزة وآثارها الرائعة وعروضها 
المغرية، اضافة الى انفتاحها الكبير على الدول العربية 
بش���كل كبير في الس���نوات الماضية بما فيها الدول 

الخليجية.

جهود كبيرة إلعادة »لوفتهانزا« جدول رحالتها املنتظمة

تايالند من الوجهات السياحية املفضلة  تركيا من الدول التي يفضلها السائح اخلليجي

عرض جديد من »اجلزيرة« إلى دبي

»اللوفتهانزا« تعمل إلعادة االنتظام لرحالتها

تعطل رحالت الطيران في فرنسا بسبب اإلضراب

نقابة الطيارين )كوكبيت( يتم 
مبوجبه تعليق إضراب طياري 

الشركة.
وأعلنت نقابة الطيارين أمام 
العمل في فرانكفورت  محكمة 
التزامها بتعليق اإلضراب حتى 
الثامن من ش���هر مارس املقبل 
ملنح األطراف فرصة للتوصل 
إلى تسوية حول زيادة األجور 

وتأمني فرص العمل.

الع���ودة النتظام جدول  على 
رحالتها.

وذكر متحدث باسم الشركة 
أنه���ا واصل���ت تطبيق جدول 
الرح���الت االس���تثنائي أمس، 
والذي تضمن حوالي 1600 رحلة 
من إجمالي 1800 رحلة مدرجة 

في اجلدول األساسي.
كانت لوفتهان���زا توصلت 
االثنني املاض���ي إلى اتفاق مع 

اجلوية في املفاوضات بش���أن 
االتفاقية االوروبية.

وحتتج النقابات ايضا على 
تخفيضات متوقعة في امليزانية 
ف���ي 2010 و2011 في اطار جهد 
حكومي اوسع للسيطرة على 

االنفاق.
من جهة أخرى أعلنت شركة 
العمالقة  »لوفتهانزا« األملانية 
للطيران امس أنها تعمل جاهدة 

اتفاق لتحديث مراقبة احلركة 
اجلوية وقعته بلجيكا وفرنسا 
واملانيا ولوكسمبورج وهولندا 
النقابات  وسويسرا. وتخشى 
من ان ت���ؤدي االصالحات الى 

االستغناء عن وظائف.
وقال وزير البيئة جان لوي 
بورلو املسؤول عن النقل ضمن 
الوزارية ان احلكومة  حقيبته 
اقترحت اشراك مراقبي احلركة 

باري���س � رويت���رز: قالت 
سلطات الطيران املدني الفرنسية 
ان رحالت الطيران في فرنسا 
ستتعطل بعدما فشلت احملادثات 
ب���ني مراقبي احلرك���ة اجلوية 

واحلكومة في انهاء إضراب.
العام���ة  االدارة  وقال���ت 
للطيران املدني في بيان انه مت 
الغاء نصف الرحالت في مطار 
اورلي في باريس امس، و%15 
من الرحالت في مطار ش���ارل 
ديجول في العاصمة ايضا. لكن 
»اير فرانس« كبرى ش���ركات 
الطيران الفرنسية قالت مبوقعها 
على االنترنت انها ستضمن كل 
رحالتها طويلة املدى من مطاري 
شارل ديجول واورلي و85% من 
رحالتها االوروبية والداخلية 

من املطارين.
وق���ررت النقابات مواصلة 
االضراب بعدما فشلت محادثات 
مع وزارة البيئة الفرنسية امس 

في التوصل الى حل. 
ال���ى  النقاب���ات  ودع���ت 
ايام اعتبارا  اضراب خلمس���ة 
الثالث���اء احتجاجا على  م���ن 

سريالنكا تشهد مزيدا من أعداد السياح

الخط الجديد باكورة إستراتيجية التوسع للناقلة في عام 2010

»القطرية« تصل إلى »بنغالورو« لتكون الوجهة الـ 11 لها في الهند
واجتماعية قوية مع العديد من املدن الرئيسية 
في س����ائر أنحاء العالم، مبا فيها نظيرتها 
مدينة سان فرانسيسكو الواقعة على الساحل 
الغربي للواليات املتحدة االميركية. كما توفر 
الناقلة روابط جوية جي����دة الى كثير من 
الوجهات عبر الواليات املتحدة، منها مدينة 
سان فرانسيسكو من خالل الرحالت املسيرة 
بالرمز املشترك مع شريكتها طيران يونايتد. 
وكجزء من جهودها الترويجية، وحسب بلد 
االقالع، س����يحصل اعضاء برنامج املسافر 
الدائم من نادي امتي����از اخلطوط اجلوية 
القطرية، احلائز على جوائز عدة، على 28 
ألف كيلومايلز اضافية عند الس����فر  على 
خط بنغالورو اجلديد. واضاف الباكر: »انها 
أوقات مثيرة للناقلة القطرية، فمع تدشني 
خطنا االول اجلديد لعام 2010 بنجاح، فإننا 
نتطلع لتعزيز توسعة عملياتنا العاملية في 
املقبلة  القليلة  غضون االسابيع والشهور 
لتش����مل بعض وجهات الس����فر املدهشة. 
وسنعلن في املس����تقبل القريب عن مزيد 
من التوسعات تشمل خطوطا جديدة وسعة 
اضافية الى العديد من الوجهات في سائر 

انحاء العالم«.
وتس����ير القطرية حاليا اسطوال حديثا 
مكونا من 79 طائرة الى 86 وجهة س����ياحة 
وعمل في اوروبا والشرق االوسط وأفريقيا 
وشبه القارة الهندية والشرق االقصى وأميركا 

الشمالية والقارة االسترالية.
وستس����ير القطرية على خط الدوحة � 
بنغالورو طائرة ايرباص من طراز A320 التي 
تض����م على متنها 12 مقعدا في درجة رجال 

االعمال و132 مقعدا في الدرجة السياحية.

سعيد بانضمام بنغالورو الى شبكتنا الدولية 
س����ريعة النمو، مما يؤكد التزامنا بتوفير 
خيارات أوسع جلمهور املسافرين«. وأضاف: 
سيساهم هذا اخلط االستراتيجي اجلديد في 
تعزيز الشراكة بني الهند ودولة قطر، وبالتالي 
يوفر املزيد من الروابط اجلوية املمتازة الى 
بقية ارجاء العالم من خالل رحالتنا املسّيرة 

عبر الدوحة.
وتعد بنغالورو قلب صناعة برمجيات 
تكنولوجيا املعلومات في الهند لس����نوات 
عديدة، ويطلق عليها لقب »وادي السيليكون« 
الهندي، مما مكنها من ابرام عالقات جتارية 

بشعبية كبيرة بني املغتربني العائدين الى 
بنغالورو، اضافة الى مجتمع املال واالعمال 
الدولي الذي تربطه عالقات جتارية قوية مع 
هذه املدينة، وذلك بفضل رحالت الربط املمتازة 
التي يوفرها اخلط اجلديد من اوروبا والواليات 

املتحدة وافريقيا والشرق االوسط.
وصرح الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية 
القطرية اكبر الباكر قائال: »لقد كان االمر مجرد 
مسألة وقت قبل أن تصبح بنغالورو جزءا من 
عائلة شبكة خطوط القطرية املتوسعة في 
الهند، التي تعتبر واحدة من أسهم االسواق 
االستراتيجية للناقلة«. وقال الباكر: »انني 

انطلقت اخلط����وط اجلوية القطرية في 
تطبيق استراتيجيتها التوسعية العاملية لعام 
2010 بتدشني رحالتها املجدولة الى مدينة 
بنغالورو )املعروفة سابقا باسم بنغالور( 
في جنوب الهند، حيث وصلت في الساعات 
االولى من صباح امس االول رحلتها االولى 
رقم QR226 الى عاصمة تكنولوجيا املعلومات 
في الهند، بعد رحلة ليلية بدون توقف انطالقا 
من مقر عملياتها في العاصمة القطرية الدوحة. 
وبتدشني اخلط اجلديد، أصبحت بنغالورو، 
عاصمة والية كارانات����اكا، باكورة عدد من 
اخلطوط اجلديدة التي تعتزم القطرية اطالقها 
خالل عام 2010، وتشمل: كوبنهاغن ابتداء من 
30 مارس، وأنقرة ابتداء من 5 ابريل، وطوكيو 
ابتداء من 26 ابريل، وبرشلونة اعتبارا من 
7 يونيو، وسيدني في موعد سيتم تأكيده 
الحق����ا، فضال عن زيادة معدل رحالتها الى 
الكثير من خطوطها االخرى لس����ائر انحاء 
العال����م. وبإطالق رحالت جوية يومية الى 
بنغالورو، يرتفع مجمل عدد رحالت القطرية 
الى الهند الى 71 رحلة في االسبوع موزعة 
على 11 مدينة، هي: دلهي ومومباي وتشيناي 
وأحمد أباد وحيدر أباد وترفاندرام وكوتشني 

وكوزيكود وجوا وآمرتسار.
وحتتضن بنغالورو أكبر وأهم شركات 
تصنيع برمجي����ات تكنولوجيا املعلومات 
في الهند، وبعض أبرز اجلامعات والكليات 
ومعاهد ومراكز التعليم والبحوث العلمية 
املتطورة، والعديد من شركات القطاع العام 
املختصة في مجاالت علوم الفضاء واالتصاالت 

وصناعات الدفاع.
ومن املتوقع ان يحظ����ى اخلط اجلديد 

»القطرية« تعزز تواجدها إلى الهند بـ »بنغالورو«

فيما بدأت شركات الطيران 
من خالل اقس����ام العطالت 
فيها االس����تعداد الستقبال 
املوسم السياحي بتحضير 
احملطات التي تتناسب مع 
اذواق السائحني الكويتيني، 
قدمت طيران اجلزيرة عرضا 
س����عريا ش����مل العديد من 

محطات الناقلة.
وافادت مصادر مطلعة 
في »طيران اجلزيرة« بأن 
الناقلة قدمت عرضا سعريا 
جديدا على مطار دبي الدولي 
ابتداء م����ن 20 دينارا، كما 
قدمت مقاعدها املتوجهة الى 
كل من شرم الشيخ وحلب 
وعمان في اململكة األردنية 
الهاشمية ب� 28 دينارا خالية 

من الضرائب.
وبينت املصادر ان طيران 
اجلزي����رة وبالتع����اون مع 
ب����ودي للطيران  مجموعة 
حتضر ملوسم سياحي متميز 
من خ����الل اختيار محطات 
جدي����دة ومنتق����اة بعناية 
شديدة لتناسب متطلبات 
العائلية، السيما  السياحة 
التي  الكويتية  العائ����الت 
تنشد قضاء العطلة الصيفية 
خارج الكويت بشكل خاص 
ومنطقة اخلليج بشكل عام 
دون ان حت����دد هذه املواقع 

واحملطات.

المنصوري: 135% زيادة 
في عدد سياح الكويت إلى سريالنكا

أعلن مكتب سريالنكا لترويج 
السياحة في الشرق األوسط عن 
العرب  السائحني  أعداد  ارتفاع 
القادمني إلى سريالنكا من الشرق 
األوسط بنسبة 50% في يناير 
2010، مقارن���ة بنف���س الفترة 
من العام املاض���ي، وذلك وفقا 
لإلحصائيات الصادرة عن هيئة 
تطوير السياحة السريالنكية 
والتي أعلنها مكتب سريالنكا 
لترويج الس���ياحة في الشرق 

 .)SLTPB( األوسط
وأوضح���ت مدي���ر مكتب 
سريالنكا لترويج السياحة في 

الشرق األوسط هبة اهلل الغيص املنصوري، قائلة: 
»لقد شهدت جزيرة سريالنكا زيارة أعداد كبيرة 
من السائحني من املنطقة خالل شهر يناير املاضي 

لينمو عدد السائحني إلى الضعف«.
وأشارت املنصوري إلى ان نسبة السائحني من 
املنطقة بلغت من اإلمارات 163% ومن السعودية 

126% ومن قطر 171% ومن الكويت %135.
وإلى جانب الشرق األوسط، زاد عدد السائحني 
القادمني من أوروبا الغربية والشرقية، وجنوب 
آسيا، وأضافت املنصوري، موضحة: »تعد عناصر 

اجل���ذب الس���ياحية، الترفيه، 
التس���وق واملطاع���م، من أهم 
العوامل التي جتذب الس���ياح 
الع���رب في العص���ر احلديث 
إلى وجهاته���م املفضلة وتقدم 
سريالنكا منتجا جيدا يتفوق 
على كل األصعدة كما أنها تبعد 
عن منطقة اخلليج مسافة طيران 
مدتها أربع س���اعات فقط. كما 
تساهم عوامل الدعم احلكومي 
للقطاع السياحي وخطط التوسع 
في خدمات الناقل االقتصادي في 
منو صناعة السياحة. وبعد أن 
عم السالم أخيرا بعد ما يقرب 
من ثالثة عق���ود من النزاعات باتت س���ريالنكا 
م���ن الوجهات املثالية للس���ياح نظرا لقربها من 

املنطقة«. 
وتتمتع سريالنكا بتنوع احلياة البرية فضال 
عن سهولة الوصول إليها. وقد أطلق على اجلزيرة 
الصغيرة العديد من األلقاب مثل »س���رنديب«، 
س���يلون، قطرة الهند، اجلزيرة الالمعة، جزيرة 
دهارما ولؤلؤة احمليط الهندي، وغيرها من األلقاب، 
التي لم تتمكن من وصف جمال الطبيعة وسحرها 

اخلالب.

هبة اهلل املنصوري

الكويتالسعوديةاإلماراتالشرق األوسط

أعداد السياح من منطقة الشرق األوسط إلى سريالنكا


