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14
14 مدينة على قائمة العروض في »عطالت الكويتية«

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في 
قسم العطالت الذراع السياحي للخطوط 
اجلوية الكويتية انها قدمت عرضا سعريا 
على 14 مدينة مختلفة في منطقة اخلليج 
والشرق األوسط شاملة لتذاكر السفر 

واإلقامة في فندق 5 جنوم.
وبدأت أسعار »العطالت« من 60 دينارا 

خالية م���ن الضرائب على محطتها في 
إمارة دبي وصوال الى 177 دينارا لعرضها 
في مدينة مسقط، وشمل العرض أيضا 
كال من أبوظبي وجدة والدوحة واملنامة 
وعمان ودمش���ق وبيروت، إضافة الى 
القاهرة واالس���كندرية وشرم الشيخ 
واألقصر في جمهورية مصر العربية.

انهيار شركة »فالي« اوقف الرحالت االسكوتلندية ارتفاع ملحوظ في عدد املسافرين مبطار الكويت

مبيعات مكاتب السياحة والسفر تأثرت بعوامل عدة في 2009

عبداللطيف الفهد

الفهد لـ »األنباء«: اتحاد مكاتب السياحة والسفر و دول العالم الثالث
وشركات الطيران ضحايا شركات األدوية و»إنفلونزا الخنازير«

ما أبرز أهداف االحتاد؟ 
أهداف االحتاد تتجلى في العمل على رفع 
مستوى خدمات السفر والسياحة في الكويت 
وتطويرها مبا يعود بالنفع على األعضاء ما 
أمكن، واتخاذ اخلطوات الالزمة مع السلطات 
واإلدارات املختصة في ذلك من أجل املصلحة 
العامة ومصلحة األعضاء، وتقدمي املشورة 
واملس���اعدة الالزمتني لألعضاء كلما طلبت 
من األطراف ذوي املصلح���ة، واقامة مركز 
متخص���ص لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية 
العاملة مبكاتب السفر مهمته تأهيل موظفي 
مكاتب السفر والسياحة وتكثيف خبراتهم 
ف���ي مجال عملهم من خ���الل إعداد وتنظيم 
دورات تدريبية وكذلك التعاون مع الطيران 
املدني أو اجلهات املسؤولة بالكويت باإلضافة 
إل���ى وجود معهد فن���ي متخصص لتدريب 
موظفي مكاتب السفر والسياحة بدعم كبير 
مقدم لألعضاء الفاعلني والداعمني لالحتاد. 
والسعي لدى السلطات احلكومية املختصة 
الستصدار قانون خاص ينظم كيفية وشروط 
افتتاح وكالة أو مؤسس���ة أو مكاتب للسفر 

والسياحة. 
كم ع��دد املكاتب في س��وق الس��فر؟ وما 
املعوقات التي تواجه س��وق السفر والسياحة 

الكويتية؟

عدد املكاتب حسب آخر إحصائية هو 268 
مكتب سفر وهو عدد جيد خلدمة املسافرين. 
وفي احلقيقة ولألسف هناك معوقات كبيرة 
تواجه سوق السفر والسياحة الكويتية ومن 
اهمها وجود مكاتب متارس مهنة بيع تذاكر 
السفر للمسافرين وهي غير مرخصة والتي 
كان لها دور كبير في حتقيق خسائر كبيرة 
ملكاتب السفر وهي محط أنظار اجلهات والتي 
نطالب بش���كل جاد بضرورة تشكيل جلان 
تفتيش لرصد املكاتب املخالفة حيث برز دور 
االحتاد مبالحقتها وتقدمي شكاوى متعددة 
لإلدارة العامة للطيران املدني وكذلك وزارة 
التجارة والصناعة قس���م الشكاوى ونحن 
نطالب بوقف الترخيص لتلك املكاتب وحتسني 
وضعها مع أخذ الترخيص الالزم لبيع التذاكر 
إن أرادت ذلك،كذلك متديد ترخيص املكاتب 
ل� 3 س���نوات بدال من سنة واحدة، منافسة 
ش���ركات الطيران ودخولها على الشركات 
ومنحها تسهيالت كبيرة جدا ال متنحها حتى 
مكاتب الس���فر ويجب منع منافسة شركات 
الطيران ملكاتب السفر وهذا دور منظمة النقل 
اجلوي وكذلك اإلدارة العامة للطيران املدني 
التجارة والصناعة، وكذلك نطالب  ووزارة 
فورا بإغالق فروع جميع ش���ركات الطيران 
الرئيسي،  في احملافظات واالكتفاء باملكتب 

ووقف العروض الوهمية من قبل ش���ركات 
الطيران والتي تقوم بشكل واضح بلفت نظر 
املس���افرين املساكني والذين يقعون فريسة 
تلك العروض ونطالب بعرض تلك العروض 
بداية على احتاد مكاتب السفر العتمادها قبل 

نشرها جلمهور املسافرين.

مكاتب السفر

ه��ل تأث��رت مكات��ب الس��فر باألزمت��ن 
املتالحقت��ن لألزم��ة املالي��ة وأزم��ة انفلونزا 
اخلنازير؟ وما دور احتاد مكاتب السفر لتخطي 

تلك العقبات ان وجدت؟
لألسف األزمة املالية والتي تبعتها بفترة 
بسيطة أزمة انفلونزا اخلنازير والتي أدت 
إلى إضعاف سوق السفر والعزوف الكبير 
عنه جراء احلملة اإلعالمية الشرسة وغير 
املدروسة حقيقة أدت بأقل تقدير إلى انحسار 

باملبيعات من )30 الى 40%( لدى مكاتب السفر 
وهي النسبة التقريبية نفسها على شركات 
الطيران التي زادت حدة خسائرها بشكل كبير 
تتجاوز ال� 10 مليارات دوالر للعام 2009 ومن 
املتوقع وصولها إلى أكثر من ذلك الرقم بكثير، 
هذا باإلضافة إلى وجود عروض مغرية جدا 
في الوقت الراهن لتشجيع السفر وللخروج 
من هذه الكبوة واآلن ب���ات واضحا أن هذا 
املرض عبارة عن زوبعة بفنجان وأن الهدف 
منه اقتصادي بحت لتسويق الطعم اجلديد 
والذي رفض تناوله معظم دول العالم آلثاره 
السلبية وهو عبارة عن سلسلة متالحقة من 
األمراض التي سبقته )انفلونزا الطيور واآلن 
اخليول واخلنازير ومرض سارس ومرض 
جنون البقر وغيرها( وكلها، بفضل اهلل عز 
وجل، اثبت فشلها وهلل احلمد ولكن إلى متى 
تبقى دول العالم الثالث ضحية تلك املمارسات 

اخلاطئة من وسائل اإلعالم.

الدعم المعنوي

مما الش��ك فيه انه للنهوض احلقيقي بدور 
االحت��ادات البد من وجود دعم مادي ومعنوي 
يكون ملموسا، هل تقوم وزارات الدولة بتقدمي 

دعم حقيقي لالحتاد أم ال؟
لألس���ف الدعم املالي مفق���ود وال يوجد 
أي نوع من أنواع الدعم لالحتاد وال بش���كل 
من األش���كال وهذا، ان ص���ح التعبير، يعد 
كارثة ووصمة عار على جبني وزارات الدولة 

املختصة بهذا األمر. 
اما فيما يخص امل���وارد املالية فيقتصر 
فقط على االشتراكات السنوية ملكاتب السفر 
والدورات التدريبية والدعم املباشر من أعضاء 
مجلس اإلدارة والذين تكب���دوا هذا العبء 
باإلضافة إلى أن االشتراك السنوي في االحتاد 
اختياري وغير إلزام���ي ويعد محدودا جدا 
وغير كاف فكيف نطالب مكاتب السفر بدعم 
مس���تمر لالحتاد في الوقت التي تواجه هي 
صعوبة في الوفاء بالتزاماتها ونحن حقيقة 
نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد دعم االحتاد حيث ان دوره كبير 
يصع���ب حقيقة إغفاله أو جتاهله وبالتالي 
ال ميك���ن أن تتقدم الكوي���ت دون دعم تلك 
االحتادات املتخصصة ومن بينها احتاد مكاتب 
السفر فكيف الحتاد أسس مبرسوم أميري 
أن يكون على كاهله مديونيات تقارب ال� 100 
ألف دينار؟ هل هذه كارثة أم ال؟ فكيف ينجز 
وكيف يعطي وكيف يقدم الدعم للوطن إن 

لم يستطع أن يصلح من شأنه. 
ف��ي حال��ة وجود دع��م جيد لالحت��اد هل 
سينعكس ذلك على املشاريع املستقبلية لالحتاد 

وما أبرز تلك املشاريع التي ميكن حتقيقها؟ 
بداية سينعكس ايجابا على الباحثني عن 
فرص عمل حيث سينش���ط دور االحتاد في 
إيجاد أفضل ف���رص العمل وإيفاد املوظفني 
حلضور املؤمترات السياحية باإلضافة إلى 
زيادة الوعي الكبي���ر والدعم للباحثني عن 
العمل بالتعاون مع اجلهات الرسمية خاصة 

برنامج هيكلة القوى. 
وتأس���يس مركز تدريب وتأهيل كوادر 
على جميع املستويات والتي تهتم بالسياحة 
والسفر ويكون معتمدا من قبل جميع اجلهات 
الرس���مية مبا فيه���ا اإلدارة العامة للتعليم 
التطبيق���ي ومنظم���ة النق���ل اجلوي.كذلك 
سينعكس في العمل على ايجاد مقر رسمي 
يليق بسمعة الكويت حيث يستقبل االحتاد 
وزراء دول س���ياحية وكذلك سفراء ومثلو 
الدول العربية واألجنبية وأن هذا املقر حقيقة 
ال يليق بشكل من األشكال بسمعة الكويت 
لولؤة اخلليج كما كانت سابقا ونود أن تكون 

وترجع لسابق عهدها.

جهود تنشيط السياحة

م��ا رأيك ف��ي اجله��ود املبذولة لتنش��يط 
الس��ياحة الداخلي��ة وهل هذه اجله��ود كافية 
جلع��ل الكويت محطة س��ياحية حقيقة عائلية 

بالدرجة األولى؟ 
بداية نقول ان الكويت مهما بذلت من جهود 
ومهما قدمت من تضحيات ومهما عملت لم 
ولن تكون وجهة سياحية حقيقية ناجحة 
بل على العكس الكوي���ت ترجع إلى الوراء 
بوتيرة متس���ارعة ونؤكد مبا ال يدع مجاال 
للشك أن الكويت بتوحيد جهود جميع اإلدارات 
مبختلف األصعدة وبوجود تنسيق مع اجلهات 
املختصة ستتمكن من جعل الكويت وجهة 
حقيقة عائلية تنافس فيها الدول التي سبقتها 
فكيف تكون الكويت وجهة سياحية وكل من 
فيها يغرد بعيدا عن سرب الطيور هذا محال 
وإن أرادت الكويت أن تكون وجهة فأوال يجب 
أن تصحح األخطاء السابقة وتسعى لتوحيد 
اجلهود وجتمع شمل اجلهات الرسمية وأن 
تستفيد من االحتادات املتخصصة وهي احتاد 
مكاتب السفر والسياحة الكويتية مبا ميلكه 
من طاقم كبير وعدد من املكاتب التي تتطلع 
لتنويع مواردها وكذلك احتاد مالك الفنادق 
وتفعيل دور دائرة السياحة وكذلك التعاون 
والتنسيق املستمر مع اإلدارة العامة للطيران 

املدني واجلهات الرسمية األخرى.

ناشد رئيس الوزراء التدخل لدعم االتحاد.. والديون المتراكمة وصلت إلى 100 ألف دينار

»الطيران المدني«: 23% الزيادة في حركة الركاب
عبر مطار الكويت الدولي نوفمبر الماضي

قال البيان الشهري الصادر 
عن اإلدارة العامة للطيران املدني 
ان احلركة في مط����ار الكويت 
ازدهارها رغم  الدولي واصلت 
األجواء السلبية في اقتصادات 
العال����م، حيث ش����هدت زيادة 
في حركة ال����ركاب والطائرات 
التجارية والشحن اجلوي خالل 
شهر نوفمبر 2009، وبلغت نسبة 
الزيادة في حركة الركاب %23 
وحركة الطائرات التجارية %38 

عن حركة املغادرين فقد بلغت 
351.509 ركاب خالل شهر نوفمبر 
املاضي مقابل 271.239 راكبا خالل 
نفس الشهر من العام 2008 أي 

بزيادة قدرها %30.
اما عن اجمالي حركة الطائرات 
التي مت تشغيلها من وإلى مطار 
الكوي����ت الدولي خالل ش����هر 
نوفمبر 2009 فقد زادت نسبة 
16% بواقع 8532 رحلة مقارنة 
مع 7326 رحلة في شهر نوفمبر 

وحركة الشحن اجلوي %11.
وق����د بل����غ اجمال����ي عدد 
املسافرين خالل شهر نوفمبر 
هذا العام 671.458 راكبا مقابل 
547.817 راكبا خالل شهر نوفمبر 
2008، بزيادة قدرها 23% علما أن 
الزيادة في حركة الركاب القادمني 
بلغت نسبتها 16% بواقع 319.949 
راكبا خالل الشهر املذكور مقارنة 
بشهر نوفمبر 2008 حيث كان 
عدد القادمني 276.578 راكبا، اما 

2008، علم����ا أن عدد الرحالت 
التجارية التي مت تشغيلها في 
شهر نوفمبر 2009، قد زاد بنسبة 
38% حيث بل����غ عدد الرحالت 
القادمة واملغادرة 6966 رحلة 
مقارنة مع 5037 رحلة في شهر 
نوفمبر 2008 في حني انخفضت 
التجارية  الرحالت غير  حركة 
بنسبة -32% حيث بلغت 1566 
رحلة مقارن����ة مع 2289 خالل 

نوفمبر 2008.

وقد ش���هد هذا الشهر قيام 
الوطنية  اخلط���وط اجلوي���ة 
بتدشني تشغيلها الى جدة بواقع 
أربع رحالت اسبوعيا، باإلضافة 
الى قيامها بتشغيل عدة رحالت 
ملوسم احلج، كما قامت بزيادة 
رحالتها الى القاهرة والبحرين 
ودبي، اما بالنس���بة للخطوط 
اجلوية العربية السعودية فقد 
قامت بتش���غيل ع���دة رحالت 
إضافية ملوسم احلج من وإلى 
جدة واملدينة، كما قامت امللكية 
األردنية بزيادة رحالتها بواقع 
رحلتني اسبوعيا من وإلى عمان 
ليصل تشغيلها الى تسع رحالت 
اما طيران اجلزيرة  اسبوعيا، 
فقد قام بتشغيل مجموعة من 
الرحالت اإلضافية الستيعاب 
الطلب املتزايد خالل عطلتي يوم 
عرفة وعيد األضحى، خصوصا 
الش���يخ  الى بيروت وش���رم 
ومشهد، وبالنس���بة للطيران 
التونسي فقد زاد حجم تشغيله 
في املوسم الشتوي من رحلة 
الى رحلتني اسبوعيا من وإلى 
تونس عن طريق دبي، كما قام 
طيران ماهان اإليراني بتشغيل 
العديد من الرحالت اإلضافية من 

وإلى مشهد خالل العطلة.
اما على صعيد حركة الشحن 
اجلوي في مطار الكويت الدولي 
فقد شهدت زيادة كبيرة حيث 
كان اجمالي احلركة في ش���هر 
نوفمبر ه���ذا العام 17.208.011 
كغ بزيادة نسبتها 11% مقارنة 
بش���هر نوفمب���ر 2008، حيث 
كان اجمال���ي حركة الش���حن 
15.561.340 ك���غ، وقد وصلت 
حركة الشحن الوارد في نوفمبر 
2009 الى 11.541.959 كغ بزيادة 
قدرها 1% مقارنة بشهر نوفمبر 
2008، حيث كان حجم الشحن 
ال���وارد 11.441.777 كغ، بينما 
بلغت حركة الش���حن الصادر 
5.693.052 كغ بزيادة نسبتها 
38% مقارنة بشهر نوفمبر 2008 
حيث كان حجم الشحن الصادر 

4.119.563 كغ.

شهد تدشين »الوطنية« لرحالتها إلى جدة و»الجزيرة« تسّير رحالت إضافية

انهيار شركة طيران إسكوتلندية يعطل 
آالف المسافرين بعد فشل إعادة جدولتها

»القطرية« إلى أوروبا ابتداًء من 70 دينارًا

لندن � رويترز: تقطعت السبل بنحو 4500 
راكب أم����س األول بعد توقف رحالت ش����ركة 
الطيران االسكوتلندية فالي جلوبسبان، وكانت 
جلوبسبان املالكة لشركة الطيران وضعت حتت 
احلراسة الليلة قبل املاضية بعد تعرضها ألزمة 

سيولة.
وألغيت كل رحالت شركة فالي جلوبسبان 

ومقرها أدنبرة ولن تتم إعادة جدولتها.
ومعظم الركاب الذي����ن ألغيت رحالتهم في 

اسبانيا والبرتغال وقبرص ومصر.
ويتمتع نحو ألف ممن حجزوا رحالت لقضاء 
العطالت مع فالي جلوبس����بان بتأمني برنامج 

تراخيص منظمي الرحالت اجلوية البريطاني، 
لكن 3500 آخرين حجزوا الرحالت بشكل مباشر 
سيتعني عليهم حتمل نفقات عودتهم على شركات 

أخرى.
ويواجه نحو 800 من العاملني في الش����ركة 

خطر فقد وظائفهم.
وقال بروس كارترايت من برايس ووترهاوس 
كوبرز احلارس القضائي جللوبسبان حتدثنا مع 
كل العاملني ولألسف من الواضح بشكل قاطع أن 
الشركة توقفت عن العمل وهو ما يعني عمليات 
استغناء حتمية عن موظفني، وأضاف انه يحاول 

حتديد حجم األموال املتوافرة في الشركة.

كشفت مصادر في وكاالت السياحة والسفر عن 
عرض سعري جديد للناقلة الوطنية لقطر تضمنت 
العديد من الواجهات اخلليجية والعربية والعاملية 

على الدرجة السياحية ودرجة رجال االعمال.
وبينت املصادر ان ع���رض اخلطوط اجلوية 

القطرية بدأ على الدوحة ب� 28 دينارا وبانك���وك 
ب� 60 دين���ارا والدار البيضاء ب���� 100 دينار، اما 
باريس وفرانكفورت ولندن فقدمتها الناقلة بسعر 
موحد ابتداء من 70 دينارا وجميع االسعار خالية 

من الضرائب.

تقّطع سبل نحو 4500 راكب

طرحت الدار البيضاء بـ 100 دينار

إعداد: فواز كرامي

االتحاد طالب بوقف العروض الوهمية من ِقبل شركات الطيران والتي تقوم بشكل واضح بلفت نظر المسافرين المساكين والذين يقعون فريسة
احتاد مكاتب السياحة والسفر هو اجلهة املمثلة الحتادات السفر العاملة في الكويت ويبذل جهودا جبارة 
ممثلة برئيس االحتاد وأعضائه لرفع مسـتوى خدمات السفر والسياحة في الكويت لتتناسب مع هذا القطاع 
الضخم الذي يتم انقاق املليارات عليه سـنويا السيما ان الشـعب الكويتي من أكثر الشعوب احملبة للسفر 

والسياحة في العالم مما يتطلب تقدمي خدمات متميزة.
فاالحتاد الذي تأسـس في الكويت بتاريخ 10 يوليو 1971 مبقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 حتت 
رقم )20( بتاريخ 1971/07/25 وقد نشر باجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« بتاريخ 1971/08/01 يواصل 
جهوده لتطوير السياحة ورفع مستواها لتلبي اخلدمات ومتطلبات قاصدي السفر الكويتيني وفي لقاء لـ »األنباء« 
مع رئيس االحتاد عبداللطيف الفهد كشف فيها عن التحديات واملشاكل التي تواجه االحتاد وآليات تطوير 

العمل السياحي في الكويت وتنظيمه ليتناسب مع مكانة الكويت وكان معه اللقاء التالي:


