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»Klm« تقدم مقاعدها إلى لندن بـ 143 دينارًا
قدمت اخلطوط امللكية الهولندية »Klm« عرضا س���عريا من 

مطار الكويت الدولي شمل محطات الناقلة في أوروبا.
وعرضت »Klm« مقاعدها املتوجهة الى العاصمة البريطانية 
لندن ب� 143 دينارا ومدينة دوس���لدروف وباريس بالسعر ذاته 

من دون احتساب الضرائب.
وقدم���ت الناقلة محطتها في العاصمة االيطالية روما ب� 163 

دينارا وبرلني ب� 173 دينارا.

الجزيرة تواصل 
تقديم عروضها 

السعرية على 
محطاتها المختلفة

اوروبا الوجهة السياحية املفضلة عامليا

طائرة الشحن بوينغ »777 فرايتر« وعليها شعار القطرية

»لوفتهانزا« تقدم عروضا شاملة للضرائب على محطاتها االوروبية

»لوفتهانزا« تقدم زيورخ وأمستردام ابتداًء 
من 170 دينارًا شاملة للضرائب

واصلت شركة طيران لوفتهانزا تقدمي املزيد من 
العروض السعرية على العديد من احملطات السيما 
االوروبية منها، حيث ش���مل اخر هذه العروض 
حج���وزات املقاعد ش���املة للضريبة انطالقا من 
مطار الكويت الدولي الى املطارات الرئيسية في 

هذه املدن.
وقدمت الناقلة محطتيها في امستردام وزيورخ 
ب� 170 دينارا فيما قدمت مدينة برشلونة االسبانية 
ابت���داء من 161 دين���ارا وبلغراد ب���� 204 دنانير 

وبروكسيل ب� 168 دينارا.
اما مدينة بوخارست فقدمتها الناقلة ابتداء من 
203 دنانير وبودبست ب� 208 دنانير اما عاصمة 
جمهوري���ة ايرلندا دبلن فقدمته���ا الناقلة ب� 167 

دينارا ومدينة ادنبره ب� 183 دينارا.
وفيما يخص العواصم التي تش���هد منافسة 
شرسة من مطار الكويت الدولي من قبل العديد 

من الناقالت فقدمت لوفتهانزا العاصمة البريطانية 
لندن ب� 178 دينارا ومدريد ب� 161 دينارا وميونيخ 

ب� 167 دينارا.
فيما جاءت كل من العاصمة البلغارية صوفيا 
ب� 204 دنانير وڤيينا ب� 168دينارا ليطال العرض 
املدن االيطالية املختلفة مبا فيها العاصمة روما ب� 

164 دينارا وفينيسيا »البندقية« ب� 165 دينارا.
كما جاءت حجوزات املقاعد على الناقلة االملانية 
العريقة في كل من العاصمة التشيكية براغ ب� 166 

دينارا والعاصمة الفرنسية باريس 170 دينارا.
ويذكر ان ش���ركة طيران اللوفتهانزا تنافس 
اخلطوط اجلوية التركية على العديد من احملطات 
التي ال تصل اليها سوى هاتني الناقلتني في اوروبا 
انطالقا م���ن مطار الكويت الدولي الس���يما تلك 
احملطات التي ال تشغل ناقالتها الوطنية من محطة 

الكويت.

العرض شمل معظم المحطات األوروبية 

رماد بركان آيسلندا لم يمنع السياح
من التخطيط لقضاء إجازاتهم في أوروبا

س���نغافورة � رويترز: جاء 
في مسح جديد نشر على موقع 
للسفريات على االنترنت ان الرماد 
البركاني الناجت عن ثورة بركان 
في ايسلندا لم مينع السياح من 
الى أوروبا  التخطيط للس���فر 

بشكل كامل.
وشمل االس���تطالع أكثر من 
1500 مسافر جوا وأظهر ان %39 
الس���فر وان  مازالوا يعتزمون 
الرماد البركان���ي لم يؤثر على 

خططهم. 
وقال 44% انهم لم تكن لديهم 
النية للسفر الى أوروبا على أي 
حال، بينما قال 9% فقط ان الرماد 
البركان���ي اضطرهم الى تغيير 

خططهم. 
وق���ال املوقع في بيان »على 
الرغم من املخاطر احملتملة ملزيد 
من الثورات البركانية والتعطيل 
ف���ي مواعيد الس���فروعلى غير 
املتوقع غيرت نسبة صغيرة من 

املسافرين جوا خططهم«.
اما بالنسبة الختيار شركات 
الطي���ران األفضل خ���الل العام 
احلالي فقال املس���ح ان الركاب 
اختاروا شركة آسيانا للخطوط 
اجلوية الكورية اجلنوبية أفضل 

شركة للعام متفوقة على اخلطوط 
اجلوية السنغافورية التي جاءت 
ف���ي املركز الثان���ي واخلطوط 
اجلوية القطرية التي جاءت في 

املركز الثالث.
وش���ارك في املسح أكثر من 

17.9 ملي���ون راكب من أكثر من 
100 دولة واستمر البحث عشرة 
اش���هر من يوليو املاضي حتى 
الركاب  املاض���ي ليختار  ابريل 
ش���ركتهم املفضل���ة. وكان من 
بني أفضل عش���ر شركات ايضا 

شركة االحتاد للطيران اململوكة 
لدولة االمارات العربية املتحدة 
التي جاءت في املركز السادس 
وش���ركة طيران االمارات وهي 
ش���ركة وطنية اماراتية جاءت 

في املركز الثامن.

»بوينغ« تسلم »القطرية« طائرة الشحن »777 فرايتر«
قامت ش����ركة بوينغ بتسليم 
 أول طائ����رة ش����حن م����ن طراز

»777 فرايتر« إلى اخلطوط اجلوية 
القطرية، وذلك بعد رحلة طيران 
استغرقت 16 ساعة بني مركز تسليم 
منتجات بوينغ في مدينة إيفريت 
بوالية واشنطن والعاصمة القطرية 
الدوحة. وقامت اخلطوط اجلوية 
القطرية بإدخال الطائرة اجلديدة 

في نطاق اخلدمة فور تسلمها.
وكان����ت اخلط����وط اجلوية 
القطري����ة ق����د وقع����ت طلبي����ة 
 ش����راء لثالث طائ����رات من طراز

»777 فرايتر« ف����ي مايو من عام 
2006، لالستفادة منها في عمليات 
الشحن اجلوي بني قطر وأسواق 

أوروبا والشرق األقصى.

ثالث ناقالت خليجية بين األفضل خالل العام

»الجزيرة« تقدم عرضًا على 4 عواصم عربية 
وأبوظبي بـ 7 دنانير خالية من الضرائب 

مع اقتراب موعد إجازة الصيف 
بدأت شركات الطيران العاملة في 
الكويت حتضيراتها الس����تقبال 
املوسم من خالل جتهيز رحالتها 
وحجوزاته����ا على احملطات التي 
يفضلها السائحون املنطلقون من 

مطار الكويت الدولي.
وفي الوقت نفس����ه بدأت هذه 
الناقالت باستعدادها لنقل الوافدين 
العائدي����ن الى بالدهم بعد انتهاء 
املدارس وب����دء العطلة الصيفية 
ليكون موسم التش����غيل العالي 
داخل حي����ز التنفيذ على جداول 
هذه الناقالت ابتداء من نهاية شهر 

يونيو القادم.
الطيران عن  وتوقف شركات 
تقدمي ع����روض س����عرية خالل 

موسم التشغيل العالي هو القاعدة 
السائدة خالل السنوات املاضية، إال 
ان املنافسة الشديدة بني شركات 
الطيران عل����ى مختلف احملطات 
الطيران تواصل  جعلت شركات 
تقدميها للعروض السعرية حتى 
في موس����م التشغيل العالي رغم 
العالي عل����ى احلجوزات  الطلب 
خالل هذا املوس����م اال ان محاولة 
هذا الشركات احلصول على اكبر 
حصة ممكنة من هذه احلجوزات 
جعلته����ا تواص����ل تقدميها لهذه 

العروض.
وواصل����ت طي����ران اجلزيرة 
احتاللها ملركز الصدارة في تقدمي 
العروض الس����عرية على معظم 
احملطات التي تصل اليها الناقلة 

حيث قدمت الناقلة عرضا جديدا 
على محطاته����ا في اربع عواصم 
عربية مختلفة بأسعار تنافسية، 
حيث قدم����ت الناقلة عرضا على 
ابوظبي  العاصم����ة االماراتي����ة، 
ب� 7 دنانير خالية من الضرائب.

العاصمة  الناقل����ة  كما قدمت 
الس����عودية الرياض ب� 13 دينار 
خالية من الضرائب رغم ان الناقلة 
بدأت بتس����يير رح����الت اضافية 
الس����عودية  العربية  اململكة  إلى 
الثالثاء واالربعاء واجلمعة  ايام 

واالحد.
اما العاصمة اللبنانية بيروت 
فقدمتها اجلزي����رة ابتداءا من 19 
دينارا فيما قدمت العاصمة السورية 
دمشق ب� 16 دينارا وجميع االسعار 

خالية من الضرائب.
وعن موس����م الصيف احلالي 
توقعت مصادر في وكاالت السياحة 
والسفر ان يكون قصيرا نوعا ما 
بسبب قدوم شهر رمضان املبارك 
ورغبة الكويتيني في قضاء الشهر 

الفضيل في »الديرة«.
وتوقع����ت املص����ادر ان يقوم 
العديد من الس����ائحني الكويتيني 
بقض����اء االج����ازة الصيفية على 
مرحلت����ني بذهابهم ف����ي اجازات 
املدارس  قصيرة مع بداية عطلة 
الى مدنه����م املفضلة والعودة مع 
بداية شهر رمضان ومن ثم الذهاب 
في عيد الفطر في رحلة سياحية 

ثانية.
وحملت وكاالت السياحة والسفر 

شركات الطيران والفنادق والهيئات 
السياحية العاملية على عدم الترويج 
حلملة الرحلتني معتبرة ان تقاطع 
شهر رمضان مع موسم التشغيل 
العالي سيس����تمر على مدى اربع 
سنوات في اقل تقدير، وكان على 
هذه اجله����ات العمل على ترويج 
وتشجيع موسم الرحلتني على اقل 
تقدير كي يتم اجناح هذا املوسم 
واملواسم القادمة على حد سواء.

وعن احملط����ات املفضلة لهذا 
املوسم توقعت املصادر ان تالقي 
الس����ياحية املعتادة رواجا  املدن 
منقطع النظير هذا املوسم لالسباب 
السابقة خاصة في بيروت والقاهرة 
ودمشق وشرم الشيخ ودبي وغيرها 

من احملطات القريبة.

اقتراب العطلة الصيفية وتقاطعها مع شهر رمضان يعززان المحطات القريبة


