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»KLM« تحط في أتالنتا بـ 160 دينارًا

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وكاالت الس���ياحة والسفر
ان ال� KLM اطلقت عرضا سعريا على تذاكرها املتوجهة الى ميونيخ 
وباريس ب� 79 دينارا وجنيف ب� 110 دنانير وواش���نطن ب� 135 دينارا 
واتالنتا ب� 160 دينارا من دون احتساب الضرائب، وانطالقا من مطار 
الكويت الدولي، على ان تس���تمر العروض السعرية على احلجوزات 
حتى نهاية الش���هر اجلاري على الرحالت جميعها التي تسبق موسم 

األعياد أي حتى 15 ديسمبر املقبل.

»السورية« خّفضت رحالتها إلى أربع أسبوعيًا.. لنقص في األسطول
فيما تالقي املؤسس���ة زيادة كبيرة ف���ي الطلب على حجوزاتها

من مختلف أنحاء العالم تشتد وطأة نقص الطائرات في مؤسسة 
الطيران العربية الس���ورية )الناقل الرس���مي للجمهورية العربية 
الس���ورية(، الس���يما ان الناقلة تس���ير رحالت عل���ى أكثر من 48 
واجهة مختلفة في آس���يا وأوروبا والشرق األوسط وشمال افريقيا 
بأسطول يتألف من 11 طائرة بني ايرباص وبوينغ واليوشن وتولوف 

الروسية.
وفي هذا السياق، علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في املكتب 
االقليمي للمؤسسة في الكويت ان نقص الطائرات في »السورية« دفع 
اجلهات الرسمية الى إلغاء الرحلة اخلامسة األسبوعية بني مطاري 
الكويت الدولي ومطار دمشق الدولي لتصبح أربع رحالت ابتداء من 
يوم غد، مبررة الس���بب بوجود نقص في اسطول املؤسسة احلالي 
وبانتظار ان يتم ش���راء طائرات جديدة للناقلة التي تأسست عام 
1946. وكانت اإلدارة األميركية فرضت عقوبات اقتصادية على سورية 
في 2004 تشمل حظر ومنع شراء أي طائرات أو قطع غيار تشترك 
فيها مصانع أو شركات أميركية مما أخرج شركة بوينغ األميركية 
من امكانية شراء إحدى طائراتها ودفع »السورية« الى توقيع مذكرة 
 A320 تفاهم مع شركة ايرباص »االوروبية« لشراء 14 طائرة من طراز
إال ان هذه املذكرة بقيت مشروطة مبوافقة الواليات املتحدة األميركية 
كون طائرات االيرباص تتضمن جتهيزات أميركية تتجاوز 10% من 
مكوناتها، األمر الذي يتطلب رخصة تصدير من احلكومة األميركية 
إلمتام الصفقة. وأفادت املصادر بأن مكتب »الس���ورية« في الكويت 
قدم مقترحا الى املؤسسة في دمشق بزيادة عدد الرحالت الى سبع 
اس���بوعيا مع بداية البرنامج الصيفي للرحالت الذي يبدأ مع نهاية 

الفترة م���ن 2018 حتى 2028. من جهة أخ���رى، أكد املدير االقليمي 
ملؤسس���ة الطيران العربية السورية في الكويت خالد عز الدين ان 
التخفيضات اجلديدة التي طرحتها املؤسس���ة على أسعار التذاكر 
مؤخرا جاءت حرصا منها على تقدمي أفضل اخلدمات للمس���افرين 
وبأسعار تنافسية. وأضاف عز الدين في تصريح صحافي امس ان 
األسعار التشجيعية بدأت اعتبارا من مطلع اكتوبر وتستمر حتى 
نهاية العام، مبينا ان التخفيضات تتجاوز 80% على أس���عار تذاكر 
الذهاب واالياب من الكويت الى دمش���ق، بحيث أصبح سعر تذكرة 
الذهاب 19 دينارا وتذكرة الذهاب والعودة 25 دينارا دون ضرائب.

ولفت الى ان املؤسس���ة تعمل دائما على االلتزام بجميع معايير 
ومتطلبات س���المة الطيران ليبقى شعارها الدائم »السورية تعني 
األمان«، مبينا ان املؤسسة اعتمدت برنامج املسافر الدائم مبختلف 
درجاته والذي مينح املس���افرين الدائمني على خطوطها العديد من 
املزايا مبا في ذلك التذاكر املجانية والوزن اإلضافي وأولوية احلجوزات 
في جميع املواس���م وامكانية ترفيع درجة السفر الى درجتي رجال 

األعمال والدرجة األولى.
وعن عدد وجهات املؤسسة قال عز الدين ان »السورية« تنطلق 
من مطارات دمشق وحلب والالذقية ودير الزور والقامشلي الى 40 
وجهة سفر في أوروبا وآس���يا وافريقيا، وقد أحدثت دائرة ألعمال 
الترويج للمجموعات الس���ياحية حرصا منها على تنشيط احلركة 
السياحية من وإلى سورية، وتسعى دائما الى تقدمي أفضل اخلدمات 

ملجموعات السياحة والزيارات الدينية القادمة الى سورية.
وتسعى املؤسسة بش���كل دائم الى احملافظة على أعلى درجات 
األمان والس���فر املريح بأسعار تنافسية والتوجه املستمر لتحسني 

اخلدمات مبا يتواكب وصناعة النقل البحري. 

شهر مارس املقبل أي بزيادة ثالث رحالت اسبوعيا، والذي ربطته 
إدارة املؤسسة بإمكانية شراء طائرات جديدة، مشيرة الى ان رحلة 
من الرحالت السبع ستتوجه الى مطار حلب ورحلة أخرى الى دير 
الزور ليكون املنافس الوحيد ل� »السورية« على احملطتني االخيرتني 
هي طيران »اجلزيرة« انطالقا من مطار الكويت، فيما يتنافس على 
محطة دمشق كل من »الكويتية« و»السورية« و»الوطنية« و»اجلزيرة« 
ورغم وجود أربع شركات اال ان احملطة تشهد طلبا متزايدا خصوصا 

في السنوات الثالث املاضية.

»السورية« وباب التنافس

ودخلت مؤسس���ة اخلطوط اجلوية السورية في منافسة شديدة 
على الس���وق بعد فتح الباب أمام ش���ركات الطيران اخلاص، حيث 
انه في عام 2007 مت تأس���يس ش���ركة طيران خاصة باسم »أجنحة 
الش���ام« تتخذ من مطار دمش���ق الدولي مقرا لها ومركزا لعملياتها 
لتكون أول ش���ركة طيران ميتلكها القطاع اخلاص يتم انشاؤها في 
س���ورية، وكانت تأولى رحالت الش���ركة اخلاصة إلى كل من شرم 

الشيخ وبيروت وبغداد.

ولفتت املصادر الى ان هناك زيادة في عدد طائرات »السورية« 
قريبا، حيث قامت املؤسسة باستئجار طائرة أردنية ثانية من طراز 
بوينغ 767 للعمل في موس���م احلج، كما ان املؤسسة بصدد وضع 
اللمس���ات األخيرة الستئجار طائرتني روسيتني بخيار الشراء من 
املمكن ان تزاوال عملهما ابتداء من ش���هر مايو القادم، الفتة الى ان 
الطائرتني الروسيتني ستصنعان خصيصا ملؤسسة الطران السورية، 
بحيث يلتزم اجلانب الروسي بتسليم الطائرة األولى في ابريل من 
العام القادم والطائرة الثانية في مايو، مشيرة الى ان مدة استئجار 

الطائرتني الروسيتني هي 18 شهرا.
اما فيما يخص صفقة شراء طائرات االيرباص فبينت املصادر ان 
»السورية« دفعت 5 ماليني دوالر مبدئيا وبدأ الفرنسيون مبوجب 
ه���ذه الدفعة إج���راءات احلصول على اج���ازة التصدير من وزارة 
التجارة األميركية، ولديهم مهلة في هذا املوضوع حتى نهاية العام 
احلالي، وإذ حصلوا على اجازة التصدير فستتحول املذكرة الى عقد 
ويتم توريد الطائرات حسب برنامج متفق عليه وهو أربع طائرات 
عام 2010 وأربع أخرى في عام 2011 حتى عام 2018 وشملت مذكرة 
التفاهم التزاما فرنسيا ببيع سورية 36 طائرة ايرباص أخرى في 

طائرة »السورية«
 في مطار دمشق الدولي

مكتبها اإلقليمي في الكويت طلب من دمشق 7 رحالت أسبوعيًا إحداها إلى حلب وأخرى إلى دير الزور
عز الدين: لم نخرج من المنافسة السعرية وعروضنا مستمرة لنهاية العام

التذكـرة إلـى دمشق بـ 25 دينارًا دون ضرائب وأسست دائرة للترويج السياحي

»ماريوت العالمية« تفتح فندقين جديدين في روسيا
مع احتفال فندق ماريوت وارس���و مبرور 
20 عاما على افتتاحه، تعزز ماريوت العاملية 
املدرجة في بورصة نيويورك هذا النمو باالعالن 
عن توقيع عقدين الدارة فندقني جديدين في 
كازان وايركوتس���ك في روسيا. وبهذا، يصل 
عدد املنشآت التي ستفتحها الشركة بحلول 
العام 2012 الى 10 فن���ادق جديدة. وماريوت 
وارسو كان أول فندق من عالمة ماريوت في 
الكتلة الشرقية الس���ابقة وأول فندق تديره 
ش���ركة غربية وراء اجلدار احلديدي كما كان 
يدعى. ومنذ ذلك التاريخ، منا وجود ماريوت 
ليضم 24 منشأة تتضمن 5500 غرفة في سبعة 
بلدان. وتتمثل س���ت عالمات في تلك املنطقة 
وهي جي دبليو ماريوت وريتز-كارلتون في 
الفئة الفاخرة، وماريوت ورينيس���انس في 
فئة اخلدمات الكاملة املمتازة وكورتيارد من 
ماريوت في الفئة املتوسطة وشقق ماريوت 
الفندقي���ة لالقامة الطويلة األمد للراغبني في 
اقامة فاخرة. )رس���الة ج���ي دبليو ماريوت 
 جونيور حول ماريوت وارسو على يوتيوب 

.)Warsaw Marriott
وقالت، الرئيسة واملديرة التنفيذية لالقامة 
ملنطقة أوروب���ا في ماري���وت العاملية اميي 
ماكفرس���ون: »نحن سعداء جدا بهذا التوسع 
الكبير لعالماتنا في املنطقة منذ افتتاح أول 
فندق لنا في وارسو قبل 20 عاما. وانطالقا من 
وجودنا في غالبية عواصم املنطقة، وبستة 
فنادق فقط في موس���كو وحدها، يس���رنا أن 
نتوس���ع أيضا في املدن الثانوية والعواصم 
الريفية في روسيا مثال حيث عززنا حضورنا 
بقوة. نح���ن واثقون بأننا مؤهلون ملزيد من 

النمو في املنطقة في السنوات املقبلة«.
واحتفاال بذكرى مرور 20 عاما على دخولها 
املنطقة الش���رقية في اوروبا، تقدم ماريوت 
العاملي���ة عرض »اذهب ش���رقا مع ماريوت« 
لفنادقها في برلني وبودابس���ت وبوخارست 
وبراغ ووارسو. ويتضمن العرض تسديد السعر 
الكامل لليلة االولى مع خصم بنسبة 20% على 
الليالي التالية على سعر الغرفة فقط من 30 
أكتوبر 2009 وحتى 20 مارس 2010. كما يتضمن 

العرض خصما بنس���بة 20% على أقل سعر 
متاح للغرفة ووجبة فطور مجانية وخصما 
بنسبة 20% على املأكوالت واملشروبات وتذاكر 
للرحالت السياحية لبعض املواقع خالل احلرب 
الباردة كمتحف جدار برلني في مركز تشارلي 
للتفتيش في برلني، وحديقة التمثال ومتحف 
بيت الرعب في بودابس���ت ومتحف ساحة 
البرملان في بوخارست، ومتحف الشيوعية 

في براغ ومتحف وارسو في وارسو.
ويتوقع افتتاح فندق كورتيارد كازان في 
روسيا املكون من 150 غرفة في بداية العام 
2010. يقع في ش���ارع كارل ماركس في قلب 
كازان في جمهورية تترستان وسيكون أول 

فندق من عالمات ماريوت العاملية فيها.
أما فندق كورتيارد من ماريوت ايركوتسك 
بروسيا، فيتوقع افتتاحه في العام 2011 ويقع 
في وسط ايركوتس���ك بالقرب من الساحة 
العامة واملباني احلكومية االقليمية الرئيسية، 
ويش���كل جزءا من مشروع تطويري متعدد 
االس���تعماالت ويتضمن مساحات للمكاتب 
الفندقان ردهة  وعند افتتاحهما، سيتضمن 
بهو مفتوحة ومطعما في البهو يقدم املأكوالت 
العاملية واحمللية. وستدعو االجواء الفرحة 
في البهو الزوار لتناول القهوة مع األصدقاء 
والزمالء. ويتضم���ن كل من الفندقني مركزا 

للياقة البدنية.

أكد مدير عام هيئة اإلمناء 
التجاري والس���ياحي بإمارة 
الش���ارقة محم���د النومان أن 
أداء اشغال املنشآت  مؤشرات 
الفندقية ف���ي اإلمارة قد بدأت 
في االرتداد صعودا بعد موجة 
م���ن الهب���وط تأث���را باألزمة 
االقتصادية العاملية متهيدا لبدء 
دورة سياحية جديدة متجاوزة 
ف���ي ذلك العقب���ة الكبرى من 
انعكاسات أزمة االئتمان التي 
أملت بالنظام املالي العاملي منذ 
منتصف العام 2008، واستقبلت 
الربع األخير من العام احلالي 
متوجهة نحو حتقيق مكاسب 
مرموقة اسهمت في رفع معدالت 

النمو، لتقترب بش���كل متسارع من تعويض ما ترتب عليها من 
كساد دولي عام.

جاء ه���ذا عقب اللقاء الذي جمعه برئيس���ة رابط���ة الفنادق 
السنغافورية مارغريت هينغ في س���نغافورة امس األول وذلك 
في مقر الرابطة على هامش مش���اركة إمارة الشارقة في أنشطة 

معرض السياحة الدولي أي تي بي آسيا.
وأضاف النومان خالل اللقاء: »اننا نتابع أداء املنشآت الفندقية 
في اإلمارة عن كثب ونس���تطيع ان نعلن أننا جتاوزنا مستويات 
االنخفاض التي شهدتها هذه املنشآت منذ أواخر العام املاضي 2008، 
إذ بات مؤشر اشغال فنادق الشارقة يصل الى معدالت 75% وهي 
نسبة تقارب ما كان عليه خالل نفس الفترة من العام املاضي«.

وقال النومان خالل لقائه مارغريت هينغ: »تهتم الدول العاملية 
بتعزيز دور الس���ياحة، وتنطلق في ذلك من التأكيد على اعتبار 
املنتج السياحي أحد أبرز روافد الناجت احمللي العام لها، ومحركا 
كبي���را وداعما لقاعات مختلفة مؤثرة اقتصاديا فيها، وقد اثبتت 
االزمة املالية أن السياحة رأسمال مضمون معول عليه عند اشتداد 
وطأتها، وأصبح للسياحة استراتيجيات رصينة، ومتخصصون 
يرسمون سياساتها اخلاصة في ضوء استقطاب كل ما من شأنه 
توفير مناخ سياحي جاذب ومنافس يجذب إليه املستثمر والسائح 

من انحاء العالم كافة«.
وحتدث النومان عن زيارة وفد هيئة اإلمناء السياحي والتجاري 
لس���نغافورة قائال: »ال ش���ك في أن جولتنا هذه تأتي لتؤكد عزم 
الش���ارقة على املضي قدما في تطوير القطاع السياحي باإلمارة، 
وحتقيقا للرغبة التي تكتنف العديد من املهتمني باملنتج السياحي 

والثقافي والتراثي اإلماراتي من 
الى  الذي يتطلعون  الس���ياح 
التعرف ع���ن قرب الى طبيعة 
الس���ياحة في الدولة بش���كل 
عام وفي إمارة الش���ارقة على 
وجه اخلصوص، حيث جنحت 
الشارقة في الفترة السابقة في 
الترويج ملنتجها السياحي بشكل 
واسع، وحققت ارتفاعا كبيرا في 
أعداد السياح القادمني اليها من 
مختلف دول العالم، وانعكس 
هذا في حصد اإلمارة لعدد من 
اجلوائ���ز العاملية في مختلف 
احملافل السياحية الدولية، وبات 
منتج الشارقة السياحي يحقق 
ارتفاعا مضطردا وملحوظا في 
اإلقبال عليه، حتى تعززت مكانة اإلمارة على خارطة الس���ياحة 
العاملية وباتت الش���ارقة اليوم وجهة سياحية بارزة لها مكانتها 

املنسجمة مع مكانة الدولة في احملافل الدولية«.
م���ن جهتها رحب���ت مارغريت هيغ رئيس���ة رابط���ة الفنادق 
الس���نغافورية بوفد هيئة االمناء التجاري والس���ياحي، وقامت 
باطالع الوفد عبر عرض تفصيلي على نشاطات الرابطة ونتائج 
القطاع الفندقي بشكل عام في سنغافورة وتأثره باألزمة االقتصادية 
العاملية مشيرة الى تعرض اإلشغال الفندقي إلى انخفاض وصل 

إلى 9% بينما تعرضت عوائد القطاع النخفاض بلغت %22.
وأكدت هيغ رغبة الرابطة في إنشاء عالقات متبادلة مع هيئة 
اإلمناء التجاري والسياحي بالشارقة وتعزيز سبل التعاون املشترك 
وتعزيز اجلوانب الفنية واالدارية بني س���نغافورة والش���ارقة، 
مشيرة في الوقت ذاته إلى اطالعها على جتربة تصنيف املنشآت 
الفندقية في الش���ارقة معربة عن إعجابها بالنجاح الذي حققته 

عملية التصنيف والترخيص الفندقي باإلمارة«.
من ناحية أخرى، التقى النومان يرافقه وفد الهيئة نائب الرئيس 
في شركة الطيران السنغافوري بثوينغ أون ووفد رفيع املستوى من 
الشركة حيث تناولت املباحثات بني الطرفني سبل التعاون املشترك 
في قطاع الترويج السياحي وقطاع تدريب وتأهيل الكفاءات، كما 
أشار النومان إلى التوس���عة التي شهدها مطار الشارقة الدولي، 
بينما أش���ار أون إلى املكانة التي حتتلها الشارقة اليوم في قطاع 
الشحن اجلوي مؤكدا األهمية التي يوليها الطيران السنغافوري 
ملطار الشارقة في مجال الشحن اجلوي حيث تعد الشارقة مركزا 

ومحورا هاما ورئيسيا للشركة في هذا املجال.

مؤشر أداء »الفنادق« بالشارقة يبدأ في االرتفاع
بمناسبة مرور 20 عامًا على تواجدها في أوروبا الشرقيةمتجاوزًا العقبة الكبرى من انعكاسات أزمة االئتمان التي ألمت بالنظام المالي العالمي

محمد النومان في لقطة تذكارية مع مارغريت هينغ

منظر عام لفندق ماريوت وارسو
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انفراجة متوقعة في عدد الطائرات العام المقبل


