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»اللوفتهانزا« إلى أوروبا بـ 657 ديناراً على درجة »األعمال«

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وكاالت الس���ياحة والس���فر ان ش���ركة 
طي���ران »اللوفتهانزا« قدمت عرضا على محطاته���ا املختلفة في القارة األوروبية 

على درجة رجال األعمال.
وأضاف���ت املصادر ان انخفاض الطلب على احلج���وزات خالل هذه الفترة من 
السنة، الس���يما األوروبية منها، دفع الناقلة األملانية لتقدمي مقاعدها على درجة 
رج���ال األعمال ابتداء م���ن 657 دينارا خالية من الضرائ���ب على جميع احملطات 

األوروبية التي تصلها الناقلة.

سواحل خالبة بحاجة إلى استثمار سياحي طبيعة استوائية وشواطئ رائعة في جزر القمر

بدء التحضير إلقامة محطات استقبال
بري للسياح القادمين إلى لبنان

بيروت ـ نادر عبداهلل
بدأت وزارة السياحة اإلجراءات 
التنفيذية إلطالق مشروع احملطات 
الذين  السياح  البرية الستقبال 
يزورون لبنان عن طريق البر.

وبحسب املعلومات التي أمكن 
ف���إن املرحلة  احلصول عليها، 
األولى من املشروع تشمل إقامة 
محطتني الستقبال السياح »األولى 
في نقطة املصنع احلدودية مع 
سورية في منطقة البقاع، فيما 
تقوم الثانية في نقطة العبودية 
على احلدود الشمالية مع سورية 

أيضا«.
وتتمثل أهمية اختيار هاتني 
احملطتني في ان محطة املصنع 
ستساعد على استقبال السياح 
القادمني من سورية واألردن ودول 
اخلليج العربي، عن طريق البر، 
فيما ستس���اعد نقطة العبودية 
في استقبال السياح القادمني من 
وسط وشمال سورية، ومن تركيا 

والدول األوروبية األخرى.
الس���ياحة  وبحس���ب وزير 
فادي عبود، فإن إنشاء احملطتني 

اجلديدتني سيساهم في تنمية 
السياحة البرية إلى لبنان، وهي 
الس���ياحة التي يقدر ان تسجل 
النمو في الس���نوات  املزيد من 
املقبلة، مع ارتفاع عدد السوريني 
واألردنيني والرعايا اخلليجيني 
الذي���ن يزورون لبن���ان برا مع 
عائالتهم، إضافة الى فرص النمو 
السياحي مع تركيا ودول أوروبا 

الشرقية.
وتقدر وزارة السياحة عدد 
السياح الذين يدخلون لبنان عن 
طريق البر بحدود 20% من اجمالي 
عدد السياح الذي وصل في العام 
2009 الى حوالي مليوني سائح، 
مع احتمال مالمسته حدود ال� 2.5 

مليون زائر في العام 2010.
وستش���مل خدمات احملطة 
البرية اجلديدة استقبال األفواج 
الس���ياحية وتوفي���ر خدم���ات 
التأشيرة والدليل السياحي، مع 
امكان إفادة كبار الزوار من امكان 
استقبالهم في صاالت مخصصة 
لهم، على غرار ما يجري في مطار 
بيروت، في مقابل بدل مالي محدد 

ملصلحة اخلزينة.
إال ان الوزي���ر عبود يرى ان 
إنشاء احملطات البرية لن يكون 
التي تنوي  الوحي���دة  اخلطوة 
اذ  املباش���رة بإطالقها،  الوزارة 
الى حتضيرات لتشجيع  يشير 
البحرية عن طريق  الس���ياحة 
ادراج املوانئ اللبنانية وحتديدا 
ميناءي بي���روت وجونيه على 
لوائ���ح الرح���الت البحرية في 
شرق املتوسط، مع امكان إضافة 
املوانئ األخرى في مرحلة الحقة 
)طرابل���س وصي���دا( لكن بعد 
استكمال جتهيزهما بالصاالت 
التي تس���مح باستقبال األفواج 
السياحية. يشار الى ان التقديرات 
التي أعدتها وزارة السياحة تشير 
الى توافر فرص أفضل لزيادة عدد 
السياح هذا العام الى حوالي 2.5 
مليون س���ائح، خصوصا اذا ما 
توافرت شروط مالئمة سياسيا 
وأمنيا، إضافة الى التمعن الذي 
تتوقع���ه ال���وزارة على صعيد 
العامة مثل  حتس���ني اخلدمات 

الكهرباء.

انطالقًا من مبنى الشيخ سعد للطيران

»الوطنية« تواصل عرضها بـ 19 دينارًا
على محطاتها الثماني

قال���ت مصادر مطلعة ف���ي اخلطوط الوطنية 
ان عرض الناقلة السعري على محطاتها الثماني 
مستمر بسعر موحد ب� 19 دينارًا خالية من الضرائب 
وتشمل كاًل من دبي وبيروت ودمشق وشرم الشيخ 
وجدة والقاهرة والبحرين وعمان انطالقا من مطار 
الش���يخ سعد للطيران العام، الفتة إلى أن الطلب 
على العديد من احملطات القى طلبا متزايدا خالل 
الفترة املاضية رغم اعتبارها فترة تشغيل منخفض 
سواء كان بس���بب أعياد رأس السنة امليالدية أو 

غيرها من أعياد كدبي وبيروت ودمشق.
وأضافت املصادر ان الفترة القادمة تشهد طلبا 
متزايدا على الرحالت املتوجهة إلى كل من عمان 
والقاهرة بس���بب حجوزات الطالب الراغبني في 
العودة إلى جامعاتهم وامتحاناتهم، الفتة إلى ان 

الناقلة تقدم جميع التسهيالت لركابها سواء كان 
على منت طائراتها احلديثة أو من خالل اخلدمات 
املميزة املقدمة في مبنى مطار الشيخ سعد للنقل 
العام مشيرة إلى ان راحة املسافرين من أهم أولويات 
الناقلة التي استطاعت ان تنال حصة متزايدة من 
سوق الس���فر رغم حداثة عهدها بفضل ما يطلق 
عليه في طيران الوطنية »تأثير الديوانية« حيث ان 
مسافري الوطنية املتزايدين يقومون بالتحدث عن 
خدمات الناقلة املميزة في الديوانيات مما يساهم 

في دفع العديد للقدوم للسفر مع الناقلة.
أما فيما يخص الشحن اجلوي للوطنية التي 
مضى اقل من شهر على إطالقها فقالت املصادر ان 
عمليات الشحن تسير على قدم وساق على الوجهات 
الثماني للناقلة مشيرة إلى ان التحدي األبرز كان 

مطابقة خدمات الشحن اجلوي في الناقلة مبستوى 
اخلدم���ات التي تقدمها الس���يما ان هذه اخلدمات 
بحكم تقدميها من مبنى الشيخ سعد للطيران قدم 
فرصة مميزة كش���ركة نقل نستطيع من خاللها 
تعزيز مستوى اخلدمات التي نقدمها في منح قيمة 
مضافة الى سلسلة التوريد اخلاصة مبسافرينا. 
وكش���فت املصادر عن س���عي الناقلة الستقطاب 
العبني رئسيني في قطاعي النقل اجلوي والسريع 
واخلدمات اللوجس���تية لتقدمي خدمات حصرية 

مصممة وفق احتياجات العميل ومتطلباته.

»جزر القمر«.. مورشيوس على الطريقة الكويتية
كلمة واحدة كانت كافية الستنفار همم 
القطاع اخلاص الكويتي بشركاته املتعددة 
للنهوض باقتص���اد دولة كاملة وحتمل 
اعباء تنميتها، فعندما القى رئيس دولة 
جزر القمر أحمد سامبي كلمته في القمة 
االقتصادية التي انعقدت في الكويت قال 
»تعالوا واستثمروا عندنا فنحن بحاجة 
إلى استثماراتكم« فلم يكن من الشركات 
اخلاصة الكويتية إال ان بدأت بالعمل إضافة 
الى تلك اجلهود التنموية واملس���اهمات 
الكرمية التي قدمتها الكويت دولة وشعبا 
لهذا الشعب العربي املسلم، فسارعوا الى 
تنظيم منتدى االس���تثمار القمري األول 
في الكويت والذي اختتم اعماله الناجحة 
خالل األسبوع املاضي بعرض 12 مشروعا 
تنمويا مختلفا ينصب معظمها في قطاع 

السياحة.

مورشيوس على الطريقة الكويتية

مصادر مطلعة في ش���ركة »كومورو 
غولف القابضة« اكدت ل� »األنباء« ان العمل 
يسير على قدم وساق في جزر القمر من 
قبل الش���ركات الكويتية لتحويل اجلزر 

الثالث إلى محطة س���ياحية من الطراز 
األول تنافس مورشيوس على املستوى 
العاملي، حيث قامت شركة »ربان القابضة« 
التابعة ملجموعة عارف بتأسيس شركة 
طيران وطنية قمرية لربط اجلزيرة بالعالم 
على ان تكون عمليات الش���ركة انطالقا 
م���ن احد مط���ارات دول اخلليج كمحور 

مواصالت لها.
كما قامت ش���ركة »كوم���ورو غولف 
القابضة« بتأسيس شركة اتصاالت محمولة 
على منت اجلزيرة بالتعاون مع ش���ركة 
اتصاالت اوروبية ذات مستوى عال إلدخال 
اجلزر في عصر التكنولوجيا واملعلوماتية، 
وفيما يخص القطاع املالي قامت الشركة 
بتأس���يس بنك لتقدمي اخلدم���ات املالية 
للجزيرة والس���ياح القادمني إليها باسم 
»البنك الفيدرالي التجاري« أما في القطاع 
الس���ياحي فقد مت االنتهاء من بناء فندق 
من فئة 4 جنوم والقيام بتشييد منتجع 
سياحي من فئة 5 جنوم وواجهة بحرية 
اضافة الى البن���ى التحتية في محطات 
الكهرباء ومعمل لألسمنت ومزارع لألبقار 
وغيرها، اضافة الى شركة لصيد االسماك 

تقوم شركة االس���ماك الكويتية بتدريب 
كوادرها البشرية في الوقت الراهن على 
ان تقدم لها طرادات صيد بحري وسفن 

تعليب في وقت الحق.
وبينت املصادر ان اجلزر تتمتع مبوقع 
جغرافي وسياحي مميز بحسب موقعها 
قرب جنوب افريقيا عند قناة موزمبيق 
في احمليط الهندي وطبيعتها التي متتاز 
بخضرة دائمة وزهور فريدة اضافة الى 
مناخ اس���توائي معتدل مما جعلها بالدا 
بكرا اضافة الى متتعها بنظام دميوقراطي 

فيدرالي.
وكش���فت املصادر عن وجود اهتمام 
لشركات كويتية اخرى للدخول على خط 
االستثمار في »القمر« بعد امللتقى الناجح 
في الكويت السيما تلك االستثمارات في 
القطاع السياحي حيث ان شركة كومورو 
القابضة كانت القدوة لهذه الشركات من 
خالل اس���تثمارها في مش���اريع ضخمة 
كفندق »ايتساندرا بيتش« من فئة 4 جنوم 
باستثمار يبلغ 5 ماليني دوالر، باالضافة 
الى شروعها بتنفيذ كورنيش غراند كومور 
في العاصمة مورني الذي يتضمن فندقا 

عامليا من فئة 4 جنوم ومجمع شقق فندقية 
ومكاتب للش���ركات مع قاعة للمؤمترات 

ومركز اعمال ومركز تسوق.
وبعيدا عن القطاع اخلاص فإن الكويت 
كان لها بصمات متعددة في جزر القمر من 
خالل اللجان اخليرية الكويتية ومن ابرزها 
جلنة العون املباشر التي تقدم اخلدمات 
التعليمية واالجتماعية واملساعدات الطبية 
واإلنسانية، كما قدم الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادي���ة العربية 4 قروض 
جلرز القمر كان األول في عام 1976 بقيمة 
1.758 مليون دينار الستكمال اجزاء الطرق 
الرئيسية في جزر القمر الكبرى والثاني 
في ع���ام 1979 بقيمة 1.478 مليون دينار 
ملشروع طريق بوموني � مويا، ومعدات 
صيانة الطرق، والثالث في عام 1981 بقيمة 
836 الف دينار لتطوير شبكة املواصالت 
الالسلكية والرابع في 1982 بقيمة 2.610 
مليون دينار لتطوير ميناء متسامورو.

مما يجعل اآلمال عريضة في حتويل 
»جزر القمر« إلى مقصد س���ياحي عاملي 
خالل الس���نوات القادمة ينافس أش���هر 

اجلزر هناك.

شركات محلية أسست فنادق وشركة اتصاالت وبنكاً وشركة طيران لالستثمار فيها

مناخ استوائي وموقع مميز
تتألف دولة جزر القمر من جزر تقع في 
احمليط الهندي على مقربة من الساحل الشرقي 
الفريقيا على النهاية الشمالية لقناة موزمبيق 
بني شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق، 
واق���رب الدول الى جزر القمر هي موزمبيق 

وتنزانيا ومدغشقر وسيشيل.
تبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كليومتر 
مرب���ع )اي 863 ميال مربع���ا( لذا تعد ثالث 
اصغر دولة افريقية من حيث املساحة ويقدر 
عدد س���كانها ب� 798.000 نسمة وبذلك تعد 
س���ادس اصغر دولة افريقية من حيث عدد 
الس���كان على الرغم من انها من اعلى الدول 
االفريقية من حيث الكثافة الس���كانية، كما 

انها هي الدول���ة األقصى جنوبا في جامعة 
الدول العربية.

تتكون الدولة رس���ميا من اربع جزر في 
ارخبيل جزر القمر البركاني وهي: جنازيجياو، 
انزواني وجزيرة  جزيرة موالي وجزي���رة 
ماهوري باالضافة الى العديد من اجلزر االصغر 
مس���احة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومة 
االحتاد القمري لم حتكم مطلقا جزيرة مايوت 
التي تعتبرها فرنسا مستعمرة فرنسية عبر 
البح���ار والزالت حتكمه���ا ويرجع ذلك الى 
ان مايوت كانت ه���ي اجلزيرة الوحيدة في 
االرخبيل التي صوتت ضد االس���تقالل عن 

فرنسا.
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