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مؤسسة قرطاج األميرة الفينيقية عليسة

أثار قرطاج حتكي قصص الطبيعة اخلالدة واملاضي املجيد وفي االطار منظر لضواحي تونس من فوق هضبة بيرصة ويبدو الزميل عمر راشد

القهوة العالياالسياح يتوافدون في ازقة سيدي بوسعيد امليناء الترفيهي في منطقة سيدي بوسعيد

لالهتمام بترويج سياحة اليخوت لديها، وبجانب االهتمام بسياحة 
اليخوت، هناك اهتمام مستمر بتطوير املراكز العالجية مبياه البحر 
واملياه املعدنية بشكل مستمر، حيث متتلك تونس ما يقارب 7 مراكز 
عالجية مبياه البحر مزودة بأحدث ما توصلت إليه تلك املراكز على 

مستوى العالم.
السياحة البيئية

وتخطو تونس خطوات متقدمة في االهتمام بتدش���ن سلس���لة 
فنادق بيئية في إطار اهتمامها بالسياحة البيئية، حيث من املتوقع 
افتتاح أكبر فنادق منطقة ياسمن احلمامات في القطاع البيئي والذي 
م���ن املتوقع افتتاحه في نهاية مارس من العام املقبل بتكلفة بلغت 

98 مليون دينار تونسي.
ورغم أن حجم االستثمارات الكويتية في القطاع السياحي التونسي 
لم يتعد 245 مليون دينار تونسي )الدينار الكويتي = 4.2 دنانير 
تونسية( في الفترة من 1970 – 2008، إال أن وزارة السياحة وممثلية 
السياحة في إمارة دبي تسعى لزيادة هذا احلجم خالل املرحلة املقبلة 
من خالل إلقاء الضوء على السياحة وترسيخ معالم السياحة لدى 
املواطن اخلليجي واملس���تثمر في آن واحد، مع العمل على توضيح 
احلوافز االستثمارية املمنوحة للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية 
جاذبة أمام السياح والتي حترص وزارة السياحة على منحها بشكل 

مستمر.
»قرطاج«..التاريخ كما ترويه اآلثار

 لف���ظ »قرطاج« مليء بالتاريخ، فح���ن قامت األميرة الفينيقية 
عليس���ة بتأس���يس املدينة لتصبح ندا لإلغريق لم تكن تعلم أنها 
ستكون احدى العالمات التاريخية ليس في تونس وحسب بل في 
منطقة دول ش���مال أفريقيا وأحد املعالم اخلالدة في التاريخ، حيث 
تعد املراف���ئ البونية عالمة على العظمة البحرية لهذه املدينة التي 

مت تدميرها حرقا عند غزوها من قبل الرومان.

وخالل الزيارة التي نظمتها سفارة اجلمهورية التونسية في الكويت 
بالتعاون مع املمثلية السياحية في دبي واخلطوط اجلوية التونسية 
والتي امتدت خالل الفترة من 20 نوفمبر وملدة أسبوع ملسنا بأنفسنا 
ما سمعنا عنه كثيرا، وجاءت معبرة إلى حد كبير عن وضع القطاع 

السياحي الذي يعد أحد أهم املوارد السياحية في تونس.
وتسعى وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة 
وممثلية السياحة في منطقة اخلليج في إمارة دبي وبالتعاون مع 
اخلطوط اجلوية التونسية لتسويق منتجاتها السياحية املتميزة 
في منطقة الش���رق األوسط والتي ش���هدت طفرة منو بلغت %25 
خالل 2008 في عدد السياح، والتي من املتوقع زيادتها خالل العام 

احلالي.
وبلغة األرقام، ووفقا إلحصائيات 2008، أوضح ممثل السياحة 
ف���ي منطقة اخلليج محمود دردومي ان عدد الفنادق في تونس بلغ 
850 فندقا موزعة على 245 ألف سرير بعدد 32 مليون ليلة سياحية 
وعدد 7.5 مليون س���ائح منهم 1.5 مليون س���ائح ليبي و1.5 مليون 
سائح فرنسي و950 ألف س���ائح جزائري، ويأتي في املركز الرابع 
السياحة األملانية، والسياحة اإلجنليزية في املرتبة اخلامسة، فيما 

تأتي السياحة اإلجنليزية في املرتبة السادسة.
وتس���عى وزارة الس���ياحة ممثلة في الديوان الوطني التونسي 
للسياحة لالهتمام بترويج املنتجات السياحية أمام السياح العرب 
خاصة منطقة اخلليج التي حققت منوا بلغ 25% في عدد الس���ياح 
في 2008 بعدد يتراوح بن 30 و40 ألف سائح تقريبا وهو عدد أقل 
بكثير من الطموح الذي تس���عى وزارة السياحة إلى تنشيطه ومن 
املتوقع أن يحقق عدد الس���ياح زيادة خالل عام 2009 توازي ما مت 

حتقيقه في 2008.
أكبر ميناء ترفيهي في أفريقيا

وبجانب الطبيعة اخلالبة التي متتد من أقصى الشمال إلى أقصى 
اجلنوب، فإن تونس متتلك أكبر ميناء ترفيهي في أفريقيا في منطقة 
ياس���من احلمامات والذي يتس���ع ل� 720 يختا، في إشارة واضحة 

تونس ـ عمر راشد 
تونس اخلضراء وحكايات »عزيزة ويونس« في امللحمة الشعبية لـ»أبوزيد الهاللي« وتاريخ الفتوحات اإلسالمية على يد القائد اإلسالمي »عقبة بن نافع« وبناء مسجد القيروان 
وقصص النضال البطولي ضد االستعمار الفرنسي وأشعار »أبو القاسم الشابي« ثوابت ترسخت في عقول الشعوب العربية واإلسالمية، وجعلت رؤية تلك الدولة مقصدا على رأس 

أولويات السياح العرب من مختلف الفئات العمرية، وكانت جسرا ثقافيا للتواصل بينها وبني تلك الدول. 
وتونس اليوم تقف شـامخة على هذا اإلرث احلضاري تستمد منه قوتها وتسعى في الوقت نفسه لبناء حاضرها ومستقبلها حتت رئاسة زين العابدين بن علي الذي استطاع 
من خالل خطط علمية مدروسـة حتقيق أهداف تنموية مرتفعة صنفت األعلى على املسـتوى العربي واألفريقي في تقارير منظمـة األمم املتحدة املتعددة، خاصة ما يتعلق 
مبقياس مؤشر التنمية البشرية، وخاصة في قطاع التعليم ونوعية احلياة وزيادة متوسط دخل الفرد. ولقد أبدع أبوعبيد البكري وأوجز حني قال »ولو دخل الداخل قرطاج أيام 
عمره وتدبر فيها لرأى فيها كل يوم مستأنف أعجوبة لم يرها في السالف«. وقد استطاعت تونس القفز وبقوة على تداعيات األزمة املالية العاملية من خالل حتقيق معدل منو 
بلغ 3% في 2009 وتستهدف حتقيق 4% في 2010 وذلك وفق ما أعلنه رئيس وزراء تونس خالل األيام املاضية لدى تقدميه خطة عمل احلكومة في 2010 وفي إطار سعي 
احلكومة الدؤوب للخروج من تداعيات األزمة املالية العاملية والسـعي لتحقيق تنمية مسـتدامة والتي من خاللها يتم توفير فرص عمل مناسبة وزيادة القدرات االستثمارية 
واالقتصادية.  وتعد السياحة أحد القطاعات الرئيسية الواعدة في تونس والتي تساهم بشكل رئيسي في الناجت احمللي اإلجمالي، فوفق ما ذكره وزير السياحة التونسي خليل 
العجيمي، فإن عائدات صناعة السـياحة ارتفعت منذ بداية العام احلالي وحتى 30 نوفمبر بنسـبة 2% مقارنة بنفس الفترة من 2008 لتصل الى 3.21 مليارات دينار تونسي 
ما يعادل 2.5 مليار دوالر، وذلك على الرغم من تداعيات األزمة املالية العاملية. وأضاف العجيمي: ووفقا ملا نشـرته وكاالت األنباء العاملية األحد املاضي فإن السـياحة هي 
املصدر االول للعملة األجنبية وثاني قطاع مستقطب لليد العاملة بعد الزراعة. وذكر أن عائدات السياحة في العام املاضي بلغت 3.3 مليارات دينار واستقبلت 7 ماليني سائح 
ألول مرة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 10 ماليني نسمة. واضاف أن املؤشرات املسجلة تبقى أفضل بكثير من توقعات املنظمة العاملية للسياحة، مشيرا الى اهمية 
التوافد السـياحي من البلدان املغاربية الذي تطور 7.8% خالل هذه الفترة، وقد بلغ عدد الوافدين الى تونس خالل الـ 11 شـهرا من هذا العام 6.4 ماليني سائح أي بتراجع 
بنسبة 2.6% مقارنة بالعام املاضي. ومن املتوقع أن حتقق السياحة نفس نتائج العام املاضي في ظل االزمة العاملية احلالية. وعند احلديث عن السياحة في تونس، فالبد أنك 
حينها ستؤمن باملثل القائل ان الفرق بني السمع واملشاهدة هو فرق بني السماء واألرض، وتلك هي تونس اليوم التي جمعت بني أصالة وعبق املاضي املزدهر وحداثة احلاضر 

املتألق وتطلعات املستقبل املزدهر وفق خطط ورؤى حكومية تهدف لتعزيز وضع املواطن والنهوض باألداء االقتصادي ويعد القطاع السياحي أحد أهم تلك املعالم.

تـونـس
كمـا شـاهدتها »األنباء«

850 فندقًا بعدد 32 مليون ليلة سياحية 
تستقطب 7.5 مليون سائح سنويا

2009 في  بتحقيقه  وتوقعات   2008 في  الخليجيين  السياح  نمو  معدل   %25
العائدات السياحية ارتفعت بنسبة 2% بالغة 2.5 مليار دوالر العام الحالي رغم األزمة
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