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»طيران ناس« تعرض مقاعدها إلى جدة والرياض بـ 19دينارًا
واصلت طيران ناس تقدمي عرضها الس����عري انطالقا من مطار 
الكويت الدولي الى كل من مطاري جدة والرياض ابتداء من 19 دينارا 
خالية من الضرائب حيث تقوم الناقلة بتسيير رحالت أسبوعية.

وكان����ت طيران ناس ق����د رفعت عدد رحالتها من����ذ ابريل العام 
املاضي من رحلتني أس����بوعيا الى س����ت رحالت اسبوعية من والى 
الكويت عبر جدة والرياض وكذلك املدينة املنورة برحالت مباشرة 

بني املدينتني.

لندن واجهة السياح اخلليجيني املفضلة في القارة األوروبية

طائرة »إيرباص« خالل مشاركتها في معرض »فارنبورو« اجلوي

القطرية توقع عقد إعادة تصميم املقصورة الداخلية لطائراتها

»اإلماراتية« تنطلق إلى العاصمة السنغالية 
بداية سبتمبر بخمس رحالت أسبوعيًا

تنتظر العالق���ات التجارية 
بني الس���نغال ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة ودول الشرق 
األوسط تطورا كبيرا بعد بضعة 
أسابيع مع انطالق خدمة طيران 
اإلم���ارات بدون توقف بني دبي 
ودكار اعتبارا من 1 س���بتمبر 

املقبل.
وسوف توفر اخلدمة اجلديدة 
على املسافرين بني دولة اإلمارات 
والسنغال ثماني ساعات على 
األقل، مما سيتيح لرجال األعمال 
والسياح رحالت منتظمة ومريحة 

وسهلة.
وقال ريتش���ارد فون، نائب 
رئيس أول دائرة عمليات جتارية 
في طيران اإلمارات: »يسرنا أن 
التي س���تصبح  نرحب بدكار، 
احملطة التاسعة عشرة لنا في 
أفريقيا. وسوف تلعب خدمتنا 
اجلديدة، التي ستكون الوحيدة 
بني الشرق األوسط والسنغال، 
دورا مهم���ا ف���ي تعزيز حركة 
التجارة والس���ياحة، وتسهيل 
انتقال ال���ركاب والبضائع بني 
الس���نغال ومختلف احملطات 
عبر ش���بكة خط���وط طيران 

اإلمارات«.
وأضاف فون: »يشكل اخلط 
اجلديد برهانا آخر على التزام 
طيران اإلمارات نحو توس���يع 
وتطوير عملياتها وخلق فرص 

عمل جديدة في أفريقيا«.
وشهدت التجارة بني السنغال 
ودبي من���وا متواص���ال طوال 
السنوات املاضية، حيث ارتفعت 
قيمة املب���ادالت التجارية غير 

النفطية من 504 ماليني درهم 
)137 مليون دوالر أميركي( عام 
2008 إلى 676 مليون درهم )184 

مليون دوالر( عام 2009.
وقال حمد بو عميم، مدير عام 
غرفة جتارة وصناعة دبي: »تدرك 
الغرفة أهمية األسواق األفريقية 
وآفاق تطورها مستقبال، واحتلت 
الس���نغال مع نهاية عام 2009 
املرتبة 76 ضمن ش���ركاء دبي 
التجاريني، ونتوقع مع إطالق 
خدمة طيران اإلمارات اجلديدة 
أن تشهد التجارة بني اجلانبني 

طفرة كبيرة«.
وأضاف: »س���وف تس���اهم 
رحالت طي���ران اإلمارات بدون 
توقف بني دبي ودكار في خفض 
التكاليف وتسهيل انتقال التجارة 
وتعزي���ز العالق���ات الثنائية، 
ونعتقد أن األثر اإليجابي لهذه 
الرحالت سيتسع ليشمل تعزيز 
العالقات االقتصادية والتجارية 
بني السنغال ودول منطقة الشرق 

األوسط«.
وس���وف تس���اهم حمولة 
الطائرة أ340-  الش���حن على 
300، وقدره���ا 18 طنا، في دعم 
الصادرات السنغالية، وخاصة 
األس���ماك الطازج���ة والفواكه 
إلى  واخلضراوات املوس���مية 
وجهات طيران اإلمارات الرئيسية 
في أوروبا وحوض البحر األبيض 
املتوسط، وخاصة ميالنو ومدريد 
وباريس وبيروت. كما تسهل نقل 
واردات السنغال من املنسوجات 
واألقمشة من آسيا واإللكترونيات 
من شرق آسيا وأوروبا واملالبس 

اجلاهزة من الهند.
وباإلضافة إلى تعزيز التجارة 
والس���ياحة فإن خدم���ة دكار 
ستدعم التعاون القائم بني دبي 
والسنغال. فقد حصلت موانئ 
دبي العاملية مؤخرا على امتياز 
تطوير وتشغيل محطة حاويات 
في دكار، واالستثمار في مبنى 
احلاويات اجلديد في ميناء دو 
فيوتو. وتقوم املنطقة احلرة في 
جبل علي حاليا بتطوير منطقة 
حرة خاصة لربطها مبطار بليز 
دياغني السنغالي الذي يجري 

تشييده حاليا. 
وفي نوفمبر املاضي، وقعت 
الس���نغال ومجموعة  حكومة 
اإلم���ارات اتفاقي���ة مش���تركة 
تقوم مبوجبها طيران اإلمارات 
مبساعدة السنغال على تأسيس 
وتطوي���ر ناقلة جوية وطنية. 
وس���تمتد مس���اعدة مجموعة 
اإلمارات لتشمل الدعم التجاري، 
التقني���ة، والتدريب  واخلبرة 
على اخلدمات املتعلقة مبختلف 

جوانب الطيران.
وقال فون: »تشتهر طيران 
اإلمارات بجودة وتفوق خدماتها، 
ونحن نعمل دائما على مواصلة 
التطوير والتجويد. وس���وف 
نوفر للمسافرين إلى السنغال 
ومنها رحالت مريحة عبر مقرنا 
الرئيس���ي في دبي، ومنها إلى 
محطاتنا ال���� 103 ضمن قارات 

العالم الست«.
وسوف تخدم طيران اإلمارات 
الس���نغالية بخمس  العاصمة 

رحالت أسبوعيا. 

أرباح السياحة في بريطانيا ترتفع %60
خالل السنوات العشر القادمة

 لندن � كونا: أظهر تقرير نش���ر أمس 
األول ان حص���ة القطاع الس���ياحي في 
االقتصاد البريطاني سترتفع بنسبة %60 
أي ما قيمته 188 مليار جنيه اس���ترليني 

مع حلول عام 2020.
 واضاف تقرير هيئة بريطانيا للسياحة 
انه م���ن املتوقع ان يؤدي ذلك الى زيادة 
فرص العمل في القطاع السياحي خالل 
السنوات العش���ر القادمة باالضافة الى 
تضاع���ف أرباح اقامة الس���ائحني من 16 

مليارا حسب األرباح احلالية الى 31 مليارا 
في عام 2020.

 واش���ار التقرير ال���ى العوامل التي 
ستؤدي الى منو القطاع السياحي مبتوسط 
3.5% من اآلن والى حلول عام 2020 أهمها 
استضافة بريطانيا لدورة االلعاب االوملبية 

عام 2012.
يذكر ان اململكة املتحدة جذبت 11 مليون 
سائح أجنبي خالل األشهر اخلمسة األولى 

من هذا العام.

إيرباص: االقتصاد تجاوز أزمته

»إس آر تكنيكس« و»الخطوط الجوية القطرية« 
توّقعان عقدًا لتعديل الطائرات

 باريس � رويترز: أعلنت ش���ركة إيرب���اص األوروبية لصناعة 
الطائ���رات امس االول أن الركود االقتصادي انتهى من وجهة نظرها 
بعد أن ف���ازت بطلبيات مؤكدة قيمتها 13 ملي���ار دوالر في معرض 

فارنبورو اجلوي.
 وأكدت إيرباص أنها ستتجاوز الطلبيات املستهدفة في 2010 وقالت 

إنها تدرس زيادة جديدة في اإلنتاج لتلبية زيادة الطلب.
 وقال جون ليهي مدير املبيعات في مؤمتر صحافي بعد سلسلة 
من الصفقات معظمها مع شركات تأجير طائرات »السيدات والسادة.. 
لقد انتهى الركود بالتأكيد. عادت السيولة إلى السوق وعادت الرحالت 
اجلوية إلى الس���وق وعاد منو الناجت احمللي اإلجمالي«. وتابع يقول 

»يبدو أننا قد جتاوزنا األزمة ولذا نشهد منوا قويا«.
 وق���ال ليهي إن إحصاءات ش���ركات اخلط���وط اجلوية تظهر أن 
رحالت الدرجات املمتازة بدأت تتعافى بعد أن ش���هدت تباطؤا خالل 

األزمة املالية. 
 وأضاف »تراجعت حينما أقيل مس���ؤولون في بنوك استثمارية 
ومحامون.. لكنهم عادوا للعمل مجددا وتطير الطائرات كاملة العدد 

مرة أخرى«.
 وقال توم إندرز الرئيس التنفيذي إليرباص إن ش���ركته ستبيع 
أكثر من 400 طائرة في 2010 مقارنة مببيعات مستهدفة سابقة تصل 

إلى 300 طائرة.
 وقال إندرز وليهي إن إيرباص وهي إحدى وحدات مجموعة إي.إيه.
دي.إس األوروبية تدرس زيادة جديدة في إنتاجها من الطائرات ذات 

املمر الواحد ورمبا تزيد أيضا إنتاج الطائرات عريضة البدن.
وقالت عدة شركات شاركت في معرض فارنبورو إن هناك عالمات 

إيجابية في السوق لكن العالمات االقتصادية تبدو متباينة.

فازت بطلبيات قيمتها 13 مليار دوالر في معرض فارنبورو

»عطالت الوطنية« تقدم ليلتين في دبي بـ 45 دينارًا
واصلت اخلطوط الوطنية تقدمي 
عروض جديدة خاصة بقسم العطالت 
بعد مضي أكثر من شهر على إطالقها 
للقسم اجلديد الذي مازال في مرحلة 
االفتتاح التجريبي )سوفت اوبنينغ( 
وكان العرض االخير للناقلة الى امارة 
دبي حيث قدم����ت الناقلة اجازة ملدة 
يومني ب� 45 دينارا خالية من الضرائب 
تش����مل التذكرة واإلقامة لليلتني في 
فندق هوليدي ان البرشاء. كما قدمت 
الناقلة عرضها الى فنادق أخرى في 
 االمارة مبا فيها فندق هيلتون جميرا

ب� 65 دينارا وفندق فيرمونت وشانغريال 
دبي ب� 69 دينارا وفندق ويسنت دبي 
امليناء السياحي ب� 75 دينارا وفندق 
كراون بالزا فيس����تفال سيتي ب� 79 
دينارا أما فندق اتالنتس النخلة فبداية 

ب� 99 دينارا. 
وكانت الوطنية قدمت عرضا في 
األسبوع املاضي على البحرين وعروضا 
أخرى على دول أوروبية أخرى. حيث 
قدمت عرضا على العاصمة البحرينية 
املنامة ش����امال العديد م����ن الفنادق 
واملنتجعات ولم يقتصر على فندق 

واحد شأن باقي احملطات التي قدمت 
الناقلة عليها عروضا سابقة. 

الناقلة عرضها »اكتشف  وقدمت 
سحر البحرين في ليلتني« ابتداء من 
49 دينارا غير شاملة للضرائب وشمل 
االقامة لليلتني بفندق سمرست الفاحت 
)5 جنوم( باإلضافة الى تذكرة السفر 
على منت طائرات اخلطوط الوطنية 
املتوجهة من مطار مبنى الشيخ سعد 
للطيران العام، كما شمل العرض املقدم 
الى املنامة فندق كراون بالزا ابتداء من 

85 دينارا غير شاملة للضرائب. 

أما فيما يخص احلجوزات فتواصل 
الطلب العالي على مختلف الرحالت 
املنطلقة من مطار الكويت الدولي الى 
احملطات التي تضم جالية كبيرة في 
الكويت السيما على الرحالت املتوجهة 
الى القاهرة وبيروت ودمشق وعمان 
ودول مجلس التعاون اخلليجي فيما 
بدأت احلجوزات م����ن قبل الوافدين 
الكويت مترافقة  التزايد ملغادرة  في 
مع زيادة في ع����ودة الكويتني الذين 
فضلوا قضاء اج����ازات قصيرة قبل 

شهر رمضان املبارك.

شملت العديد من الفنادق في اإلمارة الساحرة

وقعت شركة »إس آر تكنيكس« 
القطرية عقدا  واخلطوط اجلوية 
لتعديل تصميم املقصورة في ثالث 
 A321 طائرات من ط����راز ايرباص
وطائرتني من طراز A319، وتعزز 
هذه االتفاقية من العالقة القائمة 
ب����ني إس آر تكنيكس واخلطوط 
القطرية. وجتري أعمال  اجلوية 
التعديل حاليا في مدينة زيوريخ 
السويس����رية، وس����يتم إجنازها 

بالكامل في نهاية عام 2010.
وتعد إس آر تكنيكس جزءا من 
العاملية خلدمات صيانة  الشبكة 
وإصالح وعم����رة الطائرات التي 
متتلكها مبادلة لصناعة الطيران، 
والتي تضم أيضا شركة أبوظبي 
لتقني����ات الطائ����رات، أكبر مزود 
مستقل خلدمات الصيانة واإلصالح 
والعمرة في منطقة الشرق األوسط. 
الش����املة  التعديالت  وتتضم����ن 
للمقص����ورة تركي����ب مقاعد ذات 
تصامي����م جديدة، ونظام الترفيه 

على منت الطائرة، والنظام العاملي 
لالتصاالت املتنقلة )جي إس إم(، 
الذي يس����مح باستخدام الهواتف 
احملمولة على منت الطائرات. وفي 
الوقت نفسه، يتم تركيب الشعار 
اجلديد لطائرات اخلطوط اجلوية 
القطرية ذات املمر الواحد، إضافة 
إل����ى أعمال التجدي����د في املطابخ 
ودورات املي����اه. ويوفر التصميم 
اجلديد للمقصورة مس����احة أكبر 
ألمتعة الركاب، كما يقلل من الوزن 
اإلجمالي للطائ����رة وذلك بفضل 
اس����تخدام مواد أخ����ف وزنا في 

التصاميم الداخلية للطائرة.
وتعتم����د إس آر تكنيكس في 
إجناز هذا العق����د على ما متتلكه 
من معايير ج����ودة رائدة في هذا 
القط����اع، واملع����ارف واخلبرات 
العمل  الفنية املتخصصة لفريق 
في الش����ركة، إضافة إلى القدرات 
الفنية العالية ملكاتب ورش العمل 

لديها.

االماراتية تصل الى دكار بداية سبتمبر القادم


