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»التركية« تقدم عرضها إلى تورنتو بـ 210 دنانير انطالقًا من الكويت
واصلت اخلطوط اجلوية التركية تقدمي عرضها 
انطالق���ا من مطار الكوي���ت الدولي الى محطتها 
الرئيسية في اسطنبول ومنها الى ثالث مناطق 
مختلفة في العالم من خالل ثالث حزم س���عرية 
مختلفة، حيث شمل العرض االول جميع محطات 
التركية في القارة األوروبية ابتداء من 85 دينارا 
خالي���ة من الضرائب الس���يما أن عددا كبيرا من 

احملطات األوروبية التصل اليها أي ناقالت انطالقا 
من الكويت باس���تثناء التركية »كصربيا ودول 
الس���ابق وغيرها«.وقدمت  اليوغسالڤي  االحتاد 
الناقلة عرضا س���عريا الى األرض اجلديدة شمل 
كال من تورنتو الكندية ب� 210 دنانير خالية من 
الض�رائب ووالية نيويورك في الواليات املتحدة ب� 
140 دينارا وجميع األسعار خالية من الضرائب.

»البريطانية« تقدم باقة جديدة من العروض الى أوروبا وأميركا

السماح لشركات الطيران األوروبية 
باالستحواذ على منافساتها األميركية

لوكس���مبورغ � د.ب.أ: تقترب ش���ركات 
الطيران األوروبي���ة من احلصول على حق 
االستحواذ على شركات الطيران في الواليات 
املتحدة بعد توقيع اتفاق يقضي باملزيد من 
حترير سوق الطيران عبر احمليط األطلسي بني 
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي. وتتضمن 
املرحلة الثانية من االتفاقية املعروفة باسم 
»السماوات املفتوحة« التزام اجلانبني مبواصلة 
الغاء القيود املفروضة على العمل في السوقني 
حيث تس���تعد الواليات املتحدة لالستجابة 
للطلب الدائم لالحتاد األوروبي بإلغاء شرط 
عدم جتاوز حصة األجانب في شركات الطيران 
األميركية نسبة 25%. واشار بيان للمفوضية 
األوروبي���ة الى انه مع متري���ر هذا القانون 
اجلديد في الواليات املتحدة سيكون متاحا 
أمام الش���ركات االميركية االس���تحواذ على 

حصة األغلبية في منافساتها األوروبية. وقال 
مفوض ش���ؤون النقل في االحتاد االوروبي 
سيم كاالس ان هذا االتفاق اجلديد يحمل نبأ 
سارا بالنسبة للمسافرين ومستخدمي خدمات 
الشحن اجلوي وشركات الطيران من خالل 
االستفادة من الفرص اجلديدة التي يتيحها 
السوق. ومن املتوقع ان يسمح االتفاق أيضا 
لشركات الطيران األوروبية باحلصول على 
حصص من مشتريات احلكومة االميركية من 
تذاكر الطيران والشحن اجلوي وهي التي كانت 
مقصورة في السابق على شركات الطيران 
االميركية. مت توقيع االتفاق في لوكسمبورغ 
ام���س االول اخلميس عل���ى هامش اجتماع 
وزراء النقل األوروبيني ولكنه مازال يحتاج 
الى تصديق البرملان األوروبي والكونغرس 

األميركي قبل ان يدخل حيز التطبيق.

شرط عدم تجاوز حصة األجانب %25

»الجزيرة« تقدم مقاعدها إلى الهور
ابتداء من 32 دينارًا خالية من الضرائب

قدمت طي���ران اجلزيرة مجموعة من 
العروض السعرية على باقة منتقاة من 
محطاتها رغم ان بعض هذه احملطات تشهد 
إقباال عاليا وطلبا مرتفعا حيث اختارت 
الناقلة تقدمي عروض سعرية على محطتها 
في الهور ابتداء من 32 دينارا والعاصمة 
األردنية عمان ب���� 20 دينارا ودبي ب� 12 
دين���ارا حيث حافظ س���عر الناقلة على 
احملطة اخلليجية التي ش���ملها العرض 
على هذا املستوى السيما أن هذه احملطة 
تشهد منافسة غير طبيعية بعدد شركات 
الطيران التي تسير اليها انطالقا من مطار 

الكوي���ت الدولي والتي يصل معدلها الى 
رحلة واحدة في كل ساعة تقريبا.

والسيما ان اخلطوط اجلوية الكويتية 
و»طيران اإلمارات« و»اخلطوط الوطنية« 
و»فالي دبي« و»اجلزيرة« تسير جميعها 
رحالت على هذه احملطة املهمة مبعدالت 
تتجاوز الرحلتني يوميا إضافة الى رحالت 
الترانزيت التي تقوم بها شركات عاملية 

اخرى.
كما عرض���ت »اجلزيرة« محطتها في 
االس���كندرية ب� 27 دين���ارا وجميع هذه 

االسعار من دون احتساب الضرائب.

»العربية للطيران« تحّلق إلى عّمان
انطالقًا من اإلسكندرية
القاهرة � أ.ش.أ: أعلنت شركة العربية 
للطيران أكبر ش���ركة طيران اقتصادي 
في الش���رق األوسط وشمال افريقيا عن 
انطالق رحالتها ال���ى العاصمة األردنية 
»عّمان« وذلك من مركز عملياتها اجلديد 

في مدينة االسكندرية.
وذك���رت الش���رك��ة انه��ا س���تق��وم 
بتس���يي��ر 4 رحالت أس���بوعي��ا بي��ن 
مرك��ز العربي��ة للطيران في مط��ار برج 
العرب الدولي مبدينة االسكندرية ومطار 
امللكة علياء الدولي في عمان، وذلك أيام 
االثنني واألربع���اء واجلمعة واألحد من 

كل أسبوع.
ورحب الرئي���س التنفيذي ملجموعة 
العربية للطيران م.عادل علي ببدء الرحالت 
بني مقر الش���ركة الثاني في االسكندرية 

ومدينة عمان.
وقال: »من شأن هذه الرحالت املباشرة 
بني مركز عملياتنا اجلديد في االسكندرية 
ومدينة عمان ان توف���ر لعمالئنا خيارا 
أوسع للسفر على مبدأ القيمة مقابل املال«، 
مؤكدا ان الشركة س���تعمل على تطوير 
مركز عملياتها اجلديد عبر الس���فر الى 

مدن جديدة.
ان »العربية للطيران« تس���ير  يذكر 
رحالتها الى أكثر من 63 جهة من مراكز 
عملياتها في الشارقة في اإلمارات العربية 
املتح���دة وال���دار البيضاء ف���ي املغرب 
واالسكندرية في مصر، ومن املقرر ان تسير 
الش���ركة رحالتها الى مدينتي اخلرطوم 
والكويت انطالقا من مركزها اجلديد في 

مطار برج العرب الدولي.

الخرطوم والكويت محطتاها المستقبليتان من مركز عملياتها الثاني قدمت مقاعدها إلى أميركا ابتداء من 266 دينارًا

»بريتش إيروايز« تقدم مقاعدها
إلى أوروبا ابتداء من 164 دينارًا

اطلقت اخلطوط اجلوية البريطانية )بريتش ايروايز( عروضا 
مغرية على أسعار التذاكر من الشرق األوسط إلى أوروبا وأميركا 
الشمالية. وستسري عروض األسعار املخفضة للحجوزات التي 
تتم من 15 يونيو وحتى 5 يوليو 2010 وهي صاحلة للسفر حتى 

31 ديسمبر 2010.
وتش���مل العروض الضرائب والرسوم اإلضافية حيث قدمت 
الناقلة محطاتها في أوروبا ابتداء من 164 دينارا فيما قدمت مقاعدها 

املتوجهة الى الواليات املتحدة ابتداء من 266 دينارا.
وقدم���ت الناقلة مقاعدها املتوجهة ال���ى اوروبا على الدرجة 
املتميزة ابتداء من 289 دينارا وعلى درجة رجال األعمال من 717 

دينارا وال تتضمن رحلة العودة.

»عطالت الوطنية« في فندق »فيرمونت دبي« 
و»إنتركونتيننتال دي الفيل روما«

بعد اطالقها لقس���م العط���الت وحتديدها ملواقع 
مفضلة عند الس���ياح الكويتيني، اختارت اخلطوط 
اجلوية الوطنية فندق فيرمونت في دبي أحد أكثر 
الفنادق احملببة لدى السائحني لتستضيف روادها من 
محبي العطالت حيث قدمت الناقلة عرض عطالتها 
ال���ى جوهرة اخلليج ابتداء من 65 دينارا خالية من 
الضرائب وتشمل التذكرة واإلقامة لليلتني في الفندق 
ذاته كما قدمت الناقلة عرضها الى العاصمة االيطالية 
روما في فندق انتركونتيننتال دي الفيل والواقع على 
مقربة من نافورة تريفي، وكان عرض الناقلة على 
ايطاليا ابتداء م���ن 229 دينارا خالية من الضرائب 

لثالثة أيام.

أما عرض عطالت الوطنية في العاصمة السويسرية 
ڤيينا فكان فندق هيلتون والذي بدأ ابتداء من 245 

دينارا خالية من الضرائب ملدة 3 ليال.
وأفادت مصادر مطلعة في وكالة السياحة والسفر 
بان اطالق الوطنية حملطاتها األوروبية بهذه السرعة لم 
يكن الهدف الوحيد منه اللحاق بركب موسم التشغيل 
املنخفض بل اطالق قسم العطالت فيها واخلاص بهذه 
املدن اخلالبة إلدراك القائمني على الشركة أهمية هذه 

احملطة للسائحني الكويتيني لقضاء اجازاتهم.
وواصلت اخلطوط اجلوية الوطنية تقدمي أسعارها 
التنافس���ية على احملطات التي تص���ل اليها الناقلة 
انطالقا من مطار مبنى الشيخ سعد للطيران العام 

حيث مازالت عروضها عل���ى ايطاليا ب� 129 دينارا 
خالية من الضرائب وعروضها على ڤيينا بالس���عر 

ذاته وخالية من الضرائب أيضا.
وأفادت مصادر في وكالة الس���ياحة والسفر بان 
الطل���ب على احملطات القريب���ة واصل االرتفاع مبا 
فيها بيروت والقاهرة واالس���كندرية وشرم الشيخ 
ودمشق وعمان اضافة الى دبي وعمان كما ان عددا 
كبيرا من السياح في املوسم احلالي توجهوا لقضاء 
اجازاتهم في تركيا وحتديدا في اس���طنبول السيما 
م���ع وصول العديد من الش���ركات بني احملطتني في 
الكويت واسطنبول سواء اخلطوط اجلوية التركية 

أو الناقالت الكويتية.

عروضها ابتداء من 65 دينارًا خالية من الضرائب

نافورة تريفي االيطالية
»الجزيرة« تنوع من عروضها السعرية للوجهات التي تحط بها

»العربية« تنطلق من االسكندرية الى عمان


