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»التونسية« تطلق عرضًا ابتداء من 70دينارًا خالية من الضرائب

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في 
وكاالت السياحة والسفر أن اخلطوط 
اجلوية التونس���ية قدمت عرضا على 
مقاعدها حتى عيد الفطر املبارك ابتداء 
م���ن 70 دينارا خالية م���ن الضرائب. 
وبينت املصادر ان العرض املستمر على 
مقاعد محددة في الناقلة الوطنية لدولة 

الى تشجيع املسافرين  تونس يهدف 
والوافدين التونسيني على قضاء العيد 

بني األهل.
وذكرت أن اخلطوط اجلوية التونسية 
هي الناقلة الوحيدة التي تقوم بتسيير 
رحالت مباشرة بني الكويت ودول املغرب 

العربي مبعدل رحلتني أسبوعني.

مديرة المنظمة العالمية لحجوزات الفنادق »وورلد وايد« في الكويت

فاكيولنتو: 50% التراجع في عائدات السياحة والسفر العام الحالي
والسائحون الخليجيون قلصوا إجازاتهم من ثالثة أسابيع إلى 10 أيام

ومرض أنفلونزا اخلنازير أثرتا 
على قطاع الس���ياحة والس���فر 
العاملي في املوسم احلالي انخفاضا 
في العائدات بنس���بة بلغت 45 
- 50% مبا فيها منطقة اخلليج 
العربي التي تأثرت  بدورها سواء 
من ناحية السائحني اخلليجيني 
الذين يرغبون في قضاء إجازاتهم 
باخلارج او من ناحية القطاعات 
الس���ياحية املختلف���ة في دول 

املنطقة كالفنادق وغيرها.

الوجهات األكثر رواجًا

أم���ا بالنس���بة للوجه���ات 
السياحية األكثر رواجا للموسم 
احلال���ي انطالق���ا م���ن الكويت 
فيما يخص حج���وزات الفنادق 
فقال���ت فاكيولنت���و ان ماليزيا 
وتايلند ودبي والبحرين وشرم 
الشيخ وباريس ولندن وزملسي 
النمساوية وميونيخ هي الوجهات 
املفضلة بني السائحني الكويتيني 
لهذا املوسم مشيرة الى أن لبنان 
من بني أكثر الدول التي يس���افر 
اليها الس���ائحون الكويتيون اال 
أنهم في معظمهم ميلكون منازلهم 
اخلاصة هناك ولهذا السبب لم تكن 
بني قائمة الدول األكثر إقباال على 
الفنادق رغم أن نسبة اإلشغال 
اللبنانية  العاصم���ة  في فنادق 
الش���رق  هي األعلى في منطقة 

األوسط.
ه���ذا وكان���ت »وورد وايد« 
قد ش���اركت أمس االول بورشة 
التي نظمته���ا بالتعاون  العمل 
مع املنظمة القبرصية للسياحة 
ملكتب الشرق األوسط وطيران 
اجلزيرة بهدف الترويج للسياحة 
الى قبرص وذلك بعد بدء طيران 
اجلزيرة بتسيير رحالت منتظمة 
الى اجلزيرة املتوسطية والتي 
تشهد إقباال كبيرة خالل الفترة 
احلالية وذلك بس���بب طبيعتها 
األوروبية اجلميلة وقربها من دول 
املنطقة إضافة الى البنى التحتية 
املتطورة فيها فيما يخص قطاع 

السياحة.

بسبب عدم تأثر القوة الشرائية 
املالية  لس���كان املنطقة باألزمة 
العاملية بالدرجة ذاتها التي أثرت 
على باقي دول العالم حيث حطت 
أكثر من قافلة فندقية في الكويت 
على سبيل املثال استعرضت من 
خاللها فنادقها املنتشرة في أنحاء 

متعددة بالعالم. 

تغيير الحجوزات

أما فيما يخ���ص املالحظات 
األساس���ية للموس���م السياحي 
احلال���ي فقال���ت ان العديد من 
الس���ائحني اخلليجيني بش���كل 
خاص والسائحني بشكل عام قاموا 
بتغيير حجوزاتهم من فنادق فئة 
ال� 5 جنوم الى فنادق ال� 4 جنوم 
بسبب األزمة املالية العاملية، كما 
قام العديد من السائحني وبنسبة 
كبيرة بتقليص م���دة إجازاتهم 
من 3 أسابيع كمعدل وسطي إلى 
7-10 أيام كح���د أقصى معزية 
سبب تقليص اإلجازة الى سببني 
رئيس���يني األول األزم���ة املالية 
العاملي���ة، والثاني ه���و اقتراب 
ش���هر رمضان املبارك الذي دفع 
السائحني باملنطقة  بالعديد من 
الى تقليص إجازاتهم ليتس���نى 
لهم قضاء شهر رمضان املبارك في 
بلدانهم ملا يحوي هذه الشهر من 
أهمية وخصوصية لدى الشعوب 

اخلليجية.
وبينت أن األزمة املالية العاملية 

قالت مديرة املنظمة العاملية 
حلجوزات الفنادق »وورلد وايد« 
ناتالي���ا فاكيولنتو ان املوس���م 
السياحي احلالي شهد انخفاضا 
في العديد من مؤش���راته متأثرا 
بعدة أسباب مما أثر على حجوزات 
العاملي���ة انطالقا من  الفن���ادق 
الكويت، مؤكدة أن السفر يبقى 
ميزة رئيسية من ميزات الشعب 
الكويتي الس���يما فيم���ا يتعلق 
باختياره للفنادق واملناطق التي 
يقصدها لقض���اء فترة الصيف 
الس���نوية معتبرة أن  وإجازته 
السائح الكويتي يختار محطات 
س���فره بعناية فائقة ويستثمر 
أوقات هذه اإلجازة في االستجمام 
والراحة واالبتعاد عن أجواء العمل 

السنوية.
ولفتت فاكيولنتو في تصريح 
خاص ل� »األنب���اء« الى أن اهم 
األسباب التي أدت الى انخفاض 
احلركة السياحية واحلجوزات في 
الفنادق تتمثل في األزمة املالية 
العاملية وأنفلون���زا »اتش 1 إن 
1« مما اثر بص���ورة كبيرة على 
احلجوزات وادى الى انخفاضها 
حيث انه وفي الدول السياحية التي 
يقصدها السائحون اخلليجون 
كانت نسبة إشغال الفنادق خالل 
مواسم الصيف تتجاوز ال� %90 
بينما خالل املوسم احلالي قامت 
العديد من الفنادق بتقدمي عروض 
على فنادقها بسبب وجود عدد 
كبير من الغرف الفندقية الشاغرة 
لديه���ا باإلضافة الى أن الفنادق 
هي نفسها عانت من األزمة املالية 
العاملية مما دفعها الى تقدمي هذه 
العروض كم���ا قامت العديد من 
الفنادق بتقدمي عروض من خالل 
شركات الطيران في املنطقة التي 
عانت هي بدورها من األزمة املالية 
ليتسنى للجهتني مواجهة األزمة 
املالية العاملية واخلروج منها بأقل 
اخلسائر املمكنة مشيرة الى أن 
العديد م���ن الفنادق العاملية من 
مختلف دول العالم قامت بحمالت 
تسويقية لفنادقها في دول اخلليج 

نج�وم   4 فن�ادق  ف�ي  حجوزاته�م  الختي�ار  الس�ائحين  دفع�ت  »األزم�ة«  زلمس�ي النمس�اوية وماليزيا وتايلن�د والبحرين ودب�ي الوجهات المفضل�ة للكويتيين

الفنادق األوروبية شهدت انخفاضا في نسبة إشغال الغرف

السائحون اخلليجيون قلصوا إجازاتهم إلى 10 أيام بسبب األزمة

»طيران اإلمارات« قدمت ليلتين بـ 57 دوالرًا األوروبيون أواًل والخليجيون ثانيًا من حيث حجم التدفق السياحي لإلمارة

»عطالت الكويتية« يعرض ثالثة أيام
في فنادق دبي ابتداء من 63 دينارًا

 64% إجمالي اإلشغال الفندقي في الشارقة
 خالل النصف األول من العام 2009

أص��درت هيئ��ة اإلمن��اء التج��اري والسي��احي 
بالش�����ارقة تقري��ره���ا اإلحص��ائي للنص��ف 
األول م��ن الع��ام احل��الي 2009 وال��ذي ح��دد 
مست��ويات النمو في القطاع السياحي باإلمارة 
حتى نهاية شهر يونيو 2009، حيث أشار التقرير 
إلى أن النسبة اإلجمالية إلشغال كل من الفنادق 
والش���قق الفندقية في إمارة الشارقة قد بلغت 
64% خالل النصف األول م���ن العام 2009، في 
حني بلغ عدد نزالء منش���آت اإلم���ارة الفندقية 

671.662 نزيال.
وأظهرت اإلحصائيات الصادرة عن هيئة اإلمناء 
التجاري والسياحي بإمارة الشارقة ارتفاع إجمالي 
عدد الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة 
خالل النصف األول م���ن العام احلالي إلى 109 
منشآت فندقية بواقع 41 فندقا و68 شقة فندقية 
مقارنة ب� 102 فندق وشقة فندقية بواقع 37 فندقا 
و65 ش���قة فندقية في الفترة نفسها من العام 

املاضي وذلك بنسبة زيادة تبلغ %7.
وكنتيجة طبيعية لهذه الزيادة في عدد املنشآت 
الفندقية ارتفع عدد الغرف في فنادق اإلمارة خالل 
النص���ف األول من العام احلالي إلى4275 غرفة 
فندقية مقارنة ب� 3913 غرفة في الفترة نفس���ها 
من العام املاضي، بينما ارتفع عدد غرف الشقق 
الفندقي���ة خالل النصف األول من العام احلالي 
إلى 4248 مقارنة ب� 3573 غرفة في الفترة نفسها 
من العام املاضي، ليبلغ إجمالي عدد الغرف في 
املنشآت الفندقية في الشارقة 8523 غرفة خالل 

النصف األول من هذا العام مقارنة 7486 غرفة 
في الفترة نفسها من العام املاضي وذلك بنسبة 

زيادة تبلغ %14.
وعلى صعيد النزالء في فنادق اإلمارة وشققها 
الفندقية، فقد أشار التقرير إلى ان إجمالي عدد 
نزالء منشآت اإلمارة الفندقية قد بلغ 671.622 
نزيال في النصف األول من العام احلالي 2009، 
حيث بلغ عدد نزالء فنادق الشارقة خالل النصف 
األول من العام احلالي 359.151 نزيال، بينما بلغ 

عدد نزالء الشقق الفندقية 312.511 نزيال.
وبالنظ���ر إلى ليالي اإلقامة، تبني أن إجمالي 
عددها للفنادق والشقق الفندقية، قد بلغ خالل 
النصف األول من العام احلالي 728.475 ليلة، منها 
393.796 ليلة فندقية، و334.679 ليلة قضاها 

زوار اإلمارة في الشقق الفندقية.
وقد أظهرت اإلحصائيات الصادرة عن هيئة 
اإلمناء التجاري والسياحي في الشارقة أن السياح 
م���ن أوروبا يحتلون املرتب���ة األولى من حيث 
تدفق السياح إلى اإلمارة خالل النصف األول من 
العام احلالي 2009 حيث بلغت نسبتهم 32% من 
إجمالي عدد السياح الذين زاروا اإلمارة، واحتل 
السياح من دول اخلليج العربي املرتبة الثانية 
بنس���بة 28%، في حني جاء السياح اآلسيويون 
في املرتبة الثالثة بنس���بة 20%، وبلغت نسبة 
السياح من باقي الدول العربية 14%، فيما بلغت 
نسبة السياح من كومنولث الدول املستقلة ودول 

أميركا وأفريقيا والباسيفيك %6.

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في اخلطوط 
اجلوية الكويتية أن قس����م العط����الت في اخلطوط 
اجلوية الكويتية قدم عرضا على دبي على منت طائرات 
املؤسسة شمل اإلقامة في فندق خمس جنوم ملدة ثالثة 
أيام ابتداء من 63 دينارا خالية من الضرائب ش����مل 
العديد من الفن����ادق الفاخرة في إمارة دبي مبا فيها 
حياة ريجنس����ي وفيرمونت وكراون بالزا فيستفال 
سيتي وانتركونتنتال فيستفال سيتي وجراند حياة 
وشانغريال ذا باالس. كانت الناقلة الوطنية للكويت 
من خالل ذراع العطالت فيها قامت في املوسم احلالي 
بتقدمي العديد من العروض الفندقية التي شملت إمارة 

دبي وس����اهمت هذه العروض بدرجة أو بأخرى في 
كسر اجلمود الذي ش����هدته فنادق إمارة دبي إضافة 
الى م����لء مقاعد طائرات الناقل����ة املتوجهة الى دبي 
السيما أن العديد من الكويتيني يرغبون في الذهاب 
الى دبي بغرض التسوق والذي ال يحتاج منهم أكثر 
م����ن يومني فقط. من جهة أخ����رى قدمت ناقلة دولة 
االمارات »طيران االمارات« عرضا مشابها على فنادق 
في امارة دبي ملدة ليلتني ابتداء من 57 دوالرا باس����م 
»عروض التوقف في دب����ي« التي تهدف الى تعزيز 
النقل »الترانزيت« عبر اإلمارة وشمل املسافرين من 

دول مجلس التعاون اخلليجي. 

»الكويتية« تسعى إلى كسر اجلمود الذي شهدته فنادق دبي

»طيران اإلمارات« تقدم "عروض التوقف في دبي« ابتداء من 57 دوالرا ارتفاع عدد الفنادق في إمارة الشارقة بواقع 41 فندقا

المحطة الثانية سعوديًا والثامنة خليجيًا للناقلة الهندية

»جت إيروايز« تبدأ 
بتسيير رحالتها إلى الرياض

أعلنت شركة جت ايروايز عن بدء تسيير رحالتها من مومباي 
الى الرياض في اململكة العربية الس����عودية ابتداء من أمس األول، 
لتكون هذه اخلدمة الثانية للشركة إلى اململكة العربية السعودية 
والوجه����ة الثامنة مبنطقة اخلليج، لتكم����ل خدمة مومباي – جدة 
اليومية احلالية.  وتس����ير ج����ت ايروايز رحالت بني مومباي وكل 
من الكويت والبحرين ومس����قط والدوح����ة ودبي وأبوظبي ومدن 
رئيس����ية متعددة اخرى بالهند مع ربط داخلي وخارجي مستمر.  
وستش����غل خطوط جت ايروايز على هذا القطاع طائرتها احلديثة 
بوينج 800-737 احلائزة على جائزة الترفيه الداخلي والشخصي 
في كل مقعد، وتتميز بتقدمي مطبخ متنوع وخدمة عاملية على أيدي 
طاق����م محترف ومتخصص. وفي هذا الش����أن صرح، نائب رئيس 
منطقة اخلليج والشرق األوسط فريد العالوي قائال: »متثل اململكة 
العربية السعودية سوقا مهما بالنسبة خلطوط جت ايروايز على 
حساب احلركة الضخمة إلى اململكة، من وإلى الهند، وإضافة مهمة 
إلى ش����ركة الطيران التي تنمو في شبكة اخلليج. وبطرح خدمتنا 
الثانية إلى اململكة العربية الس����عودية، نح����ن واثقون من تعزيز 

مكانتنا بني الناقالت الرائدة في قطاع الهند – اخلليج«.
وستقدم الشركة 4 خدمات أسبوعيا على قطاع مومباي – الرياض 
تصادف أيام االثنني والثالثاء واخلميس والسبت على التوالي وذلك 

على منت طائرتها بوينج 800-737 احلديثة.
يذكر ان جت ايروايز تشغل حاليا أسطوال مكونا من 83 طائرة 
وتص����ل طائراتها إلى 64 وجهة يوميا تقط����ع الهند طوال وعرضا 
وتتجاوز حدودها، لتصل إلى نيويورك، تورنتو، بروكسل، لندن، 
هونغ كونغ، سنغافورة، كواال المبور، كولومبو، بانكوك، كاثماندو، 

داكا، الكويت، البحرين، مسقط، الدوحة، أبوظبي، ودبي وجدة.

الـ »جت ايروايز« تعزز رحالتها إلى الرياض

ناتاليا فاكيولنتو

إعداد: فواز كرامي


