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إيرادات السياحة بتركيا ترتفع %11.6
إلى 5 مليارات دوالر خالل الربع الرابع

 اســـطنبول ـ رويترز: قال معهد االحصاء التركي امس االول إن 
إيرادات الســـياحة في تركيا ارتفعت 11.6% في الربع األخير مقارنة 
بالفترة املقابلة من العـــام املاضي لتصل إلى 5.013 مليارات دوالر. 
وكانت إيرادات السياحة والتي تعد أحد املصادر املهمة للعملة الصعبة 
في تركيا تراجعت 4.6% في الربع الثالث في ظل تأثير الكساد العاملي 

على أعداد السائحني ومستوى اإلنفاق على العطالت.

أبو الحسن: الدول العربية  لديها وفرة سياحية ال تجيد التسويق لها 
المؤتمر الدولي العربي الثاني يوصي بتطوير السياحة العربية والتسوق اإللكتروني

القاهرة ـ هناء السيد
أوصـــى املؤمتـــر الدولي العربـــي الثاني 
للسياحة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني 
الذي عقد باجلونة مؤخرا بضرورة تبني املنظمة 
بالتعاون مع اجلامعة العربية القتراح مشروع 
اتفاقية عربيـــة دولية لتوحيد مبادئ تقنني 
أوضاع املؤسسات والشركات العربية العاملة 

في مجال النشاط السياحي اإللكتروني.
وأوصـــى ايضا بضرورة وضـــع اللوائح 
اإلدارية املعنية بتنظيم ترخيص ممارســـة 
أنشطة السياحة اإللكترونية وذلك بقصد حماية 
العمل السياحي بعناصره الثالثة )السائح ـ 
ومقدم اخلدمة ــ والوسيلة( واالهتمام بسن 
التشـــريعات القانونيـــة املنظمة للمعامالت 
اإللكترونيـــة حلمايـــة حقوق املســـتفيدين 

واملتعاملني بخدمات السياحة اإللكترونية.
وقال د.يحيى أبواحلســـن رئيس املنظمة 
الدولية للسياحة اإللكترونية، ورئيس املؤمتر 
أن النسخة الثانية من املؤمتر الذي حضره 40 
خبيـــرا من 22 دولة أوصى بأن يعقد املؤمتر 
سنويا مرة كل عام وان يتنقل بني عواصم الدول 
العربية املختلفة وان يتم بالتنسيق مع منظمة 

السياحة العاملية التابعة لالم املتحدة. 
وأشـــار د.أبواحلسن إلى أن املؤمتر طالب 
بضـــرورة قيـــام وزارات الداخلية في الدول 
العربية بإنشاء إدارات لشرطة اإلنترنت يكون 
من ضمن مهامها تلقي البالغات الرقمية ذات 
الصلة مبنظومة السياحة اإللكترونية وتطوير 
جهـــات التحقيق واحملاكم مبا يتناســـب مع 
التعامل مـــع الدعاوى القضائية اإللكترونية 
موضحا أن املؤمتـــر أوصى بضرورة تأهيل 
العاملني بقطاع التسويق اإللكتروني السياحي 
مبا يتواكب مع املبادرات التي تتبناها وزارة 

السياحة في التدريب.
وأشار إلى ان املؤمتر أوصى بتقنني سياسة 
خصوصيـــة البيانـــات املتداولـــة من خالل 

العمليات الســـياحية وتوعية القائمني على 
هذه البنية بأهمية حماية احملتوى املعلوماتي 
وخصوصيته والتعريف ببعض االستخدامات 
اخلاطئة لتكنولوجيا املعلومات، وكذلك االهتمام 
بتدريب الكوادر لتالفي اجلرائم التي قد ترتكب 
على مستوى الشبكات الداخلية أو على شبكة 

اإلنترنت للحد منها وملكافحتها.
وذكر د.يحيى أبواحلسن أن املنظمة ستقوم 
بوضع معايير جودة محددة في مجال السياحة 
اإللكترونية معايير »فنيةـ  وإداريةـ  علمية« 
ملنح شـــهادات امتياز مثل شهادة األيزو لكل 
موقع متميز في تسويق اخلدمات واألنشطة 

وأن السياحية على  اإلنترنت، 
يتم إنشاء 
كـــز  مر
استشاري 

تدريبـــي تابع 
الســـياحة  ملجلـــس 

اإللكتروني يكون من بني اختصاصاته 
تقـــدمي استشـــارات للمؤسســـات 

والهيئات للتحول إلى نظام التسويق 
اإللكتروني، وكيفية حـــل املعوقات التي قد 
تظهر، والتعامل مع التحديات التي تواجه ذلك، 
ووضع خطة إستراتيجية حول فكرة »التواصل 
الرقمي بني املؤسسات والهيئات السياحية« 

للوصل فيما بينهما إلى مرحلة التعاون 
الرقمي للخدمات السياحية 

اإللكترونية.
وأوضـــح أن من 
التوصيات  ضمـــن 
العمل على  ضرورة 

إصدار دوريات ونشرات 
والعمل على نشر البحوث 

املتخصصة واالهتمـــام بتبادل 
اخلبرات والزيارات والدراسات املشتركة 

بني الهيئات احلكومية بعضها البعض، وحث 

املجتمع املدني واملؤسسات اإلعالمية والتعليمية 
العربية والدولية بنشر الوعي والتثقيف مباهية 
السياحة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني، 
والعمل على تشجيع زيادة االستثمار في مجال 
التسويق اإللكتروني والسياحة اإللكترونية 
واألعمال اإللكترونية بصفة عامة، والتركيز 
العام القادم في املؤمتر على االهتمام الشديد 
مبناقشة أهمية استخدام الكرديت كارد على 
اإلنترنت ووضع مذكرات تفاهم مع الشركات 
املعنية حلماية حقوق املستخدمني ودعوة 
هذه الشركات للمشاركة في املؤمتر العام 
القادم ملناقشـــة تسهيل اســـتخدام هذه 

التقنية.

وقال د.أبواحلسن انه سيتم وضع ميثاق 
شرف خاص باملنظمة يتم تطبيقه بني العاملني 
في كل مجاالت السياحة اإللكترونية والتسويق 
اإللكتروني يلتزم به مقدم اخلدمة واملستهلك 
والوسيط، وتوثيق الصلة بني العمل السياحي 
التطبيقي مع اجلامعات العاملية والعربية وتبني 
األبحاث العلمية في مجال السياحة اإللكترونية 
وعمل اتفاقيات لنشر هذه األبحاث في اجلهات 

املتخصصة عامليا.

»طيران الخليج« إلى القاهرة
بـ 60 ديناراً خالية من الضرائب

فيما تسعى معظم الناقالت اخلليجية مللء مقاعدها في موسم 
تنخفض فيه احلجوزات من خالل العروض التشجيعية والسعرية 
حتاول طيران اخلليج ان »تضرب عصفورين بحجر واحد، فيمن 
ناحية حتاول ملء املقاعد بعروضها السعرية إضافة إلى حتويل 
مطار املنامة »املقر الرئيســـي للناقلـــة« إلى محور مواصالت في 
املنطقة وخصوصا بني منطقتني إستراتيجيتني في شبه اجلزيرة 
العربية وشبه القارة الهندية مما يجعل العروض السعرية لهذه 
الناقلة تتجه بصورة رئيســـية إلى احملطات في الهند انطالقا من 

مطار الكويت الدولي.
وذكرت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر أن طيران 
اخلليج قدمت عرضا على مومباي وتشاني وكوتشي ودلهي ابتداء 
من 39 دينارا خالية مـــن الضرائب وقدمت القاهرة ابتداء من 60 
دينارا وكراتشي بـ 62 دينارا والهور بـ 77 دينارا أما بانكوك فكانت 
ابتـــداء من 99 دينارا وكواالمبور 110 دنانير ومانيال بـ 125 دينارا 

وجميع األسعار خالية من الضرائب.
وأفادت املصـــادر بأن عرض الناقلة البحرينية ينتهي يوم غد 

مبعنى ان تصدير التذاكر لهذه العروض.

عروضها ركزت على شبه القارة الهندية

وزير السياحة اللبناني يعيد إحياء البحث في مشروع قصر المؤتمرات
بيروت ـ نادر عبداهلل

ينوي وزير السياحة فادي عبود 
إحيــــاء البحث في مشــــروع قصر 
املؤمترات وهو املشروع الذي سبق 
للرئيس الشهيد رفيق احلريري ان 
التسعينيات لتنشيط  اقترحه في 
الدولة سياحة  وتفعيل ما تعتبره 
املؤمترات، إال أنه اصطدم في حينه 

مبعوقات سياسية متنوعة.
وابلغ وزير السياحة نقابة اصحاب 
الفنادق، ان امام لبنان فرصة كبيرة 
إلطالق سياحة املؤمترات عن طريق 
انشاء قصر الستضافتها وتشجيع 
العربية  املؤسســــات والشــــركات 
والعاملية على عقد مؤمتراتها فيه، مع 
توفير جميع اخلدمات التي حتتاجها 

بأسعار اقتصادية مقبولة.
ويشتمل املشــــروع كما اقترحه 
الرئيس احلريري قبل سنوات، على 
التعاقد مع إحدى الشركات العاملية 

املتخصصة إلنشاء قصر املؤمترات 
على أرض متلكها الدولة في منطقة 
املنارة، على ان يشمل العقد استثمار 
املشــــروع لفترة زمنية محددة، مع 
إعطاء اخلزينة حصــــة مقدرة من 
ايرادات التشغيل، ثم تعود مسألة 
التشغيل الى احلكومة لبحثها بعد 

انتهاء عقد االستثمار.
وتعتبر ســــياحة املؤمترات من 
السياحات التي ميكن الرهان عليها 
السياحي وجذب  النشاط  لتحسني 
فئات سياحية مميزة لزيارة لبنان، 
مع كل ما ميكن ان يضيفه مثل هذا 
النشــــاط على الواقع السياحي في 

لبنان.
التحضير  وكان عبود قد باشر 
العتماد اجراءات من شأنها تشجيع 
ما ميكن اعتباره ســــياحة شتوية، 
مثل حتسني شبكة الطرق في مناطق 

التزلج في كسروان واالرز واملنت.

فورة سياحية ال سابق لها في لبنان
بيروت ـ محمد حرفوش

منذ سنة ونصف السنة يشهد لبنان فورة سياحية ال سابق لها، واالقبال السياحي 
لم يعد يقتصر على االفراد وال على فصل الصيف وال على س��ياحة االس��تجمام 

او السياحة الثقافية.
فش��ركات ومؤسس��ات عاملية تقصد لبنان لعقد مؤمتراتها واجتماعات عملها، 
وإلقامة املعارض واملتاحف، واحلجوزات في الفنادق تتمدد الى خارج العاصمة. 23 
الفا ه��و عدد غرف الفنادق في لبنان، وكلها محجوزة، ويعتبر عددها ضئيال جدا 
في مقابل االكتظاظ السياحي املتوقع ارتفاعه تدريجيا وبشكل تصاعدي في املرحلة 
املقبلة. والستيعاب هذه الفورة اآلتية، يعد احتاد النقابات السياحية مع وزير السياحة 
فادي عبود خطة طويلة االحد لتوزيع خارطة االمناء واالس��تثمارات واالمتيازات 
السياحية على كل املناطق اللبنانية. »اعطونا هدوءا امنيا وخذوا ما يدهش العالم«، 
هذا ما يقوله جماعة النقابات السياحية في لبنان ألهل السياسة، فقليل من االستقرار 
السياسي جعل العام 2009 افضل االعوام في السياحة، وقليل من التفاهمات العربية 

واالقليمية انعكس ارتفاعا في نسبة االقبال من دول اجلوار على لبنان.

صرحت لندن بـ 148 ديناراً وميونخ بـ 170 وروما بـ 167

»القطرية« إلى  بانكوك بـ 183 ديناراً بالضرائب
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
في الناقلة الوطنية لقطر ان الشـــركة 
قدمـــت عرضا علـــى مختلف احملطات 
انطالقا من مطار الكويت الدولي مرورا 
مبطار الدوحة، مشيرة إلى أن العروض 
احلالية املقدمة من الناقلة تشمل جميع 
الضرائب والرسوم التي كانت تضاف 

على املسافر.

وأضافت املصادر ان عرض »القطرية« 
شمل محطات في معظم القارات التي تصل 
إليهـــا الغزالن األرجوانيـــة حيث قدمت 
محطتها في بانكوك التايلندية ابتداء من 
183 دينـــار والدار البيضاء بـ 159 دينارا 
وجوانزو الصينية بـ 281 دينارا وهونغ 

كونغ بـ 188 دينارا.
اما احملطـــات األوروبية فقدمت لندن 

بـ 148 دينارا ومانشيســـتر بـ 187 دينارا 
وميونخ بـ 170 دينارا وروما بـ 167 دينارا 
فيما كانت عروض الناقلة على الواليات 
املتحدة األميركية في محطتيها واشنطن بـ 

304 دنانير ونيويورك بـ 255 دينارا.
وبينـــت املصـــادر ان العـــرض على 
البيضاء وميونخ ولندن  بانكوك والدار 
ومانشستر وروما صالح للبيع حتى 28 

فبراير املقبل. 
هذا واستمرت الناقالت العاملة في 
املنطقة السيما اخلليجية منها في تقدمي 
عروض سعرية على مختلف احملطات 
التي تصل إليها طائراتها في منافســـة 
شرسة في ظل أزمة مالية عاملية وموسم 
تشغيل منخفض يعصف بالنقل اجلوي 

في املنطقة.

»االتحاد« تحط في مومباي
بـ 33 ديناراً خالية من الضرائب

قدمت »طيران االحتاد« عرضا سعريا إلى 
أربع محطات آســـيوية ابتداء من 47 دينارا 
خالية من الضرائب على محطتها في تشاني 
فيما قدمت مقاعدهـــا املتوجهة إلى بانكوك 
ابتـــداء من 85 دينارا اما مانيال فعرضتها بـ 
115 دينارا بحسب مصادر في وكاالت السياحة 

والسفر. وأضافت املصادر ان الناقلة التابعة 
إلمارة ابوظبي قدمت عرضا على شبه القارة 
الهندية في مدينة مومباي ابتداء من 33 دينارا 
خالية من الضرائب لتشـــجع العاملني من 
اجلالية الهندية للسفر خالل موسم تنخفض 

فيه احلجوزات.


