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تركيا تتوقع 30 مليون سائح في العام الحالي
اسطنبولـ  د.ب.أ: تتوقع تركيا ان يفد إليها هذا 
العام 30 مليون سائح، بزيادة قدرها 10% مقارنة 

بالعام املاضي.
ونقلت أنباء »األناضـــول« التركية أمس، عن 
وزير السياحة التركي ارطغرل جوناي الذي قام 
بزيارة معرض للســـياحة في موسكو، القول ان 
بالده تتوقع ان يحقق قطاع السياحة إيرادات قوية 

عقب األزمة العام املاضي.
وذكر جوناي ان تركيا التزال تراهن على »األسعار 
املعقولـــة« يذكر ان تركيا ســـجلت العام املاضي 
وفود 27 مليون ســـائح اليهـــا، بينهم 4.5 ماليني 
أملاني وبسبب األزمة االقتصادية اضطرت الفنادق 
في تركيا الـــى إجراء تخفيضات كبيرة، أو تقدمي 

عروض شاملة.

واصلت »طيـــران اجلزيرة« عرضها على مختلف 
احملطات بعد أن قدمت عرضا على 100 الف مقعد خالل 
شـــهر مارس احلالي وابريل املقبل حيث مت حجز ما 
يقارب 60 ألف مقعـــد من عرض »اجلزيرة« أي أكثر 

من 60% من ا لعرض.
وذكرت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر 
أن عرض »اجلزيرة« ساهم في حتريك سوق احلجوزات 
السيما على محطات قريبة في املنطقة وشجع املقيمني 
واملواطنني علـــى اإلقدام على احلجز ملدة قصيرة في 

إجازة قصيرة بفضل األسعار التشجيعية.

وقدمت »اجلزيرة« مقاعدها على 13 محطة مختلفة 
ابتداء من مدينة حلب السورية بـ 50 دينارا واإلسكندرية 
بـ 52 دينارا وعمان عاصمة اململكة األردنية الهاشمية 
بـ 53 دينارا وأســـيوط بـ 65 دينارا والبحرين بـ 27 

دينارا.
كمـــا قدمت الناقلة العاصمـــة اللبنانية بيروت بـ 
49 دينارا والعاصمة الســـورية دمشــق بـ 50 دينارا 
باإلضافة الى مدينة دير الزور الســـورية بـ 60 دينارا، 
مستفيدة من كونها الناقلة الوحيدة في املنطقة التي 
تســـّير رحالت على هذه املدينة الواقعة في شـــمال 

سورية مع احلدود التركية.
اما دبي فقدمتها »طيران اجلزيرة« بـ 29 دينارا وذلك 
بسبب املنافسة الضارية على هذه احملطة احليوية في 
املنطقة التي حتولت إلى محور مواصالت جوية باملنطقة 
بفضل نشـــاط مطارها الدولي وقدرته االستيعابية 

الهائلة.
فيما قدمت مقاعدها الى اســـطنـــبول بـ 72 دينارا 
واألقصر بـ 55 دينارا وشـــرم الشـــيخ بـ 52 دينارا 
ومشـــهد اإليرانية بـ 49 دينارا وجميع هذه األسعار 

خالية من الضرائب.

»القطرية« تعزز من تواجدها بعروضها املميزة

انطالقًا من مطار الكويت الدولي

»القطرية« تحط في بانكوك بـ 134 دينارًا 
وإلى لندن بـ 148 دينارًا

كشـــفت مصادر مطلعة في 
الســـياحة والسفر أن  وكاالت 
القطرية  اخلطـــوط اجلويـــة 
طرحت عرضا مميزا انطالقا من 
مطـــار الكويت الدولي إلى عدد 
من الوجهات السياحية املميزة 
في أوروبـــا وأميركا، موضحة 
الناقلـــة يعد األكبر  أن عرض 
واألضخم خالل فتـــرة ما قبل 
الصيف، حيـــث أطلقت الناقلة 

نيويورك بـ 255 دينارا.
ونوهت املصادر إلى أن عرض 
الشركة شمل كذلك مدينة الدار 
البيضاء حيث جاء العرض على 
بــــ159 دينارا  املدينة املغربية 
للدرجة الســـياحية، مبينة ان 
الناقلة سوف تستمر في إطالق 
العديد من العروض املميزة خالل 
الفترة املقبلة وخاصة مع اقتراب 

موسم الصيف.

 القطريـــة عرضا إلـــى بانكوك
ـ 134 دينارا وإلى لندن ومانشستر  ب
بـ 148 و187 دينارا على التوالي 

للدرجة السياحية.
وأوضحت املصادر أن الناقلة 
عرضـــت رحالتها إلـــى مدينة 
واشنطن األميركية بـ 304 دنانير 
للدرجة السياحية و1154 دينار 
لدرجة رجال األعمال، مشـــيرة 
إلى أن الشركة ستحط في مدينة 

»اإلماراتية« تحصد الجائزة الذهبية
بـ »جودة الشحن الجوي«

أكدت طيران اإلمارات مكانتها الريادية مجددا 
في صناعة الشحن اجلوي بعد حصولها على 
اجلائـــزة الذهبية ضمن حفـــل جوائز »جودة 
الشـــحن اجلوي« األول الذي أقيم مؤخرا في 

فانكوفر في كندا.
وجاء اختيار الناقالت اجلوية الفائزة ضمن 
استبيان شمل وكالء الشحن وفقا ملعايير محددة 
شملت خدمة العمالء، األداء، مستوى اجلودة 

وتكنولوجيا املعلومات.
العــــاملية  وقامـــت »هيـــئـــة األخـــبـــار 
املتخصصة في مجال الشحن اجلـــوي واخلدمات 
اللوجيســـتية اجلوية إير كـــارجو وورلد«،، 
بالكشـــف عن نتائج االســـتـــبيان الســـنوي 
السادس جلودة الشـــحن اجلوي، الذي يقوم 
علـــى قياس أداء الناقـــالت اجلوية واملطارات 
العالية وتصنيفها وفقا ملعايير عاملية مختارة 

في سبيل حتديد مســـتويات صناعة الشحن 
اجلوي العاملي.

وباإلضافة إلى طيران اإلمارات، فازت كل من 
ساوث ويست إيرالينز، وفيديكس إكسبرس، 
وفيرجني أتالنتك ونيبون للشحن اجلوي بجوائز 

»جودة الشحن اجلوي«.
وأعـــرب رام منن، نائب رئيـــس أول دائرة 
اإلمارات للشـــحن اجلوي عن سعادته بالفوز 
بهذه اجلائزة. وقال: »إنه لشـــرف كبير لنا أن 
تنال طيران اإلمارات هذا الوسام املرموق الذي 
يرسخ مكانتها الريادية عامليا في صناعة الشحن 

اجلوي«.
وتخدم اإلمارات للشحن اجلوي حاليا شبكة 
خطوط عاملية تغطي نحـــو 101 وجهة في 62 
دولة، من خالل أسطول يتكون من 145 طائرة 

مبا فيها 8 طائرات خاصة بالشحن.

»عطالت الكويتية«: ثالثة أيام
في دبي بـ 63 دينارًا

قدمت »الكويتية« عبر ادارة عطالتها عرضا على 
احملطتـــني املفضلتني لدى الســـائحني الكويتيني في 
دبي وبيروت شملت تذاكر السفر واإلقامة في فنادق 
اخلمس جنـــوم ملدينتي الســـياحة العربيتني األكثر 

حضورا ملدة ثالثة أيام.
وطرحت »العطالت« عرضها على جوهرة اخلليج 
دبي ابتداء مـــن 63 دينـــارا ملدة ثالثة أيام باإلضافة 
الى قائمة كبيرة من أســـماء الفنادق ذات النجوم الـ 
5 بحسب رغبة الســـائحني. فيما قدمت عرضها على 
بيروت ابتداء من 83 دينارا بنفس العروض وفنادق 

مختلفة.

واصلت عروضها عن شهري مارس الحالي وأبريل المقبل

»الجزيرة« إلى األقصر بـ 55 دينارًا 
وتهبط في دير الزور السورية بـ 60 دينارًا


