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»لوفتهانزا« توحد أسعارها إلى أوروبا ابتداًء من 161 دينارًا
قدمت اخلطوط اجلوية االملانية )لوفتهانزا( عرضا سعريا موحدا 
حملطاتها في القارة االوروبية انطالق���ا من مطار الكويت الدولي 
ابتداء من 161 دينارا شاملة للضرائب فيما قدمت محطتها الكندية 

بسعر خاص ابتداء من 469 دينارا شاملة للضرائب.
وتواص���ل اللوفتهانزا عروضها رغم الظ���روف الصعبة التي 
تعصف بالناقالت االوروبية التي تأثرت بشدة بسبب االزمة املالية 

العاملية ورماد بركان ايسلندا. 

»بريتيش إيروايز« تحط في هيثرو ابتداء
من 272 دينارًا لحجوزات يونيو الجاري

قدمت الخطوط الجوي��ة البري��طانية )بريت�يش 
ايروايز( عروضا سع���ري��ة على محطتها االم 
في مطار هي�ثرو اللندني شاملة الضرائب وحتى 
12 ش���هرا ابت�داء من الشهر الجاري ضمن حزم 
سعرية لكل شهر على حدة بما يتوافق مع معايير 
الش�����فافية المفروضة على ش���ركات الطيران 
لتسعير حجوزاتها في االتحاد األوروبي والتي 
تنص على وضع السعر شامال للضرائب على 

المواقع االلكترونية والتكلفة كاملة.
وقدمت الناق���لة مقاعدها في ش���هر يونيو 
الجاري ابتداء من 272 دينارا فيما يصل س���عر 
التذكرة الى 284 دينارا في ش���هر يوليو القادم 

وينخفض بصورة كبيرة في شهر اغسطس ليصل 
الى 206 دنانير ويستمر على نفس القيمة حتى 

شهر نوفمبر ليرتفع الى 212 دينارا. 
وتوض��ع قائ��مة س�������وداء ف���ي االت��حاد 
االوروبي للشركات الت��ي تقوم بوضع اعالنات 
السعار تذاكر الس�فر مخ��تلفة عن الح�جوزات 
حين قطعه���ا مما يجعل الش���ركات االوروبية 
حذرة ج��دا في تقدي�مها الي عروض س����عرية 
س���واء لمكاتب الحج���وزات او عل��ى مواقع�ها 
االلكترونية حيث تنص مع��ظم القوانين على 
ان تشمل االسعار الضريبة وغيرها تحت مبدأ 

الشفافية.

اخلطوط اجلوية البريطانية تقدم عروضها السعرية املتميزة انطالقا من مطار الكويت

 »الجزيرة« تطلق عرضها إلى الدوحة
بـ 5 دنانير خالية من الضرائب

»القطرية« تطلق رحالت يومية إلى برشلونة مجموعة اإلمارات تحتفل باليوم العالمي للبيئة
اطلق����ت اخلط����وط اجلوي����ة 
القطرية رحالت يومية بني الدوحة 
وبرش����لونة � احملطة رقم 90 في 
شبكة الناقلة التابعة لدولة قطر 
حيث تعد برشلونة ثاني مدينة 
تصل إليها »القطرية« في إسبانيا 
بعد مدريد. ليعزز اخلط اجلديد 
التزام الناقلة بالسوق اإلسبانية 
بعد أن قامت أخيرا برفع س����عة 
رحالتها إلى العاصمة مدريد العام 

املاضي. 
وتطل برشلونة على سواحل 
البحر األبيض املتوسط وهي ثانية 
الذي  كبرى مدن إس����بانيا األمر 
يجعلها وجهة ش����عبية للسياح. 
ويقع فيها أحد أهم املوانئ الرئيسة 
في أوروبا كما أنها تتمتع بقاعدة 
اقتصادية حيوي����ة ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى أهميتها املالية 
واإلعالمية والفني����ة والتجارية 
الدولية. ووفقا للبيانات الرسمية 
للسياحة، يزور إسبانيا 52 مليون 
س����ائح كل عام ما يجعلها إحدى 
امل����دن التي حتظى بأكبر عدد من 

الزوار في العالم«.
وتس����ير »القطرية« 14 رحلة 
أسبوعيا إلى إسبانيا ويعكس ذلك 

احتف����اال بالي����وم العامل����ي 
الذي يصادف اخلامس  للبيئة 
من يونيو، نظم����ت مجموعة 
اإلم����ارات معرض����ا بيئيا ملدة 
أسبوع كامل بهدف نشر الوعي 
حول املسائل املتعلقة بالبيئة بني 
موظفي املجموعة وزوارها على 
حد س����واء. وقام بتولي جميع 
املسائل التنظيمية املتعلقة بهذا 
املعرض مجموعة من موظفي 
دناتا وطيران اإلمارات املهتمني 

بشؤون البيئة.
ومت تنظيم معرضني خالل 
الفترة من السادس إلى العاشر من 
يونيو، في كل من املقر الرئيسي 
ملجموعة اإلمارات ومبنى اإلمارات 
للعطالت. واستعرضت منظمة 
»سوكا جاكاي الدولية« بالتعاون 
والتنسيق مع »ميثاق األرض« 
في معرض املقر الرئيسي »بذور 
التغيير«، في حني قام املنظمون 
للمعرض اآلخر بعرض التنوع 
البيولوجي لألسماك واحلشرات 
الذي توفره نظم  والبرمائيات 
البيئ����ة اإلماراتي����ة، باإلضافة 
إلى عرض مجموعات متنوعة 
وكبيرة من املواد القابلة إلعادة 

سكان املدينة أكثر من ثالثة ماليني 
نسمة، ونظرا ملركز املدينة القدمي 
بتصميمه املميز وقرب أماكن اجلذب 
الس����ياحي من بعضها بعضا، ما 
يسهل على السياح وكذلك رجال 
األعمال دخول املدينة واستكشافها 

سيرا على األقدام 
وبرشلونة هي خامس وجهة 
جديدة تطلقها القطرية حتى اآلن 

والعلب املعدنية مبا يعادل 40 
طنا شهريا، فضال عن اجلرائد 
واملجالت التي يتم جمعها بعد 
الطائرات مبا  تنظيف مقاع����د 
يعادل 170 طنا شهريا. ويخضع 
لعملية إعادة التدوير كذلك العلب 
املعدنية واملواد البالس����تيكية 
وفائض زي����ت الطبخ الناجتة 

الطلب املتزايد الذي نشهده على 
الرحالت م����ن وإلى املنطقة الذي 
الرواب����ط االقتصادية  إلى  يعود 
املتنامية بني الشرق األوسط وشبه 
اجلزي����رة األيبيرية ومع اقتراب 
عطلة الصيف، ستحظى برشلونة 
بإقب����ال ش����ديد من املس����افرين 
الباحثني عن وجهة رائعة لقضاء 
عطلة صيف ممي����زة ويبلغ عدد 

التدوير التي يتم جمعها يوميا 
عبر مجموعة اإلمارات.

ويس����اهم موظف����و طيران 
اإلم����ارات ودنات����ا اآلن ف����ي 
إعادة تدوي����ر العديد من املواد 
املستخدمة أثناء العمل ومنها: 
الورق والكرتون وحبر الطابعات 
البالس����تيكية  والزجاج����ات 

لعام 2010، إذ قامت خالل األشهر 
الس����تة املاضية بإطالق رحالت 
إلى كل من بنغالورو )بنغالور( 

وكوبنهاجن وأنقرة وطوكيو. 
واعتبارا من 24 يونيو، ستبدأ 
»القطرية« تس����يير رحالتها إلى 
مدينة ساو باولو البرازيلية وكذلك 
الى العاصمة األرجنتينية بوينس 

آيريس مباشرة من الدوحة.

عن عملي����ات مركز اإلمارات 
لتموين الطائرات مبعدل 125 
إلى  طنا ش����هريا، باإلضافة 
ال����ورق والكرتون واألغطية 
واملنص����ات  البالس����تيكية 
اخلش����بية ملخازن اإلمارات 
أكثر  للشحن اجلوي مبعدل 

من 20 طنا شهريا.

»القطرية« لدى استقبالها في مطار برشلونة
»اإلماراتية« حتتفل باليوم العاملي للبيئة

»اجلزيرة« تواصل تقدمي العروض السعرية على الرغم من دخول موسم التشغيل العالي

بعد حصولها على لقب شركة الطيران 
املفضلة في املنطقة واصلت طيران اجلزيرة 
تقدميها للعروض السعرية على معظم 
احملطات التي تسير إليها الناقلة لتحرك 
الركود السعري الذي يسود سوق السياحة 
والسفر خالل موسم التشغيل العالي الذي 
يبدأ اعتبارا من يوم غد بحسب وكاالت 
السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة 
في املنطقة والتي تشهد سفر العديد من 
العائالت واألش���خاص لقض���اء االجازة 

الصيفية او للسياحة واالستجمام.
وقدمت الناقلة عرضا مغريا استهدف 

محطته���ا في قطر ب� 5 دنانير خالية من 
الضرائب فيما قدمت مشهد االيرانية ب� 15 
دينارا وشرم الشيخ ب� 13 دينارا وحلب 
السورية ب� 17 دينارا والهور الباكستانية 

وعمان األردنية ب� 18 دينارا.
وقال���ت مص���ادر مطلعة ف���ي وكالة 
السياحة والسفر ان السوق يشهد حتسنا 
ملحوظا خالل املوسم احلالي مقارنة بالعام 
املاضي الفتة الى ان موسم التشغيل العالي 
للموسم 2010 متنوع من حيث احملطات 
السياحية للسائحني فيما تبقى احملطات 
الرئيسية للعطلة الصيفية متركزة في 

احملطات الرئيسية للوافدين العرب املقيمني 
في الكويت السيما محطة القاهرة التي 
تشهد اقباال منقطع النظير من الوافدين 
املصريني والس���ياح الكويتيني على حد 
سواء.  واضافت املصادر ان اقتراب شهر 
رمضان املبارك مع فترة االصطياف يجعل 
احملطات القريبة هي املفضلة للسائحني 
من املنطقة السيما القاهرة وشرم الشيخ 
والغردقة في مصر وبيروت ودمشق اضافة 
الى احملطة اجلديدة في اسطنبول التي 
تش���هد اقباال كبيرا من السياح بحسب 

املصادر.

امل�ح�ط���ة  وبي�ن�����ت امل�ص����ادر ان 
اآلس��يوية ش������هدت انخف��اضا طفيفا 
في الطلب له�ذا املوس����م معزية السبب 
الى التوترات الس�ي�اس���ي���ة في تايلند 
الت���ي تعتبر م���ن بني اكث���ر ال�محطات 
امل��فضلة لدى سياح املنط�قة اضافة الى 
قصر فترة املوسم احلالي بس�بب شهر 
املبارك باس�تثناء س�نغافورة  رمض��ان 
التي حضرت حلمالت سياح�ية ت�سويقية 
كب�يرة مع مكاتب سياحي��ة في منط�قة 
اخلليج العربي بشكل عام والكويت بشكل 

خاص.

بورت غالب منتجع سياحي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم عبر مطار مرسى علم

مجموعة الخرافي و»مصر للطيران« توقعان اتفاقية لتشغيل خطوط جوية من وإلى مرسى علم
القاهرة ـ هناء السيد

وقعت مجموعة اخلراف���ى اتفاقية تعاون 
بنظام املشاركة مع اخلطوط الداخلية لشركة 
مص���ر للطيران اكس���بريس لتقدمي مزيد من 
التس���هيالت لرجال األعمال والسياح، ووقع 
االتفاقية من جان���ب مجموعة اخلرافي نائب 
رئيس املجموعة املهندس إبراهيم صالح ومن 
اجلانب املصري رئيس ش���ركة »اكسبريس« 

الطيار حلمي رزق.
وأعرب صالح عن سعادته بالتوقيع على 
عقود تشغيل خطوط داخلية وخارجية، مشيرا 
إلى أن هذه االتفاقية تعد تتويجا لنجاحات سابقة 

في التعاون بني املجموعة ومصر للطيران.
وأش���ار إلى أهمية النقل اجلوي وخاصة 
»بورت غالب« مبرسى علم، مشيرا الى ان خط 
الطيران الذي مت تشغيله مع افتتاح مرسى علم 
قبل 7 سنوات زاد من عدد الغرف الفندقية من 

800 غرفة الى 14 ألف غرفة فندقية.
وأوضح ان عدد الركاب الذين يستخدمون 
اخلط يبل���غ مليون راكب س���نويا، مبينا ان 
اتفاقيات تشغيل خطوط الطيران تنعش التنمية 
بهذه املنطقة خاصة بعد ربطها بالعديد من املدن 
الداخلية في مصر وعدد من الدول العربية من 
بينها الكويت وجدة بالس���عودية اضافة الى 

االردن مستقبال.
من جانبه اكد رئيس الشركة القابضة ملصر 
للطيران م. حسني مسعود ان االتفاقية تأتي 

في اطار مفهوم أن السياحة والطيران وجهان 
لعملة واحدة به���دف تنمية االقتصاد القومي 
معتبرا أن االتفاقية احدى صور التعاون بني 
الش���ركة الوطنية للطيران والقطاع اخلاص 

لفتح آفاق تسويقية جديدة.
وذكر رئيس شركة اكسبريس الطيار حلمي 
رزق ان االتفاقية تأتي في ضوء مذكرة التفاهم 
واالتفاق التجاري املوقع بني شركته ومجموعة 

اخلرافي في اكتوبر عام 2007.
وذكر ان االتفاقية اجلديدة تتضمن تشغيل 
ع���دد من اخلطوط اجلديدة بنظام املش���اركة 
في التكلفة مشيرا الى انه بالنسبة للخطوط 
الداخلية سيتم زيادة تشغيل رحالت القاهرة 
مرسى علم القاهرة لتصبح 7 رحالت اسبوعيا 
بدال من 5 رحالت اعتبارا من االول من يوليو 
القادم. وأش���ار حلمي كذلك الى فتح خطوط 
جديدة تربط بني مرس���ى علم � االقصر بواقع 
رحلة اسبوعيا وكذلك مرسى علم � ابوسمبل 
بواقع رحلة اسبوعية وذلك اعتبارا من اكتوبر 
املقبل فضال عن ربط االسكندرية مبرسى علم 
بواقع رحلتني اسبوعيا بخط سير االسكندرية 
شرم الشيخ مرسى علم وذلك اعتبارا من يوليو 

املقبل.
 واشار ايضا الى تسيير عدد من اخلطوط 
الدولية املوس���مية لربط مرسى علم بكل من 
الكويت وجدة وعمان بواقع رحلتني اسبوعيا 

لكل االول من يوليو املقبل.


