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إعداد: فواز كرامي

االتحاد للطيران: إعادة حجز الرحالت الملغاة
إلى بريطانيا وإيرلندا االثنين المقبل

التنفيذي لالحتاد  الرئي����س  قال 
للطي����ران جيمس هوج����ن في بيان 
صحاف����ي أم����س األول: »ان����ه ميكن 
للمسافرين على منت طائرات »االحتاد« 
إعادة حجز رحالتهم إلى اململكة املتحدة 
وأيرلندا اعتبارا من يوم االثنني املقبل، 

أما بالنسبة للمسافرين الذين ألغوا 
س����فرهم فيمكنهم اس����ترجاع قيمة 
تذاكرهم بالكامل.كما س����يتم جتهيز 
خدم����ات نق����ل بري����ة عب����ر أوروبا 
للمسافرين الذين باشروا رحالتهم، أو 

تأمني إقاماتهم في فنادق أبوظبي.

زيادة حركة الركاب مبطار الكويت بنسبة 6٪ في مارس

الفتة متنع االقتراب من املدرج

الطلب على مقاعد الدرجتني األولى ورجال االعمال اخذ في التعافي

طائرة تقترب من املدرج رقم )9( ويظهر بعض السياح

6% الزيادة في حركة الركاب
بمطار الكويت في مارس الماضي

كونا: ظهرت اإلدارة العامة للطيران املدني زيادة 
حركة الركاب بنس����بة 6% والطائ����رات التجارية 
بنسبة 11% والشحن اجلوي بنسبة 17% في مطار 

الكويت الدولي خالل شهر مارس 2010.
 وقالت اإلدارة في بيان صحافي امس، ان إجمالي 
عدد الركاب خالل شهر مارس املاضي بلغ 637182 
راكبا مقابل 603961 خالل شهر مارس 2009 موضحة 
ان الزيادة في حركة الركاب القادمني بلغت نسبتها 
7% الى جانب ارتفاع حركة املغادرين بنسبة %3 

مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي.

 أما عن اجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها 
من والى مطار الكويت الدولي خالل الشهر املاضي 
فأفادت بان احلركة ارتفعت بنس����بة 1% وبواقع 
8102 رحلة مقارنة مع 8024 رحلة في شهر مارس 

.2009
 وبينت االدارة ان اجمالي عدد الرحالت القادمة 
واملغادرة في شهر مارس املاضي بلغ 6574 رحلة 
مقارنة مع 5918 رحلة في ش����هر مارس 2009 في 
حني انخفضت حركة الرحالت غير التجارية بنسبة 

.%27

مطار األميرة جوليانا.. والمدرج األخطر بالعالم

»أياتا«: انتعاش التجارة العالمية ينعش الطلب 
على المقاعد الممتازة في شركات الطيران

ظل مدرج رقم 9 في مطار األميرة جوليانا الدولي 
أخطر املدرجات في العالم حتى عام 2008 عندما دفعت 
حادثة إلحدى ش���ركات الطيران الى استبدال املدرج 
بآخر جديد كليا. إال ان املدرج القدمي كان سببا رئيسيا 
لدفع العديد من السائحني احملبني للصور للقدوم الى 
جزيرة س���ان مارتن والتقاط الصور للطائرات التي 
تدنو من املدرج على ارتفاعات منخفضة اس���تعدادا 

للهبوط. 
واشتهر املطار مبدرجه القصير الذي يبلغ طوله 
2.4 ألف متر فقط، الذي بالكاد يكفي لهبوط الطائرات 
الكبيرة فقد كان على الطائرات الى اجلزيرة أن حتلق 
على مستويات منخفضة جدا عند نزولها على مدرج 

رقم 9، ومتر بارتفاع قريب من الس���ياح املسترخني 
على شاطئ »ماهو«. 

ونشرت صور الطائرات املنخفضة للغاية في عدة 
مج���الت إخبارية في العالم في أوائل عام 2000، مما 
جع���ل هذه املنطقة مفضلة لدى محبي التقاط صور 

الطائرات.
ولم تكن تسجل أي حوادث كبيرة في املطار، لكن 
الرحلة 980 لشركة كيه إل إم حتطمت على بعد 30 ميال 
من جزيرة سانت كروا بعد عدة محاوالت غير ناجحة 
للهبوط في مطار جوليانا بنهاية عام 2008، مما دفع 

الى استبدال املدرج 9 اخلطير مبدرج 10 اآلمن.
ويخدم مطار األميرة جوليانا الدولي جزيرة سان 

مارتن الهولندية. ويعتبر ثاني أكثر املطارات ازدحاما 
في منطقة شرق البحر الكاريبي. ويعمل املطار كمركز 
للخطوط اجلوية جلزر ويندوارد وهي البوابة الرئيسية 
ألصغر جزر ليوارد، مبا في ذلك أنغيال، وسابا، وسانت 
بارتيليمي وسان أوستاشيوس. سمي باسم األميرة 
جوليانا أميرة هولندا، والتي كانت زوجة ولي العهد 

عندما افتتح املطار.
وأسس املطار بداية كمهبط للطائرات العسكرية 
في عام 1942. ثم مت حتويله إلى مطار مدني في عام 
1943. وفي عام 1964 مت إعادة تش���كيله ونقله، من 
خالل بناء محطة جديدة وبرج مراقبة. ومت حتسني 

املرافق في عام 1985 و2001.

 جنيڤ � رويترز: قال االحتاد 
الدولي للنقل اجلوي »اياتا«، إن 
الطلب على مقاعد الدرجتني األولى 
ورجال األعمال آخذ في التعافي مع 
انتعاش التجارة العاملية رغم أنه 
مازال أقل من املستويات املرتفعة 

التي سجلها في 2008.
 وقالت »م����ازال أمامنا بعض 
الوقت حتى تعود حركة السفر جوا 
على الدرجات املمتازة ملستوياتها 
املرتفعة السابقة لكن التراجع جاء 
فيما يبدو في إطار دورة اقتصادية 

وهي اآلن في مرحلة الصعود«.
وأضاف االحتاد في نش����رته 
الش����هرية ملراقبة حرك����ة النقل 
عل����ى الدرجات املمتازة أن العدد 
اإلجمالي للمسافرين في رحالت 
الطيران الدولية ارتفع 6.8% في 
فبراير مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام املاضي بزيادة نسبتها %5.9 
في ركاب الدرجة األولى ودرجة 
رجال األعمال و6.9% في الدرجات 

األخرى.
 وفي نهاية مارس قال االحتاد 
إن متوسط املسافة التي يقطعها 
الراك���ب بالكيلومت���رات عل���ى 

الرحالت الدولية - وهو مؤشر 
مهم على الطلب على ش���ركات 
الطيران - ارتفع بنس���بة %9.5 

في فبراير.
املرتفع  الرقم  وقال إن ه���ذا 
مقارنة مع أعداد الركاب يعكس 

حقيق���ة أن وتيرة االنتعاش في 
أسواق الرحالت الطويلة أسرع 
منها بالنسبة للرحالت القصيرة 

مثل الرحالت داخل أوروبا.
 ورغم زيادة أعداد الركاب في 
الدرجات املمتازة - القطاع األكثر 

ربحية لشركات الطيران - ذكر 
الطل���ب على مقاعد  أن  االحتاد 
الدرجة االقتصادية حتركه رحالت 

األعمال بشكل متزايد.
 وق���ال االحتاد ال���ذي يضم 
نحو 230 عضوا إن السفر على 

ارتفع بنسبة  املمتازة  الدرجات 
10% عن أدنى مس���توياته التي 
س���جلها منتصف العام املاضي 
لكنه مازال أقل بنس���بة 16% من 
مس���تويات الذروة التي سجلها 

في أوائل 2008.

استهوى سياح التصوير حتى عام 2008 

»الجزيرة« تحّط في أبوظبي ابتداء من 7 دنانير خالية من الضرائب
فيم���ا تواص���ل طي���ران اجلزيرة 
استعداداتها إلطالق محطتها اجلديدة 
في مدينة الهور الباكس���تانية في 12 
مايو القادم قدمت عروضا سعرية على 
محطاتها احلالية خالل ساعتها الذهبية 
والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى 

الساعة الثانية من بعد ظهر كل يوم.
وش����مل عرض طيران اجلزيرة كال 
من دبي ابتداء من 12 دينارا والعاصمة 

األردنية عمان ومدينة حلب الس����ورية 
واإلسكندرية املصرية ب� 18 دينارا.

وقدمت طيران اجلزيرة محطتها في 
إمارة ابوظبي اإلماراتية ب� 7 دنانير فيما 
قدمت العاصمة الس����عودية ب� 13دينارا 
والعاصمة السورية ب� 16دينارا ومدينة 
األقصر ب� 15دينارا وجميع األسعار خالية 

من الضرائب.
وكانت طيران اجلزيرة قد أعلنت 

في وقت سابق ان اطالق رحلتها الى 
الهور جاء لتلبية للطلب املتزايد من 
الكويت أو  العاملني في  األش���خاص 
منطقة الشرق األوسط ومتكينهم من 
زيارة األقرباء واألصدقاء في وطنهم 
األم، مش���يرة ال���ى ان إطالق الوجهة 
اجلديدة يأتي كجزء من التوس���عات 
اجلديدة في شبكة »طيران اجلزيرة« 
والتي تتضمن رحالت في الصيف إلى 

أكثر الوجهات طلبا لقضاء العطالت 
وبأفضل األسعار القيمة املتوافرة في 

األسواق.
حي���ث تضم الوجه���ات الصيفية 
رحالت إلى انطالي���ا املنتجع التركي 
الشهير جدا، والغردقة الشهيرة برياضة 
الغوص على ساحل البحر األحمر في 
مصر، وواحة صالل���ة اخلضراء في 

عمان.

الناقلة تستعد إلطالق محطتها الجديدة في الهور

فود ماستر تشارك برعاية معرض شبابنا أولى  بجناح متميز ملطعم جنكي سوشي الياباني

ش����اركت شركة فود ماس����تر مؤخرًا في معرض »شبابنا 
أولى« الذي قامت بتنظيمه القائمة املس����تقلة في جامعة 
اخللي����ج )GUST( للعلوم والتكنولوجي����ا الذي أقيم في 
قاع����ة الراية  وذلك من خالل جن����اح متميز ملطعم جنكي 
سوش����ي  الياباني. وتأتي مش����اركة ش����ركة فود ماستر 
ف����ي املعرض إنطالقًا من اهتمام الش����ركة  بدعم مبادرات 
الش����باب الكويتي  وإب����راز مواهبه����م، ومنحهم الفرصة 
وتش����جيعهم على اإلبداع. وعلى صعيد مش����اركة شركة 
فود ماس����تر ف����ي املعرض ص����رح الس����يد/أحمد معرفي 
– املدي����ر العام لش����ركة فود ماس����ترللمطاعم واخلدمات 
الغذائية- “نحن فخورون بهذه املشاركة ويسرنا أن نقدم 
الدعم املس����تمر لش����بابنا ذوي املواهب اخلالقة واإلرادة 
احلقيقية لإلبداع والتميز، الذين يعملون على تأس����يس 
مش����اريعهم اخلاصة بالتزامن مع دراستهم،  كما سعدنا  
به����ذه التجربة التي أك����د لنا فيها زوارن����ا أنهم يعرفون 
اجلودة والطعم  الفريد واملتميزلألصناف التي نقدمها في 
مطعم جنكي سوش����ي الغنية بالنكهة اليابانية املميزة”، 
يتزامن املعرض مع إطالق مطعم جنكي سوشي الياباني 
لقائم����ة إبداعات جدي����دة لصي����ف 2010 والتي تتضمن 
مجموعة ش����هية من األطباق الرئيس����ية التي تقدم ألول 
م����رة مثل هاتا إيتي املكون من س����مك الهامور والروبيان 
مع الس����بانخ وطبق حل����م البقر احلار م����ع األرز وطبق 
دج����اج أوواياكي بالصلص����ة احل����ارة واألرز وماجورو 

إيب����ي كيوبز الذي يقدم حلم التون����ا الطري مع الروبيان 
بالصلصة اخلاصة ويقدم مع األرز تكملها إبداعات جديدة 
من الس����لطات واملقبالت اليابانية الشهية. ومطعم جنكي 
سوشي في مركز الراية مبنطقة الشرق – عاصمة األعمال 
النابض����ة باحلياة واحلركة التجارية في الكويت- والذي 
يعرفه جمهور الذواقة في الكويت  يقدم لضيوفه جتربة 
ضيافة راقية وخدمة متميزة وأجواء ممتعة تكملها قائمة 
طعام غنية باألصناف التي حتضر بعناية فائقة وحرفية 
يابانية أصيلة متيز كل ما يقدم  في مطعم جنكي سوشي 
ومييزه أيضًا جمهور الذواقة في الكويت. وس����واء كنت 
تخط����ط لغداء عمل أو عش����اء متميز بصحب����ة األهل أو 
األصدقاء في مطعم جنكي سوش����ي في مرك����ز الراية أو 
ف����ي املنزل جنكي سوش����ي يضمن لك جترب����ة فريدة لك 
ولضيوفك. ولعشاق السوشي األصلي يوفر مطعم جنكي 
سوش����ي لعمالئه خدمة التوصي����ل والطلبات اخلارجية 
حيث ميكن اإلستمتاع باألطباق التي تفضلونها من قائمة 
جنكي سوش����ي الغنية حيثما كنتم. ومن اجلدير بالذكر 
أن ش����ركة فود ماس����تر- للمطاعم واخلدمات الغذائية - 
شركة رائدة في تقدمي املطاعم اجلديدة الراقية واملبتكرة 
للسوق الكويتي منذ عام 1998 وهي الشركة التي متتلك 
حق اإلمتياز التجاري لسلس����لة مطاعم جنكي سوش����ي 
ف����ي الكويت ودول مخت����ارة في اخللي����ج وبعض الدول 

العربية .

»لوفتهانزا« تطلق عروضا سعرية مميزة على 15 محطة أوروبية

»لوفتهانزا« تهبط في برشلونة
 ابتداء من 247 دينارًا

قدمت طيران لوفتهانزا عرضا سعريا شمل 
الضرائب على احملطات التي تصل إليها الناقلة 
األملانية العريقة في القارة األوروبية شمل 15 محطة 

مختلفة انطالقا من مطار الكويت الدولي.
وش���مل الع���رض كال من مدينة امس���تردام 
الهولندية وميونيخ األملانية ابتداء من 196 دينارا 
وبرش���لونة االسبانية ب� 247 دينارا والعاصمة 
األملانية برلني ب� 191 دينارا ومدينة بوخارس���ت 

ب� 248 دينارا.

وطرح���ت الناقل���ة مقاعدها إل���ى العاصمة 
االيرلندية دبلن ب� 224 دينارا ودوس���يلدورف 
األملانية ب� 192 دينارا وفرانكفورت ب� 139 دينارا، 
أما هامبورغ فكانت أسعارها على منت لوفتها نزا 

ابتداء من 189 دينارا.
وفيما ستحط طائرات الناقلة في مطار هيثرو 
اللندني ابتداء من 245 دينارا قدمت محطتها في 
مانشس���تر ب� 240 دينارا وميالن ب� 221 دينارا 

وروما ب� 190دينارا وزيورخ ب� 227 دينارا.

أطلقت عرضها على 15 محطة أوروبية مختلفة


