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»الجزيرة« إلى الهور الباكستانية بـ 32 دينارًا
أطلقت »طيران اجلزيرة« مجموعة من العروض 
املميزة على ساعات اخلصم تتضمن وجهات متنوعة 

لتلبية رغبات شريحة كبيرة من املسافرين.
واختارت »طيران اجلزيرة« السفر الى اإلسكندرية 
بأسعار تنافسية تبدأ من 27 دينارا، باإلضافة الى دبي 

بـ 12 دينارا وأيضا عمان ابتداء من 20 دينارا.
وقالت »اجلزيرة« على موقعها االلكتروني انها 

اختارت كذلك مدينة الهور الباكســـتانية بأسعار 
تبدأ من 32 دينارا.

وأكدت »اجلزيرة« التي تســـتحوذ على حصة 
مؤثرة بني الناقالت الكويتية انها تسعى الستقطاب 
أكبر شريحة من املسافرين من خالل ابرز العروض 
الترويجية والتشجيعية التي حترص على تقدميها 

باستمرار.

السياحة في اليونان تدفع ثمن األزمة

اثيناـ  أ.ف.پ: على الرغم من تدفق الزوار 
في فصل الصيف، دفعت السياحة اليونانية 
التي تشـــكل احملرك االقتصـــادي للبالد 
ثمنا باهظا لتداعيات األزمة االقتصادية 
واالجتماعية، كما رأى املتخصصون في 

قطاع السياحة في حصيلة أولى.
وأعلن رئيس جمعية وكاالت الســـفر 
جورج تيلونيس لوكالة فرانس برس »لقد 
حصرنا األضرار مع تسجيل املستوى نفسه 
تقريبا لعدد الزوار في 2009«، أي قرابة 15 
مليون سائح، »ومع انخفاض العائدات من 

7 إلى 9%، أي أقل مما كنا نخشاه«.
واعتبر وزير الدولة للشؤون السياحية 
جورج نيكيتاكيس اول من امس اخلميس 
أمام البرملان انه وعلـــى الرغم من بداية 
موســـم »مأساوي«، فان تراجع العائدات 

»سيكون رمبا أدنى من %7«.
لكن آخرين يرون األمر على عكس ذلك 
متاما حيث قال جورج دراكوبولوس مدير 
احتاد الشركات السياحية »ان احتمال ان 
يكون األمر أسوأ من ذلك ال يتيح التحدث 

عن حتقيق انتصارات«.
وأعرب عن قلقه قائال »ان تراجع %10 
في العائدات يعادل، بطريقة غير مباشرة، 
خســـارة نقطة في مجـــال النمو، وهذه 
نســـبة كبيرة«، في حني تغرق البالد في 

االنكماش.
والقطاع السياحي الذي شهد تراجعا 
على مدى سنتني متتاليتني »للمرة األولى 
منذ حرب اخلليج االولى« بحســـب أحد 
مسؤولي وكاالت السياحة والسفر يانيس 
ايفانغيلو، يعتبر نفســـه ضحية حركة 
االضطراب االجتماعي التي أصابت البالد 

فـــي الربيع ردا على خطة معاجلة األزمة 
التي وضعها االحتاد األوروبي وصندوق 
النقد الدولي لتفادي إفالس الدولة اليونانية 
والتي شكلت صدمة للمجتمع اليوناني.

وقد تســـببت صـــورة عاصمة غارقة 
في التظاهرات التي قتل في إحداها ثالثة 
موظفني في احد املصارف في اخلامس من 
مايو واالضرابـــات املتكررة التي جمدت 
حركة املالحة اجلوية والبحرية وأدت الى 
اقفال املواقع الســـياحية، في سلسلة من 
الغاء احلجوزات ملصلحة تركيا او مصر 

خصوصا.
وملواجهة هذا الوضع، تعهدت احلكومة 
حتى بالتعويض على السياح املتضررين 
الذين اليزالون مع ذلك ينتظرون قانونا 
يحدد اإلجراء املفترض اتباعه للحصول 

على حقوقهم.
وفي يونيو، تدهورت نسبة العائدات 
الســـياحية التي احتسبها البنك املركزي 
اليوناني بنســـبة 15.7% على مدى عام، 
اي بانخفاض 11.9% في النصف األول من 

العام.
وفي 2009، بلغـــت حصيلة العائدات 
10.5 مليارات يورو مع ربح فائت يفوق 

املليار يورو مقارنة بـ 2008.
وفي نهاية يوليو، شهد املتخصصون 
فـــي القطـــاع معاناة اخـــرى عندما ادى 
اضراب سائقي الشـــاحنات الى شح في 

املواد األساسية والسيما البنزين.
لكن شهر أغسطس سجل أخيرا ما جرت 
عليه العادة من حجوزات كاملة في الفنادق 
واملســـابح األمر الذي أتاح »عودة بعض 
االطمئنان على األقل ولو انه لم يســـتعد 

ايفانغيلو  النشاط املعهود«، بحسب  كل 
العريق في القطاع.

حتـــى ان جزرا مثـــل رودس )جنوب 
شـــرق( أعلنت زيادة في عدد الواصلني 
تفـــوق 10% بعد تعبئـــة عامة ضد تأثير 
االضرابات في املرفأ أو املطار، ومع حملة 

تسويق كبرى.
ومع ذلك، لفت يانيس ايكونومو نائب 
رئيس جمعية أصحاب الفنادق في جزيرة 
كريت حيث كان املوســـم »دون املتوسط 
الى سيئ«، الى »ان املشكلة هي معرفة أي 
ثمن دفعناه للمحافظة على نسبة ارتياد 

السياح«.
وفي حني امتنع عن تخفيض بدالت غرف 
فندقه الفخم في كريت، اال ان سياح فصل 
الصيف، وعلى رأسهم األملان والبريطانيون، 
اســـتفادوا من تعرفات مخفضة وصلت 
نسبتها أحيانا الى الثلث. وعانت املطاعم 
واملتاجر أيضا من احجام السياح عن اإلنفاق 

ألن السنة كانت قاسية على اجلميع.
ورأى تيلونيس ان القطاع »رمبا اغتنم 
الفرصـــة ليعود الى تنافســـيته« بعدما 
اليورو.  استسلم الرتفاع ســـعر صرف 
ورحب أيضا بارتفاع عدد الزبائن اجلدد 

من روسيا او الصني.
من جهته، قـــال رئيـــس نقابة عمال 
الفنادق ليونيداس كاراثاناسيس ان خسائر 
الوظائف بلغـــت حوالى 5%، في حني ان 
السياحة تستخدم في اإلجمال، مباشرة أو 

غير مباشرة، عامال من أصل خمسة.
وأعرب عن األســـف قائال »ان اللجوء 
الذي بات معمما للعمل من دون ترخيص 

ازداد هو اآلخر في غمرة األزمة«.

األزمة املالية تلقي بظاللها على السياحة اليونانية

الهالل: تعديل أوضاع شركات الطيران 
منخفض التكاليف الحل الوحيد لتخطي عثرتها

التســــويق  كشــــف مدير 
واملبيعات في اخلطوط اجلوية 
الكويتية احمد الهالل عن معاناة 
الطيران منخفضة  شــــركات 
التكاليف فــــي املنطقة، مؤكدا 
انها التزال تعاني صعابا وأعباء 
مالية ضخمة رمبا تودي بها.

لـ »األنباء« ان هناك  وقال 
تخوفا من توقف شركات طيران 
منخفضة التكاليف كما توقفت 
الســــعودي  الطيران  شــــركة 

»سما«.
وأكــــد ان تداعيــــات األزمة 
املالية العاملية قد أفلست منها 

العديد من شركات الطيران في العالم مبا فيها 
شركات منخفضة التكاليف وان هناك ما يزيد على 
40 شركة في العالم قد مت إفالس بعضها ودمج 
البعض اآلخر منها من اجل البقاء واالستمرار.

وقال ان العديد من حكومات العالم قد تسارعت 
إلى تقدمي الدعم الالزم لشركات الطيران لديها 
من اجل القدرة علــــى املواصلة، مؤكدة على ان 
حكومات دول اخلليج مبا فيها الكويت قد قدمت 

دعمها، اال انه في الكويت األمر 
يتطلب مزيدا من الدعم.

وأضاف ان استمرار ارتفاع 
أســــعار وقود الطائرات فوق 
حاجــــز الـــــ 70 دوالرا يرهق 
الطيران،  ميزانيات شــــركات 
مؤكدا على ان وقود الطائرات 
يشكل حوالي 33% من تشغيل 
الطائــــرات، األمــــر الذي معه 
تضطر هذه الشركات الى رفع 
أسعار تذاكرها ويجعلها خارج 
املنافســــة مع الشركات  إطار 

األخرى.
ولفتت املصادر الى ان ارتفاع 
أسعار تذاكر الطيران منخفضة التكاليف جعلها 
تفقد مصداقيتها امام شريحة كبيرة من العمالء، 
األمر الذي يتطلب مزيدا من العروض وخفض 

األسعار الستعادة هذه الثقة من جديد.
وتوقع إفــــالس عدد من شــــركات الطيران 
منخفضة التكاليف في املنطقة في غضون عام، 
ان لم تستطع تدبير أموال وخطط بديلة تعدل 

أوضاعها.

ثالث ليال بدبي ابتداء من 53 دينارًا

»عطالت الكويتية« تقدم 6 ليال إلى لندن 
بـ 424 دينارًا و3 ليال في بيروت بـ 87 دينارًا

واصلت عطالت الكويتية أحدث عروضها استعدادا 
الستقبال عيد الفطر املبارك مبجموعة من العروض 
املتميزة على عدد من احملطات املنتقاة والتي يفضلها 

الزوار والسائحني خالل موسم عطالت األعياد.
واختـــار عطالت الكويتية مجموعـــة متميزة من 
فنادق في لبنان علـــى اعتبار انها من أفضل وجهات 
السفر والسياحة للمواطنني في موسم العطالت السيما 
األعياد، وتتضمن مجموعة الفنادق: »كورال احلمرا« 
و»راديســـون مارتينيز« و»رمادا« و»سفير« بأسعار 

تبدأ من 87 دينارا ملدة 3 ليال.
وطرحت العطالت وجهة الســـفر الى لندن ملدة 6 
ليال بأســـعار تبدأ من 424 دينارًا في فندق كمبرالند 
والســـفر أيضا على منت الدرجة السياحية في غرفة 

مزدوجة.
وبالنسبة الى الوجهة الثانية حددت العطالت دبي 
والتي اختارت مجموعة فندقية تناسب جميع األذواق 
ملدة 3 ليال تبدأ من 53 الى 103 دنانير والســـفر على 

الدرجة السياحية.

فيما شملت العروض أيضا السفر الى مسقط على 
الدرجة الســـياحية ملدة 4 ليال بأسعار تنافسية تبدأ 

من 106 دنانير.
كما اختارت مجموعة مميزة من فنادق اإلسكندرية 
ملدة 4 ليال شملت فنادق شيرتون املنتزة وهيلتون 
جرين بالزا ومارتينيم بالزا بسعر 96 دينارا، مدينة 
شرم الشـــيخ ملدة 4 ليال بأسعار تبدأ من 160 دينارا 
باإلضافة إلى مدينة القاهرة ملدة 3 ليال بأسعار تبدأ 

تدبير أموال وخطط بديلة حاجة ملحة لتعديل أوضاع شركات الطيران منخفض التكاليفمن 115 دينارا.

أحمد الهالل


