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تحط في مطار جون كيندي النيويوركي بـ 320 دينارًا 

أف���ادت مصادر مطلع���ة في وكاالت
الس���ياحة والسفر بأن شركة كي أل 
آم قدمت عرضا س���عريا على محطاتها 
في اوروبا وأميركا الشمالية انطالقا من 
مطار الكويت الدولي حيث عرضت الناقلة 
األوروبية مقاعدها على كل من ميونيخ 
ابتداء من 170 دينارا وفيينا وزيوريخ 
ب� 180 دينارا وبروكس���ل ابتداء من 190 

دينارا خالية من الضرائب.
اما على محطاتها في أميركا الشمالية 
فقدمت ال� »كي ال ام« هبوطا في مطار 
جون اف كيندي النيويوركي وشيكاغو 
ابت���داء من 320 دين���ارا بينما عرضت 
مقاعدها على عاصمة الطاقة في العالم 
والية هيوسنت ب� 330 دينار فيما كانت 
على مطار لوس اجنيليس في الساحل 
الغربي للوالي���ات املتحدة األميركية ب� 
371 دينار وجميع األس���عار خالية من 

الضرائب.
وبينت املصادر أن األسعار التنافسية 
التي تقدمها الناقالت األوروبية من مطار 
الكويت ج���اءت رغما عن هذه الناقالت 
السيما انها تعاني العديد من الصعوبات 
سواء كانت االزمة املالية العاملية او نقص 
عدد املسافرين على منت طائراتها بسبب 
مرض »اتش 1 إن 1« على احملطات التي 
قدمت عليها عروضها السعرية إضافة 
الى املنافس���ة الضاري���ة التي فرضتها 
شركات الطيران اخلليجية على احملطات 
ذاتها حيث قدمت هذه الناقالت العديد 

من العروض الس���عرية عل���ى أميركا 
الشمالية وأوروبا بسبب انخفاض عدد 
الس���ائحني على هذه املناطق لألسباب 

سابقة الذكر.
وفيما يخص موسم السياحة احلالي 
اكدت املصادر أن احملطات القريبة السيما 
العربية منها نالت نصيب األس���د من 
عدد الس���ياح الكويتيني بشكل خاص 
واخلليجيني بشكل عام رغم أن املوسم 
الس���ياحي بدأ بحجوزات عالية نسبيا 
على كل من الواليات املتحدة األميركية 
وأوروب���ا اال أن الغ���اء هذه احلجوزات 
تزايد نس���بيا مع تزايد خطر أنفلونزا 
اخلنازير س���واء من ناحية الغاء رحلة 
السياحة بشكل كامل للعام احلالي او من 
ناحية حتويل احلجوزات الى مناطق اقل 
خطرا واقرب لتكون الدول العربية بني 
اخليارات االولى للسياح مما ساهم في 
تعزيز الس���ياحية البينية العربية بني 

الدول العربية.
وكانت االحصاءات أش���ارت الى ان 
عدد السياح العرب الى لبنان حقق رقما 
قياس���يا خالل النصف االول من العام 
احلالي حيث بلغت نسبة الزيادة %60.7 
عن الفترة ذاتها من العام 2008 كما ازدادت 
حركة السياح العرب بنسبة 30% بحسب 
احصائيات وزارة الس���ياحة اللبنانية 
األمر ذاته تكرر مع حركة السياحة في 
دبي وجمهورية مصر العربية وسورية 

واألردن وعمان. 

»كي إل إم« تعرض مقاعدها إلى بروكسل بـ 190 دينارًا
 وفيينا وزيوريخ بـ 180دينارًا خالية من الضرائب

إنفلونزا الخنازير تعزز السياحة البينية العربية
توقعت منظمة السياحة العاملية زيادة السياحة البينية 
العربية بنسبة 62% هذا العام حيث يفضل السكان الذين 
يقتصدون في اإلنفاق ويخشون من انفلونزا »اتش1 ان1« 
السفر داخل املنطقة العربية، كما توقعت املنظمة في تقرير 
لها ان ينفق املسافرون العرب أمواال اقل بسبب االزمة املالية 
لكنها قالت انهم سيتشجعون على السفر فيما بني دولهم 
بسبب التفشي احملدود النفلونزا اخلنازير في العالم العربي، 
وأضافت املنظمة ان الشرق األوسط شهد اعلى معدل لنمو 
الس���ياحة في العالم في 2008 بزيادة قدرها 11% مقارنة ب� 
2% في بقية العال���م، واوضح التقرير انه من غير املتوقع 
ان ينخفض هذا العام عدد السياح الذين سيزورون األردن 
حيث يعتزم اكثر من نصف ما اجماليه 4.8 ماليني س���ائح 
عربي قضاء عطالتهم هناك في 2009 بينما من املتوقع ان 
يزور لبنان ما يقدر مبليوني س���ائح معظمهم عرب، وقال 
املجلس الدولي للسياحة والسفر ان قطاع السياحة قد يوفر 
10.5 ماليني وظيفة توازي 10% من قوة العمل االجمالية في 

الشرق األوسط وشمال افريقيا في 2009.
وفي س���ياق متصل أظهرت ارقام ساقها تقرير ملنظمة 
الس���ياحة العاملية ان دول اخلليج العربية تنفق 20 مليار 
دوالر على العطالت كل عام حيث يأتي السياح السعوديون 
ف���ي املقدمة مبقدار 8.5 ملي���ارات دوالر يليهم الكويتيون 
واإلماراتيون بخمسة مليارات دوالر لكل دولة فالقطريون 

والعمانيون والبحرينيون.

علمت »األنب����اء« من مصادر
مطلعة أن وفدا من ادارة الطيران 
املدني برئاسة رئيس الطيران املدني 
فواز الفرح يرافق س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء الش����يخ ناصر 
احملمد في جولته االفريقية بهدف 
تعزيز التع����اون في مجال النقل 
التي  الكويت والدول  اجلوي بني 
الزيارة. وبينت املصادر  تشملها 
أن الفرح قام بتوقيع بروتوكوالت 
تعاون في املجال اجلوي مع ثالث 
دول شملتها الزيارة مبا فيها بنني 
والغابون وجيبوتي وجزر القمر 
كما مت تفعيل البروتوكول املوقع 
مع إثيوبيا مشيرة الى أن اجلولة 
ستشمل توقيع سبعة بروتوكوالت 
مع جميع الدول التي ستش����ملها 
الزيارة. وأوضح����ت املصادر أن 
الطيران املدني الكويتي يس����عى 
دائما الى فتح املجال أمام شركات 
الى  الكويتي����ة للدخول  الطيران 

أس����واق جديدة من خالل تعزيز 
س����بل التعاون في املجال اجلوي 
ووضع األطر القانونية لها. ولفتت 
املصادر الى أن سمو رئيس مجلس 
الوزراء يحرص في كل زياراته على 
أن يض����م الوفد ممثلني عن النقل 

اجلوي وخصوصا من االدارة العامة 
للطيران املدني لفتح قنوات االتصال 
مع الدول األخرى السيما أن الكويت 
املفتوحة  اتبعت سياسة األجواء 
كخطوة استراتيجية لتحولها الى 

مركز مالي وجتاري.

الطيران المدني يوقع بروتوكوالت 
تعاون جوي مع أربع دول أفريقية

العديد من التقارير العالمية أعطتها تصنيفات متقدمة

 دمشق � كونا: استطاعت سورية ان حتقق زيادة كبيرة في القدوم السياحي حيث 
استقبلت في عام 2008 نحو 4.5 ماليني سائح عربي وأجنبي ومغترب كما حلت ضمن 
املقاصد العشرة االولى في العالم. وقال تقرير صادر عن وزارة السياحة السورية ان 
معدل منو احلركة السياحية وصل الى 15% في العام املاضي نسبة الى عام 2007 كما 
ارتفع اإلنفاق السياحي من السياحة الدولية الى 4.2 مليارات دوالر عام 2008 ما رفع 
مساهمة السياحة في الناجت السوري اإلجمالي الى 11.2% ومشاركتها في توفير القطع 

األجنبي خلزينة الدولة الى %23. 
ومن املؤشرات املهمة التي حققتها السياحة السورية حسب التقرير حلول سورية 
في العديد من االس����تفتاءات واإلحصاءات العاملية ضمن املقاصد العش����رة االولى في 
العالم وتقدمت مرتبتها العامة في تقرير التنافسية السياحية العاملي ملنتدى دافوس 
في عام 2009 تسع مراتب. كذلك تقدمت مرتبتها في مؤشر تنافسية السياحة والسفر 
61 مرتب����ة اذ انتقلت من املرتبة 93 الى املرتبة 25 وتقدمت في تقرير املجلس الدولي 
للسياحة والسفر لعام 2009 خمس مراتب ضمن سلم مراتب الوضع السياحي العام 
كما حققت السياحة السورية في ثمانية من املؤشرات االقتصادية السياحية األساسية 

مراتب أتت ضمن الدول ال� 12 االولى في العالم.
ومن املؤش����رات املهمة التي حققتها السياحة الس����ورية حلولها في املرتبة 23 في 
مؤشر األمن واالستقرار عامليا إمام 131 دولة كما احتلت املرتبة اخلامسة عامليا في مؤشر 
التنافسية اخلاص بأسعار اجلوالت السياحية واملرتبة 17 في مؤشر أسعار الفنادق في 
تقرير دافوس عام 2009 وباملرتبة 29 عامليا في تعامل املواطنني مع السياح واملرتبة 18 
في نصائح إطالة الرحلة السياحية او تكرارها. وفي مجال االستثمار السياحي أشار 
التقرير الى ان الس����ياحة السورية اس����تطاعت ومن خالل صيغة ملتقيات االستثمار 
السياحي وقرارات املجلس األعلى للس����ياحة التي صدرت مبناسبة انعقاد امللتقيات 

املتتالية ان ترسم مبسيرتها مراحل تطور االستثمار السياحي في سورية.
كما حققت صيغ التعاقد واالس����تثمار التي أصبح معموال بها في امللتقيات مرونة 
مثلى امام املستثمرين حيث حقق االس����تثمار السياحي بني عامي 2005 و2008 منوا 
كبيرا فيما لم تتجاوز تكلفة االستثمارات السياحية قيد اإلنشاء 80 مليون دوالر خالل 
عام 2004 ولم تتجاوز قيمة االستثمارات السياحية العاملة في اخلدمة في ذلك العام 

والتي أنشئت طيلة عمر السياحة السورية ثالثة مليارات دوالر. 

سورية ضمن المقاصد األولى سياحيا في العالم
الناقلة الوطنية تعاني من نقص في السعة المقعدية

دمشق � د.ب.أ: ج���ددت س���ورية رغب���تها 
في ش���راء طائرات »إير باص« من ف���رنسا 
في إطار س���عي��ها لتج���ديد أس���ط��وله���ا 

اجلوي.
ونقلت وكالة األنباء السورية »سانا« امس 
االول ع���ن وزير النقل الس���وري يعرب بدر 
القول إن سورية تعمل على خطة لتوريد 14 
طائرة آيرباص من فرنسا خالل املرحلة املقبلة 
لتفادي النقص في السعة املقعدية ملؤسسة 

الطيران العربية السورية.
وتراجع عدد الركاب املنقولني على خطوط 
مؤسسة الطيران العربية السورية في النصف 
األول من العام احلالي بنس���بة 30% بسبب 
خروج عدد من الطائرات من اخلدمة بسبب 

العقوبات األميركية على سورية.
والتزال قضية العقود املجمدة بني سورية 
وشركة آير باص تقض مضجع املسؤولني عن 

قطاع الطيران في سورية.

»السورية« تخطط لشراء 14 طائرة »إير باص« 
بعد خروج عدد من الطائرات من الخدمة

»كي ال ام« تطرح عروضا إلى مجموعة من العواصم األوروبية

السياح السعوديون االكثر انفاقا مبوسم السفر خليجيا

الطيران املدني يوسع قاعدة التعاون مع 4 دول افريقية

الطيران السوري يسعى لتعزيز أسطوله

منو احلركة السياحية في سورية بنسبة 15٪ خالل 2008 دفعها الحتالل مركز متقدم بني الوجهات السياحية في العالم

ميالن وفرانكفورت ولندن بـ 90 ديناراً خالية من الضرائب

»االتحاد« تحط في بانكوك بـ 60 دينارًا
قدمت ش���ركة طيران االحتاد 
عرض���ا على أربع حطات انطالقا 
م���ن مط���ار الكوي���ت الدول���ي، 
وكش���ف���ت مص���ادر مطلعة في 
وكاالت الس���ي����احة والسفر ان 

عرض طيران االحت���اد قدم على 
درجة املرجان السياحية وتشمل 
كال من بانكوك ب� 60 دينارا، ولندن 
وفرانكفورت وميالن ب� 90 دينارا 

خالية من الضرائب.
إعداد: فواز كرامي


