
 20  محليات  الخميس  ١٥  اكتوبر  ٢٠٠٩   
 أكد أن بالده استقبلت أكثر من ٥ آالف سائح كويتي 

  وزير السياحة: ٣٠٪ نسبة ازدياد عدد السياح من الشرق األوسط إلى سريالنكا

 بشرى الزين
  أشاد وزيــــر الســـياحة الســــريالنكي فــــايزر مصطــــفى 
بعالقـــات الصداقة املتينة التـــي تـــربـــط بـــالده والكــــويت، 
مشـــيــــرا الى ان شعبي البلدين جتمعهما صالت صداقة عميقة 

منذ عقود.
  وأضاف مصطفى في مؤمتر صحافي عقده مساء اول من امس 
في مقر السفارة على هامش زيارته الى الكويت، حول الترويج 
للســـياحة في ســـريالنكا، ان بالده تتمتع باألمن والسالم، مما 
ساهم في ازدياد عدد السياح من دول الشرق االوسط حيث بلغت 

نسبة الزيادة ٣٠٪.

  ودعا الوزير الســـريالنكي الكــــويتيني لزيارة سريــــالنكا 
والتمتع بالتنوع الذي تعرفه في جميع مجاالت احلياة والتعرف 
على العـــادات والتقاليد والثقافة واالســـتمتاع باحلياة البرية 

والبحرية.
  واشـــار مصطفى الى ان املطاعم في سريالنكا توفر وجبات 
«حالل»، الفتا الى ان السياح الكويتيني والعرب سيتمكنون من 
احلصول على فرص لالجواء املطمئنة والســـائدة اآلن في بالده 
الستكشـــاف األماكن اجلذابة واخلالبة التي هي فريدة بالنسبة 
للسياح العرب، مضيفا ان مكاتب السفر في الشرق االوسط لعبت 
دورا مهما في مســـاعدة سريالنكا لتنجح بقوة في السوق، لذلك 

فإن املســـؤولية حتتم اآلن ان نبني عالقات صداقة معها، خاصة 
اذا كانت ســـريالنكا بدأت بتاريخ جديد بعد النصر الذي حتقق 

بعد ٣٠ عاما من النزاع مع املتمردين التاميل.
  وذكر ان الكويت وسريالنكا قد نعمتا بأفضل العالقات، وستستمر 
من اجل املصالح املتبادلة في جميع القطاعات، مبا في ذلك السياسية 
واالقتصادية واالستثمارية والسياحية، مؤكدا ان صناعة السياحة 
في سريالنكا مالئمة جدا خلدمة السياح العرب وتوفير احتياجاتهم 
اخلاصة بتوفير اماكن العبادة والتحدث باللغة العربية، اضافة 

الى الوجبات على الطريقة االسالمية.
  واشار املسؤول السريالنكي الى ان السياسة االقتصادية في 

بالده تعتمد على مبدأ االنفتاح منذ عام ١٩٧٩، الفتا الى ان هناك 
استثمارات كويتية بسيطة آمال في زيادتها، خاصة ان سريالنكا 
تقدم تسهيالت متعددة في هذا املجال، مذكرا ان الكويت تعد البلد 
األول من حيث زيارة الســـياح الى سريالنكا، حيث بلغ عددهم 

٥٫٥ آالف سائح خالل العام املاضي.
  وجتدر اإلشـــارة الى ان وزير الســـياحة السريالنكي والوفد 
املرافق له التقى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ووكيل 
الوزارة رشـــيد الطبطبائي، منوها باملباحثـــات التي جرت مع 
املســـؤولني الكويتيني حول تعزيز ســـبل التعاون الثنائي في 

املجال السياحي. 

 (أحمد باكير) متابعة من اإلعالميني  وزير السياحة السريالنكي فايزر مصطفى متوسطا السفير السريالنكي ومدير اخلطوط اجلوية السريالنكية وزير السياحة السريالنكي فايزر مصطفى 
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