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فتحي عطية 

السعد لـ»األنباء«: الحجوزات انخفضت 40% نحو كل الوجهات 
وقطاع السياحة والسفر يمر بأسوأ فترة منذ 10 سنوات

منى الدغيمي
كش���ف الرئيس التنفيذي ملجموعة ماستر 
للطيران د.بدر الس���عد عن ان املجموعة بصدد 
إجناز نظام حجز الكتروني متطور بهدف حتديث 

قسم السياحة والسفر.
وأضاف السعد في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان النظام الذي ستعمل به مكاتب ماستر مستقبال 
سيكون من أحدث النظم على مستوى الكويت، 
مش���يرا الى ان طرح هذا النظام مت مبش���اركة 
فعلية مع 3 ش���ركات كبرى للسياحة والسفر 

في لندن.
وعن م���دى فاعلية نظام احلجز االلكتروني 
املستحدث داخل مكاتب املجموعة قال السعد: 
إن نظام »ماستر« يتميز بالشمولية حيث ميكن 
احلجز عن طريقه من داخل وخارج الكويت، الفتا 
الى ان ثورة االتصاالت وااللكترونيات األخيرة 
طغت على نظام احلجز التقليدي بالكامل، لذلك 
قررت »ماستر« ان تكون مواكبة لكل التطورات 

وأن تكون انطالقتها من باب 
واسع ورحب باملشاركة مع 
ش���ركات عاملية ذات خبرة 

ودراية.
وفي سؤال حول أهمية 
اإلقبال على مكاتب السياحة 
والسفر في املرحلة السابقة 
لعطلة عيد الفطر، أفاد السعد 
بأن الفترة احلالية تش���هد 
عزوفا من قب���ل املواطنني 
عن السفر للجهات البعيدة 
خاصة وعزا ذلك الى سيطرة 
انتشار مرض  اخلوف من 

انفلونزا اخلنازير.
وكشف عن ان احلجوزات 

قد انخفضت بنسبة كبي��رة تقدر ب� 40%، مشي���را 
الى ان هذا االنخف���اض س���يؤثر على وكاالت 
الس���ياح���ة والس���ف���ر بالدرجة األولى وعلى 

شركات الطيران كذلك.
وأوض���ح الس���عد ان 
الس���فر تعكسه  عزوف 
الطيران الشاغرة  مقاعد 
وإلغاء العديد من السفرات 
في اآلونة األخيرة لعدم 
توافر حج���وزات كافية، 
مش���يرا ال���ى ان الفترة 
احلالية تعد حرجة جدا.

ان الوضع  واض���اف: 
االقتصادي بالنسبة ملكاتب 
السياحة والسفر من سيئ 
إلى أسوأ، مشيرا الى ان 
الراهن  السياحي  املوسم 
التي  من أس���وأ املواسم 
شهدها سوق الكويت للس���ياحة والسفر منذ 

عشر سنوات.
وبالنسبة حلركة السفر نحو الوجهات القريبة 

لفت السعد الى ان سفر العائالت واألفراد شهد 
انخفاضا نسبيا في حدود 20%، مشيرا الى ان الفئة 
التي شهدت انخفاضا ملحوظا هي املجموعات 
االقتصادية ورجال األعمال على جميع اخلطوط 

وعلى جميع االجتاهات.
وتابع: »هذا الذي بني مدى خطورة الوضع 
االقتصادي، الفتا ال���ى ان البورصة الكويتية 
كانت احد أسباب العزوف عن السفر في الفترة 
األخيرة وأحد عوامل الضغط على السفر لعدم 
اس���تقرار الوضع ولترقب معظم املستثمرين 
الى جني أرباح وتعويض خسائرهم في الفترة 

السابقة.
جتدر اإلشارة الى ان مجموعة ماستر للطيران 
تعمل داخ���ل الكويت في مجاالت مثل التعاون 
مع اخلطوط اجلوي���ة الكويتية وبرنامج دعم 
العمالة وكان لها الشرف في تدريب 300 طالب 
كويتي في عالم السياحة والسفر لتعيينهم في 

القطاع اخلاص.

»ماستر للطيران« ستباشر العمل بنظام الحجز اإللكتروني بمشاركة بريطانية

عطية لـ »األنباء«: »مصر للطيران« 
نقلت 22 ألف راكب من الكويت 

إلى مصر خالل يوليو الماضي 

الشركة تزيد عدد أسطولها من الطائرات إلى 65 خالل العامين المقبلين

»طيران اإلمارات« تطرح عروضها اجلديدة بأسعار تناسب مختلف امليزانيات 

د.بدر السعد
هدوء نسبي في حركة السفر خالل رمضان

»طيران اإلمارات« تطرح أحدث عروضها الترويجية إلى المغرب والمالديف وكوااللمبور
كش���ف مصدر مطلع في طي���ران االمارات 
عن نية الشركة اطالق عرض ترويجي هو 
االول من نوعه خ���الل الفترة من 19 حتى 24 
سبتمبر اجلاري الستكشاف وجهات سياحية 
جديدة مثل دب���ي وجزر املالديف وكواالملبور 

وبانكوك.
وذك���رت املصادر ل� »األنب���اء« ان العرض 
الترويجي يتزامن مع عيد الفطر املبارك لتقدمي 
برامج س���ياحية جديدة مهم���ة ومتميزة من 
حيث قيمتها وبأس���عار تتناسب مع مختلف 
امليزاني���ات لقضاء أوقات متمي���زة في أكثر 
الوجهات الس���ياحية طلبا وذلك ضمن شبكة 

خطوط طيران اإلمارات.
وبينت املصادر أن السوق املغريبة تعتبر 
أحد أهم أسواق اخلطوط اإلماراتية وذلك من 

خالل تسيير رحلة أسبوعيا من الدار البيضاء 
إلى دبي وتشغيل رحالت إضافية أخرى عند 
احلاجة لذلك. وأش���ارت املصادر الى ان دبي 
وكواالملب���ور وبنكوك واملالدي���ف تعتبر من 
الوجهات السياحية العاملية املهمة، ففي دبي 
هناك عدة أنشطة ترفيهية متنوعة وخيارات 
واسعة للراحة واالستجمام على الشواطئ أو 
وسط األجواء الصحراوية عالوة على زيارة 
مراكز التسوق واالستفادة من خدمات حوالي 
5 فنادق. أما كواالملبور فهي العاصمة املاليزية 
النابضة باحلياة والتي تتمتع بجو معتدل على 
مدار السنة. وتظل بانكوك هي األخرى تتميز 
بخصائصها احمللية أما جزر املالديف فهي تتمتع 
بشواطئ وبحيرات وأشجار جوز الهند والشعب 

املرجانية واألسماك االستوائية.

خالل الفترة من 19 حتى 24 سبتمبر الجاري

مازلوم لـ»األنباء«: انخفاض ملحوظ 
للحجوزات خالل شهر رمضان

كش���ف املدير العام لش���ركة لوزان للس���ياحة والسفر جواد 
مازلوم أن ش���هر رمضان شهد انخفاضا كبيرا في احلجوزات 
بسبب األزمة املالية العاملية وحالة الهلع التي اصابت اجلميع من 
تفش���ي وباء انفلونزا اخلنازير والتحذيرات املتكررة من السفر 

للعمرة.
وأوضح لوزان في تصريح خاص ل� »األنباء« أن وكاالت السياحة 
والسفر ستس���تعيد عافيتها من جديد بعد انتهاء شهر رمضان 
والدخول في موسم العيد، مضيفا ان العروض كانت خالل شهر 
أغسطس محصورة في وجهات معينة هي دبي والنمسا وكانت 

هناك عروض محدودة ايضا الى هذه الدول.
وبني أن عزوف املس���افرين كان الس���بب األكبر وراء تراجع 
احلجوزات بشكل عام خالل الفترة املاضية، مشيرا إلى أن فترة 
االجازة لكثير من الكويتيني كانت أقل بكثير مقارنة بالس���نوات 
املاضية نتيجة تأثر الكثير باالزم���ة املالية والتخوف كذلك من 

انفلونزا اخلنازير.
وعن نس���بة االنخفاض في احلجوزات قال مازلوم ان نس���بة 
االنخفاض في احلجوزات خالل موسم الصيف بلغت 45% وبلغت 
نسبة االنخفاض كذلك في شركات الطيران حوالي 35 الى %40.

وعن احدث العروض التي س���تطلقها شركة لوزان للسياحة 
والسفر قال ان الشركة ستطلق احدث عروضها الى لبنان ودبي 
وأبوظبي خالل ايام العيد، مشيرا الى ان اسعار التذاكر الى لبنان 
ستكون ابتداء من 290 دينارا للشخص الواحد لثالثة أيام، وأيضا 

الى دبي 197 دينارا ملدة 7 ليال.

أكد املدير االقليمي ملؤسسة مصر للطي��ران فتحي عطية 
انه وعلي الرغم من االزمة املالية العاملي���ة التي مازال��ت 
اقتص����ادات العالم تئن حتت وطأته����ا اال ان خط���ة حتديث 
اسطول مصر للطيران تس����ير دون تغيي��ر، مضيفا ان عدد 
الطائرات في املؤسسة سوف يصل خالل العامني املقبلني الى 

65 طائرة.
وأوضح عطية في تصريح خاص ل�� »االنباء« ان استراتيجية 
الشركة تكمن في توظيف طائراتها افضل توظيف من خالل 
حرية اختيار طائرات تتناسب مع اخلطوط التي تسير اليها 
رحالتها ومع ركابها، مش����يرا الى ان الش����ركة متتلك احدث 
طائ����رات ايرباص وبوينج رغم االزم����ة وانكماش حجوزات 
السفر مبستويات عالية نتيجة تفشي وباء انفلونزا اخلنازير 

.»H1N1«
وعن حجم االش����غال بني خطي الكويت ومصر قال عطية 

ان متوسط احلجز بني اخلطني بلغ 75% على مدار العام كله، 
موضحا ان الش����ركة ش����هدت حركة طيران عالية جدا خالل 
شهور الصيف حيث نقلت الشركة خالل شهر يوليو فقط 22 

الف راكب من الكويت.
وذكر ان الشركة تسعى دائما الى اطالق العروض املميزة 
والتنافسية التي تبدأ من 100 دينار ذهابا وايابا من الكويت 
الى القاهرة، مضيفا ان الشركة تتمتع بقاعدة عمالء كبيرة ال 
تستطيع من خاللها التأثر باألزمات كونها تعتمد على شريحة 
كبيرة من العمالء ثابتة ال تتغير الى االنخفاض، رمبا تزداد هذه 
الشريحة في املواسم القادمة، الفتا الى ان ذلك يبعد الشركة 
عن االعتماد على النشاط الس����ياحي او الرحالت السياحية 
التي تتأثر باالزمات املرضية التي حلت على املنطقة س����واء 

إنفلونزا الطيور أو اخلنازير.
وأكد أن تأثر الش����ركة بسيط جراء تزايد شركات الطيران 

االقتصادي الذي يزيد بدوره من السعات املفرطة وهو األمر 
الذي وصفه عطية »باملدمر لالقتصاد«، مشيرا الى أن الطيران 
االقتصادي يش����كل عبئا على اقتصادات الدول مادام يتزايد 

بشكل كبير.
وأشار الى ان »مصر للطيران« ستفتح عددا من اخلطوط 
اجلديدة مثل خط املاطا في كازاخستان وخط بوجا في نيجيريا 
كنقطة ثالثة وخالل االيام املقبلة س����وف تفصل الشركة بني 
خط����ي بومباي وكواالمبور بعد اش����تراكهما ليصبحا خطني 
منفصلني بواقع 3 رحالت في االس����بوع، وايضا س����وف يتم 

فصل خطي بكني وبانكوك.
وأشار الى ان مكتب مصر للطيران في الكويت حقق زيادة 
كبيرة في املبيعات بنسبة 13% وذلك خالل السنة املالية املنتهية 
في 30 يونيو 2009 مقارنة مع زيادة بلغت 25% خالل السنة 
املالي����ة املنتهية في نفس الفترة م����ن العام 2008، مضيفا ان 

مكتب الشركة في الكويت يتمتع بحرية تامة ويعتبر من اهم 
املكاتب االقليمية لش����ركة مصر للطيران في منطقة اخلليج. 
ورأى فتحي ضرورة تطوير مطار الكويت الدولي الذي ال يليق 
مع مكانة الكويت دوليا، مشيرا الى ان ذلك هو بداية تطوير 
الس����ياحة في الكويت، مضيفا ان السياحة مرتبطة بتطوير 
مطارها أوال وأنه يأتي بعد ذلك اتاحة الفرصة للقطاع اخلاص 

باالستثمار في املجال السياحي.
اجلدي����ر بالذكر أن »مصر للطيران« وقعت نهاية الش����هر 
املاضي صفقة ش����راء 5 طائرات بوينج حلساب شركة مصر 
للطيران القابضة، حيث مت توقيع مراسم العقد بني 3 أطراف 
األول هو ش����ركة مصر للطيران، والثاني هو بنك االستيراد 
والتصدير األميركي بصفته ضامن لتمويل الصفقة، والطرف 
الثالث هو بنك »جي يس مورجان« الذي يقوم بتمويل صفقة 

بيع الطائرات اخلمس من طراز 737 � 800.

عبداهلل الراجحي

الراجحي: اإلدارة العامة للطيران المدني تشارك في مؤتمر »إيكان2«
كش���ف رئيس قس���م العالقات الدولية في 
اإلدارة العامة للطيران املدني عبداهلل الراجحي 
عن مشاركة االدارة في مؤمتر »إيكان2« خالل الفترة 

من 28 سبتمبر الى 2 اكتوبر املقبل في تركيا.
وأوض���ح الراجحي ف���ي تصريح صحافي 
ل�»األنباء« ان مؤمتر »إيكان2« سيعقد في هذا 
العام حتت مظلة واشراف الطيران املدني الدولي 

»إيكاو«، مشيرا الى ان االدارة العامة للطيران 
املدني س���توقع من 3 إل���ى 4 اتفاقيات جديدة 
مع عدد من الدول التي س���وف تشارك في هذا 

املؤمتر.
وذكر الراجحي ان عدد هذه االتفاقيات سيزداد 
إذا طلب عدد من الدول ابرام اتفاقيات مع الكويت 

خالل انعقاد املؤمتر.


