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»الطيران المدني«: 26% الزيادة في حركة الركاب و39% زيادة في حركة »التجارية«

2008، ف���ي حني انخفضت حركة الرحالت غير 
التجارية بنسبة -17% حيث بلغت 1565 رحلة 

مقارنة مع 1888 خالل يوليو 2008.

تشغيلها في شهر يوليو 2009 قد زادت بنسبة 
39% حيث بلغت عدد الرحالت املقبلة واملغادرة 
7723 رحلة مقارنة مع 5561 رحلة في شهر يوليو 

كش���فت اإلدارة العامة للطيران املدني عن 
حركة مطار الكويت الدولي خالل شهر يوليو 
املاضي حيث قالت ان مطار الكويت الدولي شهد 
قفزة كبيرة وغير متوقعة خالل ش���هر يوليو 
املاضي مضيفة ان مطار الكويت الدولي ش���هد 
زيادة في حركة ال���ركاب والطائرات التجارية 
والشحن اجلوي خالل شهر يوليو حيث بلغت 
نس���بة الزيادة في حركة الركاب 26% وحركة 
الطائرات التجارية 39% وحركة الشحن اجلوي 
7% بينما انخفضت حركة الرحالت غير التجارية 

بنسبة -%17.
وقد بلغ اجمالي عدد املسافرين خالل شهر 
يوليو في هذا العام 901.812 راكبا مقابل 718.093 
راكبا خالل شهر يوليو في 2008 بزيادة قدرها 
26% علما ان الزيادة في حركة الركاب القادمني 
بلغت نسبتها 26% بواقع 400.382 راكبا خالل 
الشهر املذكور مقارنة بشهر يوليو 2008 حيث 
كان عدد القادمني 317.503 ركاب اما عن حركة 
املغادرين فقد بلغت 501.430 راكبا خالل شهر 
يوليو املاضي مقابل 400.590 راكبا خالل نفس 

الشهر من العام 2008 اي بزيادة قدرها %25.
اما ع���ن اجمالي حركة الطائ���رات التي مت 
تشغيلها من والى مطار الكويت الدولي خالل 
شهر يوليو 2009 فقد زادت بنسبة 25% بواقع 
9288 رحلة مقارنة مع 7449 رحلة في شهر يوليو 
2008 علم���ا ان عدد الرحالت التجارية التي مت 

شهد هذا الشهر تدشني رحالت شركة طيران 
ميهني النكا بواقع ثالث رحالت اس���بوعيا من 
كولومبو ودبي وإليها، وكذلك املصرية العاملية 
للطيران بواق���ع رحلتني اس���بوعيا من والى 
االسكندرية واسيوط واالقصر، وقامت »طيران 
اخلليج« بتشغيل املزيد من الرحالت الى البحرين 
بواقع اربع رحالت يوميا لتصبح عدد رحالتها 
28 رحلة في االس���بوع، في حني قامت »طيران 
اجلزيرة« بتدشني خط اصفهان، باالضافة الى 
زيادة عدد رحالتها إلى الرنكا ومش���هد، وقيام 
طيران االمارات وطيران لوفتهانزا بزيادة رحالتها 
وايضا مؤسس���ة اخلطوط اجلوي���ة الكويتية 
بزيادة رحالتها الى قطاع شناي وشرم الشيخ 
وفرانكفورت، وقيام شركة الشحن كارغولكس 

بزيادة رحالتها.
اما على صعيد حركة الشحن اجلوي في مطار 
الكويت الدولي فقد بلغ اجمالي احلركة في شهر 
يولي���و 2009 الى 16.602.524كغ بزيادة بلغت 
نسبتها 7% مقارنة بشهر يوليو 2008 حيث كان 
اجمالي حركة الشحن 15.537.711كغ، وقد وصلت 
حركة الشحن الوارد 2009 الى 11.435.859كغ 
بزيادة 2% مقارنة بشهر يوليو 2008 حيث كان 
حجم الشحن الوارد 11.221.724كغ، بينما بلغت 
الش���حن الصادر 51.66.665كغ بزيادة  حركة 
نسبتها 20% مقارنة بشهر يوليو 2008، حيث 

كان حجم الشحن الصادر 4.315.987كغ.

قفزة نوعية في حركة مطار الكويت الدولي يوليو الماضي

سوق العقارات تتابع »طيرانها« في لبنان
وأسعار مواد البناء مستمرة في ثباتها

نشاط سوق اإلسكان البحرينية سيظل متراجعًا 
خالل الصيف وتباطؤ الرهن العقاري متواصل

 بيروت ـ نادر عبداهلل
اس���عار العقارات تتابع »طيرانها«، لكن من 
دون ان يعني ذلك تسجيل ارتفاعات مماثلة في 
اسعار البناء التي مازالت حتافظ على مستوياتها 
السابقة بانتظار عودة الطلب عليها الى ما كان 

بلغه العام املاضي.
ويشير تقرير اعده مكتب الدراسات االقتصادية 
ف���ي بيروت، وهو مكتب يص���در تقريرا دوريا 
حول تطور س���وق العقارات في لبنان، الى ان 
اس���عار العقارات اس���تطاعت في خالل األشهر 
السبعة األولى من هذا العام م حتقيق ارتفاعات 
تراوحت بني 20 و40% تبعا للمناطق ولعوامل 

االستثمار فيها.
وعلى سبيل املثال فقد جتاوزت الزيادات في 
اسعار العقارات في مناطق، مثل الرملة البيضاء 
واالحي���اء القريبة منها، وصوال الى الروش���ه 
والشريط الساحلي لغرب بيروت، ومناطق اخرى 
مثل فردان، ال� 30%، وتراوحت األسعار ما بني 4 

و10 آالف دوالر للمتر املربع الواحد.
وفي مناطق اخرى، مث���ل بعبدا واحلازمية 
واليرزه وسن الفيل، المست الزيادة في االسعار 
ال� 40% لتتجاوز ال� 50% في األشرفية حيث متثل 

اجلزء الشرقي من العاصمة.
وفي هذا الس���ياق، يش���ير التقري���ر الى ان 
االش���رفية شهدت اخيرا تس���جيل أعلى حصر 
يتم تسجيله حتى اآلن في لبنان، وذلك عندما 
اش���ترى مستثمرون يعملون في اخلليج عقارا 
بح���دود 960 مترا مربعا ب� 14 ألف دوالر للمتر 

املربع الواحد.
اما في مناط���ق اخرى، مثل س���اح���ل املنت 
وكس���روان، فقد قفزت االس���عار بحدود %40 
لتص���ل الى مس���تويات قياسية لم يسبق ان 
س���جلتها ف���ي مناطق مث���ل الزلقا ذات الطابع 
التجاري وف���ي الرابية والنقاش اللتني تصنفان 
من ضمن املناط���ق السكنية االكثر اجتذابا للطلب 

العقاري.
ويفسر اخلبير االقتصادي بشارة حنا استمرار 
ارتفاع اسعار العقارات، على الرغم من الهدوء 
احلذر الذي تشهده اسعار الشقق السكنية، بندرة 
العقارات املعروضة للبيع، او الصاحلة للبناء، 
اذ ال تزيد في مدينة بيروت االدارية على سبيل 
املث���ال على 200 عقار، واقل م���ن 45 عقارا في 
مناطق مثل احلازمية والزلقا، مبا في ذلك الشريط 

الساحلي املمتد شماال حتى كسروان.

دبي � رويترز: قالت شركة سي.بي ريتشارد 
ايليس لالستشارات العقارية امس ان املعامالت 
في سوق اإلسكان البحرينية شهدت تراجعا حادا 
جراء األزمة املالية وان النش���اط سيظل خامال 

خالل فترة الصيف.
وقالت الش���ركة في تقرير »توقف نش���اط 
الصفقات خالل الربع الثاني من عام 9002 توقفا 
تاما في مجال بيع العقارات قبل تشييدها على 
الرغم من أنه اليزال هناك عدد صغير من الصفقات 

بالسوق الثانوية«.

فصل الصيف

وأضاف التقرير »م���ع حلول فصل الصيف 
وشهر رمضان بعد ذلك \من املستبعد ان يتغير 
الوضع ومن املرجح أن يظل نش���اط الصفقات 

عند مستويات متدنية قياسية«.
وأشارت الشركة إلى أن سوق الرهن العقاري 
مبملك���ة البحرين تراجعت ف���ي الربعني األول 
والثاني ومن املرجح أن يس���تمر التباطؤ على 

املدى القصير.
وأوض�������ح التقري���ر أن كبرى الش���ركات 
العق����اري���ة تتوق����ع أن يص���ل حجم س���وق 

الرهن العق����اري إلى مثلي مس���تواه ليتجاوز 
007 مليون دينار بح����ريني أي 68.1 مليار دوالر 

بحلول عام 2102.
وأضاف التقرير »كانت سوق الرهن العقاري 
في مرحلة أولى من التطور عندما بدأت األزمة 
املالي���ة واملصرفية احلالي���ة وكان هناك تنوع 
محدود نسبيا في املنتجات واخليارات املتاحة 

أمام املشترين«.
وأشارت الشركة إلى أن عدد املشروعات التي 
مت إلغاؤها خالل الرب���ع الثاني كان »محدودا« 

مقارنة باملراكز اإلقليمية.
ووفقا لشركة بروليدز جلوبل لالبحاث التي 
تتخذ من دبي مقرا جرى إلغاء وتأجيل ما يزيد 
على 004 مش���روع بقيمة جتاوزت 003 مليار 
دوالر في اإلمارات العربية املتحدة جراء األزمة 
املالية العاملية بينما بلغت األرقام املسجلة في 

السعودية 02 مليار دوالر.
وأشارت الشركة إلى ان من املرجح ان تكون 
هناك زيادة كبيرة في املعروض من مس���احات 
املكاتب الفاخ���رة حتى نهاية ع���ام 1102 إال أن 
هن���اك احتماال طفيفا بحدوث زيادة ملموس���ة 

في الطلب.

في تقرير مكتب الدراسات االقتصادية وفق »سي.بي ريتشارد إيليس« لالستشارات العقارية

زيادة ملحوظة في حركة الركاب خالل الصيف

)محمد ماهر(جانب من املؤمتر الصحافي

صفقات محدودة على العقارات اجلديدة

العميري: »رمضانيات« »الكويتية« إلى دول التعاون ابتداًء من 18 دينارًا 
خالية من الضرائب والشرق األوسط بـ 35 دينارًا والوزن 45 كيلوغرامًا

فواز كرامي
كعادتها لم تبخل مؤسسة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية 
بتقدمي عروض س���عرية على 
رحالتها وخصوصا في شهر 
العطاء واأللفة ش���هر رمضان 

املبارك.
فاملدير اإلقليمي ملؤسس���ة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية 
بدر العمي���ري أعلن أمس، في 
املؤمتر الصحافي الذي نظمته 
»الناقل الوطني« للكويت عن 
الت���ي أعدتها  الع���روض  أهم 
املؤسس���ة لوكالئها واخلاصة 
بش���هر رمضان املبارك والذي 
حمل اسم »رمضانيات« وشمل 
عرضا خاصا على دول مجلس 
التعاون اخلليجي اخلمس عدا 
مدينتي الرياض وجدة لوجود 
عروض خاصة بهما، ابتداء من 
18 دينارا، خالية من الضرائب، 
والعروض على مقاعد الشركة 
الش���رق  الى دول  املتوجه���ة 
األوس���ط والتي حت���ط فيها 
طائرات الشركة ابتداء من 35 
دينارا خالية من الضرائب عدا 
مدينتي القاهرة وشرم الشيخ. 
الفتا الى ان اسعار احلجوزات 
على مدين���ة القاهرة تبدأ من 
62 دينارا في حني ان أس���عار 
تذاكر املؤسسة لشرم الشيخ 
تبدأ م���ن 88 دينارا خالية من 

الضرائب.

وكالء السياحة

الذي ضم  وفي االحتف���ال 
والس���فر  الس���ياحة  وكالء 
وحشدا إعالميا أكد العميري ان 
األسعار التشجيعية ستنعكس 
آثاره���ا االيجابية على الركاب 
واملسافرين على منت طائرات 
الى ان اسعار  املؤسسة، الفتا 
املؤسسة التشجيعية تلك، التي 
س���تطرح في مدة محددة تقع 
بني 16 اجلاري و17 س���بتمبر 
املقبل تت���راوح ايضا بني 23 
و53 دينارا بالنسبة لدول شبه 
الق���ارة الهندية، وتتراوح بني 
88 دينارا و149 دينارا بالنسبة 
لعواصم مثل: دكا، آسالم آباد، 

الهور وغيرها.
الفتا الى ان اسعار املؤسسة 
الفترة  التش���جيعية في تلك 
الترويجية بني 106 و132 دينارا 
بالنسبة لدول الشرق األقصى 
مثل: جاكرتا ومانيال وكواالملبور 
وما على شاكلتها في حني انها 
تت���راوح ب���ني 95 و115 دينارا 
بالنسبة لبعض الدول األوروبية 
ومنها »جنيڤ« وترتفع بالنسبة 
لباقي الدول األوروبية األخرى 
مثل لندن وروما وباريس ابتداء 

من 115 دينارا.
وفي حني اكد العميري على 
بعض احلواف���ز األخرى التي 
منحتها املؤسسة لعمالئها من 
مرتادي خطوطها ومن ركاب 
طائرات اسطولها ومن ذلك زيادة 
الوزن املقرر المتعتهم وحقائبهم 
الى 45 كيلو على كل الوجهات 
التي تصلها طائراتها، مبا في 
ذلك منح تخفيض على اسعارها 
بنسبة 75% لالطفال، ونسبة 
11% ملن هم اكبر منهم سنا من 
الصغار، واكد حرص املؤسسة 

خدمات املؤسسة هذه وعروضها 
جاءت في وقتها. ألننا مازلنا 
في النص���ف الثاني من العام 
وهناك 6 أش���هر اخرى امامنا 
ستمكننا من حتقيق تطلعاتنا 
واجنازاتنا، مؤكدا ان عروض 
أو برنامج »رمضانيات« يقع في 
هذه الفترة وانه ليس العرض 
الترويج���ي والتحفيزي االول 
ولن يكون ايضا االخير، متمنيا 
في الوق���ت ذاته على اصحاب 
املكاتب السياحية والشركات 
ان يساندوا املؤسسة ويدعموها 
باعتبارها شركة وطنية جتتهد 
في حتسني وتطوير اوضاعها 
الداخلية، وخدماتها، وبرامجها 
الرضاء العمالء واستقطاب املزيد 
منهم، السيما في ظل املعوقات 
التي تواجهه���ا وحتول بينها 
وبني حتديث اسطولها احلالي 
وشراء طائرات جديدة تكون 
على مس���توى تطلع وطموح 

الركاب.

أسعار تشجيعية

مدير مبيعات منطقة وسط 
الكويت ناصر خورشيد حتدث 
عن االسعار التشجيعية اخلاصة 
الرياض  الى كل من  للرحالت 
وجدة، الفتا الى ان املؤسس���ة 
اعتمدت خطة طموحة لتشغيل 
ما بني 28 � 38 رحلة الى جدة 
والرياض تلبية للطلب املتزايد 
على هاتني احملطتني، وانها جهات 
لها اسعار تنافسية تقل بنسبة 
15% عن اسعار العام املاضي، 
مشيرا الى ان اسعار الرحالت 
الى ج���دة لالف���راد تبلغ 136 
دينارا يضاف لها ضريبة تبلغ 
15.900 دينارا في حني ان اسعار 
املجموعات تبلغ 117 دينارا للفرد 
الى  داخل املجموعة باالضافة 
ذات مبلغ او رس���م الضريبة 
البال���غ 15.900 دينارا، مؤكدا 
جوهزيته وجهوزية طاقمه في 
العاصمة خلدمة  مكتب وسط 
العمالء واملسافرين والوكالء 
بصورة استثنائية اثناء شهر 
رمضان املبارك حتديدا، حيث 
سيستمر العمل من فترة ما بعد 

الفطور حتى السحور.
واجلدير بالذكر ان مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية ورغم 
الصعوبات اجلمة التي يتعرض 
لها النقل اجلوي ابتداء من األزمة 
املالية العاملية وانتهاء مبرض 
انفلونزا اخلنازير استطاعت ان 
تفرض نفسها كالعب رئيسي 
وأساسي في سوق السفر احمللي 
من خالل العروض التشجيعية 
التي قامت بتقدميها على مدار 

العام.
فالناق���ل الوطني للك��ويت 
قدم عروضا تشجيعية عل��ى 
ك���ل من باريس ودبي وُعم����ان 
ومناطق اخرى خالل موس���م 
العال���ي ملواكبة  التش���غي���ل 
العالي م���ن املواطنني  الطلب 
العط���الت حيث  اثناء موسم 
ارباحا  اس���تطاعت ان حتقق 
جت���اوزت ال���� 9 ماليني دينار 
وتس���تخدم اسطولها احملدود 
بكفاءة عالية جدا الس���يما ان 
الناقلة مت���ر مبرحلة انتقالية 
مهمة في عمرها قبل خصخصتها 

وحتويلها الى شركة.

التخاطب  بعد اعتماد اسلوب 
والتراسل فيما بينهم عبر البريد 
االلكتروني وعل���ق على تلك 
املشاركة بقوله: الننا نحن وهم 
سنكون على منت قارب واحد 
كل هم���ه ان يتخطى الصعاب 
والعراقيل التي يواجهها في ظل 
العاملية االستثنائية  الظروف 

الراهنة.
واكد فؤاد العميري – وعلى 
عكس ما يظ���ن البعض – ان 

مقارنة بغيره من االعوام وفي 
مقدمة ذلك اتباعها او اعتمادها 
نظام املشاركة بينها وبني وكالء 
مكاتب السياحة والسفر سواء 
بالنسبة لالس���عار او االرباح 
واحلجوزات وغيرها، مؤكدا على 
مرونة تعامالت الفريق العامل 
باملؤسسة مع هذه املكاتب التي 
قال انها ستلمس تغييرا جذريا 
وجوهريا في اسلوب تواصلها 
وتعاملها مع املؤسسة السيما 

عن مبيعاتها لتذاكر املؤسسة، 
مش���يرا الى ان املؤسس���ة قد 
استبقت االحداث وبادرت من 
تلقاء نفسها لتخفيض اسعار 

رحالتها لكل دول العالم.

نظام المشاركة

وب���دوره اكد مدير مبيعات 
الكوي���ت في املؤسس���ة فؤاد 
العميري على االختالف الكلي 
العام  لبرامج »الكويتية« هذا 

االقتصادي التي تسود الكويت 
التي تعيشها  اس���وة باحلالة 
كل دول العالم، مشيرا الى ان 
جهود فريق املبيعات املضنية 
والدؤوبة تلك اثمرت حتقيق 
مطلبني ملكاتب السياحة والسفر 
بدءا باملطلب االول اخلاص ب� 
»التارجت« أو النسبة املطلوب 
من تلك املكاتب حتقيقها، وانتهاء 
باملطلب الثاني اخلاص بزيادة 
املكاتب والشركات  نسبة تلك 

إلى حجم  العميري  وأشار 
اجلهد الكبير الذي بذلته ادارة 
املبيع���ات باملؤسس���ة القناع 
العلي���ا للموافقة على  االدارة 
التش���جيعية  زيادة عروضها 
لوكالئها من مكاتب السياحة 
والس���فر، مبا في ذلك املوافقة 
على مطلبني اساسيني لتنشيط 
حركة العم���ل والتواصل فيما 
بينهما ومن ثم زيادة االنتاجية 
واملبيعات في ظل حالة الركود 

– ومبا ال يدع مجاال للش���ك – 
على زيادة احلوافز والعروض 
التش���جيعية املقدمة لوكالئها 
من مكاتب الس���ياحة والسفر 
ولعمالئها للعام 2009/2008، 
وحرصها على تطوير وزيادة 
هذه العروض واحلوافز للعام 
2010/2009 وذل���ك بن���اء على 
دراس���ة ومراجعة مستفيضة 
اجرته���ا عل���ى م���دى فاعلية 

عروضها السابقة.

الناقلة تحّلق بعروض تشجيعية ابتداًء من 16 الجاري


