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انخفاض املسافرين البريطانيني للخارج بنسبة ٪10

تداعيات األزمة املالية تدفع البريطانيني لقضاء العطالت داخل بلدهم

»السورية« تعرض مقاعدها إلى دمشق ابتداء من 35 ديناراً 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
في وكاالت السياحة والسفر أن اخلطوط 
اجلوية الس���ورية قدمت عرضا على 
رحالتها بني مطاري الكويت ودمشق 
الدوليني ابتداء من 35 دينارا خالية من 
الضرائب على رحالت الذهاب واإلياب 
بينما قدمت مقاعدها في اجتاه واحد 

ابتداء من 25 دينارا خالية من الضرائب 
مبناسبة شهر رمضان املبارك.

وبينت املصادر ان »السورية« التي 
استقبلت مديرها اإلقليمي اجلديد في 
الكويت خالد عزالدين قدمت عرضها 
السعري اجلديد على الرحالت حتى 14 

سبتمبر القادم.

بالتزامن مع طرحها أسعارًا تشجيعية على جميع المحطات التي تصل إليها ناقالت الطائر األزرق

المانع: »عطالت الكويتية« تطرح عرضًا ابتداء من 215 دينارًا للمعتمرين
بتذكرة سفر وإقامة في فندقي موفنبيك هاجر تاور وزمزم غراند سويت لثالثة أيام

»العطالت« للعديد من عروض 
المستقبل  السفر واإلقامة في 

القريب.
هذا وكانت مؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية قد قدمت أمس 
األول عروض���ا س���عرية على 
رحالتها العادية شملت جميع 
المحطات التي تحط فيها الطيور 
الزرقاء باستثناء كل من جدة 

والقاهرة وشرم الشيخ.
وقال المدير اإلقليمي األعلى 
في مؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتي���ة بدر العميري خالل 
المؤتمر الصحافي الذي نظمته 
المؤسسة أمس األول ان الشركة 
طرحت مقاعدها الى كل من دول 
مجلس التعاون الخليجي ابتداء 
من 18 دينارا والى دول الشرق 
األوس���ط ابتداء من 35 دينارا 
وجميعها خالية من الضرائب 
مشيرا الى العرض الذي أسمته 
الناقلة »رمضانيات« الذي يبدأ 
من يوم غد ويس���تمر حتى 17 

سبتمبر القادم.
والجديد الذي قدمته الناقلة 
الرسمية إضافة الى العروض 
التشجيعية هو نظام المشاركة 
بينه���ا وبي���ن وكالء مكاتب 
السياحة والسفر سواء بالنسبة 
لألسعار أو األرباح والحجوزات 

وغيرها.

واألقصى وشبه القارة الهندية 
واسيا وأوروبا وكندا.

وبين أن مؤسسة الخطوط 
الكويتي���ة تط���رح  الجوي���ة 
خيارات متعددة من العروض 
تتضمن برام���ج مختلفة بناء 
على متطلبات العمالء وتوفير 
السياحية  البرامج  العديد من 
والعالجية، تشمل سعر التذكرة 
وتكالي���ف اإلقامة الفتا الى أن 
العروض جميع���ا تأتي وفق 
برامج وخطط مدروسة وهو 
األمر الذي يدفع المؤسسة الى 
اتجاه  مضاعفة جهوده���ا في 
تعزي���ز خدماته���ا والبح���ث 
ع���ن كل ما هو جدي���د ومفيد 
لمسافريها وكاشفا عن تقديم 

كشف رئيس قسم العطالت 
في مؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتية خلف المانع عن أخر 
عروض الناقلة الرسمية والذي 
شمل عرضا تشجيعيا لمعتمري 
بيت اهلل الحرام لمدة ثالثة أيام 
في غرفة مزدوجة إضافة الى 
تذكرة السفر ذهابا وإيابا الى 
مك���ة المكرمة ابت���داء من 215 

دينارا خالية من الضرائب.
ولفت الى أن العرض شمل 
فندقي موفنبي���ك هاجر تاور 
وفندق زمزم غراند سويت على 
أن يكون سعر نهاية االسبوع 
ابتداء من 289 دينارا خالية من 

الضرائب.
وأضاف المانع في تصريح 
ل� »األنباء« ان مكتب العطالت 
في مؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتية سيس���تمر في طرح 
الس���فر  العدي���د من عروض 
واإلقامة في عدد من مدن ومناطق 

العالم بأسعار تشجيعية.
واش���ار  الى العرض الذي 
قدمته »عطالت المؤسسة« الى 
إمارة دب���ي والذي مازال قائما 
حتى اآلن باإلضافة الى العديد 
من العروض األخرى وفق أسعار 
تش���جيعية مدروسة شملت 
دول مجلس التعاون الخليجي 
»الكويتية« مستمرة في طرح العديد من العروض بأسعار تشجيعيةومنطق���ة الش���رق األوس���ط 

خلف املانع 

بعد أن شهدت زيادة 5% في عدد النزالء خالل النصف األول محطاتها في ألمانيا بسعر موحد ابتداء من 89 دينارًا خالية من الضرائب

صعوبة االئتمان تعوق دخول 
المستثمرين األجانب على فنادق دبي

»لوفتهانزا« تقدم مقاعدها السياحية 
إلى ساو باولو بـ 499 دينارًا

قدمت الناقلة األملانية )لوفتهانزا( عرضا سعريا 
على مختلف محطات العالم التي تصل اليها انطالقا 
من مطار الكويت الدولي وأفادت مصادر مطلعة 
في وكاالت الس���ياحة والسفر بأن »اللوفتهانزا« 
قدمت عرضا سعريا موحدا ابتداء من 89 دينارا 
خالية من الضرائب ش���مل محطاتها في كل من 

ديسلدورف وهامبورغ.
وقالت مصادر مطلعة ل�»األنباء« ان العروض 
الس����عرية للوفتهانزا جاءت مع بدايات موس����م 
التش����غيل املنخفض الذي ج����اء مبكرا في العام 
احلالي بسبب حلول شهر رمضان املبارك والذي 
ينتهي فيه موسم العطالت ويعود معظم املسافرين 
والس����ياح الى الكويت لتتمكن الناقلة من ملء 
مقاعدها الش����اغرة خالل هذا املوسم السيما أن 
معظم شركات النقل اجلوي التجارية تعرضت 
للعديد من الضغوط خالل املوسم احلالي سواء 
بسبب األزمة املالية العاملية أو بسبب وباء أنفلونزا 
اخلنازير الذي أثر س����لبا وبصورة كبيرة على 
احلجوزات في هذه الش����ركات وأدى الى تكبدها 

خلسائر كبيرة.

الواليات المتحدة 

وبينت املصادر أن عرض ال�»لوفتهانزا« شمل 
أيضا كل أمستردام وبرلني ب�  109 دنانير خالية 
من الضرائ����ب فيما قدمت عروضا على مقاعدها 
املتوجهة الى الواليات املتحدة األميركية في كل 

من اتالنتا ب� 229 دينارا وبوسطن ب� 199 دينارا 
ودنف����ر ب� 249 دينارا بينما كانت ميامي ب�  229 

دينارا وجميعها خالية من الضرائب.

كندا 

وقدمت الناقلة مقاعدها املتوجهة الى األرض 
اجلديدة أيضا لكن على احملطات الكندية في كل 
من مونتريال وتورنتو ب� 229 دينارا خالية من 
الضرائ����ب وفانكوفر ب����� 309 دنانير خالية هي 

األخرى من الضرائب.

أميركا الالتينية 

فيما قدمت الناقلة حجوزاتها الى اميركا الالتينية 
في كل من بوينيس ايروس ب� 529 دينارا وكاراكاس 
 الڤنزولية ب� 499 دينارا وس����انتيغو التشيلية 
ب� 539 دينارا وساو باولو ب� 499 دينارا وجميع 

تلك العروض شملت مقاعد الدرجة السياحية.
بينما عرضت الناقلة مقاعد درجة رجال اإلعمال 
ال����ى كل من الواليات املتحدة األميركية وكندا ب� 
950 دينارا الى بوس����طن ونيويورك وفيالدلفيا 
فيما كانت مدينة سان فرانسيسكو ب� 1350دينارا 

وجميعها خالية من الضرائب.
أما فئة الدرجة األولى على اللوفتهانزا فشملت 
عرضا الى كل من لندن ب� 1041 دينارا وموسكو 
ب� 1099 دينارا وباريس ب� 1058 دينارا خالية من 

الضرائب.

دبي � رويترز: قال خبراء إن املزيد من املشترين 
األجانب يتطلعون لشراء عقارات فندقية في دبي 
بغرض االستثمار مع بقاء العوائد قوية رغم األزمة 
العاملية لكن عدد البائعني قليل في حني تعرقل صعوبة 

احلصول على قروض إجناز الصفقات.
وقال املدير بش����ركة اخلدمات العقارية العاملية 
س����ي.بي ريتشارد إيليس أمني حمداني »إذا قارنت 
بني عقارين من فئة اخلمسة جنوم في باريس ودبي 
يتمتع كل منهما مبوقع جيد، فسيكون العائد على 

االستثمار في دبي أفضل بكثير«.
وأضاف في تصريحات صحافية أنه في حني أن 
صافي ربح عقار في باريس س����يبلغ نحو 15% في 
الوقت احلالي فإن عقارات دبي ميكنها أن تدر ربحا 

يبلغ حوالي %35. 
وقالت ش����ركة جونز الجن الس����ال االستشارية 

في مجال الفنادق إن 
الفندقي  االستثمار 
الدول����ي ميك����ن أن 
يتراج����ع مبا يصل 
إل����ى  إل����ى %58.3 
عشرة مليارات دوالر 
في 2009 مع امتداد 
األزمة املالية العاملية 
إلى قط����اع الترفيه 

والسياحة.
 وقال حمداني إن 
املزيد من املشترين 
الدوليني يتطلعون 
ف����ي  لالس����تثمار 
عقارات جاهزة في 
دبي غي����ر أن عدد 
قلي����ل.  البائع����ني 
وأض����اف أن األفراد 
األثرياء يش����كلون 
غالبية املش����ترين 
الذين يبحثون عن 
عوائد مرتفعة على 
االستثمار في حني 

تهدف املؤسس����ات االستثمارية إلى عائد في نطاق 
بني 9 إلى %11.

من جانبه وقال املدير اإلداري العاملي للسياحة 
والضياف����ة والترفيه في ديلويت اند توش أليكس 
كيرياكيدي����س ان التحدي الرئيس����ي الذي يواجه 
املش����ترين الي����زال يتمثل ف����ي غي����اب االقراض 

املصرفي.
وأضاف قائال »هناك مالك يرغبون في حتقيق 
إيرادات أو اجتذاب شركاء في مشاريعهم الفندقية 
وهناك مشترون مهتمون بصناعة الفنادق في دبي.. 
لكن املشكلة التي ستظل قائمة خالل الشهور الستة 
إلى التس����عة القادمة على األق����ل تتمثل في غياب 

االئتمان. 
واوض����ح قائال: »في ظل غي����اب تدفق االئتمان 
من النظ����ام املصرفي.. من املس����تحيل إجناز تلك 

الصفقات«.
وأظهرت بيانات 
االسبوع  رس����مية 
املاضي أن فنادق دبي 
شهدت زيادة بنسبة 
النزالء  5% في عدد 
في النصف األول من 
2009 بعدما خفضت 
األس����عار وأطلقت 

حمالت ترويجية.
اجلدير بالذكر ان 
تقرير عن صناعة 
الفنادق قال الشهر 
املاضي إن فنادق دبي 
كانت األكثر تضررا 
من حيث االيرادات 
في الشرق األوسط 
في النصف األول من 
التأثير  العام بفعل 
السلبي لألزمة املالية 
العاملية على القدرة 
على اإلنفاق لدى كثير 

من املسافرين.

فنادق دبي شهدت زيادة 5٪ في عدد النزالء

كاونترات »لوفتهانزا« بانتظار املتقدمني على العروض اجلديدة

االستثمار في فنادق دبي متوقف حتى إشعار آخر طائرة »لوفتهانزا« في كل مكان وإلى كل مكان

بسبب ضعف الجنيه اإلسترليني واألزمة المالية

الركود االقتصادي يدفع البريطانيين 
لقضاء العطالت في بلدهم

 لندن � رويترز: أظهرت إحصاءات رسمية نشرت أن األزمة 
املالية وضعف اجلنيه االسترليني تسببا في انخفاض عدد 
البريطانيني الذين يس����افرون لقضاء العطالت في اخلارج 
وتعزيز سوق الس����فر احمللي الذي تضرر من تراجع عدد 

السياح األجانب الزائرين لبريطانيا.
وقال مكتب اإلحص����اءات الوطنية إن عدد البريطانيني 
الذين سافروا إلى اخلارج انخفض 10% في العام املنتهي في 
يونيو املاضي مقارنة مع االثني عشر شهرا السابقة بعدما 
أصبح الس����فر للخارج أكثر تكلفة على البريطانيني الذين 

يعانون ضائقة مالية مع انخفاض قيمة االسترليني.
 ودفع ضعف االقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة العملة 
البريطانية لالقتراب من مستويات قياسية منخفضة مقابل 
اليورو والدوالر مما جع����ل البريطانيني أكثر حرصا على 

السفر داخل بلدهم.
وعززت تلك الظاهرة السوق احمللي مع تزايد الطلب على 
خيارات أرخص لقضاء العطالت، إال أن ضعف اإلسترليني 
فش����ل أيضا في اجت����ذاب املزيد من الس����ياح األجانب إلى 
بريطانيا حيث انخفض عدد الس����ياح األجانب بنسبة %8 
إلى 30.5 مليونا في االثني عش����ر شهرا حتى نهاية يونيو 

املاضي مقارنة مع العام السابق.
 غير أن السياحة تعززت قليال بسبب األسفار الصيفية 
في الش����هور القليلة املاضية حيث تظهر االحصاءات منو 
عدد الزوار إلى بريطانيا بنس����بة 4% في الفترة من ابريل 

حتى يونيو.
وتدر الس����ياحة أكثر من 86 مليار استرليني ما يعادل 
)142.9 مليار دوالر( سنويا على االقتصاد البريطاني تعادل 
8% من الناجت احمللي االجمالي مما يجعلها خامس أكبر قطاع 
في بريطانيا من حيث اإليرادات. لكن محللني يحذرون من 

أن الركود العاملي سيظل يؤثر على أعداد السائحني.
ووفقا ملنظمة الس����ياحة العاملية ف����ان بريطانيا حتتل 
املرتبة السادس����ة بني دول العالم التي تستقبل أكبر اعداد 
من السياح بعد فرنسا واسبانيا والواليات املتحدة والصني 

وايطاليا.

إعداد: فواز كرامي


