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..وإلى دبي كأحد اخليارات املعتادة في موسم العطالت قضاء عطلة العيد في القاهرة يشهد إقباال كبيرا

شركات الطيران تتزاحم للفوز بـ »كعكة« العيد 
رغم تداعيات »األزمة« وإنفلونزا الخنازير

تزايد الطلب على احلجوزات 
خالل الفت����رة احلالية من العام 
مبناسبة عيد الفطر ورغبة العديد 
من الوافدين في قضاء إجازة العيد 
مع األهل دفع العديد من شركات 
الطيران العاملة في مطار الكويت 
الدولي الى تسيير رحالت إضافية 
على محطاتها الرئيسية مثل مصر 
للطيران وطيران الشرق األوسط 
)امليدل إيس����ت(، هذا فيما دفع 
ارتفاع الطلب ش����ركات طيران 
التي  العروض  إلغاء  الى  أخرى 
كانت تقدمها عادة في هذه الفترة 
من الس����نة أو ما يسمى مبوسم 
التش����غيل املنخفض لالستفادة 
بأكبر قدر ممكن من الطلب العالي 

وحتقيق األرباح.
وعلي الرغم من تداعيات االزمة 
التي  العاملية والتغيرات  املالية 
انفلونزا  طرأت من تفشي وباء 
اخلنازي����ر H1N1«« اال أن هناك 
ضغطا كبي����را على احلجوزات 
خالل العيد خاصة على الوجهات 
العربية مث����ل بيروت والقاهرة 

ودبي.
هذا وفي الوقت الذي شهدت 

العام  العم����رة هذا  فيه رحالت 
تراجعا كبيرا فان شركات الطيران 
ووكاالت السياحة والسفر تعول 
على مواسم االعياد التي تشهد 
حركة نشطة على معظم وجهات 

السفر.
املدي����ر االقليمي في  وق����ال 
مؤسس����ة اخلط����وط اجلوي����ة 
الكويتية بدر العميري ان وجهات 
الس����فر خالل أيام العيد تتركز 
على دب����ي والقاه����رة وبيروت 
وبعض الدول األوروبية مثل لندن 
وروما، موضحا ان »الكويتية« 
تسير حاليا 10 رحالت إلى مطار 

القاهرة.
وأوض����ح العميري أنه على 
الرغ����م من االزم����ة االقتصادية 
وانفلونزا اخلنازير إال أن مقاعد 
»الكويتية« محج����وزة بالكامل 
خ����الل أيام العيد إل����ى القاهرة 
وبيروت ودبي، مش����يرا الى أن 
الشركة سوف تزيد عدد الرحالت 
اذا كان هن����اك ضغ����ط من قبل 
القاهرة  الى وجهة  املس����افرين 

وبيروت.
وأضاف ان هناك توجها هذا 

تعويضا حلالة الركود التي ظلت 
مسيطرة طوال ش����هر رمضان 

وخالل شهور الصيف.
من جانبه، قال املدير اإلقليمي 
لطيران الشرق األوسط »امليدل 
ايس����ت« في الكويت س����يمون 
فاخوري ان جميع طائرات الشركة 

املتجهة من الكويت إلى بيروت 
مكتمل����ة متاما خالل أيام العيد، 
مشيرا الى أن هذه الفترة من العام 

تعتبر »فترة الذروة«.
وأوضح فاخوري أن »امليدل 
ايس����ت« أطلق����ت عروضها إلى 
بيروت ب����� 45 دينارا خالية من 

العام لزيادة ملموسة على الطلب 
الى وجهات مثل تركيا وتايلند 
ووجهات آسيوية أخرى بسبب 
العروض املطروحة املغرية الى 
تلك الدول، موضحا ان شركات 
الطيران ووكاالت السياحة والسفر 
تعول كثيرا على هذه الفترة وذلك 

الضرائب قد تصل الى 80 دينارا 
مع الضرائب وكذلك قضاء 3 من 
ليال الى 5 ليال ش����املة اإلقامة 
واإلفطار ابتداء م����ن 100 دينار 

الى 300.
وأشار الى أن الشركة تسير 
حاليا رحلتني الى بيروت خالل 

أيام العيد لتستمر حتى يوم 27 
اجلاري، موضحا ان الفترة املاضية 
حملت حتديات عديدة لشركات 
الطيران مع تراجع حركة السفر 
والنقل اجلوي متأثرة بتداعيات 
االزمة االقتصادية العاملية وتفشي 

انفلونزا اخلنازير.
من جانبه قال املدير االقليمي 
في ش����ركة مص����ر للطيران في 
الكويت فتح����ي عطية ان خالل 
فترة األعياد يتالشى الضغط على 
الى أن  احلجوزات، مرجعا ذلك 
فترة احلجوزات في هذه الفترة 
تكون صعبة ج����دا وفي العادة 
يلجأ املس����افر الى حجزها منذ 
فترة بعيدة، مستشهدا في ذلك 
بأن مقاعد الناقلة في عيد األضحى 

محجوزة بالكامل من اآلن.
وأوض����ح عطي����ة أن مصر 
للطيران تسير حاليا 3 رحالت 
يوميا الى مطار القاهرة الدولي 
نظرا للضغط الهائل على الناقلة، 
مشيرا الى أن الشركة ونظرا لهذا 
الضغط الكبير قررت ان تسير 
رحلة إضافية الى القاهرة بجانب 
ال� 3 رحالت أخرى يوم اخلميس 

من كل اسبوع.
من جه����ة أخرى ق����ال مدير 
عام سفريات مس����اعد الصالح 
كمال كبش����ة ان وجهات السفر 
السياحة  الى  الكويتية حتولت 
العربية البينية مثل دبي وبيروت 
والقاهرة، مرجعا ذلك الى تداعيات 
االزمة املالية العاملية وتفش����ي 

انفلونزا اخلنازير.
وأوض����ح أن بي����روت تعد 
الوجهة األولى للسفر خالل العيد 
اال أن هناك توجها بسيطا لدى 
املسافرين نحو تركيا وماليزيا 
خالل هذه الفترة أيضا، مشيرا 
الى أن الشركات حتاول في هذه 
الفترة تعويض خسائرها التي 
حدثت في فصول الصيف وشهر 

رمضان.
وع����ن نس����بة التأث����ر ف����ي 
احلجوزات خالل فصول الصيف 
ورمضان قال كبش����ة ان نسبة 
احلج����وزات ش����هدت انخفاضا 
العام  بنس����بة 40% مقارنة مع 
املاضي، متوقع����ا أن تزداد هذه 
النسبة خالل الش����هور القليلة 

املقبلة لتصل الى %60.

مقاعد شركات الطيران ممتلئة وبعضها سيتجه إلى تسيير رحالت إضافية إلى القاهرة وبيروت ودبي

حركة املطار تشهد إقباال خالل عطلة عيد الفطر

شعار االحتاد الدولي للنقل اجلوي »اياتا«

عدد السياح الكويتيني الزائرين للبنان وصل إلى 40 ألفا 

918 ألف شخص زاروا سورية يوليو املاضي 

بدر العميري سيمون فاخوري فتحي عطية

خسائر شركات الطيران بالشرق األوسط 
ستنخفض إلى 500 مليون دوالر

2.7 مليار دوالر عائدات سورية السياحية 
في الـ 7 شهور األولى من السنة الحالية

ذكر االحتاد الدولي للنقل 
اجلوي »إياتا« أن »خس���ائر 
ش���ركات الطيران في الشرق 
األوسط س���تنخفض من 1.5 
ملي���ار دوالر إل���ى نحو 500 
مليون دوالر فق���ط«، عازيا 
ذلك إلى »اس���تحواذ شركات 
طيران في املنطقة على حصة 
متزايدة من س���وق الرحالت 
طويلة املدى، واستفادتها من 
وج���ود مراكز ربط جوي في 
ش���بكة محطاتها اجلوية في 

عواصم عاملية«.

خسائر الشركات

الدولي«  وكشف »االحتاد 
في تقرير أن »خسائر شركات 
الطيران العاملية، نتيجة لألزمة 
االقتصادية، بلغت نحو 27.8 
ملي���ار دوالر خ���الل العامني 
املاض���ي واجل���اري، وهو ما 
التي  يفوق قليال اخلس���ائر 
الطيران  تكبدته���ا ش���ركات 
في العامني 2001 و2002، في 
أعق���اب الهجمات على برجي 
مركز التجارة العاملي في مدينة 

نيويورك األميركية، التي كبدت 
شركات الطيران خسائر تقدر 

بنحو 24.3 مليار دوالر«.
وذكر التقرير أن »إيرادات 
شركات الطيران ستهبط إلى 
نحو 455 مليار دوالر، متراجعة 
مبقدار 80 مليار دوالر بنسبة 
15% عن إيرادات العام املاضي«، 
مشيرا إلى أن »التراجع يعود 
البترول  ارتفاع أس���عار  إلى 

وضعف العائدات«.

األزمة الحالية

وقال املدير العام ل� »إياتا«، 
جيوفاني بيس���يغانيني، إن 
»األزم���ة احلالي���ة التي متر 
بها ش���ركات الطيران ليست 
عابرة، وس���تحتاج الشركات 
إلى سنوات عدة للتغلب على 
إيراداتها  اثر اختفاء 15% من 
دفعة واح���دة«، موضحا أن 
»خفض التكالي���ف، واإلدارة 
الواعي���ة لطاقة األس���اطيل 
اجلوية املتاحة، واحلفاظ على 
السيولة مفاتيح رئيسة للنجاة 

من األزمة«.

الس���ياحة  أعلن���ت وزارة 
الس���ورية ان عائدات السياحة 
السورية خالل الشهور السبعة 
األولى من السنة احلالية بلغت 

2.7 مليار دوالر.
السياق قال وزير  وفي هذا 
السياحة السوري سعداهلل آغا 
القلعة ان املوسم السياحي جيد 
هذه الس���نة، وأن عدد السياح 
الذين زاروا سورية في يوليو 
ألف  املاض���ي، بلغ نح���و 918 
شخص، بزيادة 23% عن الشهر 
ذاته من السنة املاضية، الفتا إلى 
ان السياحة اخلليجية ارتفعت 
بنسبة 43% واألوروبية %30. 

وأك���د على جن���اح وزارته 
ف���ي إع���ادة هيكلة األس���واق 
الس���ياحية، »ليك���ون القدوم 
الس���ياحي األوروبي على مدار 
الزيادة  أن  الس���نة«، موضحا 
خالل الفترة املذكورة بلغت 12 
% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة 
املاضية. وعزا الزيادة في عدد 
السياح إلى سياسة الترويج التي 
نفذتها الوزارة في أوروبا خالل 
العام املاض���ي والنصف األول 

من السنة، مما انعكس إيجابا 
على حركة القدوم، إضافة إلى 
التلفزيونية املوجهة  احلمالت 

إلى السياح العرب.
وأضاف القلعة: »يقدم املنتج 
السياحي السوري سياحة ثقافية 
ودينية مناسبة لألوروبيني، وكان 
تأثر هذه األنواع من السياحة 
باألزمة االقتصادية العاملية أقل 
من أنواع السياحة األخرى، وهي 
منت عل���ى رغم األزم���ة، كون 
السياحة األوروبية انحسرت عن 
الدول البعيدة، وفضل السياح 
الدول  إلى  األوروبيون املجيء 

القريبة، ومنها سورية«.
العربية  السياحة  وبني »ان 
توجهت أيضا إلى سورية نتيجة 
األزمة االقتصادية، كون سورية 
متصلة باخلليج العربي والقدوم 
إليها يكون عادة بالس���يارات 
وفي ش���كل عائلي، وأسعارها 
منافسة وطقسها جميل، إضافة 
إلى وجود مناطق خضراء، كما 
في الزبداني وبلودان وكس���ب 
وصلنفة، وه���ي مناطق جذب 

للسياحة اخلليجية«.

السياحة الخليجية ارتفعت بنسبة 43% واألوروبية 30%27.8 مليار دوالر خسائر الشركات العالمية خالل عامين

توقعات بتجاوز عدد السياح العرب واألجانب 
الزائرين للبنان مليوني زائر حتى نهاية العام

أعلنت وزارة السياحة اللبنانية ان عدد السياح العرب واألجانب 
الذين قدموا الى لبنان لتمضية إجازاتهم حتى اآلن جتاوز املليون 
ونصف املليون سائح، مؤكدة ان السياح الكويتيني ساهموا إسهاما 

كبيرا في انعاش احلركة االقتصادية والسياحية في لبنان.
وذك����رت الوزارة في بيان صحاف����ي ان الكويتيني في طليعة 
السياح الذين يساهمون في انعاش االقتصاد اللبناني وذلك على 
خلفية احلجوزات التي ينتظرها لبنان قبل أعياد الفطر وامليالد 

املجيد ورأس السنة.
وأش����ارت الوزارة الى ان عدد الس����ياح واملغتربني اللبنانيني 
الوافدي����ن الى لبن����ان حتى اآلن جتاوز مليون����ا ونصف مليون 
ش����خص مع توقعات بأ  يصل هذا الع����دد الى مليوني زائر حتى 
نهاية العام، الفتة الى ان هناك أعدادا كبيرة من الس����ياح ستأتي 
الى لبن����ان لتمضية عيد الفطر وحلضور األلعاب الفرنكوفونية 
التي يس����تضيفها لبنان ابتداء من 27 اجل����اري، وحثت الوزارة 
رجال األعمال الكويتيني على االس����تثمار في القطاع الس����ياحي 

واخلدماتي اللبناني.
ووصفت الوزارة املوس����م السياحي في لبنان لهذا العام بأنه 
»موسم سياحي رائع«، مش����يرة الى ان لبنان والكويت قد وقعا 
على اتفاقية التبادل والترويج السياحي خالل مشاركته مع الوفد 
املرافق للرئيس اللبناني ميش����ال سليمان في القمة االقتصادية 

العربية التي انعقدت في شهر يناير املاضي.
وبينت ان تل���ك االتفاقية مت ترجمتها على ارض الواقع من 
خالل التبادل والترويج السياحي بني البلدين ومن خالل تنظيم 
املعارض اللبنانية في الكويت والنشاطات الكويتية في لبنان 
وشركات السفر املتبادلة، هذا وقد جتاوز عدد السياح الكويتيني 
الذي���ن قدموا ال���ى لبنان منذ مطلع الع���ام احلالي وحتى اآلن 
ال���� 40 ألفا معظمهم يتواجدون ف���ي مدينة بحمدون واملنطقة 
احمليطة بها وقد انتعشت تلك املناطق بفضل زياراتهم الدائمة 
لتل���ك املناطق في اجلبل فيما يحب���ذ آخرون متضية إجازاتهم 

في مدينة بيروت. 

السياح الكويتيون ساهموا إسهامًا كبيرًا في إنعاش الحركة االقتصادية والسياحية 

»القطرية« تطرح عرضًا إلى باريس وجنيڤ من مطار دبي بـ 86 دينارًا
قالت مصادر مطلع���ة في وكاالت 
الس���ياحة والس���فر أن اخلطوط 
اجلوية القطرية قدمت أحدث عروضها 
الى اوروبا وأميركا انطالقا من مطار 
دبي الدول���ي، حيث أوضحت املصادر 
أن عرض الغزالن األرجوانية بدأ من 
منتصف الشهر اجلاري ويستمر حتى 

30 نوفمبر املقبل.
وأوضحت املصادر أن عرض الناقلة 
الى فرانكفورت وجنيڤ وباريس بسعر 
قري���ب من بعضهم يبدأ ب 86 دينارا، 
فيما عرضت مقاعد طائراتها املتوجهة 
ال���ى العاصمة البريطانية لندن ب� 70 

دينارا. 


