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 % 85من مكاتب السفر
والسياحة في دائرة اإلغالق
تحقيق عمر أبو الفتوح

حذر مسؤولون وخبراء في قطاع السفر والسياحة
م��ن إغ ��اق  85ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ال�م�ك��ات��ب ال�ع��ام�ل��ة في
ال �ق �ط��اع ،م�ش�ي��ري��ن إل ��ى أن ال�ق�ط��اع ع�ل��ى س�ك��ة قطار
الموت السريع.
ً
ً
وأضافوا أن القطاع يعاني دمارا شاما ،مضيفين أن
ً
تلك الشركات تلفظ أنفاسها األخيرة ،وتسكن حاليا
غ��رف��ة اإلن �ع��اش دون أكسجين يعينها على الحياة
ويعيدها لانتعاش.
ولفتوا أن مقترح اتحاد السفر والسياحة القاضي
ً
بجعل الحجر الصحي ف��ي الكويت ل��م يجد ردا من
الجانب الحكومي حتى اآلن ،محذرين من أن القطاع
يلفظ أنفاسه األخيرة ودخل منذ فترة غرفة اإلنعاش.
ً
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن إب� ��داء م �س��ؤول��ي ال�م�ك��ات��ب تفهما
ل�ق��رارات الحكومة الخاصة باالشتراطات الصحية،
إال أنهم أكدوا استمرار معاناتهم وشح االيرادات التي
دفعت مسؤولي تلك المكاتب إلى تفنيش ما يقارب
م��ن  1800م��وظ��ف م��ن إج�م��ال��ي  2500يعملون بها
حتى اآلن.
وفيما يتعلق بمصير االقتراحات التي قدمت بشأن
ن �ق��ل ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي م ��ن دول م� �ج ��اورة وغ�ي��ره��ا
إل��ى الكويت واالس�ت�ف��ادة منها ف��ي ان�ع��اش المحاجر
والفنادق وكذلك شركات السفر والسياحة ،أوضح
المتحدثون باقتضاب أن الحكومة تجاهلت األمر ولم
ترد عليه حتى اآلن ،مشيرين إلى أن هناك حالة يأس
تسيطر على ق�ط��اع السفر والسياحة م��ن ال�ق��رارات
الحكومية.
ً
وق ��ال ��وا  :ن�ح�ت��رم ج�م�ي�ع��ا ق� ��رار ال�س�ل�ط��ات الصحية
للحفاظ ع�ل��ى ص�ح��ة ال�م��واط�ن�ي��ن والمقيمين ،لكننا
كشركات سفر وسياحة نعاني األمرين ولم يعد أمام
الشركات سوى الغلق والتفنيش في ظل أزمة السيولة
التي تعانيها وإلى التفاصيل.
ب� ��داي� ��ة ،أوض � ��ح رئ� �ي ��س ات� �ح ��اد م�ك��ات��ب
ال�س�ي��اح��ة وال�س�ف��ر محمد ال�م�ط�ي��ري أن
ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي ل��اق �ت �ص��اد وال �ح �ظ��ر
ً
ال � �ج� ��وي ي �ع��د دم � � � ��ارا ل� �ش ��رك ��ات ال �س �ف��ر
وال� �س� �ي ��اح ��ة وع� �ل ��ى ال� �ط ��ري ��ق ال �س��ري��ع،
ً
م �ض �ي �ف��ا أن ق� �ط ��اع ال �س �ف��ر وال �س �ي��اح��ة
وص � ��ل ل �م��رح �ل��ة ال � �ي� ��أس م� ��ن ال � �ق� ��رارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي أدت إل��ى دخ��ول�ه��ا في
طريق مسدود.

وح � � ��ول االق� � �ت � ��راح � ��ات ال � �ت ��ي ت � �ق ��دم ب�ه��ا
االت � �ح� ��اد ب� �ش ��أن ن �ق��ل ال �ح �ج��ر ال�ص�ح��ي
م��ن دول م �ج��اورة وغ�ي��ره��ا إل��ى الكويت
واالس�ت�ف��ادة منها في انعاش المحاجر
وال � � �ف � � �ن� � ��ادق وك� � ��ذل� � ��ك ش� � ��رك� � ��ات ال �س �ف ��ر
وال �س �ي��اح��ة ،أف ��اد ال�م�ط�ي��ري أن ��ه ل��م يتم
ال ��رد علينا أح��د ح�ت��ى اآلن م��ن الجانب
الحكومي.
ول �ف ��ت ال �م �ط �ي��ري أن� ��ه ل ��م ي �ع��د ب��ام �ك��ان

ال � �ش� ��رك� ��ات ع� �م ��ل ش� � ��ىء إزاء ال � �خ� ��راب
وال� ��دم� ��ار ال � ��ذي أص ��اب �ه ��م ودم � ��ر ح �ي��اة
الكثيرين من العاملين به ،وهو ما يعني
ف �ق��دان ال �ق �ط��اع ل �ث��روت��ه ال �ب �ش��ري��ة ال�ت��ي
تكونت على مدار سنوات طويلة.

اإلغاق الواسع
ومن جانبه ،قال الخبير السياحي كمال
كبشة ،ال ش��ك أن األزم ��ة ت ��زداد جراحها
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر وي ��دف ��ع ث �م �ن �ه��ا أص �ح��اب
ً
المكاتب يوميا.
وتوقع كبشة غلق  70في المئة في ظل
غياب الحلول لما تعانيه شركات السفر
وال�س�ي��اح��ة وش�ب��ه ان �ع��دام ف��ي االي ��رادات
التشغيلية لها وزيادة معاناة موظفيها.
ً
وأض� � � ��اف أن اإلغ� � � ��اق أص� �ب ��ح م �ص �ي��را
ً
حتميا للكثير م��ن ال�ش��رك��ات م��ع العجز
في تدبير األج��ور والرواتب للموظفين،
ناهيك ع��ن غياب الكثير م��ن الموظفين
نتيجة تعليق الحظر للشركات.

غرفة اإلنعاش
حممد املطريي

محمد املطيري:
الوضع الحالي
لالقتصاد والحظر
الجوي دمار شامل
للقطاع

كمال كب�شة

كمال كبشة :غياب
اإليرادات دفع
الشركات للتفكير
في الخروج
من السوق

وب� � � � � � � ��دوره ،أش� � � � ��ار م � ��دي � ��ر ع� � � ��ام ش ��رك ��ة
ال �ص��ال �ح �ي��ة ل �ل �س �ف��ر وال �س �ي ��اح ��ة أي �م��ن
زنداح إلى أن شركات السفر والسياحة
تلفظ أنفاسها األخ �ي��رة ،ودخ�ل��ت غرفة
اإلنعاش نتيجة غياب األكسجين الازم
لها والمتمثل في اإلي��رادات التشغيلية
ال �ت��ي ت��راج �ع��ت ب �ش �ك��ل ح� ��اد ع �ل��ى وق��ع
اإلغاق والحظر الذي فرضته السلطات
نتيجة وباء كورونا.
ً
وق ��ال  :ن�ح�ت��رم جميعا ق ��رار السلطات
الصحية للحفاظ على صحة المواطنين
وال� �م� �ق� �ي� �م� �ي ��ن ،ل �ك �ن �ن��ا ك � �ش ��رك ��ات س �ف��ر
وس� �ي ��اح ��ة ن� �ع ��ان ��ي األم � ��ري � ��ن ول � ��م ي�ع��د
أم��ام ال�ش��رك��ات س��وى الغلق والتفنيش
لمواجهة أزمة السيولة التي تعانيها.
وأض� ��اف ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال� ��دول التي
اس �ت �ف��ادت م��ن ال��وض��ع داخ� ��ل ال �ك��وي��ت،
وكنا نتمنى أن يكون الحجر للقادمين
داخل الكويت وليس في دول الترانزيت
ل�م��ا تمثله م��ن أث ��ر إي �ج��اب��ي ك�ب�ي��ر على
الوضع داخ��ل مكاتب السفر والسياحة
وعلى الفنادق والمنتجعات.

تفنيشات بالجملة

اإليا�س من�صور

اأمين زنداح

أيمن زنداح:
شركات السفر
والسياحة تلفظ
أنفاسها األخيرة

إلياس منصور:
اإلغالقات سيدة
املوقف والدعم
الحكومي غائب

«إياتا» :تراجع  % 70للمسافرين
خفض االتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» توقعاته لنشاط النقل الجوي لمنطقة
الشرق األوسط في  2020بما يشير إلى تعاف دون المتوقع.
وم��ن المتوقع بلوغ أع��داد المسافرين لعام  2020بأكمله م��ن ال�ش��رق األوس��ط وإليه
وداخله  %30فقط من مستويات  ،2019وه��و أق��ل بكثير من  %45كانت متوقعة في
يوليو ،بحسب ما ورد في «رويترز».

أم � � � � ��ا م � � ��دي � � ��ر ع � � � � ��ام ش � � ��رك � � ��ة ج� � �ل � ��وب � ��ال
انترناشيونال إلياس منصور أشار إلى
ً
أن ق�ط��اع السفر والسياحة دم��ر تماما،
ويلفظ أن�ف��اس��ه األخ �ي��رة وب��ات اإلف��اس
ً
ً
والغلق مصيرا حتميا له في ظل غياب
رؤية حكومية شاملة لمعالجة أوضاعه
المتعثرة.
وق��ال إن هناك أكثر من  85في المئة من
ال �ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال �ق �ط��اع وال�ب��ال��غ
ع� ��دده� ��ا  360ش ��رك ��ة أص �ب �ح��ت م �ه��ددة
باإلغاق والتعثر.
وأوض � � � � ��ح م � �ن � �ص ��ور أن ه � �ن � ��اك م ��وج ��ة
تفنيشات ع��ان��ى منها موظفي شركات
السفر والسياحة وبلغت بحدود تقتؤب
ً
من  80في المئة تقريبا.
ول� �ف ��ت م �ن �ص ��ور أن ه� �ن ��اك ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال� �ح� �ل ��ول ال� �ت ��ي ق ��دم ��ت م ��ن ق �ب��ل ات �ح��اد
م�ك��ات��ب ال�س�ف��ر وال�س�ي��اح��ة ل�ل�خ��روج من
األزمة الحالية دون رد على تلك الحلول
حتى اآلن.
وأش � � � � ��ار إل� � � ��ى أن ال� � �ش � ��رك � ��ات ت� ��واص� ��ل
معاناتها ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ال��دع��م م��ن قبل
الحكومة ،باإلضافة إلى استمرار الحظر
الجوي والذي زاد من أزمة تلك الشركات.

الدخان لـ «راهنلا» :جاهزون لتطبيق مقترح
«الكويتية» بشأن فحص القادمني على طائراتها
إجراء الفحوصات
واالختبارات
الصحية في
املبنى املخصص
لها

املقترح سيسهم
في حال تطبيقه
بتشغيل الرحالت
على مدار 24
ساعة

علي الدخان

ت�س�ع��ى ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة إل ��ى تسهيل
اإلج��راءات الخاصة بسفر المواطنين والمقيمين ووضع
الخطط الازمة النعاش وتعزيز قطاع الطيران في الكويت
م��ن خ��ال تقديم المقترحات وات�خ��اذ ال�م�ب��ادرات التي من
شأنها زيادة نسب التشغيل ورفع االيرادات ووضع الناقل
الوطني على طريق النمو السريع.

تعزيز اإليرادات ونسب التشغيل
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،أش ��ار رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ال�خ�ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ك��اب�ت��ن ع�ل��ى ال ��دخ ��ان ل� � «ال �ن �ه��ار» أن
الشركة على أتم االستعداد لتنفيذ المقترح ال��ذي تقدمت
ب��ه للجهات المعنية وال�ق��اض��ي ب�ق�ي��ام ش��رك��ات ال�ط�ي��ران
ال �م �ع �ن �ي��ة ب ��إج ��راء ال �ف �ح��وص��ات واالخ � �ت � �ب� ��ارات ال�ص�ح�ي��ة
المطلوبة للركاب القادمين على متن رحاتها في المبنى
المخصص لها بحسب االش�ت��راط��ات المطلوبة من وزارة
الصحة ومنها اختبار .PCR
وأوض��ح الدخان أنه في حال تم تطبيق هذا اإلج��راء ،فإنه
سيتسنى للركاب ال��وص��ول إل��ى الكويت م��ن نقطة السفر
األول� ��ى م �ب��اش��رة دون ال �ح��اج��ة ل��ان�ت�ظ��ار ف �ت��رة ح�ج��ر في
محطة ترانزيت ،حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع
إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر.

وأك��د أن ه��ذا اإلج ��راء سيسهم ف��ي ح��ال تطبيقه بتشغيل
ال��رح��ات ع�ل��ى م ��دار  24س��اع��ة ،إض��اف��ة إل��ى زي ��ادة العائد
االقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية
المعنية األخرى.

إجراءات احترازية

ً
وشدد الدخان على أن الخطوط الكويتية تولي اهتماما
ً
كبيرا ف��ي ات�ب��اع االرش ��ادات واالج� ��راءات االح�ت��رازي��ة التي
أوصت بها السلطات الصحية في الباد ،من خال التزام
موظفيها بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي أثناء العمل
وت��وف �ي��ر ال�م�ع�ق�م��ات ال�ط�ب�ي��ة ووض ��ع االرش � ��دات الصحية
ً
للركاب في المطار وال�ط��ائ��رات تجبنا لاصابة بفيروس
كورونا المستجد.
تواصل مستمر
وأض��اف إل��ى أن الشركة في ت��واص��ل مستمر مع العماء
ع �ب��ر وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي م ��ن خ� ��ال ق�ن��وات�ه��ا
المختلفة «ت��وي�ت��ر – ان�س�ت�غ��رام» ،ك��ذل��ك تعقيم ال�ط��ائ��رات
بشكل دقيق وف��وري بعد كل رحلة قادمة وتعقيم اآلليات
وال�ن�ق�ل�ي��ات وال �ح��اف��ات ال�خ��اص��ة بنقل ال��رك��اب وال�ع�ف��ش،
ً
وأخيرا التزام طواقم الرحات بوضع الكمامات والقفازات
والتباعد الجسدي مع المسافرين.

 1.6مليار خسائر قطاع الطيران املحلي بسبب «كورونا»
ك �ش �ف��ت ب� �ي ��ان ��ات ،ع� ��ن ت �ك �ب��د ق �ط��اع
ً
ال� �ط� �ي ��ران ال �ك ��وي �ت ��ي م� �ل� �ي ��ارا و600
م � �ل � �ي� ��ون دوالر؛ ب� �س� �ب ��ب ف � �ي� ��روس
كورونا.
وق��ال��ت ان ق �ط��اع ال �ط �ي��ران ه��و أول

القطاعات المتضررة وآخرها شفاء.
وك� ��ان� ��ت اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ط �ي��ران
ال� �م ��دن ��ي وض � �ع� ��ت خ� �ط ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة
إلعادة تشغيل الطيران التجاري في
مطار الكويت ال��دول��ي بنسبة ،%30

لكن بشروط صحية.
وت �ع �ت �م��د ال� �خ� �ط ��ة ع� �ل ��ى  3م ��راح ��ل؛
ب� �ح� �ي ��ث ي� � �ع � ��اد ت� �ش� �غ� �ي ��ل ال � �ط � �ي� ��ران
ال �ت �ج��اري ب�ن�س�ب��ة  ،%30ت��رت �ف��ع في
المرحلة الثانية إلى .%60

