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»اإلماراتية« تقلع من مطار الكويت لتحط في دبي بـ 64 دينارًا
طرحت شركة طيران اإلمارات أحدث عروضها انطالقا 
من مطار الكويت الدولي والى عدد من الوجهات املميزة 
التي يعشقها السائح الكويتي، فقدمت دبي بـ 64 دينارا 
شاملة الضرائب ذهابا وايابا على منت الدرجة السياحية، 

وقدمت الناقلة محطة الهند كذلك بـ 89 دينارا.
هذا وتهدف شركة طيران اإلمارات إلى أن يكون لديها 
120 طائـــرة إيرباص من طراز »إيـــه 380« وذلك لتعزيز 

تواجد الشركة في العديد من املطارات العاملية وتسيير 
املزيد من الرحالت املنتظمة الى العديد من الوجهات.

جتدر اإلشارة الى ان »طيران اإلمارات« ينمو عدد ركابها 
20% سنويا ومن املتوقع احملافظة على هذا املستوى خالل 
السنوات اخلمس املقبلة، مشيرا إلى أن الشركة مستمرة 
في تنفيذ طلبياتها الـ 90 حتى اآلن من طائرات »إيرباص 

إيه 380« العمالقة.

دبي تحتفظ بمرتبتها كأفضل وجهة 
سياحية في منطقة الشرق األوسط

قـــال تقرير ســـياحي ان دبي احتفظت 
مبرتبتهـــا كأفضـــل وجهة ســـياحية في 
منطقة الشرق األوســـط، وذلك مع زيادة 
9% في عدد السياح وزيادة 6% في إيرادات 
القطاع الســـياحي خالل النصف األول من 
2010 باملقارنة مع الفترة املماثلة من 2009، 
حيث مت تأجيـــر نحو 6700 غرفة في دبي 
منذ يناير من العام احلالي ومن املتوقع أن 
تضاف إلى هذا العدد 3000 غرفة قبل نهاية 
2010، لتصل الزيادة الكلية إلى 20% مقارنة 

بالعام املاضي.
أما في العاصمة األردنية عمان فقد سجل 
معدل إشغال الفنادق أعلى زيادة سنوية، 
حيث ارتفع معدل اإلشغال بعمان من %14 
إلى 68.3% خالل يوليو 2010، وقد وصلت 
عائدات السياحة في األردن إلى 2 مليار دوالر 
خالل األشهر السبعة األولى من عام 2010، 
بزيادة 26.0% مقارنة مع الفترة نفسها من 

العام 2009.
وجاءت سورية بعد األردن بزيادة %56 
في عدد السياح خالل األشهر السبعة األولى 
من عام 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من 
عام 2009، حيث بلغ عدد السياح القادمني 
خالل الفترة 5.7 ماليني ســـائح 50% منهم 

من العرب.

وأرجع اخلبراء هذا النمو في أعداد السياح 
إلى إلغاء تأشيرات الدخول املقدمة ملواطني 
تركيا وإيران، حيث زاد هذا القرار من دخول 
الســـياح إلى ســـورية، وقد رصدت أحدث 
اإلحصائيات زيادة عدد السياح القادمني من 
تركيا وإيـــران بـ 170% و117% على التوالي 
خالل الســـبعة أشهر األولى من عام 2010، 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009.
وعن قطاع السياحة في منطقة الشرق 
األوســـط، قال ان معدلي املتوسط اليومي 
وإيرادات الغرف املتاحة في الشرق األوسط 

قد تضاعفا بنسبة قدرت بنحو %12.
وألقـــى التقرير الضوء على ســـياحة 
املؤمتـــرات واملعارض والتي تعد جزءا من 
قوة القطاع في الشرق األوسط، مشيرا إلى 
جتربة الكويت وأبوظبي في تعزيز عمليات 
تنظيم املعارض واملؤمتـــرات، متوقعا أن 
تختلف القراءات بشكل جذري خالل الثالثة 
أشهر املقبلة خاصة انها أشهر الذروة وزخم 
انعقاد املؤمتـــرات اخلليجية والعربية في 
الكويت وأبوظبي، السيما أن أغلب الشركات 
باتت تبحث عن وسائل التسويق والترويج 
املختلفـــة ملنتجاتها أمـــال منها في تعظيم 
عوائدها وإيراداتهـــا، واخلروج من األزمة 

االقتصادية.

»الجزيرة« تحّط في البحرين بـ 14 دينارا
ودبي بـ 13 دينارا خالية من الضرائب

تسيير رحالت إلى مطار القاهرة خطوة نحو االستحواذ على أكبر شريحة من المسافرين المصريين

قدمت شـــركة طيران اجلزيرة عروضا ســـعرية 
متميزة لعدد من الوجهـــات التي حتط فيها الناقلة 
وذلك في خطوة من الشركة لتحريك سوق الطيران 
خاصة بعد عودة معظم املغتربني من بلدانهم وبدء 
العام الدراسي، واختارت الناقلة تقدمي محطتها في 
مدينة اإلسكندرية ابتداء من 20 دينارا وقدمت العاصمة 
األردنية عمان بـ 19 دينارا فيما بقي عرض إمارة دبي 
على حاله عند 13 دينارا وجميع األسعار خالية من 

الضرائب. 
وكانت »طيران اجلزيرة« قد قدمت عرضها احلالي 
على احملطات احملددة بعد تقدميها حلزمة من العروض 
السابقة شملت العديد من احملطات في حزمة سعرية 
واحدة لتواصل الناقلة تقدمي العروض حتى في موسم 

التشغيل املنخفض.
وذكـــرت مصادر مطلعة لـ »األنبـــاء« في مكاتب 
السياحة والسفر ان الناقلة منخفضة التكاليف قدمت 
مدينة اسيوط في صعيد مصر بـ 28 دينارا والبحرين 
بـ 14 دينارا ودمشـــق ودير الزور بـ  23 و28 دينارا 
على التوالي، وقدمت الناقلة مدينتي مشهد والرياض 

بـ 31 دينارا.

وبينت ان احملطـــات التقليدية في أوروبا كلندن 
وجنيڤ وروما وبرلني مازال الطلب عليها في ازدياد 
وذلك بفضل العديد من العروض التشـــجيعية التي 

تقوم بها هذه الدول جلذب السياح اخلليجني.
هذا وتستحوذ »طيران اجلزيرة« حاليا عل حصة 
ســـوقية تقدر بـ 37% ولديها أكبر نسبة من الركاب 
للشـــركات العاملة في مطار الكويت الدولي، وهذه 
النسب تتزايد بشكل ملحوظ مع العروض احلصرية 
التي تطلقها الناقلة اســـبوعيا علي جميع وجهاتها 

التي حتط فيها.
وذكرت املصادر ان اعالن الشركة االسبوع املاضي 
وعلى لســـان رئيس مجلس ادارة مجموعة طيران 
اجلزيرة مروان بودي ان »طيران اجلزيرة« حصلت 
على موافقة مشـــروطة من الطيران املدني املصري 
لتشغيل رحالت الى القاهرة في الربع األول من العام 
املقبل، تعد خطوة ايجابية نحو استحواذ على اكبر 
شـــريحة من مســـافري اجلالية املصرية املقيمة في 
الكويت خاصة وان معظم الـــركاب يفضلون مطار 

القاهرة.
وبتســـيير اجلزيرة رحالت منتظمة الى القاهرة 

فإنها ســـتصبح احملطة الســـابعة للناقلة في مصر 
حيث تشـــغل الشركة اليوم رحالت الى االسكندرية 
واألقصر واسيوط وشرم الشيخ اضافة الى مرسى 
علم والغردقة التي تشغل اليها رحالت خالل املواسم 

السياحية.
هذا وقد وحافظت »طيران اجلزيرة« على مكانتها 
على العديد من الوجهات بالرغم من املنافسة القوية 
بني الناقالت العاملة في مطار الكويت سواء الكويتية 
أو األخرى خالل موسم الصيف، وذلك بفضل االداء 
التشغيلي اجليد للشركة خالل الشهور املاضية والذي 
حـــاز مكانة قيادية من حيث عدد املســـافرين الذين 
نقلتهم الى كل من حلب واالسكندرية وعمان وأسيوط 
والبحرين وبيروت ودمشق ودير الزور والدوحة ودبي 
واســـطنبول والهور ومشهد وشرم الشيخ. اجلدير 
بالذكر ان »اجلزيرة« تسلمت حتى اآلن 11 طائرة من 
نوع ايرباص ))A320، وقامت الشركة بتأجير البعض 
منها من خالل الشركة الفرعية لطيران اجلزيرة وهي 
شركة سحاب باالضافة الى ان هناك املزيد من الطائرات 
حتت الطلب، ونقلت الشركة أكثر من 6 ماليني مسافر 

منذ اطالق عملياتها في أكتوبر من عام 2005. 


