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»الخطوط الوطنية« تشيد بدور 
وكالء السياحة والسفر في تدعيم عملها

أشادت بجهود وسائل اإلعالم في إبراز دور الشركة وخدماتها خالل غبقتها الرمضانية
عبدالسالم البحر األول من اليمني مع عدد من قياديي الشركة واملدعوين في جانب من الغبقة

البحر ونائب الرئيس املدير العام ملجموعة بودي للطيران منذر ناجيا

..ومع جورج كوبر ودافيد ايفانز في حديث جانبي خالل الغبقة الرمضانية

علي الريس متوسطا العاملني بـ »القطرية« خالل غبقتها السنوية                

أحمد مغربي 
أقامت اخلطوط الوطنية غبقة رمضانية أمس 
األول على ش����رف وكالء السياحة والسفر في 
الكويت وممثلي وسائل اإلعالم املختلفة وذلك 
في نادي صحارى للغول����ف بحضور رئيس 
مجلس إدارة الشركة عبدالسالم البحر والرئيس 
التنفيذي جورج كوبر والرئيس التجاري دافيد 

إيفانز وعدد من موظفي الشركة.
ه����ذا وقد انتهزت اخلطوط الوطنية فرصة 
األجواء الرمضانية املباركة للتعبير عن عمق 
تقديرها للشراكة التي جتمع اخلطوط بوكالء 
السياحة والسفر ودورهم الكبير في تدعيم عمل 
الشركة، باإلضافة إلى دور وسائل اإلعالم في 

إبراز دور اخلطوط الوطنية وخدماتها.
جتدر اإلش����ارة إلى انه من املقرر أن تتسلم 
اخلطوط الوطني����ة طائرتها الرابعة من طراز 
ايرباص A320 املعدة خصيصا للش����ركة، هذا 
وتسّير الشركة حاليا رحالتها إلى كل من دبي 
والبحرين والقاهرة ودمشق وعمان وبيروت 
وشرم الشيخ ومن املقرر أن تكون مدينة جدة 
وجهتها الثامنة مع بدء تسيير الرحالت لها في 

أكتوبر املقبل.
ه����ذا وقد بدأت اخلطوط الوطنية تس����يير 
رحالتها في يناير م����ن العام احلالي برحالت 
مباشرة إلى العديد من الوجهات املرغوبة وذات 
الطلب املتزايد في املنطقة، ويتكون أس����طول 
الشركة من طائرات جديدة من طراز ايرباص 
A320 تضم 122 مقعدا فخما موفرة بذلك أقصى 
درجات الراحة للضيوف املسافرين مقارنة مع 
أي شركة طيران أخرى تعتمد بأسطولها على 

هذا النوع من الطائرات. 
ويتمتع املسافر على منت اخلطوط الوطنية 
بأعلى مس����توى من اخلدم����ات أثناء الرحالت 
تتضمن الضيافة والترفيه. وتسير اخلطوط 
الوطنية رحالتها بش����كل حصري انطالقا من 
مبنى الشيخ س����عد للطيران العام لتقدم من 
خالله مستويات غير مس����بوقة من اخلدمات 

الراقية لضيوفها.

 )أسامة البطراوي(

خالل مبادرة رمضانية جذبت 120 ضيفًا من الشركاء التجاريين لـ »القطرية«

الريس: »القطرية« تستهدف تعزيز مكانتها بالسوق المحلي 
وتطلق رحالتها إلى وجهات جديدة في الهند وأستراليا

وملبورن يعدان أولى الوجهات 
التي ستضاف الى شبكة خطوط 
القطري���ة املتنامية على مدار 
تس���عة أش���هر التي ستشمل 
ايضا مدينة سيدني باالضافة 
ال���ى مدينت���ني جدي�دتني في 

أوروبا.
القطرية  الناقلة  وتس���ّير 
حاليا أسطوال حديثا مكونا من 
69 طائرة ايرباص وبوينغ الى 
82 وجهة عمل وسياحة رئيسية 
في أوروبا والش���رق األوسط 
وأفريقيا وشبه القارة الهندية 
والش���رق األقص���ى وأميركا 

الشمالية.

مبقاعد سواء الى جانب النوافذ 
او املمرات، ما سيفور الراحة لهم 

اثناء السفر.
الدرجة السياحية  ووصف 
بأنه���ا تفوق فيها املس���احات 
املستوى املتوسط من املعايير 
في صناعة السفر حيث تضم 
هذه الدرجة 217 مقعدا موزعة 
وف���ق ترتيب 3 � 3 � 3، وتصل 
املسافة بني املقعد واآلخر الى 34 
بوصة، ما يوفر مساحة كبيرة 

لألرجل.

وجهات جديدة

وقال ان الوجهتني في الهند 

أسطول القطرية � من مصانع 
بوينغ في س���ياتل، واشنطن. 
وتضم طائرة البوينغ 200 � 777 
الطويلة املدى 259 مقعدا موزعة 
على درجتني: رج���ال األعمال 
والسياحية. وسيستمتع الركاب 
في درجة رجال األعمال على منت 
هذه الطائرة بالراحة والرحابة، 
فهي تضم مقاعد ميكن حتويلها 
الى أسرة مسطحة بزاوية 180 
درجة. وتصل املسافة بني املقعد 
واآلخر ال���ى 78 بوصة، بينما 
تتوزع املقاعد في هذه الدرجة 
وفق ترتي���ب 2 � 2 � 2، وبذلك 
س���يحظى جميع املس���افرين 

الرحالت اجلديدة الى ملبورن 
احدى اكثر اخليارات س���هولة 

للسفر بني الكويت وملبورن.
وأضاف ان القطرية ستسير 
عل���ى اخلط اجلدي���د طائرتها 
اجلدي���دة من طراز بوينغ 200 
� 700 الطويل���ة امل���دى الت���ي 
ستستلمها القطرية نهاية السنة 
احلالي���ة، مبدئيا مبعدل ثالث 
رحالت في األسبوع. ومع حلول 
الناقلة  السنة اجلديدة ستبدأ 
بتس���يير رحالت يومية على 
هذا اخلط وذلك بعد تس���لمها 
طائ���رة أخرى من طراز بوينغ 
الطويلة املدى � وهي الرابعة في 

محمود فاروق
أكد النائ���ب األول للرئيس 
التنفيذي لدول مجلس التعاون 
لدى اخلطوط اجلوية القطرية 
علي الريس ان الناقلة تستهدف 
تعزيز شراكاتها مع سوق السفر 
في الكويت، فضال عن وسائل 
اإلع���الم من خالل املناس���بات 
واالحتفاالت التي تقيمها القطرية، 
مبينا ان اخلطوط حاليا تسّير 
28 رحلة اسبوعيا بني الكويت 
والدوحة اي 4 رحالت في اليوم 
لتوفر بذلك السهولة واملرونة 
للمسافرين الى قطر وعبرها الى 
غيرها من الوجهات العاملية في 
اوروبا والشرق االوسط وشبه 
القارة الهندية والشرق االقصى 

واميركا الشمالية.
جاء ذلك خالل االحتفال الذي 
أقامته اخلطوط اجلوية القطرية 
بحلول شهر رمضان وفي مبادرة 
للتعبير عن تقديرها لعمالئها. 
وجذبت األمسية السنوية أكثر 
م���ن 120 ضيفا من الش���ركاء 
التجاري���ني للقطرية وأعضاء 
نادي االمتياز وممثلني جلهات 
اعالمية. وشدد الريس في كلمته 
الكويتي  الس���وق  على أهمية 
التزام  بالنسبة للناقلة، مبينا 
القطرية باستراتيجيتها الهادفة 

الى النمو والتوسع.
وكش���ف عن خطة القطرية 
إلطالق رحالته���ا الى عدد من 
الوجهات اجلدي���دة من بينها 
املقبل،  11 أكتوبر  »آمرتس���ار« 
و»ج���وا« 25 أكتوبر في الهند 
فضال عن ملبورن في أستراليا 
6 ديس���مبر املقبل، وس���توفر 

»الوطني«: السوق العقاري تجاوز حالة الضعف
وأسعار الفائدة المنخفضة ساهمت في دعم القطاع

أكد بنك الكويت الوطني في موج���زه االقتصادي األخير حول 
حركة سوق العقار أن نشاط التداول في السوق ارتفع خالل يوليو 
املاضي وذلك للش���هر الثاني على التوالي، ما يعد مؤش���را إضافيا 
على أن الس���وق قد جتاوز حالة الضعف التي شهدها منذ بدايات 

العام احلالي.
وأضاف »الوطني« أنه بحس���ب اإلحصائية الش���هرية للعقود 
املسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل والتي ال تشمل البيع بالوكاالت، شهد شهر يوليو 415 صفقة، 
بارتفاع بلغ 2% مقارنة مع الش���هر السابق، و42% منذ بداية العام. 
لكن نش���اط السوق يبقى ضعيفا بش���كل عام، إذ لم يتجاوز عدد 

الصفقات ثلثي مستواه املسجل قبل األزمة.
 وأش���ار »الوطني« إلى أن مبيعات العقار تراجعت بنحو %36 
عن مستواها قبل عام، رغم أن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى القفزة 

االستثنائية التي شهدتها املبيعات في يوليو من العام املاضي. 
أما من حي���ث القيمة، فلحظ »الوطن���ي« أن الصورة تبدو أقل 
إش���راقا مع تراجع إجمالي قيمة املبيعات في يوليو بواقع 4% عن 
مس���تواها في يونيو. لكن على الرغم من ذلك، مازالت هناك بوادر 
تعاف، فمع أن قيمة املبيعات تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 38% على 
أساس سنوي، يالحظ أن معظم هذا التراجع كان قد حتقق في العام 
املاضي، بينما شهدت قيمة املبيعات ارتفاعا منذ شهر يناير املاضي 
بواقع 27%.  وأوضح »الوطني« أن أسعار الفائدة املنخفضة وارتفاع 
مس���تويات الثقة واالستقرار النسبي في تطلعات سوق العمل، قد 
تكون جميعها عوامل س���اهمت في دعم القطاع ورفع نش���اطه من 

املستويات املنخفضة التي سجلها. 
وبني »الوطني« أنه تعززت الثقة ف���ي القطاع العقاري نتيجة 
احلكم القضائي الذي سمح للمؤسسات املالية اإلسالمية بالتداول 
في العقار السكني، ما عوض على ما يبدو األثر السلبي للقانونني 

8 و9 الصادرين في فبراير 2008.

العقار السكني

وأشار الوطني إلى أن تداوالت العقار السكني واصلت ارتفاعها 
في يوليو، وذلك للشهر الثالث على التوالي، ما شكل عامال رئيسيا 
في ارتفاع نشاط السوق العقاري عموما. ومقارنة مع الشهر السابق، 
ارتفع عدد مبيعات العقار السكني في يوليو بواقع 9.6% إلى 307 
صفقات. أما منذ بداية الع���ام، فقد قفز هذا العدد بنحو 72%. لكن 
على الرغم من بوادر التعافي الطفيف من التداعيات املباشرة لألزمة 
االقتصادية على القطاع، مازال عدد املبيعات دون مستوياته املعتادة 
فوق ال� 600 صفقة التي كان يش���هدها قبل صدور القانونني 8 و9 

في العام املاضي. 

العقار االستثماري

ورأى »الوطني« أن عالمات التعافي تبدو أقل إش���راقا في قطاع 

العقار االستثماري، مع تراجع عدد الصفقات مجددا في يوليو إلى 
ما دون مستوى ال�100 صفقة، لتبلغ 97 صفقة مقارنة مع 120 صفقة 
في الشهر السابق. وكان املتوس���ط الشهري لعدد صفقات العقار 
االستثماري خالل 2008 قد بلغ 121 صفقة. إال أن نشاط هذا القطاع 
لم يتأثر بالقانونني 8 و9 مثلما تأثر بهما العقار الس���كني )كونهما 
ينطبقان على العقار السكني وليس االستثماري(، لذلك، فإن نشاط 
القطاع االستثماري ليس بعيدا عن مستوياته في املدى املتوسط. لكن 
من حيث القيمة، فقد استمرت في التراجع خالل العامني املاضيني، 
ما قد يشير إلى هبوط األسعار وضعف تداول العقارات الضخمة، 

باإلضافة إلى احتمال تأخر إنشاء بعض املشاريع الضخمة. 

العقار التجاري

ولفت »الوطن���ي« إلى أن العقار التجاري س���جل 11 صفقة في 
يوليو، بارتفاع نس���بته 57% مقارنة مع الشهر السابق حني سجل 
5 صفق���ات. إال أن تلك الصفقات كانت جميعها صغيرة احلجم، إذ 
بلغت قيمة الواحدة منها 907 آالف دينار في املتوسط، مقارنة مع ما 
متوسطه 2.9 مليون دينار للصفقة الواحدة بني شهري يناير ويونيو 
املاضيني. وفي ضوء ضعف التداول في العقار التجاري بشكل عام، 
فإن مبيعات هذا القطاع قد تكون شديدة التقلب من شهر إلى آخر، 
لذلك، ال يجب اعتبارها مؤشرا أو منطا لنشاط العقار التجاري. لكن 
على األقل، يالحظ أن نشاط القطاع التجاري- الذي نادرا ما سجل 

أداء قويا- ال يوفر دالالت كافية على أي تعاف ملموس. 

قروض بنك التسليف

أما بالنسبة لعدد القروض املقررة من بنك التسليف واالدخار، 
فلح���ظ »الوطني« أن عددها قد ارتفع بني ش���هري يوليو ويونيو 
املاضيني بواقع 5.6% إلى 380 قرضا. أما قيمتها اإلجمالية فقد ارتفعت 
بنسبة أقل بلغت 3% إلى 11.8 مليون دينار. وقد جاء كامل االرتفاع 
في عدد القروض املقررة من القروض املمنوحة لشراء بيوت قائمة 
وللتوس���عة والترميم، والتي ارتفع���ت بواقع 27.8% و13.6% على 
التوالي. وفي املقابل، انخفض عدد القروض املقررة لبناء مس���اكن 
جديدة بنحو 27.7% إلى 73 قرضا، ليبقى دون متوس���طه الشهري 

لعام 2008 والبالغ 195 قرضا.
وق���ال »الوطني«: يرتبط الطلب على ه���ذه القروض، في جزء 
منه، بتوزيع القسائم احلكومية من قبل املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية، ولو أن أثر ذلك يحتاج عادة وقتا للظهور.
 واشار إلى انه تشير التقارير الصحافية األخيرة إلى ارتفاع عدد 
القسائم احلكومية اجلديدة املوزعة حتى اآلن خالل 2009، ما قد يوفر 
دعما لعدد القروض التي سيقررها البنك خالل األشهر القادمة. لكن 
بشكل عام، يبقى عدد القروض املقررة من بنك التسليف واالدخار 
أعلى بشكل ملحوظ من مستوياتها لعام 2007، مع انسجامها عموما 

مع منطها السائد في الفترة األخيرة.

أكد أن حركته تعكس مساره الهبوطي

  )أحمد باكير(


