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طيران االحتاد تقدم عرضا من مطار الكويت الى االسكندرية

النمو األخضر يدفع احلكومة الكورية إلى تخفيض االنبعاثات احلرارية تركيا تستقطب املزيد من السياح

قصر برمنغهام في بريطانياقصر يعود إلى احلقب امللكية القدمية في بريطانيا

»الجزيرة« تقّدم عمان بـ 20 دينارًا 
خالية من الضرائب

واصلت طيران اجلزيرة 
عروضها األس���بوعية على 
محطات منتقاة من محطاتها 
املتعددة حيث اختارت الناقلة 
في األسبوع احلالي محطاتها 
في مدينة االسكندرية املصرية 
ب���� 27 دينارا ودب���ي ب� 12 
دين���ارا والعاصمة االردنية 
عمان 20 دينارا فيما قدمت 
عرضه���ا االخي���ر على اخر 

محطاتها ف���ي مدينة الهور 
الباكس���تانية ابتداء من 32 
دينارا وجميع االسعار خالية 

من الضرائب.
ام���ا بالنس���بة ملوس���م 
احلجوزات فكشفت مصادر 
مطلعة في وكاالت السياحة 
والسفر ان معظم السائحني 
الكويتيني بدأوا بالعودة الى 
الديرة قبل ش���هر رمضان 

املبارك لقضاء الشهر الفضيل 
العادة  ان  بني االهل السيما 
جرت على قضاء شهر رمضان 
املب���ارك ف���ي الكويت حتى 
ولو تقاطع���ت هذه االجازة 
مع موسم الصيف وموسم 

العطالت.
وأضاف���ت املصادر ذاتها 
ان حج���وزات الع���ودة الى 
الكوي���ت م���ن احملط���ات 

السياحية املفضلة للسائحني 
الكويتيني كمصر مبحطاتها 
املختلفة وبيروت ودمش���ق 
وعمان وتركيا وروما ولندن 
مملوءة بشكل ش���به كامل 
فيما ينخفض عدد السائحني 
املغادرين للكويت ويرتفع 
عدد الوافدين املسافرين الى 
بالدهم مع بداية شهر رمضان 

املبارك.

ان  وتوقع���ت املص���ادر 
العالي على  الطل���ب  يعود 
احلج���وزات ال���ى احملطات 
السياحية املختلفة قبيل عيد 
الفطر املبارك حيث سيعود 
العديد من السائحني لقضاء 
إجازاتهم في اخلارج فيما قام 
العديد من السائحني بتأجيل 
فترة إجازاتهم ملا بعد شهر 

رمضان املبارك.

السياح بدأوا العودة قبل شهر رمضان

طائرة الجزيرة تستعد لالقالع إلى إحدى محطاتها المتعددة

ارتفاع إيرادات تركيا من السياحة 7.4% في الربع الثاني
اسطنبول � رويترز: قال معهد اإلحصاءات 
التركي أول من أمس إن إيرادات السياحة في 
تركيا ارتفعت 7.4% على أس���اس سنوي في 
الربع الثاني من العام إلى 4.56 مليارات دوالر 

مشيرا إلى انتعاش قوي في القطاع.
وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة وهي 
مصدر هام للعمالت الصعبة في تركيا انخفضت 
2.2% في الربع األول إل���ى 2.41 مليار دوالر، 
وتشهد تركيا ارتفاعا قويا في أعداد الزائرين 
هذا العام بعد منو تل���ك األعداد تدريجيا في 

.2009
وقفز عدد الزائرين األجانب لتركيا %10.14 
في اخلمس���ة أشهر األولى من 2010 عن العام 

املاضي إلى 8.07 ماليني زائر.
ومن املنتظر إعالن بيانات السياحة في تركيا 
عن ش���هر يونيو في اخلامس من أغسطس. 
وتراجعت إيرادات السياحة العام املاضي %3.2 
إلى 21.25 مليار دوالر فيما ارتفع عدد الزائرين 
2.8% إلى 27.1 مليون زائر مما يظهر أن زيادة 
أعداد الس���ياح ال تعني بالضرورة مزيدا من 

اإليرادات.
واضطر مسؤولو الفنادق ومنظمو الرحالت 
األتراك لتقدمي عروض أسعار أرخص للحفاظ 

على القدرات التنافسية وجذب سياح جدد.

النظام الملكي يدّر 600 مليون يورو سنويًا للسياحة البريطانية
 لندن � أ.ف.پ: تدر االماكن املرتبطة بالنظام امللكي البريطاني اكثر 
من 500 مليون جنيه )600 مليون يورو( من العائدات بفضل السياح 
االجانب كل س����نة، وفقا لدراسة نش����رتها وكالة الترويج لبريطانيا 

»فيزيت بريتني« امس االول.
فاالماك����ن املرتبطة ب� »الثقافة واالرث« البريطانيني، س����واء كانت 
مسارح او متاحف او اماكن خاصة بالدور اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
او قصورا او مقرات سكن رسمية، درت 4.6 مليارات جنيه استرليني 
في العام 2009، وهو املبلغ الذي انفقه الس����ياح، داعمني بذلك 100 الف 

وظيفة.
وبني االماكن املرتبطة بالنظ����ام امللكي، يأتي برج لندن في املرتبة 
االولى، وقد زاره 2.39 مليون شخص العام املاضي، يليه املتحف البحري 
الوطني في غرينيتش )2.38 مليون(، ومتحف فيكتوريا والبرت )2.27 
مليون(، وكاتدرائية القديس بولس )1.8 مليون(، ودير ويستمنستر 

)1.45 مليون(.
 اما قصر باكينغهام، وهو املقر السكني للملكة اليزابيث في لندن، 
ف����ال يأتي اال في املرتبة احلادية عش����رة وقد زاره 402 الف ش����خص، 
لكنه ليس مفتوحا امام الزوار اال ملدة شهرين كل سنة، خالل الصيف. 
هذه االرقام ال تأخذ باالعتبار آالف االش����خاص الذين يشاركون يوميا 
في مهرجانات الصيف او يش����اهدون كل يومني عملية تغيير احلراس 
خارج القصر. والروس هم االكثر حماسة، يليهم املكسيكيون والهنود 

واملجريون والصينيون.
 االكثر فتورا هم االيرلنديون واالسكندينافيون والفرنسيون، وتتوقع 
ساندي داو، املديرة العامة ل� »فيزيت بريتني«، ان يشكل اليوبيل املاسي 
للملكة )60 عاما من احلكم( »منجم ذهب« من حيث العائدات السياحية 
في العام 2012، وهو اول حدث من نوعه منذ اليوبيل املاس����ي للملكة 

فيكتوريا في العام 1897.

االتحاد للطيران إلى اإلسكندرية ابتداًء 
من 86 دينارًا وتجتاز إجراءات تدقيق السالمة

كوريا تتفق مع شركات الطيران
لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري

قدمت االحتاد للطيران عرضا س���عريا انطالقا 
من مطار الكويت الدولي شمل كال من اإلسكندرية 
ابتداء م���ن 86 دينارا فيما قدم���ت جاكرتا ب� 144 
دينارا وقدمت مانشستر اإلجنليزية ب� 152 دينارا 
حيث شملت األسعار بعضا من الضرائب وليس 

كافة الضرائب. 
وكان���ت االحتاد للطيران متكن���ت من اجتياز 
إجراءات تدقيق السالمة التشغيلية اخلاصة بصناعة 
النقل اجلوي، حيث متكنت الشركة من حتقيق جميع 

املعايير الالزمة بعد قيام فريق تدقيق الس���المة 
التشغيلية في االحتاد الدولي للنقل اجلوي )اياتا(، 
بفحص إجراءات وعمليات الس���المة التشغيلية 
املتبعة من قبل االحتاد للطيران بالتفصيل، ويكمن 
الهدف وراء هذه التدقيقات في ضمان توافق شركات 
الطيران مع متطلبات الس���المة واملمارسات التي 
حددها وأوصى بها االحتاد الدولي للنقل اجلوي، 
والت���ي تعد من أهم التدقيقات بالنس���بة لالحتاد 

للطيران في مواصلة أعمالها التشغيلية.

 سيئل � أ.ش.أ: قالت احلكومة الكورية اجلنوبية 
امس االول إنها وقعت على اتفاق مع 3 ش���ركات 
محلية للخطوط اجلوية خلفض انبعاثات الغازات 
املس���ببة لالحتباس احلراري عن طريق تعزيز 

فعالية الوقود الشاملة لها. 
 وذكرت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية أن 
وزارة األراضي والنقل والشؤون البحرية قالت إن 
االتفاق مع شركة كوريا للخطوط اجلوية وشركة 
آسيانا وشركة جيجو، يدعو إلى حتديد األهداف 
خلفض االنبعاثات واع���داد خطط عمل مفصلة 
خلفض الغازات املسببة لالحتباس احلراري خالل 

سنة واحدة.
 وقالت الوزارة إن ش���ركات اخلطوط اجلوية 
س���تعزز املساعي خلفض وزن الطيران، لتعزيز 
وظائف محركات الطائرات والسعي إلى اجراءات 

أخرى لتحسني فعالية الوقود الشاملة.
 وجاء االتفاق متماشيا مع مساعي احلكومة جتاه 
النمو األخضر، مع مشاركتها في التحرك العاملي 
ملكافحة التغير املناخي. وفي حترك آخر، أعلنت 
احلكومة عن خطة خلفض انبعاثات الكربون للبالد 
بنسبة 30% من توقعات عام 2020، وانخفاض %4 

من املستويات املتوقعة في عام 2005.

»الميدل إيست« تحط في بيروت بـ 49 دينارًا خالية من الضرائب
قدمت طيران »ميدل ايس���ت« عرضا 
س���عريا جديدا على محطتها الرئيسية 
في مطار رفيق احلريري الدولي انطالقا 
من مطار الكوي���ت الدولي ابتداء من 49 
دين���ارا خالية م���ن الضرائب وذلك رغم 
الطلب العالي على هذه احملطة التي تشهد 
إقباال كبيرا من السياح الكويتيني خالل 

املوسم احلالي.
وافادت مصادر مطلعة في الناقلة بان 
عروضا سعرية اخرى قدمتها الناقلة الى 
العديد من احملطات مرورا مبطار الكويت 
الدولي مبا فيه���ا احملطات اجلديدة التي 
سيرت الناقلة اليها رحالت جديدة كبغداد 

وموسكو.


