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الشراع العماني »أربيان 100« انطلق من الكويت

أحمد يوسف
في خطوة إلعادة إحياء تراث األجداد في السياحة 
الشراعية،قام وفد من سلطنة عمان بتصميم أحدث 
اليخوت الش���راعية العاملية باس���م »اربيان 100« 
لترويج السياحة الش���راعية انطالقا من سلطنة 
عمان، ولتجوب دول مجلس التعاون في املقدمة، 

ثم تباعا بعض الدول املستهدفة.

وخالل املؤمت���ر الصحافي ال���ذي عقده الوفد 
الستعراض برنامج العمل الهادف لترويج السياحة 
في عمان خالل االسبوع املاضي،قال رئيس فريق 
العمل محس���ن بوسعيد إن كلفة املركب الشراعي 
بلغت 8 مالي���ن دوالر، الفتا إلى أنه يعد األحدث 
عامليا في مجال املراكب الشراعية، ومؤكدا في الوقت 

نفسه قدرته على الدوران حول العالم.
إعداد: فواز كرامي

40 مليون مس����افر في 2008، في الوقت الذي تتركز فيه أعمال 
توس����عة الطاقة املتوقعة في مطار امللك عبدالعزيز الدولي في 
جدة، واخلطة للوصول إلى 30 مليون مسافر في 2014 من أصل 
13-15 مليون مسافر حاليا. على سبيل املثال التزال الطاقة أقل 
من مس����توى الطلب احلالي، وتبعا إلى زاوية بروجكتس هناك 
خطط توسعة مطارات في اململكة تزيد قيمتها على 580 مليون 
دوالر، إال أنها تس����تهدف مط����ارات إقليمية ومحلية أصغر مثل 
الطائ����ف واحلائل والقريات وغيرها بدال م����ن املطارات الدولية 

املوجودة مثل الرياض والدمام واملدينة.
واستنادا إلى هذا البحث، يقول املركز إن االستثمار في قطاع 
الطيران املدني من املتوقع أن يصل إلى أكثر من 45 مليار دوالر 
في غضون األعوام اخلمسة القادمة، وكانت اإلمارات السباقة بن 
دول املنطقة في هذا اجلانب، إذ من املتوقع أن يعزز مطار جبل 

علي طاقة البالد بنحو 120 مليون مسافر.
من جانب آخر، التزال املشاريع الكبرى قيد التنفيذ في دول 
مجلس التعاون وتشمل مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي الذي 
تبلغ تكلفته 11 مليار دوالر، وتوس����عة مطار أبوظبي بقيمة 6.8 
مليارات دوالر، وحتديث مطارات امللك عبدالعزيز واملدينة وتبوك 
التي تبلغ قيمتها 5.2 مليارات دوالر في السعودية، ومطار الدوحة 

اجلديد الدولي في قطر الذي تبلغ قيمته 11 مليار دوالر.
إلى هذا، تتجاوز األم����وال املطلوبة لتطوير وحتديث البنية 
التحتية للطيران في املنطقة موارد احلكومات، خاصة في ضوء 
الرك����ود العاملي وانخفاض عوائد دول املنطقة، وهذا العامل إلى 
جانب النمو يؤكدان على ضرورة مساهمة القطاع اخلاص بصورة 
أكبر في متويل وإدارة قطاع النقل من خالل الش����ركات اململوكة 
للقطاع اخلاص أو مشاريع الشراكة بن القطاعن العام واخلاص 

وفق ما ترتئيه اإلدارة املهنية.

على سبيل املثال رغم الركود احلالي الذي تشهده الصناعة، إال أنه 
عند عودة االنتعاش، ستكون املنطقة الوحيدة التي تشهد منوا 
هائال من جديد، وبالتالي س����يكون اإلنفاق احلالي على مشاريع 

البنية التحتية للطيران مبررا.
على صعيد آخر، يقول التقرير ان هناك صعوبة في احلصول 
على عدد االستثمارات استنادا إلى النمو املتوقع في حركة مرور 
الش����حن واملسافرين، على اعتبار أنه ليس����ت كل االستثمارات 
موجه����ة نحو بناء مطارات جديدة بالكامل، عالوة على أن جزءا 
كبيرا من االس����تثمارات هو على شكل توسعة منشآت موجودة 
حاليا. على سبيل املثال إضافة مدرجات أو هنغارات أو محطات. 
وبالتال����ي اعتمد »املركز« على إجراء حتليل باس����تخدام نظرية 
جانب العرض )supply-side( للتوصل إلى تقدير االستثمارات 
املتوقعة، ووضع في االعتبار االستثمارات املعلنة واملستمرة في 

مطارات دول مجلس التعاون الرئيسية.
في غضون ذلك بلغت معدالت الطاقة املستخدمة )عدد املسافرين 
إلى الطاقة( ف����ي دول مجلس التعاون 92% في 2008 في الوقت 
الذي زادت معدالت الطاقة املس����تخدمة في أربع دول عن %100، 
واس����تحوذت قطر على املعدل األعلى حيث يعمل مطار الدوحة 
الدول����ي حاليا عند معدل طاقة يبلغ 150%، وهو ما يش����ير إلى 
الطاقة املتوسعة جدا. وفي غضون األعوام اخلمسة القادمة يتوقع 
تقرير املركز أن يصل معدل استخدام الطاقة بشكل عام في دول 
مجلس التعاون إلى نس����بة متواضعة هي 80% بسبب تشغيل 
طاقات جديدة إضافة إلى انخفاض منو عدد املس����افرين جوا في 
بعض الدول مثل قطر والكويت والبحرين. وهو ما سيس����اهم 
ف����ي  تدني معدل كل دولة على حدة إلى أقل من 100%، ومع ذلك 
يتوقع التقرير أن يتس����ع نطاق استخدام الطاقة بشكل مستمر 
في السعودية، على اعتبار أن اململكة شهدت لتوها زيادة بنحو 

مؤخرا سياسات حترير قطاعها في محاولة لدعم منو حركة مرور 
طيرانها وخدماتها. وباتت اإلمارات والبحرين والكويت وقطر في 
طليعة دول املنطقة في تبني سياسة األجواء املفتوحة. ولعبت هذه 
السياسة دورا كبيرا في تطوير صناعة السياحة في هذه الدول. 
كما كان لهذه السياسة دور فعال في إجناح شركات طيران هذه 

الدول من خالل توفير قدرة على دخول أسواق عاملية عديدة.
وتبعا ملجلة ميد، فإن هناك حاليا مش����اريع بنية حتتية في 
قطاع الطيران تزيد قيمتها عن 50 مليار دوالر في منطقة الشرق 
األوس����ط، مت التخطيط لها الس����تيعاب حركة مرور املسافرين 
املتزايدة والطلب على الش����حن في مطارات املنطقة. ورغم ذلك 
جعلت األزمة املالية بعض خبراء الصناعة يحذرون من أن جدوى 
إنفاق مليارات الدوالرات على مشاريع البنية التحتية في مجال 
الطيران لن تدوم طويال، إذ ش����هدت حركة مرور املسافرين جوا 
في الش����رق األوسط التي منت عند 7% في 2008 انخفاضا كبيرا 
عن النمو الذي شهده عام 2007 وبلغ آنذاك 18%، وكانت األشهر 
األخيرة من العام املاضي شهدت بشكل رئيسي التدهور الكبير 
في هذه النس����بة، أما بالنسبة للمطارات التي تعتمد بقوة على 
الترانزيت ب����ن املناطق مثل مطار دبي فمن املتوقع أن تش����هد 
انخفاضا أش����د من غيرها. لكن من ناحية أخرى تتسم مشاريع 
توس����يع البنية التحتية في الطيران بط����ول فترة تنفيذها مما 
يعني أنه مع الوقت قد يتم تش����غيلها ويكون حينها الركود قد 
انتهى. كذلك البد من اإلشارة إلى أن مسألة إشباع الطلب احلالي 
في املطارات ذات الطاقة احملدودة مثل السعودية والكويت اللتن 
تعاني����ان من عدم تلبية الطلب احمللي على مثل هذه املش����اريع 

ليست مبررة فحسب بل ضرورية.
إضافة إلى ذلك، وبفض����ل موقع دول التعاون املتفرد كمركز 
رئيسي في العالم، فإنها ليست عرضة لتقلبات الدورة االقتصادية، 

الحظ التقرير الصادر مؤخرا عن شركة املركز املالي الكويتي 
»املركز« عن مط����ارات دول مجلس التعاون اخلليجي الذي يعد 
جزءا من البحوث التي تعدها الشركة في قطاع البنية التحتية، 
أن املطارات في املنطقة تأثرت سلبا على غرار الكثير من املطارات 
العاملية التي ش����هدت إما ثبات����ا أو تراجعا في منو حركة مرور 

املسافرين جوا. 
ويقول التقرير ان هذا التأثر جاء بشكل رئيسي على حساب 
النمو الهائل الذي شهدته اإلمارات في حركة املسافرين التي منت 
عند معدل منو سنوي مركب 13% ما بن 2002 و2008. كذلك قطر 
التي زادت مساهمتها في حركة مرور املسافرين في دول التعاون 
عند معدل منو س����نوي مركب 22% في الفترة ذاتها. وكانت قد 
س����اهمت بنحو 15% تقريبا في منو حركة املسافرين جوا بدول 
التعاون عام 2008 مقابل 7% في 2002. أما على مس����توى حركة 
املسافرين في دول التعاون ككل فبلغ منو املعدل السنوي املركب 
10% في الفترة بن 2002 و2008 ووصل عدد املسافرين إلى 126 

مليونا.
من ناحيتها، تستفيد شركات الطيران )الناقالت( اخلليجية 
من موقعها االستراتيجي من حيث اتصالها بوجهات عديدة في 
أنحاء العالم. وكان التقدم التكنولوجي األخير الذي خضعت له 
سلس����لة من الطائرات التي حتلق ملسافات بعيدة أتاح لشركات 
الطيران فرصة التحليق ملسافات بعيدة من غير توقف من الشرق 
األوسط إلى أي مكان في العالم. إلى جانب هذا متلك املنطقة إمكانية 
التحليق ملس����افات قصيرة من خالل سلسلة من الطائرات ذات 
املسافات قصيرة في بعض األسواق الناشئة الرئيسية وسريعة 

النمو مثل الصن والهند.
وفي الس����ياق ذاته، يتسم سوق الطيران في الشرق األوسط 
بأنه منظم بشكل عال، على الرغم من أن بعض احلكومات تبنت 

»المركز« أشار في تقريره إلى النمو الهائل الذي تشهده اإلمارات في حركة المسافرين 

سوق الطيران في منطقة الشرق األوسط منظم بشكل عال

عيد األضحى يمتص المقاعد الشاغرة من شركات الطيران

القطرية إلى الدوحة بـ 26 ديناراً خالية من الضرائب
أكدت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة والسفر 
أن حلول عيد األضحى املبارك ساهم بصورة مباشرة 
في امتصاص املقاعد الشاغرة في شركات الطيران 
من خالل ارتفاع نس���بة احلج���وزات على مختلف 
احملطات والش���ركات املتوجهة إل���ى الدول العربية 

واإلسالمية بشكل عام.
وأكدت املصادر ان عيد األضحى ورغم الظروف 
االقتصادية الصعبة التي تعصف بسوق السفر احمللي 
أغل���ق العديد من مقاعد ش���ركات الطيران بصورة 

كاملة، مما دفع العديد من الش���ركات الى تس���يير 
رح���الت إضافية لتلبية الطل���ب الكبير معتبرة ان 
الفترة القادمة حيوية لشركات الطيران مللء مقاعدها 
الشاغرة السيما ان شركات الطيران هي أيضا تعاني 

من املشاكل بسبب األزمة املالية العاملية.
وبينت املصادر ان الفترة املقبلة حيوية بالنسبة 
لش���ركات الطيران م���ن ناحية تزاي���د الطلب على 
احلجوزات بس���بب األعياد القادمة كعيد االضحى 

واعياد نهاية العام.

في اطار متصل، كشفت مصادر مطلعة في اخلطوط 
اجلوية القطرية ان الناقلة الرسمية لدولة قطر قدمت 
عروضا س���عرية انطالقا من مطار الكويت الدولي 
حيث قدمت الغزالن االرجوانية مقاعدها الى الدوحة 
ابتداء من 28 دين���ارا، فيما قدمت بانكوك ولندن ب� 
60 دينارا مرورا بالدوحة. اما طائراتها املتوجهة الى 
هونغ كونغ، فكانت ابتداء من 120 دينارا خالية من 
الضرائب وباريس وفرانكفورت ب� 70 دينارا وجميع 

االسعار خالية من الضرائب.

توقعات عن حجم االستثمارات في المطارات
الطاقة )عدد المسافرين بالمليون(عدد المسافرين بالمليوننمو الركاب
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الطاقة 
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6713722.3%63211%174614274%13%االمارات

744814.0%15060%14184412%24%قطر

12018.65.3%13051%5426132%4%السعودية

56142.1%12020%67116%8%الكويت

64101.8%10483147513%7%عمان

7460.3%8115%67119%11%البحرين

7523445.7%92370%12126136136%9%دول التعاون
املصدر: تقديرات املركز، مركز آسيا الباسفيك للطيران، ميد بروجكتس، بيانات صحافية

45 مليار دوالر حجم االستثمار المتوقع
لقطاع الطيران المدني الخليجي في 5 أعوام مقبلة

 »بريتش إيروايز« و»إيبيريا«
تجريان مباحثات اندماج

لندن � أ.ش.أ: أعلنت شركة 
اخلطوط اجلوي����ة البريطانية 
)بريتيش إيروايز( أنها وشركة 
إيبيري����ا االس����بانية للطيران 
ستعقدان اجتماعات منفصلة 
ملجلسي إدارتيهما بشأن مناقشة 

االندماج فيما بينهما.
وقالت »بريتيش إيروايز« في 
بيان لها امس إن هذه االجتماعات 
ستس����تهدف إب����رام »صفق����ة 
محتملة« ب����ن اجلانبن لكنها 
أضافت أنه لم يتم اتخاذ قرارات 
بعد وليس����ت هناك ضمانات 

بإمكانية إمتام صفقة.
م����ن جانبها قالت ش����ركة 
»إيبيري����ا« إن الصفق����ة محل 
املناقش����ة قد تعطيها 45% من 
حجم الش����ركة اجلدي����دة بعد 
االندماج بينما سيكون لشركة 
»بريتيش إيروايز« 55% منها.

إيروايز«  ومتلك »بريتيش 
حاليا 13.5% من أسهم »إيبيريا« 
وبينهما اتفاقيات تبادل الشفرات 
في إطار جتم����ع »وان ويرلد« 
لشركات الطيران والذي يسمح 
ببيع مقاعد الرحالت فيما بن 

الشركتن.
وكانت الش����ركتان تدرسان 
االندم����اج من����ذ عدة س����نوات 
وقد أجرت����ا مباحث����ات حول 
القضية نفس����ها في يوليو من 
عام 2008، وقال ويلي وولش 
الرئيس التنفيذي ل� »بريتيش 
إيروايز« إن االندماج قد يساعد 
كلتا الش����ركتن في ظل املناخ 
االقتصادي احلالي في العالم. 

وجاء هذا بعد أس����بوع من 
أنها  إعالن »بريتيش إيروايز« 
ستخفض مجددا حجم عمالتها 
بواق����ع 1200 موظ����ف بعد أن 
سجلت خسائر نصف سنوية 
ألول مرة بلغت 292 مليون جنيه 
استرليني حتى نهاية سبتمبر 
املاض����ي أما ش����ركة »إيبيريا« 

فأظه����رت نتائجه����ا األخيرة 
تعرضها خلسارة بقيمة 72.8 
ملي����ون يورو � م����ا يعادل 66 
مليون جنيه اس����ترليني فيما 
بن أبري����ل ويونيو املاضين.  

ويرى احملللون أن الصفقة قد 
تبرم بنجاح السيما باإلشارة إلى 
جناح صفقة االندماج بن شركة 
»إير فرانس« الفرنسية مع شركة 

»كيه إل إم« الهولندية.

اندماج إيبيريا للطيران مع الخطوط البريطانية

يعقد كل من مجلس إدارة الخطوط البريطانية ومجلس إدارة إيبيريا للطيران اإلسبانية 
اجتماعات منفصلة للنظر في إمكانية اندماج الشركتين ومن المتوقع أن يسفر  هذا االندماج عن 

ثالث أكبر شركة طيران في العالم من حيث اإليرادات

الخطوط البريطانيةإيبيريا

مسافرون )سنويا بالمليون(*

موظفين

معدل الدوران )بليون دوالر(

األرباح قبل الضرائب** )مليون دوالر(

خسائر 662.9

خسائر 340.4

* تشمل تعامالت نوستروم
** تقديرات متوقعة

طائرات


