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البحر: »الخطوط الوطنية« ال تنوي زيادة رأسمالها وتحقيق األرباح سيكون بعد عامين 
حرق األسعار بدأت تعاني منه جميع شركات الطيران وهذا األمر سيفاقم الخسائر ويدفع إلفالس بعض الشركات وتدميرها إذا استمر

»الخطوط الوطنية« عانت من البيروقراطية واالرتجالية في اتخاذ القرار وانخفاض حجوزات الشركة من المؤسسات والشركات بنسبة 60% خالل األزمة
أحمد مغربي

كش����ف رئيس مجلس االدارة 
والعض����و املنت����دب في ش����ركة 
الكويتية  الوطني����ة  اخلط����وط 
عبدالسالم البحر ان أجندة الشركة 
مليئ����ة بالوجهات اجلديدة خالل 
العام احلالي خاصة ان الشركة في 
املراحل النهائية لتدشني 4 وجهات 
جديدة هي االس����كندرية وتركيا 
وروما واثينا، مبينا ان الش����ركة 
ليست متخصصة في خدمات فئة 
النخبة ال� VIP فقط، وامنا تتسع 
رؤيتها لتشمل جميع الشرائح في 
رهان على جودة خدماتها وقوة 
ادائها واستطاعتها املنافسة والتفرد 

والعبور نحو التميز
وأوضح البحر خالل استضافة 
الصالون اإلعالمي له مساء امس 
االول ان األزمة املالية اثرت على 
جميع دول العالم إال ان تأثيرها 
عل����ى الكويت كان أش����د ضراوة 
لضعف البنية التشريعية وعدم 
وجود الرغبة احلكومية في حتسني 
الوضع االقتصادي للبلد، ومع هذه 
األزمة عانت جميع شركات الطيران 
سواء العاملية أو احمللية، مشيرا 
الى ان اخلطوط الوطنية عانقت 
السحاب في عامها االول مع نشوب 
األزمة املالية العاملية لتجعل هذه 
القدر يتحكم بشكل  أو  املصادفة 

او بأخر في الشركة.

األزمة قلبت الموازين

واشار البحر الى ان اخلطوط 
الوطنية وضعت نصب عينيها منذ 
تأسيسها التركيز على شريحة سفر 
موظفي الشركات واملؤسسات ألن 
هذا اجلزء سيمثل قدرا كبيرا من 
االيرادات التشغيلية للشركة خاصة 
في الدرجة السياحية األولى ورجال 
األعمال، إال ان األزمة قلبت املوازين 
وبدأ املسافرون يقومون بتغيير 
درجات احلج����ز من درجة رجال 
الدرجة االقتصادية،  الى  األعمال 
كاشفا ان هذا األمر ساهم في حدوث 
هبوط وصل الى ما نسبته %60 

من حجوزات الشركة.
وبني البحر ان األزمة كان لها 
القليلة مثل  بعض االيجابي����ات 
انخفاض تكلفة استئجار الطائرات 
وأسعار النفط التي انحدرت خالل 
العام 2009 الى مادون ال� 70 دوالرا 
للبرميل، وهذا ما وفر للش����ركة 
مصروفات تشغيلية كبيرة، مشيرا 
الى ان أن سلبيات األزمة أكبر بكثير 

من االيجابيات.

المعوقات والبيروقراطية

العام  وفي س����ؤال من األمني 
لهيئة امللتقي اإلعالمي العربي – 
وهي اجلهة املؤسس����ة للصالون 
اإلعالم����ي _ ماضي اخلميس عن 
ماهية املعوقات والبيروقراطية 
التي واجه����ت اخلطوط الوطنية 
منذ انطالق عملياتها، أكد البحر في 
معرض اجابته عن سؤال اخلميس 
بقوله »ان اخلطوط الوطنية عانت 

من البيروقراطية في اتخاذ القرار، 
مستدركا بالقول »اخلطوط اجلوية 
الكويتية تأسس����ت منذ 55 عاما 
احتكرت خالل هذه السنوات كل 
اعمال النقل في الكويت ومع دخول 
املش����غل الثاني والثالث لم يكن 
هناك تعاون، حيث لم يتم مراعاة 
العدالة في املنافسة، مع العلم ان 
الدستور الكويتي ينص في املادة 
20 على مراعاة التعاون العادل بني 
القطاعني العام واخلاص لتحقيق 

التنمية االقتصادية«.
وتس����اءل البحر »أين العدالة 
اآلن؟« عندما يكون هناك شركة 
حكومي����ة تأخ����ذ كل الدع����م من 
احلكوم����ة، فالكويتي����ة تتمت����ع 
مبس����احات تخزينية كبيرة من 
أمالك الدولة تدفع مقابلها 25 فلسا 
للمتر الواحد، بينما تدفع الشركات 
اخلاصة 25 دينارا للمتر نفسه، 
ناهيك عن خص اخلطوط اجلوية 
بخصم يصل الى 10% من س����عر 
الوقود، وهذا يوضح بشدة غياب 
عدالة املنافسة واملساواة، إضافة 
إلى تضارب املصالح واخللل الواقع 
التأسيس����ي للشركة  النظام  في 
الذي يؤدي إلى تضارب املصالح 

والتصريحات والقرارات.
وأش����ار البحر إلى أن التذاكر 
الكويتية  التي تخص  احلكومية 
مرتفعة جدا وقد تصل إلى 3 آالف 
دينار لرحلة الى نيويورك في حني 
أن الشركة اخلاصة تطرحها مبا 
ال يتع����دى ثلث هذا املبلغ، فضال 
عن تضارب املصالح، فعلى سبيل 
النظام األساسي لتأسيس  املثال 
الكويتية الذي صدر في عام 1965 
لتأسيس الشركة مت ذكر اسم وزير 
املواصالت من 5 إلى 6 مرات في 
القانون، فمرة مت تسميته األمني 
العام للخطوط اجلوية الكويتية، 
ومرة أخرى رئيس مجلس االدارة، 
فاجلهة الرقابية حاليا هي املسؤولة 
واملهيمنة على اخلطوط الكويتية 
والتي لن تضره����ا بأي قرارات، 

يزيد عن 400 موظف من حوالي 48 
جنسية، مشيرا الى ان اخلطوط 
الوطنية تسّير حاليا رحالت إلى 8 
وجهات هي دبي، البحرين، بيروت، 
القاهرة، دمشق، شرم الشيخ وعمان 
وجدة، باإلضافة إلى أنها تسير 22 
رحلة في اليوم بواقع 150 الى 160 
رحل اسبوعية على حسب املوسم، 
مبينا ان الشركة لديها 4 طائرات 
من طراز ايرباص A320، متوقعا 
وصول األس����طول الى 7 طائرات 

خالل العام احلالي.
وب����ني ان اخلط����وط الوطنية 
اعتم����دت من����ذ تدش����ني أعمالها 
استخدام تقنية ال� ON AIR املبتكرة، 
والتى تخصنا بكوننا ثاني شركة 
عاملية تعمل بهذه التقنية، حيث 
توفر استخدام التليفون واحملمول 
الالب توب، وارس����ال  واجه����زة 
الرس����ائل القصيرة واس����تخدام 
ان الشركة  الى  االنترنت، مشيرا 
حرصت على تخفيض عدد مقاعد 
الطائرة لتزيد املساحات بني املقاعد 
من أجل راح����ة الركاب، باملقارنة 
بالش����ركات األخرى العاملية التي 
تركب 150 مقعدا على نفس طائرات 
الش����ركة، بينما في الوطنية 122 

كرسيا.

تصماميم عصرية

ولفت الى ان الشركة حرصت 
على املنافسة مع شركات الطيران 
العاملة في  احمللي����ة والعاملي����ة 
الكويت، من حيث األسعار وجودة 
اخلدمات الت����ي تقدمها، من اجل 
ان تك����ون اكثر متيزا من مثيلتها 
من اخلطوط االخ����رى، حيث مت 
االستعانة بش����ركة ريكاردو في 
تصمي����م مقاعد الطائ����رة، والتي 
تختص بتصميم مقاعد سيارات 
فراري، وملبرجيني، باالضافة الى 
تزويد الطائرات بشاش����ات تعمل 
باللمس ومزودة بكل وسائر الترفية 

واأللعاب.
وعن انطالق رحالت الشركة 
من مطار الش����يخ سعد للطيران 
العام ق����ال ان املط����ار مملوك ل� 
»رويال أفيشن« وتساهم اخلطوط 
الوطنية فيه بنس����بة 55%، وكان 
املطار مصمما في األساس لتشغيل 
الطائرات اخلاصة، ولكن مع املراحل 
النهائية لتشغيل اخلطوط الوطنية 
واجهتنا مشاكل كبيرة في التشغيل 
من مطار الكويت الدولي، حيث ان 
القدرة االستيعابية باملطار تقدر 
ب����� 5 ماليني راكب في الس����نة اال 
ان قدرته زادت الى 8 ماليني، ولم 
تتمكن الشركة من توفير كونترات 
وغرف وص����االت للركاب، اال انه 
مت التوصل الى تشغيل الرحالت 
من مطار الشيخ سعد الذي ميكن 
أن يس����توعب ش����ركات جتارية 
أخرى مستقبال، علما أن املعوقات 
والبيروقراطية كانت التحدي األكبر 
امام الشركة اال انه مت تذليل هذه 

املعوقات.

الطائرة. وعن مدى استفادة  منت 
شركات الطيران من توسعة املطار 
قال ان ما مت توقيعه في هذا الشأن 
هو اعادة تصميم واشراف للمطار 
وهذا األمر سيستغرق عامني لتنفيذ 
هذه التصميمات، مش����يرا الى ان 
هذا االمر سيس����تغرق 8 سنوات 
النهائي  الش����كل  ال����ى  للوصول 
للتصاميم، متس����ائال: ماذا نفعل 
خالل ال� 8 سنوات املقبلة في ظل 
الزي����ادة الهائلة في حركة املطار، 
والتي وصلت الى 8 ماليني راكب 
سنويا؟ فنحن مقبلون على مشكلة 

حقيقية خالل الفترة املقبلة.

تأسيس »الوطنية«

البحر في  هذا وقد استعرض 
بداية الصال����ون اإلعالمي مراحل 
تأسيس اخلطوط الوطنية، حيث 
قال ان اخلطوط الوطنية تعد أول 
شركة طيران خاصة في الكويت، 
كونها تأسس����ت في ع����ام 2005 
مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 
1098 الصادر ف����ي نوفمبر 2003 
والقاضي بإنشاء ثالث شركة طيران 
في الكويت، برأس����مال 50 مليون 

دينار كشركة مساهمة عامة.
وأوضح البحر أنه في فبراير 
2006 مت طرح 70% من أسهم الشركة 
للمواطنني، ومت االكتتاب من 150 
الى 160 ألف مواطن في الشركة، 
التأسيسية في  وعقدت اجلمعية 
ماي����و2007، وف����ي مايو 2008 مت 
تصميم شعار الشركة واأللوان من 
خالل شركة عاملية متخصصة في 
هذا املجال، حيث مت مراعاة احلفاظ 
الكويتي في الشعار  التراث  على 
والذي اخذ ش����كل ابراج الكويت 
كأحد اكبر وأهم املعالم الكويتية، 
أن����ه مت احلص����ول على  مضيفا 
رخصة التشغيل في يونيو 2008 
وباشرت الشركة التشغيل الرسمي 
في يناير 2009 انطالقا من مطار 
الشيخ سعد للطيران العام. وافاد 
بأن عدد العاملني في الشركة حاليا 

مطالبا بتغيير بعض مواد القانون 
الت����ي تعرقل ش����ركات الطيران 
اخلاصة، ولم تفكر احلكومة إلى 
اآلن في معاجلة هذا القصور في 

النظام التأسيسي للكويتية«.
وأكد البح����ر قائال: »الكويتية 
ش����ركة زميلة وقب����ل أن تكون 
زميلة فهي مثل أعلى بالنس����بة 
لنا ولكننا نتكل����م عن النهوض 
بقطاع الطيران، ولكن لألسف الكل 
مشغول باالستجوابات والنواب 
ال يعطون الوزراء فرصة للعمل 
ألنه����م مش����غولون بالدفاع عن 
أنفس����هم والدفاع عن مصاحلهم 
ويتركون قضايا التنمية والنهوض 
بالبلد رغم أن السياسة ال تعني 

االستجوابات«.
الوطنية  وقال ان اخلط����وط 
تقدمت منذ أكثر من عام لتغيير 
م����واد القان����ون إال أن األج����واء 
السياسية التي سادت الكويت خالل 
الفترة املاضية حالت دون النظر 
في مثل هذه املعوقات، مشيرا الى 
ان هناك عددا من املشاكل تعرقل 
حرك����ة تطور ش����ركات الطيران 
اخلاصة مثل احتكار خدمات إمداد 
إلى  الطائرات بالوقود باإلضافة 
صيانة الطائرات، وهذا ما يجعل 
الش����ركة  املناف����س حتت رحمة 

احلكومية.

حرق األسعار

الوطنية  وبني ان اخلط����وط 
تعان����ي من حرق األس����عار التي 
بدأت تزداد خالل الفترة املاضية 
التي تصب في مصلحة املستهلك 
لفترة بسيطة، وتضر كثيرا شركات 
الطيران اخلاصة التي تساهم في 
تفاقم اخلسائر وقد تدفع الى افالس 
بعض الشركات وتدميرها، وبالتالي 
البد أن تلتفت احلكومة الى مثل 
هذه األمور، متسائال »كيف نصبح 
مرك����زا ماليا وجتاريا عامليا دون 
وجود تش����ريعات تنمي وتطور 

االقتصاد؟.

الشركات العاملة في السوق والتي 
تزيد خبراتها على 50 عاما، فهذه 
اخلبرات نادرة ومن الصعوبة ان 
جتدها متوافرة في السوق احمللي، 
وبالتالي أي ش����ركة جديدة متر 
بعدة مراحل اولها مرحلة التكوين، 
الى استقطاب  وتس����عى خاللها 
الكفاءات من مختلف دول العالم، 
أما املرحلة الثانية فتختص بكونها 
مرحلة االحالل التي يتم االعتماد 
فيها على العمالة الوطنية، علما بأن 
نسبة العمالة الوطنية في الشركة 
جيدة، ولقد استقطبنا 4 كويتيني 
للعمل في قطاع الضيافة بصعوبة 
بالغة، خاصة أن من بينهم العنصر 

النسائي.
وأردف قائال ان سوق الطيران 
احمللي ال يستوعب شركتني، خاصة 
السكانية ال تتعدى  التركيبة  أن 
2.5 مليون نسمة، وجزء كبير من 
املقيمني عمالة وافدة، باإلضافة الى 
أن الكويت ليست وجهة سياحية 
مفضلة لدى بعض الدول االخرى، 
فحركة الطي����ران مبطار الكويت 
الدولي لم تتجاوز 8 ماليني راكب 
س����نويا، مبينا أن الشركة كلفت 
ش����ركة عاملية مبقارنة مطارات 
حول العالم مبطار الكويت الدولي، 
وجاءت نتيجة الدراسة أن 95% من 
املطارات بها مشغل واحدا فقط، 
فالسوق احمللي ال يستوعب أكثر 

من مشغلني.
وردا عل����ى س����ؤال م����ن احد 
احلاضرين حول الهدف من تأسيس 
الوطنية في ظل وجود هذا الكم من 
املعوقات أوضح أن توقيت تأسيس 
الشركة كان في ظل العصر الذهبي 
للطيران، معتبرا ان املنافسة ليست 
عائقا امام الشركات، ولكن األهم 

التنسيق املستمر بني املشغلني.

وجهات جديدة

الش����ركة تنوي  ان  وكش����ف 
الى  تش����غيل رحالت منتظم����ة 
املقبل  ابتداء من مايو  اسطنبول 

وعن امكانية الرجوع الى عصر 
الشركة الواحدة في ظل املنافسة 
الشرسة أو تدمير شركات الطيران 
اخلاصة قال البحر: أنا ال اقصد أن 
العاملني في الكويتية يرغبون في 
تدمير الوطني����ة فهم يعتبرونها 
شركة زميلة ومنافسة في نفس 
الوقت، ولكن����ي أقصد كيف تدار 
األم����ور في البلد ف����ي ظل نقص 
التشريعات والقوانني الضرورية 

لعمل شركات الطيران.
وذكر أنه خالل الفترة املاضية 
لم نس����مع مطلقا عن مش����اريع 
تطوير لش����ركات الطيران، وامنا 
وزير املواص����الت يصب تركيزه 
على خصخصة الكويتية أو إحالة 
بعض املسؤولني في الكويتية الى 

االستجواب.
وع����ن عدال����ة املنافس����ة بني 
الكويتية والشركات اخلاصة قال 
ان مقدرات اخلطوط الكويتية عالية 
جدا، وأهداف تشغيلها أكبر، بينما 
الش����ركات اخلاصة يكون هدفها 
في األس����اس الرب����ح واحملافظة 
على حقوق مساهميها، متسائال 
عن دور احلكوم����ة أو هدفها من 
تسيير رحالت فقط، واهمال أمور 
اقتصادية أخرى في البلد، مستدركا 
بان دور احلكومة ال يقتصر على 
تقدمي اخلدم����ات فقط، مبينا انه 
خالل عامني من انطالق عمليات 
الوطني����ة واجلزيرة  اخلط����وط 
تعدى أسطول طائراتهما أسطول 
الكويتية التي استمرت في بنائه 

أكثر من 56 سنة.

خبرات عالية

وعن نسبة التكويت في الوطنية 
قال البحر ان عملية التأس����يس 
حتتاج الى قدرات وخبرات عالية 
جدا، ليس����ت متوافرة بشكل أو 
بآخر في الكوي����ت، مبينا أن أي 
شركة جديدة حتتاج الى كفاءات 
من نوع خاص قادرة على تأسيس 
ش����ركة قوية تنافس العديد من 

بواقع 3 رحالت بشكل يومي، على 
أن تزيد الى 5 رحالت مع اقتراب 
فصل الصيف، وفي بداية ش����هر 
املقبل ستدش����ن الشركة  يونيو 
الى مدينة االسكندرية،  رحالتها 
مبينا أن الشركة لديها خطط كذلك 
لتسيير رحالت منتظمة الى أثينا 

وروما.

أرباح متوقعة

وعن نية الشركة زيادة رأسمالها 
ووصول القيمة الدفترية للسهم الى 
86 فلسا قال البحر ان زيادة رأس 
املال مستبعدة حاليا، الن اجلميع 
يعلم أن شركات الطيران ال تخطط 
للربح خ����الل أول عامني الى حني 
بدء واستقرار أعمالها الرئيسية، 
مش����يرا الى انه كلما زاد اسطول 
الشركة، توزعت املصاريف، وهذا 
األمر لن يحدث اال بعد مرور عدد 
من السنوات، متوقعا حتقيق ارباح 
خ����الل عامني أو ثالث����ة من اآلن، 
علما أن اجمالي قروض الش����ركة 

ال يتجاوز ال� 10 ماليني دينار.
وعن األرباح املتوقعة للشركة 
خالل الربع األول من سنتها املالية 
ذكر أن مجلس االدارة س����يجتمع 
امليزانية  املقبل العتماد  اخلميس 
ومن ثم اإلعالن عنها بشكل رسمي 
بس����وق الكويت لألوراق املالية، 
مفضال عدم ذكر أي أرقام بناء على 
االجراءات القانونية التي تلتزم بها 

الشركات املدرجة.
وبني انه حدث لبس لدى بعض 
الوطنية  املواطنني بان اخلطوط 
تستهدف ش����ريحة رجال األعمال 
فقط، وهذا االمر خاطئ حيث ان 
الدرجة االقتصادية حتتوي على 92 
مقعدا وهذا تركيز كبير على أكبر 
فئة من املواطنني، مؤكدا أن الشركة 
تستهدف جميع شرائح املجتمع 
وتركز على احتياجات املسافرين 
وتلبية جميع رغباتهم من خالل 
السفر وتوفير  االهتمام مبواعيد 
اخلدمة املتمي����زة التي تقدم على 

أكد في الصالون اإلعالمي أن الشركة ستدشن 4 وجهات جديدة قبل موسم الصيف المقبل

ماضي اخلميس مقدما درعا تكرميية لعبدالسالم البحر 

جانب من احلضور في الصالون اإلعالمي 

عبدالسالم البحر متحدثا خالل الصالون اإلعالمي ويبدو ماضي اخلميس

لقطات من الصالون
بدأ الصال���ون اإلعالمي بوصول عبدالس���الم البحر في متام 
الساعة 8.15 من مساء أمس األول، رغم حالة اإلعياء املرضية التي 

أصابت البحر إال انه تثاقل على نفسه باحلضور.
أثنى الكاتب الصحافي الزميل س��امي النصف على عمل اخلطوط 
الوطني��ة حيث اعتبرها ش��ركة رائدة اس��تنادا ال��ى خبرته في مجال 

الطيران.
أكد البحر بعد مداخلة للزميل سامي النصف حول ما يسمى 
بالتشغيل االقتصادي والطيران بأقل كلفة من الوقود على انه هناك 
متابعة دقيقة وتفصيلية لسجالت كل رحلة من أجل احلرص على 

تقدمي أفضل اخلدمات للمسافر.
طالبت الناشطة السياسية جناة احلشاش في مداخلة مع البحر انه 

يجب استثمار الكويتية كشركة لها تاريخ ميتد إلى أكثر من 56 عاما.
تساءل مدير عام مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية ناصر 
النفيسي عن األسباب وراء نزول سهم الشركة عن قيمته االسمية 
فرد البحر قائال: »نزول السهم عن القيمة االسمية بنسبة بسيطة 
ال يعني القلق النه كما هو معروف أي شركة طيران يصعب عليها 

حتقيق أرباحا في أول عامني«.
ذكر البحر أن الوطنية متعاقدة مع شركات عاملية للصيانة الدورية 

لطائراتها، حيث هناك تعاون بني الش��ركة وبعض املطارات العاملية في 
هذا األمر، باإلضافة إلى أن الش��ركة جتري مفاوضات مع الكويتية في 

هذا االمر.
أوضح البحر »أن���ا مواطن كويتي ويحترق قلبي عندما أرى 

أوضاع الكويتية تصل من سيئ إلى أسوأ«.
ب��نينّ البحر ان��ه ال توجد أي محاوالت من أجل اإلقالل من س��عر 
الكويتية وقيمتها املالية للحصول عليها من قبل البعض كما أشيع ألن 
هذه املسألة تعتبر في حقيقتها تطبيقا لنظرية املؤامرة، فال يجوز التالعب 

بأرواح الناس.
كشف البحر رضاه التام مبا وصلت إليه الوطنية ألن العمل 
في الكويت ليس س���هال، مش���يرا الى طموح الشركة يدفعها نحو 

املزيد واملزيد.
شدد البحر على غياب عدالة املنافسة واملساواة بني الشركة احلكومية 
والش��ركتني اخلاصتني حيث تس��اءل هل يعقل أن تشتري »الكويتية« 

املتر ب� 25 فلسا وتدفع باقي الشركات 25 دينارا لنفس املتر؟
أش���ار البحر إل���ى أن الصراع الدائر بني ن���واب مجلس األمة 
واحلكومة أثر سلبا على الكويتية وأدى إلى حالة من البطء الشديد 

في اتخاذ القرارات.
م الصالون اإلعالمي الكاتب الصحافي سالم الواوان على اختياره  كرنّ
من قبل مهرج��ان دبي كصاحب أفضل حتقي��ق صحافي وقد قدم له 

ماضي اخلميس ميدالية تكرميية.

الشركة ال تنوي توقيف أي خط من وجهاتها 
في سؤال ل� »األنباء« حول نية الشركة إلغاء أي خط من 
اخلط���وط التي ال تدر عوائد ذات م���ردود جيد مثلما فعلت 
بعض الش���ركات العاملية، قال البحر ان الشركة تسير وفق 
خطة مدروسة وثابتة وال يوجد أي تفكير في اغالق أي خط 

من خطوط الشركة الثمانية.
واضاف قائال: »الش���ركة ليست لديها خطوط سياسية، 
كونن���ا نركز على اخلطوط التجارية التي نحقق من ورائها 
أفضل العوائد، وفي حني ح���دوث اي انخفاض في خط من 
اخلطوط فتتوافر لدينا الشجاعة األدبية لالعالن عن توقف 

هذا اخلط«.

الشركة ستزيد عدد الطائرات إلى 7
في مداخلة ملدير عام مركز اجلمان لالستش����ارات 
االقتصادية ناصر النفيسي مستفسرا عن عدد طائرات 
الشركة احلالية واخلطط املستقبلية الستئجار طائرات 
جديدة قال البحر ان الش����ركة لديها 4 طائرات مؤجرة 
من شركة االفكو ملدة 7 سنوات، على ان يتم استبدالها 
بطائرات احدث بعد انتهاء هذه املدة، متوقعا وصول عدد 

طائرات الشركة الى 7 قبل موسم الصيف املقبل.
واشار الى ان الش����ركة كان من املقرر لها أن تطلق 
رحالتها املنتظمة مع بداية العام 2010 اال ان بعض االمور 

حدثت وعجلت في عمليات التدشني في 2009.

2009 أسوأ عام على شركات الطيران
حول تأثير األزمة املالي���ة العاملية على صناعة 
الطيران اخلاص قال عبد السالم البحر ان العام 2009 
كان األسوأ على ش���ركات الطيران، مبينا أن األزمة 
في الكويت أساسها سياسية وكل الدول خالل األزمة 
قامت بتنشيط اقتصادها إال الكويت، ألنها تعودت 
على سياس���ة الالمباالة وهذا واقع يعلمه اجلميع، 
وبتحسن اسعار النفط بدأت الكويت تخرج من عنق 
األزمة، ومعها حتسنت حركة الطيران في املنطقة، 
متسائال: هل هناك حكومة جادة حلل املشكالت التي 

تواجهنا؟

خصخصة »الكويتية« أمر جيد وإيجابي
متن����ى البحر في رده على مداخلة م����ن الكاتب الصحافي 
سالم الواوان حول خصخصة الكويتية أن تتم اخلصخصة 
اليوم قبل الغد، ألن وجود املنافس القوي شيء جيد وايجابي، 
ولكن الطرف اآلخر من املنافس����ة هو طرف متلكه احلكومة، 
وهذا يعطيه قوة كبيرة. وأوضح البحر أن الوطنية ال توجد 
لديها نية لشراء حصص في الكويتية، حيث متتلك الوطنية 
منصة تش����غيل ومطار خاصة بها، ولديها حقوق تصل إلى 
ثلث احلقوق التشغيلية بني الشركات الثالثة، مشيرا الى أن 
خصخصة الكويتية بتحويلها الى الهيئة العامة لالستثمار أمر 

خاطئ، حيث ستحول الى هيئة حكومة بشكل أو بآخر.

)انور الكندري(


