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حمدان: »سفريات المكتب« تقدم 3 أيام لـ »بيروت« بـ 115 دينارًا
قال املدير العام في ش����ركة سفريات املكتب اسماعيل 
حمدان ان الشركة طرحت مجموعة من العروض التشجيعية 
إلى عدد محدد من وجهات السفر والسياحة املفضلة لدى 
املواطنني في أيام عطالت عيد األضحى املبارك. وأشار في 
تصريح ل� »األنباء« الى ان اإلحصائيات الرسمية من مطار 
الكويت الدولي تشير الى ان دبي وبيروت والقاهرة يكثر 
عليها السفر في اإلجازات والعطالت، خصوصا األعياد، 

وان الشركة قدمت عرض نهاية األسبوع الى دبي 3 أيام 
شاملة الضرائب وتتضمن تذاكر السفر وإقامة في فندق 
4 جنوم باإلضافة الى وجبة إفطار بقيمة 69 دينارا، وان 
السعر يرتفع الى 189 خالل عطلة عيد األضحى املبارك.

وقال ان بيروت أيضا من الوجهات املفضلة الى املواطنني 
وان سفريات املكتب طرحت عرضا بقيمة 115 دينارا ملدة 

3 أيام في فندق 4 جنوم شاملة اإلفطار والضرائب.

العميري لـ »األنباء«: »الكويتية« تطرح تذكرة الحج
بسعر 194 دينارًا إلى المدينة وجدة شاملة الضرائب

»الجزيرة« تحط في اإلسكندرية وعمان بـ 23 دينارًا توقع نقل 17 الف حاج في االتجاهين

»األكو«: ارتفاع عدد ركاب شركات الطيران العربية
16 ضعفًا رغم األزمات المالية

أكد االحتاد العربي للنقل اجلوي )األكو( استمرار 
منو شركات الطيران العربي��ة وارتف��اع عدد الركاب 
ب� 16 ضعفا على الرغم من األزمات املالية التي شهدها 

العالم منذ مطلع القرن احلالي.
وقال األمني العام لالحتاد عبدالوهاب تفاحة في 
مؤمتر صحافي عقد في ختام أعمال اجلمعية العامة 
ال� 43 لالحتاد ان معدل منو عدد ركاب ش����ركة مصر 
للطيران السنوي بلغ نسبة 9% في مصر فيما ارتفعت 
حركة الركاب السنوية في املطارات بنسبة 10%. ورفض 
مطالبة بعض ش����ركات الطيران العاملية حكوماتها 
باحلد من منو الشركات العربية في أسواقها لتكاليفها 
املنخفضة، مبينا ان »هذه الش����ركات تناست أسس 
العوملة واالقتصاد احلر والتنافس لصالح املستهلك«. 
وأكد تفاحة عدم خضوع احلكومات األوروبية لضغوط 
هذه الش����ركات وعدم اتخاذها اجراءات عقابية ضد 
الش����ركات العربية، الفتا ال����ى ان االحترام املتبادل 
ومناقشة أوجه االختالف مبوضوعية طبقا لقواعد 
واتفاقيات النقل اجلوي هي اإلجراء الوحيد للوصول 

الى تفاهم. وأشار الى س����ير االتفاقيات املوقعة بني 
املغرب واألردن مع االحتاد األوروبي بصورة جيدة 
للحفاظ على احلقوق والواجبات مطالبا بزيادة عدد 
ممثلي شركات الطيران العربية في مجلس احملافظني 
لالحت����اد الدولي للنقل اجل����وي )األياتا( وذلك بعد 

حتقيقها منوا كبيرا خالل ال� 15 سنة املاضية.
وطالب تفاحة بالعمل على رفع القيود على حتركات 
األفراد والبضائع في إطار اإلرادة السياسية للحكومات، 
وحول وجود مشروع إنشاء )فضاء أورومتوسطي 
للطيران( ذكر »ان اي تعاون إقليمي مع شركات الطيران 
العربية يحقق مصالح جميع األطراف، الفتا الى وجود 
اتف����اق مع االحتاد األوروبي بإنش����اء منطقة عربية 

أوروبية للطيران وهذا يتخطى األورومتوسطي.
وانتقد تفاحة القانون الصادر من البرملان األوروبي 
باحلد من االنبعاثات الناجمة عن الطيران، مبينا »اننا 
م����ع هذا القانون في التطبيق على الفضاء األوروبي 
وليس على الشركات العربية فقط وهناك نزاع قانوني 

حول هذه النقطة«.

ابتداء من 20 نوفمبر من مطار 
املدينة املنورة، وبالنسبة ملكة 
املكرمة فان السلطات السعودية 
ح���ددت ثالثة أيام تب���دأ من 19 
و20 و21 نوفمب���ر املقبل. وقال 

املدير اإلقليمي األعلى  توقع 
في مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بدر العميري ارتفاع عدد 
احلجاج الذين ستقلهم »الكويتية« 
خالل موسم هذا العام من الكويت 
إلى األراضي املقدسة والعكس إلى 

17 ألف حاج في االجتاهني.
وأكد العمي���ري في تصريح 
ان املؤسسة  ل� »األنباء«  خاص 
وألول مرة اتفق���ت مع اجلانب 
الس���عودي عل���ى توفير حرية 
االنتق���االت بني مط���اري جدة 

واملدين���ة ذهابا وإياب���ا، وذلك 
تيسيرا وتسهيال على احلجاج 

في زيارة املناطق املقدسة. 
إلى أن »الكويتية«  وأش���ار 
ستبدأ تسيير موسم هذا العام 
ابتداء من 4 الى 10 نوفمبر املقبل 
الى مط���ار املدينة املنورة، فيما 
انها ستبدأ رحالتها الى جدة فى 

8 الى 12 نوفمبر املقبل.
العودة عقب  وحول رحالت 
انتهاء مناس���ك احل���ج، قال ان 
املؤسسة حددت رحالت العودة 

ان املؤسسة س���تطرح أسعارا 
تشجيعية ومنافسة في السوق 
الستقطاب أكبر شريحة ممكنة من 
احلجاج، وان تذكرة الفرد شاملة 
الضرائب 194 دينارا للوجهتني 
ذهاب���ا وإيابا، م���ن الكويت الى 
او مكة والعكس حسب  املدينة 
رغبة احلاج. هذا وقد استحوذت 
»الكويتية« على نسبة 65% من 
موسم عمرة رمضان في السوق 
الكويت���ي، وقام���ت املؤسس���ة 
بتش���غيل 33 رحلة إضافة من 

الكويت باإلضافة  الكويت جدة 
عن تشغيل 34 رحلة اعتيادية 
بنسبة إشغال تزيد على 90% وهو 
اجناز كبير قامت به املؤسسة في 
ظل ظروف اقتصادية صعبة مير 

بها قطاع الطيران العاملي.
ونقلت طائرات املؤسسة نقلت 
ما يقارب ال���� 12 ألف راكب في 
موسم عمرة رمضان لالجتاهني، 
بزيادة نسبتها أكثر من 30% عن 
موسم العمرة للعام املاضي، األمر 
الذي يعد ناجحا بكل املقاييس.

مبناس���بة احتفال 
شركة طيران اجلزيرة 
مبرور 5 سنوات على 
تدشني رحالتها املنتظمة 
من مطار الكويت الدولي 
الناقلة عروض  قدمت 
حصرية بهذه املناسبة، 
الناقلة  حيث عرضت 
مدين���ة اإلس���كندرية 
ب���� 23 دينارا  وعمان 

خالية من الضرائ���ب. وكانت »طيران اجلزيرة« 
قد قدمت عرضه���ا احلالي على احملطات احملددة 
بعد تقدميها حلزمة من العروض السابقة شملت 
العدي���د من احملطات في حزمة س���عرية واحدة 
لتواصل الناقلة تقدمي العروض حتى في موسم 

التشغيل املنخفض. 
وذكرت مصادر في مكاتب السياحة والسفر ان 
الناقلة منخفضة التكاليف قدمت مدينة أسيوط 
في صعي���د مصر ب� 32 دين���ارا والبحرين ب� 16 
دينارا ودمشق ودير الزور ب� 25 و30 دينارا على 
التوالي، وقدمت الناقلة مدينتي مشهد والرياض ب� 
32 دينارا.  هذا وقد وحافظت »طيران اجلزيرة« 

على مكانتها على العديد 
من الوجه���ات بالرغم 
القوية  املنافس���ة  من 
بني الناق���الت العاملة 
ف���ي مط���ار الكوي���ت 
أو  الكويتي���ة  س���واء 
األخرى خالل موس���م 
الصيف، وذلك بفضل 
األداء التشغيلي اجليد 
للشركة خالل الشهور 
املاضي���ة والذي ح���از مكانة قيادي���ة من حيث 
عدد املس���افرين الذين نقلته���م الى كل من حلب 
واالسكندرية وعمان وأسيوط والبحرين وبيروت 
ودمشق ودير الزور والدوحة ودبي واسطنبول 

والهور ومشهد وشرم الشيخ.
اجلدير بالذكر ان »اجلزيرة« تسلمت حتى اآلن 
11 طائرة من نوع ايرباص A320، وقامت الشركة 
بتأجير البعض منها من خالل الش���ركة الفرعية 
لطيران اجلزيرة وهي ش���ركة سحاب باالضافة 
الى ان هناك املزيد م���ن الطائرات حتت الطلب، 
ونقلت الشركة أكثر من 6 ماليني مسافر منذ اطالق 

عملياتها في أكتوبر من عام 2005.

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.
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