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»القطرية« تنطلق من الكويت إلى بانكوك ولندن بـ 80 دينارًا

إعداد: أحمد مغربي

ذكرت مصادر مطلعة في اخلطوط اجلوية القطرية أن الناقلة قدمت عرضا خاصا الى عدد من 
الدول األوروبية واخلليجية والش����رق آس����يوية التي حتط فيها الناقلة انطالقا من مطار الكويت 
الدولي. وأوضحت املصادر ل� »األنباء« أن عرض الغزالن األرجوانية الى العاصمة القطرية الدوحة 
ب� 11 دينارا والى بانكوك ولندن ب� 80 دينارا والى باريس ب� 90 دينارا، مشيرة الى أن عرض الناقلة 
لم يستثن كذلك دول جنوب شرق آسيا حيث قالت ان الناقلة ستهبط في مطار هونغ كونغ الدولي 
ب� 120 دينارا. وذكرت املصادر أن عرض القطرية شمل الدرجة السياحية ودرجة رجال األعمال حيث 

أن األسعار جاءت تنافسية بشكل كبير خاصة الى الوجهات املميزة التي حتط فيها الناقلة.

»الجزيرة« تحّط في حلب وصنعاء
  ودير الزور   وشرم الشيخ بـ 4 دنانير

»طيران الخليج« 
تهبط في البحرين  بـ 30 دينارًا

ذكرت مص���ادر مطلعة في
شركات الس���ياحة والسفر 
أن ش���ركة طي���ران اجلزيرة 
أطلق���ت اح���دث عروضها إلى 
بعض املناطق التي حتط فيها 
الناقلة منخفضة التكاليف وذلك 
بالتزامن م���ع احتفالها مبرور 
أربع سنوات على تدشني أعمالها 
وحصولها على املرتبة األولى 
في أكبر عدد الرحالت في مطار 
الكويت الدولي اذ انها تش���غل 
واحدة من كل أربع رحالت تقلع 
من الكويت حاملة واحدا من كل 

أربعة مسافرين.
 وذكرت املص���ادر املتابعة 
في وكاالت الس���ياحة والسفر 
أن الناقلة ستحط في حلب ودير 
الزور وصنعاء وشرم الشيخ ب� 
4 دنانير خالية من الضرائب، 
مشيرة الى أن الناقلة ستستمر 
في تقدمي عروضها املغرية حتى 
نهاية الشهر اجلاري مبناسبة 

عيد ميالد الشركة الرابع.
 وأش���ارت املصادر الى أن 
الناقلة وسعت عروضها كذلك 
لتشمل بعض املدن اخلليجية 
واإليرانية بأس���عار منخفضة 
جدا تبدأ من 10 دنانير شاملة 
الضرائب، حيث ذكرت املصادر 
أن الناقلة ستهبط في العاصمة 
السعودية الرياض ب� 10 دنانير 
وفي دبي وابوظبي باإلمارات 
العربية املتح���دة ب� 10 دنانير 
أيضا والى البحرين ب� 8 دنانير 
والى طهران وشيراز ب� 10 دنانير 

كذلك شاملة الضرائب.
 من جهة أخرى قالت املصادر 
ان الناقلة س���تقدم عرضا ل� 4 
وجهات يوميا ملدة 24 س���اعة 
حتدده���ا الش���ركة يوميا ب� 4 
دناني���ر، وذل���ك بالتزامن مع 
العروض االخرى التي تطلقها 
الشركة، حيث أطلقت الشركة 
الثالثاء املاضي  عروضها يوم 

الى أس���يوط ودمش���ق وجدة 
ب���� 4 دنانير خالية  واألقصر 

من الضرائب.
 جتدر االشارة الى أن املصادر 
املتابع���ة لعروض الس���ياحة 
والسفر التي تطلقها الشركات 
سواء احمللية او اخلارجية التي 
تنطلق من مطار الكويت الدولي 
قالت ل���� »األنب���اء« ان معظم 
الشركات ستقوم خالل الفترة 
املقبلة خاصة مع قدوم موسم 
احلج وإجازة عي���د االضحى 
بتق���دمي املزيد م���ن العروض 
التنافسية التي تصب في النهاية 
إلى مصلحة املسافر، مشيرة الى 
أن عروض الشركات أصبحت 
مغرية جدا حتى انها ستؤدي 
إل���ى انهيار مكاتب الس���ياحة 
والسفر بشكل كامل خاصة مع 
عدم اعطاء هذه املكاتب هامش 
ربح ولو كان ضئيال على تذاكر 

السفر التي يروجونها.

تسلمت أول طائراتها الجديدة من طراز A320 المتفق عليهاتطلق عرضًا لـ 4 وجهات يوميًا احتفااًل بمرور 4 أعوام على تدشين رحالتها

 »اجلزيرة« حتتفل بعيد ميالدها الرابع مبزيد من العروض احلصرية 

..ومتوسطا قيادات الشركة في الفرع اجلديدد.رشيد احلمد يقص شريط افتتاح فرع »اخلطوط الوطنية« في القاهرة

»طيران اخلليج« حتدث أسطولها مبزيد من الطائرات احلديثة

االحتاد للطيران تطرح أحدث عروضها إلى باريس ولندن

»االتحاد للطيران« تنطلق من الكويت
 إلى لوس أنجيليس بـ 230 دينارًا

كش���فت مص���ادر مطلع���ة
في ش���ركة االحتاد للطيران

ل� »األنباء« أن الشركة طرحت 
اح���دث عروضها املنطلقة من 
مطار الكويت الدولي الى بعض 
الدول األوروبي���ة كالعاصمة 
البريطانية لندن والى عاصمة 
النور واجلم���ال باريس على 
منت درجة املرجان السياحية. 
وأوضحت املصادر أن »الناقل« 
الوطني لدولة االمارات العربية 
املتحدة أطلق عرض�ه احلصري 
ال���ى لن��دن ب� 70 دينارا والى 
باريس ب� 90 دينارا، مضيفة أن 
»االحتاد« قدمت عرضا سعريا 
مميزا جدا الى نيويورك ب� 150 

دينارا.
وذكرت املصادر أن »االحتاد« 
املقبلة  ستركز خالل الشهور 
على تقدمي املزيد من العروض 
احلصري���ة في خط���وة منها 
لتعويض الهبوط الكبير الذي 
منيت به الشركة خالل فصول 
الصيف ورمضان، مستدركة 
بأن الشركة قدمت كذلك عرضا 

الى مدينة الرنكا القبرصية ب� 
100 دينار.

وأوضحت املصادر أن االحتاد 
للطيران أطلقت عروضها كذلك 
الى بعض املدن األميركية كلوس 
اجنيلي�س وسان فرانسيسكو 
ب� 230 دينارا والى مطار القاهرة 
الدولي ب� 66 دينارا على درجة 
املرجان السياحية، وكذلك الى 
عاصمة بنغالدش )دكا( ب� 56 
دين���ارا والى مدينة ش���يناي 

الهندية ب� 42 دينارا.
وذكرت املصادر أن »االحتاد 
للطيران« أعلنت عن تخفيض 
في أسعار التذاكر للعديد من 
إلى  الوجهات بنس���بة تصل 
50% وذلك خالل شهر رمضان 
وموسم اخلريف، مشيرة الى 
التي  الترويجية  أن احلمل���ة 
انطلقت في مطلع شهر سبتمبر 
حتى 10 نوفمبر املقبل ستتيح 
للمس���افرين السفر على منت 
رحالت الشركة بأسعار مخفضة 
حيث سينخفض سعر التذكرة 

إلى لندن بنسبة %52.

إلى باريس بـ 90 ديناراً

»الخطوط الوطنية« تحط في القاهرة 
بـ 76 دينارًا ودبي بـ 18 دينارًا

قدمت شركة اخلطوط الوطنية عرضا
سعريا جديدا الى  القاهرة ودبي وذلك 
حسبما قالت املصادر املطلعة في شركات 
السياحة والسفر والتي قالت ان الناقلة 
ستحط في مطار القاهرة الدولي ب� 76 دينارا 
ذهابا وإيابا والى دبي ذهابا وإيابا ب� 18 دينارا.

وأوضحت املصادر أن اخلطوط الوطنية 
تستعد لإلعالن عن جدولها الشتوي املزمع 
إطالقه نهاية أكتوبر اجلاري، مؤكدة أن 
اإلضافة اجلديدة على وجهات الش���ركة 
تتضمن تسيير رحالت ملدينة جدة والتي 
تأتي بالتزامن مع اقتراب موس���م احلج 

نهاية نوفمبر املقبل.
وذكرت املصادر أن جدول الرحالت اجلديد 
يتضمن عمقا إضافي����ا جلدول الرحالت 
احلالي، برح����الت إضافية إلى العديد من 
الوجهات املطلوبة لتأتي اخلطوط الوطنية 
بجدول أكثر تطورا من احلالي، إذ من املقرر 
أن تزيد اخلط����وط الوطنية رحالتها إلى 
كل من دبي والبحرين ودمشق باإلضافة 
إلى أوقات أكثر مالءمة لضيوف اخلطوط 

الوطنية ملدينة شرم الشيخ.
وأش���ارت املصادر ال���ى أن اخلطوط 
الوطنية بدأت تدخل على خط املنافسة 
مع الشركات احمللية في تقدمي عروضها 
احلصرية إلى عدد من الوجهات التي حتط 
فيه���ا الناقلة وذلك مواكبة مع تس���لمها 

الطائرة الرابعة أواخر أكتوبر املقبل.
من جهة أخرى قالت املصادر املطلعة في 
الشركة ان الناقلة افتتحت االسبوع املاضي 
مكتب مبيعات الش���ركة في القاهرة في 
احتفال ضخم اعد خصوصا لهذه املناسبة 
بحضور عدد كبير من وكاالت السياحة 
والس���فر والعاملني في مج���ال الطيران 

والسياحة في مصر والكويت.
وذكرت املصادر أن اخلطوط الوطنية 
تنظر الى محطة القاه���رة على انها من 
احملطات املهمة التي تشهد كثافة كبيرة 
في احلركة عليها على مدار العام وليس 

في املواسم واملناسبات فقط حيث تقوم 
الشركة بتسيير رحلتني يوميا الى مطار 
القاهرة الدولي انطالقا من مطار الشيخ 

سعد للطيران.
م���ن جهة أخ���رى قالت املص���ادر ان 
الشركة تستعد لتوقيع عدد من االتفاقيات 
احلصرية مع نقابات العاملني لتقدم من 
خاللها خصومات تصل إلى 50% ألعضائها 
و7% ألسرهم على أسعار تذاكر وجهات 
الثماني املوزعة على مختلف  الش���ركة 
مدن منطقة الش���رق االوسط، وذلك بعد 
توقيع الناقلة خالل االسبوع املاضي مع 
نقابة العامل���ني بوكالة األنباء الكويتية 

»كونا«.
مشددة على أن الش���ركة تساهم من 
خالل اتفاقية اخلصومات مع النقابة في 
دعم أنشطة مؤسس���ات املجتمع املدني 
ومنتس���بيها، موضحة ان هذا جانب من 
ادوار الش���ركة في السوق احمللي، حيث 
ستمنح الشركة هذه االتفاقيات خصومات 
ألعضاء النقابة وأس���رهم مع تقدمي كل 
التسهيالت لهم من اجل خدمتهم على منت 
رحالتها إلى احملطات احلالية التي تشمل 
دبي والبحرين والقاهرة ودمشق وبيروت 
وعمان وشرم الشيخ وجدة، أو الوجهات 

التي ستدشنها الشركة في املستقبل.
وذكرت املصادر أن التوسع في احملطات 
التي حتط فيها الناقل���ة البد أن يواكبه 
حرص تام من قب���ل اخلطوط الوطنية 
من خالل احلفاظ على مستوى خدماتها 
املتمي���زة وتطويرها باس���تمرار خلدمة 

املسافرين على متنها.
جتدر االشارة الى أن اخلطوط الوطنية 
التي انطلقت رحالتها بداية يناير املاضي 
تسعى إلى توسيع محطاتها خالل العام 
احلال���ي واملقب���ل خصوصا م���ع ترقب 
انضمام 3 طائرات جديدة ألسطولها الذي 
م���ن املقرر له أن يصل إلى 7 طائرات مع 

نهاية 2010. 

أكد سفيرنا  � كونا:  القاهرة 
لدى القاهرة د. رشيد احلمد امس 
ان افتتاح فرع شركة اخلطوط 
الوطنية ف���ي القاهرة امنا يعد 
داللة حية على دعم الدولة للقطاع 
اخلاص وتشجيعها لتوسع هذا 
القطاع خارج الكويت مبا يسهم 

في دفع عملية التنمية.
  وبني احلمد في تصريح ل� 
»كونا« عقب مشاركته في حفل 
افتتاح فرع »اخلطوط الوطنية« 
في القاهرة ان تشجيع القطاع 
اخل���اص يأتى في اطار التوجه 
من جانب الدولة والذي جنح في 
أن يؤتي ثماره سواء في قطاع 

اخلدم���ات كالنقل وغيره أو في 
قطاع االنتاج الصناعي والتجاري 

وغير ذلك. 
ولفت الى ان الشركة بدأت منذ 
عدة شهور عملها في القاهرة قبل 
االفتتاح الرسمي لها معتبرا انها 
اثبتت خالل هذه الفترة جدارة في 
تنشيط حركة النقل بني الكويت 

والقاهرة.
 وأعرب عن أمله في ان تشكل 
»اخلطوط الوطنية« اضافة لهذا 
املجال احليوي بجوار »شقيقتها 
الكب���رى« اخلط���وط اجلوية 
الكويتية مبا يسهم في تسهيل 
حركة االنتقال من والى الكويت 

ومن القاه���رة ملختلف االماكن 
السياحية املصرية. 

من جهت���ه أكد مدي���ر فرع 
الشركة في القاهرة ماجد شنودة 
ل� »كونا«  في تصريح مماث���ل 
أن وجود الش���ركة في املنطقة 
وتوس���عها خارجيا امنا يفتح 
املنافس���ة الشريفة  أمام  الباب 

في مجال النقل اجلوي. 
وبني أن خط النقل املقام بني 
الكويت ومصر لم يتأثر مثل غيره 
باألزمة املالية العاملية مشيرا الى 
السفر عبر هذا  بانتظام حركة 
اخلط وبأعداد كبيرة لم تخفض 
منها هذه االزمة بسبب العالقات 

احليوية التي تربط بني البلدين 
العمالة  انتقال  سواء من حيث 
الس���ائحني  او زيارة  الواف���دة 
الى مصر باعتبارها  الكويتيني 
واحدة من االماكن املفضلة لدى 

املواطن الكويتي. 
وأكد عزم »اخلطوط الوطنية« 
ف���ي مدينة  ف���رع اخر  افتتاح 
الساحلية ملواجهة  االسكندرية 
املتزاي���د م���ن جانب  الطل���ب 
الى  الكويتيني الفتا  املسافرين 
ان حرك���ة الطيران بني الكويت 
والقاهرة واالس���كندرية وشرم 
الشيخ تشهد نشاطا مستمرا على 

مدار العام. 

وبني ان نسبة االشغال خلط 
الرحالت اجلوي���ة بني الكويت 
والقاهرة بلغت حتى اآلن نسبة 
75% وتستهدف الشركة من خالل 
فرعها اجلديد رفع هذه النسبة 
ال���ى 90%.  وش���ارك في حفل 
االفتتاح الى جانب السفير احلمد 
ومن���دوب الكويت لدى جامعة 
العربية السفير عبداهلل  الدول 
املنصور واملستشار السياسي 
القاهرة  الكويت في  في سفارة 
عمر الكندري والرئيس التنفيذي 
للخطوط الوطنية جورج كوبر 
وعدد من الشخصيات املصرية 

والكويتية.

أكد انه دليل حي على دعم الكويت للقطاع الخاص

الحمد يفتتح فرع »الخطوط الوطنية« في القاهرة

الناقلة تستعد لإلعالن عن جدولها الشتوي نهاية أكتوبر الجاري

أطلقت شركة طيران اخلليج عرضا حصريا
الى عدد من الوجهات اخلليجية والهندية 
لتعود من جديد الى ساحة العروض السعرية 
املميزة لتثبت الناقلة التابعة رسميا الى مملكة 
البحري���ن انها من الناقالت التي لها وزن في 

قطاع الطيران اخلليجي والعاملي.
وبناء على مصادر مطلعة في وكاالت السياحة 
والسفر ل� »األنباء«، قالوا ان الناقلة أطلقت 
عرضها السعري على حجوزاتها انطالقا من 
مطار الكويت الدولي على 6 محطات مختلفة هي 
البحرين ب� 30 دينارا والى بومباي ونيودلهي 

وميدراز وكوتشي وكيرال ب� 39 دينارا.
من جهة اخرى، كشفت طيران اخلليج عن 
 A320 وصول أول طائراتها اجلديدة من طراز
والتي تعتبر األولى من دفعة الطائرات املتفق 
على تسلمها حتى ديسمبر 2010، والتي متثل 
بداية جديدة في برنامج إعادة بناء أس���طول 
الشركة، حيث ستتسلم الشركة هذه الطائرات 

على دفعات بواقع واحدة كل شهر.
ويأت���ي تس���لم الش���ركة ألول طائرة في 
األسطول اجلدي بعد هبوط إيرادات الناقلة 
بنحو 15% بس���بب تقلبات الس���وق واألزمة 

املالية العاملية وذلك وفق تصريح الرئيس 
التنفيذي للشركة سامر املجالي 

الذي قال بداية الش���هر 
اجلاري ان مبيعات 

التذاكر وإيرادات 

الش���ركة قد هبطت منذ مطلع العام احلالي 
مدفوعة بتقلبات س���وق الس���فر واألوضاع 
االقتصادي���ة والصحية ف���ي العالم وهبوط 

أسعار التذاكر.
وأشار إلى أن الشركة تعالج هذا املوضوع 
عبر عدد من اخليارات بتعديل بعض اخلطوط 
من الوجهات األقل إقباال إلى الوجهات املرغوبة 
أكثر، لكنه عاد ليؤكد أن بعض الظروف احمليطة 
بالسوق عموما ستكون خارجة عن سيطرة 

الشركة.
جتدر االشارة الى أن طيران اخلليج فازت 
بلقب أفضل خطوط في الشرق األوسط في 
مجال برامج احتس���اب األميال وذلك ضمن 
جوائز السفر العاملية للعام 2009، حيث يحصل 
مسافرو الناقلة على درجة رجال األعمال على 
ضعف األمي���ال، بينما يحصل ركاب الدرجة 
األول���ى على ثالثة أضع���اف األميال، إضافة 
إلى مزايا أخرى تض���اف ألعضاء البطاقتني 
الفضية والذهبية عند الوصول إلى نس���ب 

25% و%50.


