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تواصل طيران اجلزيرة طرح اسعار مرنة للسفر 
خالل الفترة املقبلة، تلبية لرغبة املسافرين من عمالء 

الشركة في السفر الى وجهات اجلزيرة التي تصل 
الى نحو 19 وجهة.

وطرحت »اجلزيرة« السفر الى كل من القاهرة 
بأسعار تبدأ من 55 دينارا وشرم الشيخ بـ 48 

دينارا واالسكندرية بـ 35 دينارا، واسطنبول بـ 58 
دينارا ودمشق بـ 34 دينارا وبيروت بـ 36 دينارا 

والبحرين بـ 19 دينارا وجدة بـ 47 دينارا ودبي 
بـ25 دينارا ودير الزور بـ 39 دينارا والرياض بـ 38 

دينارا ومشهد بـ 63 دينارا واالقصر بـ 50 دينارا 
وسوهاج بـ 60 دينارا وأسيوط بـ 46 دينارا، وعمان 

بـ 43 دينارا، والنجف االشرف في العراق بـ 102 
دينار. من جهة اخرى، اشاد خبراء السفر والسياحة 

بالعرض احلصري الذي قدمته الشركة على درجة 
رجال االعمال بتخفيض اسعار التذاكر بنحو %30.

وقالوا ان طيران اجلزيرة دائما ما حتافظ على 
عمالئها، من مختلف الفئات، وذلك بتقدمي اكثر من 

برنامج للخصومات او مميزات اخرى بني فترة 
واخرى يحتاجها العمالء.

وقالوا ان العرض الذي قدمته اجلزيرة يسري حتى 
22 اكتوبر، وهو ما يتيح حرية اكبر للمسافرين 

في اختيار مواعيد السفر خالل هذه الفترة للعديد 
من الوجهات والتي تتضمن السفر من الكويت 

الى كل من دبي وعمان وجدة والرياض والبحرين 
واسطنبول والقاهرة وبيروت واالسكندرية وسوهاج 

واالقصر وأسيوط وشرم الشيخ.
وأكدوا على ان العرض يشمل الرسوم والضرائب، 

ومقصورة مخصصة لهم على منت الطائرة، وخدمة 
تسجيل االمتعة اخلاصة بهم، باالضافة الى قاعات 
رجال االعمال، وقائمة طعام غنية ومتنوعة، و60 

كيلوغراما مجانا لالمتعة املسجلة.

»اجلزيرة«: أسعار تنافسية للسفر إلى 19 وجهة

تورنتو الكندية.. املتمردة على لهيب الصيف!
والسياح حتى في فصل الشتاء، 
لك����ن العواصف الش����ديدة خالل 
فصل الشتاء تبطئ وسائل النقل 
واألنشطة في املدينة ملدة يوم أو 

يومني.
أم����ا ع����ن املعالم الس����ياحية 
والب����ارزة في املدينة فهي كثيرة، 
ومنها متحف أونتاريو امللكي، أكبر 
متحف ف����ي كندا يضم أكثر من 6 
ماليني مجسم، ومن أفضل املعارض 
التي يوفرها املتحف معرض الثقافة 
العاملية، ومعرض الطبيعة العاملي، 
كما يوجد باملدينة متحف حذاء باتا، 
ويعرض أكثر من 10 آالف قطعة 

تعود لعائلة الباتا.
كما يوجد باملدينة كاتدرائية 
سانت جيمس ذات األسلوب القوطي 
املدهش والتي متتلك تاريخا غنيا 
يعود إلى عام 1803، ويتميز بنوافذ 
زجاجه امللونة واملذهلة، وال تنس 
الذهاب إلى برج »سي إن« بارتفاعه 

البالغ 533.3 مترا.

تورنتو في العق����ود األخيرة من 
القوي����ة في املنطقة  االقتصادات 
وحتولت إل����ى احدى املدن األكثر 

تنوعا ثقافيا وعرقيا في العالم.
وبرغ����م ان مناخه����ا مييل في 
مجمل����ه إلى الب����رودة والظروف 
املتقلبة حيث ان متوس����ط درجة 
احلرارة 3.8 درجات مئوية في أوائل 
العام، إال أن األجزاء الشمالية من 
البالد تشهد برودة شديدة لبضعة 
أيام متتالية، ويكون الشتاء ثلجيا 
وعاصفا وب����ه بعض الغيوم، أما 
في الصيف احل����ار والرطب فإن 
تورنتو تواجهه بحرارة معتدلة 
ال تزيد درجتها القصوى على 27 
درجة مئوية وال تقل عن 18 درجة 

مئوية.
أما أفضل أوقات العام لزيارة 
املدينة فهي من أواخر الربيع ومع 
بداية الصيف واخلريف، ويكون 
ذروة املوسم السياحي في منتصف 
الصيف، وجتتذب تورنتو الزوار 

تربط العالم بقارة أميركا الشمالية 
وذلك بعد تطوي����ر ميناء بحيرة 
أونتاريو، كما صارت مركزا لصناعة 

الكحوليات في العالم.
وم����ن نافلة الق����ول ان مدينة 
تورنتو تعتبر من املدن الضخمة 
الت����ي تضم العديد م����ن املناطق 
السياحية الرائعة، سواء املطاعم او 
النوادي الليلية فضال عن بحيرتها 
التي تتمتع فيها بالتجول والسير 
على األقدام، وتعرف تورنتو، التي 
يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون، بأنها 
مرس����اة ملنطقة ح����دوة احلصان 
الذهبي الت����ي تلتف حول بحيرة 
أونتاريو من تورنتو إلى شالالت 

نياغارا.
وف����ي منتصف القرن املاضي، 
أصبحت تورنت����و محورا ثقافيا 
واقتصادي����ا لكن����دا، ويعزو ذلك 
إلى حد كبير إلى سياسات البالد 
الليبرالية للهجرة املفتوحة والتي 
بدأت في الستينيات، لذلك أصبحت 

وعلى ضفاف بحيرة أونتاريو، 
تبدأ رحلتك السياحية في حديقة 
تورنتو املوسيقية، حيث تعزف 
أفضل السيمفونيات، واحلفالت 
املوسيقية احلرة جتري كل أسبوع 
مرتني طوال فصل الصيف، ثم انظر 
غربا عبر حمام الس����باحة لتلمح 
شخصيات منحوتة جتلس حتت 
الهائلة، وتخلد  التخمير  صوامع 
هذه املنحوتات ذكرى 20 ألف مهاجر 
إيرلندي نزولوا في هذا املكان عام 
1847، وعلى طول رصيف كوينز 
يوجد ممر متموج الطوابق للمشاة، 
كما تقدم فيها خدماتها لهواة الركض 

واملوسيقيني املتجولني.
وبرغم أن تورنتو تعرضت في 
عام 1904 ملا سمي بحريق تورنتو 
الكبير، الذي دمر أجزاء هائلة في 
وس����ط املدينة، لكنها سرعان ما 
استعادت رونقها، وأعيد بناء املدينة 
من جديد، حتى أصبحت تورنتو 
واحدة من البوابات الرئيسية التي 

في الوقت الذي حتتفل كندا 
بالذكرى ال� 145 لتأسيسها، فإن 
هذه حلظة هامة ومناسبة ملعرفة 
كيف تستطيع تورنتو أن حتافظ 
على رونقها وجاذبيتها بالرغم 
من تغيير الكثي���ر من مبانيها 
التراثي���ة، لذلك فه���ذا الصيف 
مناسبة خاصة لالحتفال باإلبداع 
املتجدد واملس���تمر في الواجهة 
البحرية للمدينة والبلدة القدمية 

املتاخمة لها.
وذكر موقع موسوعة املسافر ان 
تورنتو تقع في شمال غرب بحيرة 
أونتاريو، وتعتبر أكثر مدن كندا 
اكتظاظا بالسكان، واخلامسة في 
قارة أميركا الشمالية بعد مكسيكو 
ونيوي����ورك ول����وس أجنيليس 

وشيكاغو.
وتضم تورنتو الكثير من املعالم 
ومراكز اجلذب السياحي، ورمبا 
كان أشهرها برج »سي إن« أعلى 

بناء في أميركا الشمالية.

خدماته����ا حاليا ال����ى اكثر من 
120 محطة ف����ي 74 دولة حول 
العالم، وتعتزم اطالق خدمات 
جديدة الى كل من ادياليد وليون 
وبوكيت ووارسو خالل االشهر 

القليلة املقبلة.

النفقات التشغيلية مبا ينعكس 
على األداء وزيادة اإليرادات، الفتا 
إلى أن إنشاء مركز للصيانة باملقر 
الرئيسي للش���ركة في الشارقة، 
يسهم بش���كل مباشر في تعزيز 

تخفيض النفقات.
وأوضح أن وجود هذا املركز 
يسهل من س���رعة أعمال صيانة 
الطائرات، مبا يس���هم في سرعة 
دخول الطائرات للتشغيل، بخالف 
تقليل اإلنفاق السنوي، متوقعا أن 
تتحقق نتائج أفضل على املدى 

البعيد.
وتوقع أن يستقطب مكتب إجناز 
إجراءات املسافرين ما بني 200 إلى 
250 ألف مسافر سنويا، ليسافروا 
مباش���رة إلى املطار باس���تخدام 
حاف���الت العربي���ة للطيران، أو 

بسياراتهم اخلاصة.
وتوق���ع أن حتقق الش���ركة 
نتائج جيدة، ومبستوى النصف 
العام احلالي، خاصة  األول من 
مع افتتاح محطات جديدة، مثل 
صالل���ة، وأوديس���ا بأوكرانيا، 
بخ���الف اس���تالم الناقلة ثالث 
طائرات جديدة في الشهور املقبلة 

من العام احلالي.

املسافر ان التطبيق »هبطت للتو« 
يتطلب إدخال رقم رحلة الطيران، 
وبعدها يعرض الرحالت التي حتمل 
الرقم لتختار من بينها األقرب إليك، 
ويقدم معلومات عن حالة الرحلة 
احلالية ووقت إقالعها وهبوطها 
وأي تأخي����ر نالها، وكذلك الوقت 
املتبقي لوصولها، وصالة املطار.

ومن خ����الل حتدي����د موقعك 
عبر خاصية نظام حتديد املواقع 
اجلغرافية »جي بي إس« واملعلومات 
املتاحة ع����ن حالة امل����رور يقدر 
تطبيق Just Landed املدة الالزمة 
لك للوصول إلى املطار في املوعد 
املناس����ب، وعندما يقترب موعد 
املنزل  الوصول ينبهك ملغ����ادرة 

أكثر من مرة.
ويتم حتدي����ث املعلومات آليا 
إذا تغي����ر مكانك أو تأخر وصول 
الرحلة أو ألغيت أو تغيرت صالة 

الوصول.
التطبيق حاليا بشكل  ويدعم 
رس����مي املطارات الرئيس����ية في 
الوالي����ات املتح����دة وبريطاني����ا 
وفرنسا وكندا، كما يقدم معلومات 
عن املطارات ف����ي الدول األخرى. 
وميك����ن حتميله مجانا من متجر 

آي تيونز.

معروف���ة ذات خدمات نوعية 
موثوقة، ونح���ن نتطلع قدما 
إلى توفير نفس هذه اخلدمات 
املوثوق���ة العالي���ة اجل���ودة 
والكفاءة للزوار واملقيمني في 

مملكة البحرين«.

اجلزائر عند الساعة 3:35 عصرا 
لتصل الى دبي الس����اعة 12:55 
بعد منتصف الليل، وستوضع 
طائرة ايرباص ا330-200 خلدمة 
ه����ذا اخلط بتوزي����ع الدرجات 

الثالث.
وتشغل »طيران االمارات« 
اسطوال ضخما يضم حاليا 183 
اكبر  الناقلة  طائرة، وتعتب����ر 
مش����غل للطائرة العمالقة من 
طراز ايرب����اص A380 وطائرة 

البوينج 777 في العالم.
وتس����ير »طيران االمارات« 

التنفيذي  تصريح لرئيس���ها 
عادل علي.

وقال في تصريحات صحافية 
خالل افتت���اح أول مكتب إلجناز 
إجراءات املس���افرين في دبي، إن 
الوجهات اجلديدة تتركز في دول 
إلى  الكومنولث، وشرق أوروبا، 
جانب السوق الروسية. مضيفا »أن 
الشركة خفضت تكاليف التشغيل 

خالل 9 سنوات بنحو %4.5«.
وأفاد بأن »العربية للطيران« 
تتبع سياس���ة مرن���ة لتخفيض 

جتنب مثل هذه املواقف، والوصول 
في الوقت املناسب دون أن ترتبك 

مواعيدك األخرى.
 »Just Landed« يقدم تطبي����ق
أو »هبط����ت للتو« معلومات يتم 
حتديثها باستمرار عن ميعاد وصول 
رحل����ة الطيران الت����ي تنتظرها، 
وينبهك في الوقت املناسب للتوجه 

إلى املطار.
أو   »Just Landed« تطبي����ق 
»هبطت للتو«: معلومات محدثة عن 
رحلة الطيران وتنبيهات للتوجه 
للمط����ار وذكر موقع موس����وعة 

الركاب، واملساعدة على إجناز 
إجراءات التأشيرات، باإلضافة 
السيارة مع  إلى توفير خدمة 

سائق.
وقال نائب الرئيس التنفيذي 
في »مرحبا« إس���ماعيل علي 
البنا: »بعد 20 سنة من النجاح 
املتواصل في مطار دبي الدولي، 
نش���عر اليوم بثقة عالية في 
قدرتنا على مد نطاق خدماتنا إلى 
خارج دولة اإلمارات، ويسعدنا 
أن تكون مملكة البحرين أولى 

محطاتنا«.
وأض���اف: »لقد عملنا بدأب 
لترسيخ مكانة مرحبا كعالمة 

في اعقاب االنطالق الناجح 
خلدمات »طيران االمارات« الى 
العاصمة االميركية واشنطن، 
اعلن����ت االماراتي����ة عن عزمها 
توسيع ش����بكة خطوطها في 
القارة االفريقية والعالم العربي، 
من خ����الل اطالق خدمة يومية 
الى  جديدة وم����ن دون توقف 
اجلزائر، وذل����ك اعتبارا من 1 

مارس 2013.
وقال الرئيس االعلى التنفيذي 
االم����ارات واملجموعة  لطيران 
الشيخ احمد آل مكتوم: »ستسهم 
خدماتنا املباشرة الى اجلزائر، 
التي ستصبح احملطة 22 ضمن 
شبكة محطاتنا االفريقية، في 
اتاحة الفرصة امام املقيمني فيها 
للسفر من دون توقف الى دبي، 
واالنتقال منها الى باقي محطاتنا 
العاملية عبر الش����رق االوسط 
الهندية والشرق  القارة  وشبه 

االقصى واستراليا«.
وس����تقلع رحل����ة »طيران 
االمارات« اليومية من دون توقف 
من مطار دبي الدولي عند الساعة 
8:45 صباحا، لتصل الى العاصمة 
اجلزائر الساعة 1:30 ظهرا، في 
العودة من  حني ستقلع رحلة 

تخط���ط ش���ركة »العربية 
للطي���ران« إلضافة 4 وجهات 
الرابع من  الربع  جديدة خالل 
الوجهات  2012، ليصل ع���دد 
الناقلة بنهاية  التي تخدمه���ا 
العام إلى 78 وجهة، بحس���ب 

هل حدث ل����ك يوما أن ذهبت 
للمط����ار االس����تقبال أقارب����ك أو 
املط����ار ووصلت  أصدقائ����ك في 
الرحل����ة  أو تأخ����رت  متأخ����را؟ 
واضطررت النتظارها وقتا طويال؟ 
رمبا يساعدك هذا التطبيق اجلديد 
واملجاني املتاح ألجهزة اآليفون على 

أقام���ت »مرحب���ا«، خدمة 
االستقبال واملساعدة، احتفاال 
في مط���ار البحري���ن الدولي، 
وذلك لتدشني خدماتها رسميا 

في املطار.
وحض���ر حف���ل االفتتاح، 
مسؤولون من مطار البحرين 
الدولي، مبن فيهم ممثلون عن 
هيئة ش���ؤون الطيران املدني 
البحرينية والشرطة والهجرة 
واجلم���ارك، وش���ركة مط���ار 
البحري���ن، ومس���ؤولون من 

»مرحبا«.
وكانت »مرحبا« التي انطلقت 
خدماتها منذ 20 سنة في مطار 
دبي الدول���ي، قد بدأت مؤخرا 
تقدمي مجموع���ة متكاملة من 
املتمي���زة في مطار  اخلدمات 
البحرين الدولي لضمان توفير 
أقصى قدر ممك���ن من الراحة 
والسالسة للمس���افرين عبر 
املطار، وذلك مبوجب اتفاقية مت 
توقيعها مؤخرا بني إدارة مرحبا 

وشركة مطار البحرين.
وتشمل خدمات »مرحبا« في 
مط���ار البحرين الدولي خدمة 
االستقبال واملساعدة للمسافرين 
القادم���ني واملغادرين، وخدمة 
حمل األمتعة، وترتيبات اإلقامة 
الفن���ادق، وإدارة صاالت  في 

»طيران اإلمارات« تفتتح خطًا جديدًا 
إلى اجلزائر بداية مارس املقبل

»العربية للطيران« ترفع وجهاتها 
إلى 78 وجهة بنهاية 2012

»هبطت للتو«: تطبيق لآليفون 
ُييسر انتظار األصدقاء في املطار

»مرحبا« تدشن رسميًا خدماتها في البحرين

»القطرية« في املرتبة 21 
في قائمة كبرى شركات 

الطيران حول العالم

»االحتاد للطيران« 
أفضل شركة طيران عاملية

احتلت اخلطوط اجلوية القطري����ة املرتبة رقم 21 
ضمن التصنيف اخلاص بأكبر 25 شركة طيران حول 
العالم من حيث حجم العمليات والسعة املقعدية، وذلك 
عن شهر أغسطس املاضي ومقارنة بنفس الشهر العام 
2011، واس����تطاعت رحالت اخلطوط اجلوية القطرية 
أن تزيد من قدرتها االس����تيعابية بنس����بة 9.9% خالل 
الشهر املاضي فيما حققت زيادة بنسبة 14% مقارنة مع 
 Innovata شهر أغسطس عام 2010. ويوضح تصنيف
أنه خالل عامني فقط اس����تطاعت اخلطوط القطرية أن 
تتق����دم مركزين بعد أن كانت حتتل املركز رقم 23 عام 
2010، وتتقدم اخلطوط اجلوية القطرية بسرعة ضمن 
التصنيف الذي يرصد بصفة ش����هرية أعمال شركات 

الطيران الكبار على مستوى العالم.

فازت »االحتاد للطيران«، بجائزة أفضل ش���ركة 
طيران عاملية )خارج شبكة وجهاتها( وذلك تقديرا 

لتميزها على مستوى قطاع السفر في نيوزيلندا.
وتسلمت »االحتاد للطيران« اجلائزة خالل حفل 
جوائز قطاع الس���فر النيوزيلندي لعام 2012 الذي 

أقيم في مدينة أوكلندا مؤخرا.
وأعرب رئيس الش���ؤون التجارية في »االحتاد 
للطيران« بيتر بومغارتنر عن سعادة الشركة بالفوز، 
حيث قال: »تأتي جائزة أفضل شركة طيران عاملية 
مبثابة ش���هادة على املكانة الرفيعة التي حتظى بها 
العالمة التجارية لالحتاد للطي���ران داخل وخارج 

شبكة وجهاتها العاملية.

إعداد: أحمد يوسف a.yousef@alanba.com.kw ٭

إسماعيل البنا خالل تقطيع كيكة افتتاح اخلدمة رسميا


