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»التركية« تقدم محطاتها األوروبية بـ 85 دينارًا
وّحدت اخلطوط اجلوية التركية أسعارها على معظم محطاتها في 
القارة األوروبية من خالل اطالق حزمة عروض شملت القارة العجوز 

ومدينتني في االرض اجلديدة انطالقا من مطار الكويت الدولي.
وقدمت »التركية« عروضها الى جميع محطاتها في القارة االوروبية 
ابتداء من 85 دينارا، فيما قدمت مدينة نيويورك في الواليات املتحدة 
األميركية بـ 140 دينارا ومدينة تورنتو بـ 210 دنانير وجميع االسعار 

خالية من الضرائب.

يونايتد إيرالينز تعزز من تواجدها بعروضها السعرية املميزة

طبيعة جذابة تتمتع بها قبرص

»يونايتد إيرالينز« تقدم عرضا إلى المنامة بـ 9 دنانير
وإلى مطارات كندا بـ 185 دينارًا خالية من الضرائب

9.5% نمو أعداد السائحين من منطقة الشرق األوسط
إلى قبرص في الربع األول من 2010

تركيا تستهدف زيادة عدد السياح
من منطقة الشرق األوسط 30 % في 2010

80% نسبة اإلشغال على رحلتها اليومية بين الكويت والعاصمة واشنطن
قدمت شركة الطيران األميركية 
»يونايتد« عرضــــا على رحلتها 
املباشرة املتجهة من مطار الكويت 
الدولي إلى مطار املنامة بـ 9 دنانير 
خالية من الضرائب وللجهة الواحدة 
فيما قدمت عروضا شــــاملة على 
جميع محطاتها فــــي كندا بـ 185 

دينارا خالية من الضرائب.
وشركة طيران »يونايتد« التي 
تسير رحالت مباشرة إلى الواليات 
املتحدة االميركيــــة وحتديدا إلى 
العاصمة واشــــنطن من محطتني 
خليجيتني فقط هما مطار الكويت 
الدولي ومطار دبي وتقف الشركة 
على عتبة تغيرات هيكلية كبيرة في 
الفترة القادمة بعد ان قامت بشراء 
شركة طيران كونتينيتال لتصبح 
اكبر شركة طيران في العالم متفوقة 
على شركة دلتا ايرالينز االميركية. 
وقال مصدر مســــؤول في مكتب 
شركة طيران يونايتد في الكويت 
ان عملية االندماج ستزيد من عدد 
رحالت الناقلة اليومية على معظم 
احملطات التي تغطيها الشبكة دون 
ان يســــتبعد زيادة الرحالت إلى 
منطقة اخلليج بشكل عام والكويت 

شـــهدت احلركة السياحية في 
انتعاشا ملحوظا  جزيرة قبرص 
واهتماما من قبل منطقة الشـــرق 
األوســـط بعد منو االســـتثمارات 
الســـياحية التي قامـــت بها دولة 
قطر واملشاريع التي قدرت مباليني 
الـــدوالرات واخلاصـــة بتطوير 

السياحة.
 جـــاء اإلعالن عـــن ذلك خالل 
املؤمتر الصحافي الذي أقيم على 
هامش املشاركة في معرض سوق 
السفر العربي »امللتقى 2010« لوزير 
الســـياحة والتجـــارة والصناعة 
القبرصي أنطونيوس باسكاليدس.  
ومت االتفاق على مشروع مشترك 
باملناصفة لتقدمي محفظة استثمار 
عقارية تهدف الى تطوير األراضي 
غير املستغلة في جزيرة قبرص 
والتي تقع مقابل فندق »هيلتون« 

في العاصمة نيقوسيا. 
وخصصـــت شـــركة »ديار« 
القطرية لالستثمار العقاري مبلغ 
150 مليون دوالر الستثمارها في 
هذا املشروع املشترك فيما تساهم 
احلكومة القبرصية باألرض التي 

يقام عليها املشروع. 

في إطار اإلجراءات الرامية إلى تعزيز احلركة السياحية 
من املنطقة إلى تركيا، يشــــارك وفد تركي رفيع املســــتوى 
يضم نخبة من املسؤولني احلكوميني ميثلون وزارة الثقافة 
والسياحة التركية، و20 من أبرز املؤسسات الهامة التي متثل 
قطاع الســــياحة التركي ضمن انشطة سوق السفر العربي 
2010. وتأتي هذه املشاركة في أعقاب معدالت النمو الكبيرة 
التي ســــجلها قطاع السياحة التركي خالل السنوات القليلة 
املاضية، الســــيما مع تزايد عدد الســــياح القادمني من دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
ويضم الوفد التركي عددا من الشخصيات التركية البارزة 
على رأسهم السيد أرطغرل جوناي، وزير الثقافة والسياحة 
التركي الذي سيقوم بافتتاح اجلناح اخلاص بتركيا في سوق 
السفر العربي بهدف استعراض السمات املميزة الستراتيجية 
القطاع السياحي التركي للعام 2023. واالستراتيجية عبارة 
عن خطة عمل تستهدف الترويج ملناطق اجلذب السياحي، 
وعــــدد من املناطق واملدن احملددة بهدف تعزيز مكانة تركيا 
كوجهة ســــياحية مفضلة على املســــتوى العاملي على مدار 
العام. وبإمكان زوار اجلناح االطالع على مجموعة من األعمال 
الفنية للتعــــرف على بعض من اجلوانــــب الفريدة للتراث 

والتقاليد التركية.

وبهذه املناســــبة قال، مدير الترويج فــــي وزارة الثقافة 
والســــياحة التركية كومهور جوفني تاسباسي: »بالرغم من 
املناخ االقتصادي العاملي والظروف الصعبة التي تشــــهدها 
الســــوق، فال تزال دول مجلس التعاون اخلليجي واملنطقة 
العربية حتتفظ مبكانتها كواحدة من أهم األسواق بالنسبة 
لنا، وخاصة مع ارتفاع الطلب على اخلدمات السياحية من 
املنطقة بنســــبة 30 % على أساس سنوي. وتقوم احلكومة 
التركية بضخ املزيد من االستثمارات لتمكني قطاع السياحة 
في تركيا من استقطاب املزيد من الزوار من املنطقة العربية، 
وتوجت تلك اجلهود بارتفاع أعداد السياح من املنطقة على 
قائمة إحصاءات الزائرين لتركيا«. وبحكم تاريخها العريق، 
وثقافتها املتفردة، وتراثها اإلسالمي الغني، متكنت تركيا من 
تعزيز مكانتها كوجهة سياحية من الطراز األول، وذلك فضال 
عن امتالكها للكثير من املقومات الســــياحية املتميزة. وقد 
جنحت تركيا باستقطاب مليون سائح من املنطقة العربية 
في عام 2009، وشهدت اإلحصائيات ارتفاعا في عدد السياح 
القادمــــني من دول اخلليج وحدها بنســــبة 16.45 % مبا في 
ذلك 9000 ســــائح من الكويت، و15500 من اململكة العربية 

السعودية، وأكثر من 27000 من املغرب. 
بدوره أكد أمني كايا، امللحق الثقافي واإلعالمي في مكتب 

الثقافة والســــياحة التركي في دبي، أن استراتيجية وزارة 
الثقافة والسياحة التركية تستهدف استعراض اإلمكانيات 
الطبيعية املتنوعة التي تزخر بها تركيا مبا في ذلك املرافق 
الصحية املتميزة، واملنتجعات، ومالعب اجلولف، واجلبال 
اخلضراء، والرمال الذهبية، واملياه النقية، فضال عن تراثها 
التاريخي والثقافي. هذا، وسيقوم املكتب السياحي والثقافي 
التركي في دبي باالستفادة من فرصة مشاركة تركيا في معرض 
سوق السفر العربي 2010 للكشف عن مبادرة منظمة السياحة 
الصحية للترويج لقطاع السياحة العالجية في تركيا. ويجرى 
حاليا تنظيم سلسلة من ورش العمل للخبراء واملتخصصني 
بقطــــاع الرعاية الصحية، وممثلي قطاع الســــفر للتعريف 
بوجهات ومرافق الســــياحة العالجية املنتشــــرة في تركيا. 
وتتكامل تلك اجلهود مع برنامج التواصل املباشر الذي اتبعته 
وزارة السياحة والثقافة التركية وتفضل العمل على أساسه، 
حيث قامت بتنظيم عدد من اجلوالت التعريفية بالتعاون مع 
جمعية أصحاب الفنادق التركية  »TUROB« شــــملت كال من 
حلب، ودمشق، وبيروت، وعمان، ودبي، وطهران، والبحرين. 
وكجزء من هذا البرنامج، ســــيقوم مكتب الترويج بتطوير 
واجهة باللغة العربية جلميع برامج التســــويق والتواصل، 

.goturkey.com مبا في ذلك املوقع اإللكتروني

املسافرين من احلجز عبر بطاقة 
الدفــــع االلكترونية ســــوى لتلك 
الصــــادرة عن الواليــــات املتحدة 

األميركية.
وكشـــف ان نســـبة اإلشغال 
احلالية على رحالت »يونايتد« 
اليومية بـــني العاصمة الكويت 
والعاصمة واشـــنطن تصل الى 
80 % عازيا هذه النسبة العالية 
إلى حب الكويتيني للســـفر الى 

املشروع وجهة سياحية رئيسية 
تستهدف املســـتثمرين والسياح 
حول العالم.  وأوضح باسكاليدس 
»مشاريع التطوير السياحي الكبرى 
تعزز العالقات القوية التي تربط بني 
قبرص ودول الشرق األوسط وتبرز 
الثقة باقتصاد قبرص الذي لم يتأثر 

نسبيا بالتحديات العاملية«. 
وأشار إلى أن هذا املشروع ساهم 

بشكل خاص بعد امتالكها ألسطول 
ضخم جدا من الطائرات.

واضــــاف ان الناقلــــة قامــــت 
بتأســــيس موقع الكتروني جديد 
خاص للكويت لالطالع على جميع 
املستجدات اخلاصة بالشركة مبا 
فيها عملية االندماج التي قامت بها 
الناقلة ولعمليات الدفع االلكتروني 
عبــــر أي بنك من بنــــوك الكويت 
السيما ان املوقع القدمي لم ميكن 

وتقسم أسهم املشروع السياحي 
الذي تبلغ مســـاحته 55.000 متر 
مربع )592.020 متر قدم مربعة( 
باملناصفـــة بني قبـــرص وقطر. 
ويشتمل املشـــروع، عند االنتهاء 
منه على فندق خمس جنوم وقرى 
سياحية وشقق ســـكنية فاخرة 
باإلضافة إلى مساحات جتزئة ومبان 
للمكاتب، ومـــن املقرر أن يصبح 

الواليات املتحدة االميركية للصيف 
والدراسة على حد سواء.

وبــــني ان معظم املســــافرين 
على منت رحالت الشــــركة هم من 
الكويتيني وتتجاوز نســــبتهم الـ  
40 % مشيرا الى ان اهم الواليات 
التي يفضلها السائحون الكويتيون 
هي أورالنــــدو وكاليفورنيا حيث 
يزداد إقبال الكويتني على حجوزات 
الناقلة بصورة كبيرة خالل موسم 

بقوة في استعادة ثقة املستثمرين 
القبرصي كما يقوم  الســـوق  في 
بعض املطورين العقاريني بتطوير 
اســـتراتيجيات تســـويق جديدة 
على أمل استقطاب املزيد من كبار 
املشـــترين من حول العالم، حيث 
باتت مشـــاريع التطوير الفاخرة 
حاليا محـــط اهتمام املشـــترين 

األثرياء في الشرق األوسط. 

الصيف. 
وأشار إلى وجود شريحة كبيرة 
من املسافرين الكويتيني من الطالب 
ورجال االعمال والتي تســــتخدم 
طائرات الشركة، الفتا الى ان معظم 
الطالب يســــافرون الى واشنطن 
لوجود السفارة الكويتية هناك فيما 
يتوجه رجال االعمال الى عاصمة 

الطاقة هيوسنت.
وبني ان رحالت الناقلة تتم عبر 
طائرة بوينغ 777 التي تتجه من 
العاصمة واشنطن إلى مطار الكويت 
الدولي ومن ثم تتوجه إلى مطار 
املنامة لتعود من املنامة إلى الكويت 
ومن الكويت إلى واشنطن لتكون 
الكويت  الناقلــــة بني  كل رحالت 
والواليــــات املتحــــدة األميركية 

برحالت مباشرة.
ويذكر ان االسم اجلديد للشركة 
بعد عملية الدمج سيكون »يونايتد 
كونتينيتال هولدجنز« وستسسير 
رحالتها بالعالمتــــني التجاريتني 
وسيتولى جيف ساميسك رئيس 
ادارة »كونتينيتــــال«  مجلــــس 
التنفيذي  الرئيس  سابقا منصب 

للشركة.

ومـــن جانبه ركز، مدير مكتب 
القبرصية في  الســـياحة  منظمة 
العربي  الشرق األوسط واخلليج 
فاسيليس ثيوكاريدس، على إبراز 
إمكانـــات قبـــرص اجلذابة لزوار 
الشرق األوسط. وأضاف: »حتى 
لو كنت زرت قبرص من قبل، هناك 
دائما عالم جديد الكتشـــافه، تعد 
جزيرة قبرص ثالث أكبر جزيرة 
في البحر األبيض املتوسط وملتقى 
ثالث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا 
وتقدم للزوار من الشرق األوسط 
أفضل األماكن التي يستمتع السائح 
بزيارتها، ومن خالل سوق السفر 
العربي نقوم بالترويج ألهم األنشطة 
السياحية في قبرص مثل مالعب 
بطوالت الغولف، الشواطئ اجلميلة 
وسالسل اجلبال الرائعة إضافة إلى 
الفنادق الفاخرة والوجبات املميزة«.  
وتابع ثيوكاريدس »شهدت أعداد 
الســـياح القادمني إلى قبرص من 
منطقة الشرق األوسط ارتفاعا بلغت 
نسبته 9.5% عن شهر مارس للعام 
اجلاري ويساهم القطاع السياحي 
بحوالـــي 11% مـــن إجمالي الناجت 

القومي في قبرص«. 

مكاتب الشركة في الكويت تستعد لتمثيل أكبر شركة طيران في العالم

االستثمارات الخليجية في الجزيرة ساهمت بتقوية قطاع السياحة

9 االف سائح كويتي زاروها في 2009

»طيران االتحاد« تطرح مقاعدها 
إلى سيدني األسترالية بـ 425 دينارًا

قدمت طيران االحتاد عرضا ســـعريا على 
رحالتها املتوجهة من الكويت الى العديد من 
احملطات التي تصل اليها الناقلة الرسمية المارة 

ابوظبي.
وافادت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة 
والســـفر ان »طيران االحتاد« قدمت مقاعدها 
املتوجهة الى العاصمة الصينية بكني بـ 200 
دينار وقدمت كواالملبور بـ 95 دينارا فيما قدمت 
بانكوك بـ 86 دينارا خالية من الضرائب.\ كما 
قدمت الناقلة مقاعدها املتوجهة الى العاصمة 
االسترالية سيدني وملبورن بـ 425 دينارا فيما 
عرضت مقاعدها املتوجهـــة الى مدينة حيدر 
اباد بـ 40 دينارا وجميع االسعار التي قدمتها 
الناقلة خالية من الضرائب. وافادت املصادر 
بأن شركات الطيران تتحضر لنقل السياحة 

الى املدن اآلســـيوية من خالل طرح العروض 
الســـعرية التشجيعية اضافة الى تقدمي حزم 
كاملة تشمل حجوزات فنادق وجوالت سياحية 
وتذاكر سفر من خالل اذرعها السياحية واقسام 

العطالت فيها.
وتوقعـــت املصـــادر ان تواصل شـــركات 
الطيران تقدمي هذه العروض السعرية لتشجيع 
املســـافرين لقضاء اجازاتهم في مدن مختلفة 
بعد ان انخفضت حجوزات الناقالت في العامني 
املاضيني متأثرة باالزمة املالية العاملية وانفلونزا 
اخلنازير. واشارت الى ان احملطات السياحية 
املتوقعة للمسافرين واملصطافني خالل العام 
احلالي ستكون ذاتها دون تغيير يذكر مع اقبال 
كبيرة على املدن التي تقدم خدمات ســـياحية 

متميزة وبأسعار مناسبة.

وزيرة السياحة الماليزية تستعرض 
إمكانيات ماليزيا السياحية 

دبي كونا- عبــــرت وزيرة 
املاليزية »داتو سري  السياحة 
دكتور نغ ينني« عن ســــعادتها 
لزيارة ستقوم بها الى الكويت 
اليوم كونهــــا األولى من نوعها 

لوزير سياحة ماليزي.
وقالت في تصريح لـ »كونا« 
على هامش انشطة سوق السفر 
العربي 2010 في دبي انها ستجتمع 
خالل زيارتها مع وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون واصفة 
الكويت بأنهــــا دولة مهمة جدا 
ملاليزيا. وأضافت انها ستعقد في 
الكويت مؤمترا صحافيا للترويج 
ملاليزيا كوجهة سياحية مميزة 

حيث ســــيقوم وفد التســــويق املصاحب لها بعقد 
جلسات عمل جتارية واملشــــاركة بحفل عشاء في 

فندق شيراتون الكويت.
وذكرت الوزيرة انه سيرافقها خالل زيارتها نائب 
مدير عام السياحة املاليزية »توان حاجي عزيزان 
نور الدين« وأعضاء آخرون من ممثلي القطاعني العام 
واخلاص. وبينت ان الوفد يتكون من ممثلني عن 15 
فندقا وسبع شركات سياحة وسفر اضافة الى احدى 

الواليات احلكومية واخلطوط اجلوية املاليزية.
وحول املؤمتر الصحافي الذي ستعقده قالت انه 
سيتركز على تطوير السياحة في ماليزيا واطالق 
برنامج »ماليزيا واحدة 2010« وسيكون ذلك في ظهر 

يوم غد األحد بفندق شيراتون الكويت.
وقالت انها ســــعيدة بزيادة السياح الكويتيني 
القادمني ملاليزيا والذين وصل عددهم في العام املاضي 
الى أكثر من 20 ألف ســــائح. وقالت ان ماليزيا تعد 
آســــيا احلقيقية كون احلياة تطورت فيها ولكنها 

حافظت علــــى طبيعتها اخلالبة 
والنقية بيئيا. وذكرت ان الصيف 
املقبل في ماليزيا يصادف شــــهر 
رمضان الكرمي وهي فرصة للسياح 
الكويتيــــني ان يشــــهدوا رمضان 
في ماليزيا ويشــــاهدوا الطقوس 
والشــــعائر الدينية هناك في هذا 

الشهر الفضيل.
واشارت الى ان ماليزيا غنية 
بالطبيعة ولديها 1700 جزيرة لذا 
ركــــزت احلكومة على الســــياحة 
بأنواعها من مثل السياحة العائلية 
الطبية حيث  والتعليمية وكذلك 
تشرف على األخيرة وزارة الصحة 
املاليزية مشيرة الى انه يوجد في 
ماليزيا 200 مستشــــفى ومصح عالجي تعمل طبقا 
للمعايير الدولية. وردا على سؤال حول وجوب اخذ 
تصريح دخول ملاليزيا )فيزا( قالت انه ال توجد فيزا 

لزيارة ماليزيا للزائرين العرب.
وحول عدد الزائرين ملاليزيــــا قالت ان ماليزيا 
سجلت 23.6 مليون زائر في اراضيها عام 2009 محققة 

منوا بنسبة 7.2 مقارنة بالعام املاضي 2008.
واضافــــت انه في العــــام 2009 زار ماليزيا أكثر 
من عشرين ألف سائح كويتي بزيادة 7% عن العام 
املاضي. وذكرت انه يســــاهم ســــعر الصرف اجليد 
للعملة املاليزية في منو حركة السياحة التعليمية 
أيضا مما يجعل من ماليزيا مركزا للبحوث والتميز 
التعليمي حيث قامت البرامج املشتركة مع اجلامعات 
األجنبية بجعلها في متناول طلبة منطقة غرب آسيا 
وذلك إلتاحة الفرصة لهم ملواصلة تعليمهم العالي 
في ماليزيا. يذكر ان جولة وزيرة الســــياحة املالية 

تشمل كذلك دولة قطر. 

في اجتماع غدًا مع وزير التجارة والصناعة

داتو سري دكتور نغ ينني


