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سلطنة عمان تدخل بقوة على سياحة الحوافز والمؤتمرات
أعلنت وزارة الس���ياحة العماني���ة عن منو قطاع 
سياحة احلوافز في سلطنة عمان باإلضافة إلى تطوير 
املؤمترات والصناعة التحفيزية. وتشارك سلطنة عمان 
مبنصة خاصة في معرض اخلليج لس���ياحة احلوافز 
واملؤمت���رات GITBM الذي ينطلق في أبوظبي بعد غد 

ويستمر حتى 31 اجلاري.
وستكتس���ب عمان مزيدا من الش���هرة للمؤمترات 

الهامة عندما تس���تضيف مس���قط الدورة الرابعة من 
مؤمتر الوجهات السياحية املسؤولة في أكتوبر القادم. 
ويعد الدخول في نشاط سياحة املؤمترات واالجتماعات 
احدى أولويات استراتيجية عمان السياحية. وسيوفر 
مركز عمان للمؤمترات واملعارض أحدث التس���هيالت 
ومن ثم س���يجعل من عمان مركزا تنافسيا لألحداث 

الدولية واإلقليمية الهامة. 

»العربية للطيران« إلى الشارقة 
بـ 16 دينارًا ومنها إلى 10 محطات في الهند

أطلقت شركة العربية للطيران عرضا انطالقا من مطار الكويت 
الدولي الى القارة الهندية مرورا مبحطتها الرئيسية في إمارة الشارقة 

في اإلمارات العربية املتحدة.
وقدمت الناقلة منخفضة التكاليف عرضها األول الى مطار الشارقة 
ابت���داء من 16 دينارا ليكون بعدها االنطالق إلى أكثر من 10 محطات 

في الهند مختلفة األسعار بحسب احملطة والطلب عليها.
وأفادت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر بأن عروض 
»العربية« جاءت انطالقا من الشارقة للمسافرين من مطار الكويت 
الدولي واملتوجهني الى حيدر اباد ابتداء من 36 دينارا والى مومباي 

ب� 33 دينارا واحمد اباد ب� 37 دينارا وكاليكوت ب� 38 دينارا.
وقدمت محطتها في باجنالور ب� 34 دينارا وجوا ب� 38 دينارا وجايبور 
ب� 44 دينارا وكوتشي ب� 35 دينارا وشيناي ب� 38 دينارا وكوامباتور 

ب� 42 دينارا. وجميع االسعار دون احتساب الضرائب.
وذكرت املصادر ان القارة الهندية مبحطاتها املختلفة واملتنوعة 
تشهد منافس���ة شرسة من قبل الناقالت اخلليجية سواء التقليدية 
أو منخفضة التكاليف وذلك بسبب الكثافة الكبيرة للحجوزات على 
هذه احملطات اضافة الى عدد الوافدين الهنود في دول املنطقة ناهيك 

عن النمو االقتصادي الكبير الذي تشهده الهند.

»التركية« تقدم مقاعدها 
إلى أوروبا ابتداء من 85 دينارًا

طائرتان جديدتان لـ »السورية« بداية الشهر القادم

قال���ت مص���ادر مطلعة في 
وكاالت الس���ياحة والس���فر ان 
اخلطوط اجلوية التركية قدمت 
حزمة ع���روض على حجوزاتها 
املنطلقة من مطار الكويت الدولي 
رغم اإلقبال الكبير الذي تشهده 
محطة الكويت - اسطنبول من 
جميع الفئات سواء كان هذا اإلقبال 
بسبب السياحة واالستجمام أو 
األعمال أو حتى زيارات الترانزيت 
بغ���رض االنتقال ال���ى محطات 
أوروبي���ة أخرى ال تص���ل اليها 
سوى التركية من مطار الكويت 

الدولي.
وبين���ت املص���ادر ان عرض 
»التركية« بدأ بخصم على املسافر 
الثاني مبعدل 50% عند حجز أكثر 
من تذك���رة اضافة الى مجموعة 

جنح����ت  د.ب.أ:   � دمش����ق 
اللجنة املش����كلة ملهمة استئجار 
وشراء طائرات ملصلحة مؤسسة 
الطيران العربية)الس����ورية( في 
ش����راء طائرتني نوع »أيه تي آر« 
الفرنس����ية من عائلة »ايرباص« 
وسيتم تس����لمهما مع بداية شهر 

ابريل املقبل.
ونقل����ت صحيف����ة »الثورة« 
الس����ورية ف����ي عدده����ا الصادر 
امس عن مدير الش����ؤون اإلدارية 
والقانونية بوزارة النقل السورية 
وعضو مجلس إدارة جلنة الشراء 
عمار كمال الدين قوله إن اللجنة 
بذلت جه����ودا كبيرة ومفاوضات 
متعددة حتى يت����م التوصل إلى 
توقيع عقد الشراء. وأضاف كمال 
الدي����ن أن اللجنة االقتصادية في 
ال����وزراء أقرت  رئاس����ة مجلس 
تصديق هذا العقد بعد أن عرضت 
اللجنة اجلدوى االقتصادية منه 

دبي: يس����تعد ركاب من 9 محطات لطيران االمارات في منطقة 
الش����رق األوس����ط لاللتحاق بالرحلة االفتتاحية للناقلة الى مطار 
ناريتا الدولي في طوكيو، التي ستنطلق من مطار دبي الدولي في 

ساعات الصباح من يوم غد.
ويسافر على الرحلة األولى وفد من طيران االمارات على رأسه، 
نائب رئيس أول دائرة العمليات التجارية ريتشارد فوغان، باالضافة 

الى عدد من الضيوف واملدعوين من طوكيو ودبي.
وكانت طيران االمارات قد استهلت خدماتها الى اليابان بإطالق 
رحلة يومية دون توقف بني دبي وأوس����اكا عام 2002، وس����تنقل 
اخلدمة اجلديدة بني دب����ي وناريتا العالقات بني اجلانبني الى آفاق 

أرحب، وتؤكد على االلتزام القوي للناقلة نحو اليابان.
وستخدم طيران اإلمارات طوكيو بطائرة بوينج 777 – 300 مقسمة 
الى 3 درجات: 8 أجنحة خاصة في الدرجة األولى، 42 مقعدا يتحول 
الى س����رير شبه مستو في درجة رجال األعمال، 304 مقاعد مريحة 
في الدرجة الس����ياحية. ومن املقرر ان تقلع رحلة طيران االمارات 
»ئي كيه 318« من مطار دبي الدولي1، أيام الس����بت واألحد واالثنني 
واخلميس واجلمعة، لتصل الى مطار ناريتا الدولي في طوكيو مساء 
نفس االيام، وتغادر رحلة العودة »ئي كيه 319« طوكيو مساء نفس 

األيام، لتصل الى دبي من صباح اليوم التالي.

الس���عرية على  الع���روض  من 
مختلف احملطات االخرى. حيث 
قدمت سعرا موحدا على احملطات 
األوروبية ابتداء من 85 دينارا فيما 

التي تتلخص في حاجة مؤسسة 
الطيران املاسة لشراء طائرات بعد 
نقص أسطولها بشكل كبير نتيجة 
احلظ����ر األميركي على س����ورية. 
ومن املعروف ان أسطول طائرات 
»الس����ورية« اقتصر مؤخرا على 
بضع طائرات ال تلبي احلاجة وهو 

قدمت تورنتو الكندية ابتداء من 
210 دنانير ومحطتها في نيويورك 
ب� 140 دينارا وجميع األسعار من 

دون احتساب الضرائب.

األمر الذي أخرج سورية من العديد 
من محطاتها الدولية. وقال كمال 
الدي����ن »مت تنظيم عقود لصيانة 
هذه الطائرات وتقدمي الدعم الفني 
والصيانة وتدريب طيارين وفنيني 
على هذا النمط من الطائرات ووقعنا 

عقودا متممة إلجراءات الشراء«.

»لوفتهانزا«  إلى نيويورك »طيران اإلمارات« تفتتح رحلتها األولى إلى طوكيو غدًا
بـ 348 ديناراً 

قدمت الناقلة األملانية »لوفتهانزا« 
عرضا سعريا جديدا من مطار الكويت 
الدولي ش���مل احملط����ات التي تصل 
اليها الناقلة ف���ي الوالي����ات املتحدة 
األميركية بعد ان قدمت الع����ديد من 
العروض على احملطات في القارة األم 

أوروبا.
وقدمت الناقلة عروضها الى معظم 
املدن األميركية ابتداء من بوس���طن ب� 
408 دنانير وش���يكاغو ب� 378 دينارا 
وداالس في مطار فورت ورث ب� 408 
دنانير ودينفر ب� 428 دينارا وديترويت 

ب� 407 دنانير.
أم���ا نيويورك وفيالدلفي���ا فكانتا 
على مقاعد اللوفتهانزا ابتداء من 348 
دينارا وبورتالند وسان فرانسيسكو 
ب� 428 دينارا وجميع األسعار خالية 

من الضرائب. طيران اإلمارات حتط في طوكيو غدا

»العربية للطيران« حتط في الشارقة بـ 16 دينارا

»السورية« تعزز من تواجدها بشراء طائرات جديدة

التركية تطرح عروضا مميزة إلى أوروبا


