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مفاوضتنا مع »آالفكو« 
ال تتضمن الشراكة 

ونسعى للتوصل
 حلل توافقي 
خالل 10 أيام

ستتم التسوية 
مع حملة التذاكر 

من زيادة رأس املال 
وال توجد قضايا ضدنا 
من موظفي الشركة

24 ألف دينار خسارة »أجوان« في الربع األول

برنت يهبط دون 115 دوالرًا للبرميل

أفادت شركة أجوان اخلليج العقارية بأنها تكبدت 
خسارة بقيمة 24.4 ألف دينار خالل الربع األول من 
السنة احلالية أي ما يعادل 0.24 فلس للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها 108.8 آالف دينار أي ما يعادل خسارة 

للسهم 1.09 فلس للسهم.
وأضافت الشركة على موقع البورصة ان اجمالي 
موجوداتها بل����غ 8.2 ماليني دينار خالل الربع األول 

من السنة احلالية فيما بلغت 13.4 مليون دينار في 
نفس الفترة من السنة املاضية.

وأش����ارت الى ان اجمالي املطلوبات بلغت 205.9 
آالف دينار في الربع األول من السنة احلالية مقارنة 

3.8 ماليني خالل ذات الفترة من 2010.
فيما بلغ اجمالي حقوق املساهمني 8.06 ماليني دينار 

مقابل 9.5 ماليني دينار في الربع األول من 2010.

لن���دن � رويترز: تراجع خام برنت إلى أقل من 
115 دوالرا للبرميل امس حيث أخذ املستثمرون في 
احلس���بان ارتفاعا طفيفا للدوالر وإمكانية زيادة 
الطلب مع بدء موسم الرحالت الصيفية بالواليات 
املتحدة. ويتوقع أن تتسبب عطالت عامة في الواليات 

املتحدة وبريطانيا في تقليص حجم التعامالت.
ويبدأ موسم السفر لقضاء العطالت في الواليات 
املتحدة والذي يشهد ارتفاع الطلب على البنزين 

عادة بعد عطلة يوم الذكرى.
وهبط مزيج برنت 39 سنتا إلى 114.64 دوالرا 
للبرميل ليظل فوق مستوى املقاومة الفني األول 
البالغ 114 دوالرا للبرميل. وانخفض اخلام األميركي 

اخلفيف 45 سنتا إلى 100.14 دوالر.
وقال كارسنت فريتش احمللل لدى كومرتس بنك 
»حجم التعامل كان هزيال جدا مع إغالق السوقني 
األميركية والبريطانية. العامل الوحيد الذي ميكن 

مالحظته هو ارتفاع الدوالر بشكل طفيف وهو ما 
قد يضغط على األسعار اليوم«.

وتراجع اليورو امس ليجري تداوله دون مستوى 
مقاومة رئيسي مع قلق املستثمرين جراء حالة عدم 
اليق���ني جتاه كيفية التصدي ألزمة ديون اليونان 
في حني اس���تقر الدوالر بعد انخفاضه في أواخر 

األسبوع املاضي.
وميكن أن يؤدي ارتفاع الدوالر إلى خفض طلب 
املستثمرين على الس���لع األولية املقومة بالعملة 

األميركية كالنفط.
ومازال املتعاملون في س���وق النفط يركزون 
على البنزين بعد أن قفزت أس���عار عقوده اآلجلة 
يوم اجلمعة املاضي على خلفية التوقعات بتزايد 
الطلب هذا الصيف لكن تراج���ع مبيعات املنازل 
األميركية الذي عزز املخاوف االقتصادية حد من 

تلك املكاسب.

الوليد بن طالل: نفط رخيص 
يعني تهدئة جهود إيجاد بدائل

والبحرين مسؤولية االرتفاع 
الراهن لألسعار، وقال: »هناك 
حالة من ع���دم اليقني، فتارة 
تسمع أن إيران تستفز وترعب 
منطقة اخلليج.. ال شك هناك 

مخاوف«.
العربي«  وحول »الربي���ع 
ال���ذي يجت�������اح املنطق���ة 
ويطالب فيه احملتجون بإعادة 
تش���كيل اخلارطة السياسية 
في الش���رق األوسط وشمال 
افريقيا، أكد األمير السعودي 
أن السعودية تتمتع باستقرار 
سياسي نظرا حلالة االستقرار 
االقتصادي والتفاف الشعب 
الس���عودي ح���ول العائل���ة 

املالكة.
إال أنه عاد ليؤكد أن اململكة 
بحاجة لسن قوانني جديدة يتاح 
»مبوجبها مش���اركة الشعب 

بشكل أو بآخر«. 
ويذكر أن اخلبراء توقعوا 
ارتفاع سعر برميل النفط مرة 
أخرى قبل نهاية العام 2012، 
وذلك في تقرير نشر في وقت 

سابق من الشهر.

بن طالل، أح������د أكبر أثرياء 
إنه يأم���ل في هبوط  العالم، 
النف���ط ليح����ول  أس���ع��ار 
ذل���ك دون تس���ريع الواليات 
املتح���دة وأوروبا جلهودهما 
الرامي���ة إليجاد مصادر طاقة 
بديلة واالستغناء عن االعتماد 
على ام���دادات بالده من املادة 

احليوية.
وقدر األمير السعودي، في 
مقابلة م���ع CNN بثت، أمس 
االول، السعر املناسب لبرميل 
النفط ما بني 70 و80 دوالرا، 
فيما تتجاوز األسعار احلالية 

100 دوالر.
وأضاف األمير، الذي يحتل 
املرتبة 26 في الئحة »فوربس« 
ألثرى أثرياء العالم: »ال نريد 
أن يذهب الغرب إليجاد بدائل 
ارتفعت األس���عار،  ألنه كلما 
تزايدت لديهم احلوافز للبحث 

عن بدائل«.
االضطراب���ات  وحم���ل 
السياسية التي جتتاح املنطقة 
فضال عن إرباك مصادر اإلمداد 
الناج���م ع���ن أزمت���ي ليبيا 

أتالنت���ا )الواليات املتحدة 
األميركية( � س���ي.ان.ان: قال 
األمي���ر الس���عودي، الولي���د 

األمير الوليد بن طالل

الدباغ: »الكويتية« تسعى 
لتعقيد أزمة ديون »العراقية«

بغداد � أ.ش.أ: صرح وزير الدولة املتحدث باس����م 
احلكومة العراقية علي الدباغ بأن حكومة بغداد عرضت 
على الكويتيني أكثر من تسوية لقضية الديون املستحقة 
على مؤسسة اخلطوط اجلوية العراقية. وقال: »إنهم 
رفضوا ذلك، ويبدو أن اخلطوط اجلوية الكويتية تسعى 
إلى تعقيد األزمة«. وأكد املسؤول العراقي في تصريح 
صحافي امس ان العراق لن يس����مح للخطوط اجلوية 
الكويتية بأن تالحق اخلطوط اجلوية العراقية بطريقة 
ال تنم عن أي روح للتعاون، وأن مجلس الوزراء العراقي 
سيتخذ القرار املناسب بشأن هذا املوضوع حفاظا على 
حقوق العراق كاملة. وش����دد على ضرورة أال يتسبب 
املوضوع بأزمة أخرى تضاف إلى سلسلة األزمات، وقال: 
إن احلكومة العراقية ستتخذ جميع اإلجراءات حلماية 
حقوقها كون ممتلكات اخلطوط اجلوية العراقية جزءا 
من املمتلكات الوطني����ة. وكانت وزارة النقل العراقية 
أعلنت أم����س األول أن الكويت جمدت أكثر من مليون 
ونصف املليون دوالر تابعة للخطوط اجلوية العراقية 
في األردن. ودع����ا العراق اجلان����ب الكويتي إلى عدم 
إدخال أي طرف في املشكلة العالقة بني البلدين، وطالب 
األردن باتخاذ مواقف إيجابية، فيما أكد رئيس مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد الفالح أن بالده مستمرة 
في مطالبها املالية جتاه الديون املستحقة على نظيرتها 

مؤسسة اخلطوط اجلوية العراقية.
وترجع مطالب الكويت باس����ترجاع جميع املبالغ 
لوج����ود حكم نهائي للحجز عل����ى ممتلكات اخلطوط 
اجلوية العراقية، حيث تبل����غ املديونية مليارا و200 

مليون دوالر.

أكد خالل عموميتها املؤجلة أن إعادة التشغيل حتتاج من 5 إلى 6 ماليني دينار والعمل سيكون بـ 3 طائرات فقط

البحر: عودة »اخلطوط الوطنية« إلى التشغيل قبل نهاية العام احلالي 
مرتبطة مبوافقة املساهمني على زيادة رأس املال

الش���ركة الدؤوب لعقد اتفاقية 
اإلنترالين والرمز املشترك مع 
النمس���اوية  اخلطوط اجلوية 
التي مكن���ت ضيوفنا من بلوغ 
29 وجه���ة أوروبية عبر ڤيينا 
وأتاحت لنا الدخول الى سوق 
جديدة وإطالق رحالتنا من مركز 
جديد ف���ي بيروت عبر رحالت 

مباشرة بني بيروت وڤيينا.
وأوضح البحر ان اخلطوط 
الوطنية عملت كذلك على حتسني 
خدماتها من خالل اعادة اطالق 
مقصورتنا املتميزة درجة األعمال 
األولى لتحل محل الدرجة األولى 
الس���ابقة، وكان من ش���أن هذا 
التغيير أن يس���مح لنا بتلبية 
احتياجات مسافرينا من الشركات 
واملؤسس���ات ورجال األعمال 
إلى زي���ادة حصتنا  باإلضافة 

السوقية في هذا املجال. 
ولفت الى ان الشركة واصلت 
تطوير خدماته���ا على األرض 
من خالل توسعة مبنى الشيخ 
سعد للطيران وافتتاح قاعات 
انتظار الدرجة السياحية املتميزة 
اجليدة مما أتاح لنا تقدمي خدمات 
أفض���ل للمس���افرين على منت 
الدرجة السياحية املتميزة عالوة 
على توفير خيارات الترانزيت 
للمس���افرين عبر مبنى الشيخ 

سعد للطيران.
وأشار إلى أنه خالل هذا العام، 
واصلت اخلطوط الوطنية تطوير 
الدائم ليبلغ  برنامج املس���افر 
عدد املنتس���بني للبرنامج أكثر 
من 18.000 عضو منذ انش���ائه 
في 2009، كما حافظت الشركة 
على معدالت مرتفعة في مجال 
ارضاء الضيوف تراوحت بني 
90 و95% في نواح مهمة عديدة 
كمستوى الرضا العام، واحتمال 
السفر على اخلطوط الوطنية مرة 
أخرى واحتمال ترشيح اخلطوط 
الوطني���ة للس���فر لألصدقاء 
واملقرب���ني، وق���د توجت هذه 
اجلهود بإجنازين بارزين عندما 
حازت اخلطوط الوطنية املركز 
الثاني بجائزة مؤسسة سكاي 
تراكس العاملية لشركات الطيران 
لعام 2010 لتميز خدمات املوظفني 
بالشرق األوسط، إذ أتت مبوقع 
متقدم عن منافسني لهم باع طويل 
الطيران باملنطقة،  في صناعة 
كما فازت الشركة بجائزة أفضل 
شركة طيران كويتية في استبيان 
»سيرفس هيرو« األول والقائم 
العمالء  آراء  عل���ى اس���تطالع 
واملسافرين، وأتت الشركة في 
املركز الثالث على مستوى جميع 
الكويت  ف���ي  قطاعات األعمال 
التي  املتميزة  نتيجة للخدمات 

ُعرفت بتقدميها.
وذكر البحر أنه على الرغم من 
أهمية ارضاء العمالء واحلفاظ 
على تقدمي مس���تويات متميزة 
من اخلدمات، إال أن هذه املعدالت 
وحدها ليس���ت كافي���ة لدعم 
الش���ركات التي واصلت عملها 
خالل العام املنصرم حتت ظروف 
جتارية صعبة في سوق افتقد 
التنظيم وس���يطرت � والتزال 
� علي���ه ش���ركات ذات طبيعة 
احتكارية، كما كان لسياس���ة 
السماء املفتوحة املتبعة في البالد 
والتي متن���ح العديد من املزايا 
لشركات الطيران غير الكويتية 
أثرا كبي���را على عمل اخلطوط 
الوطنية في الس���وق الكويتي، 
مشيرا الى انه نتيجة ملا سبق فقد 
عمدت الشركة الى اعادة هيكلة 
اعمالها واعادة النظر في عملياتها 
للتعايش مع الظروف التجارية 
الصعبة، فقامت بتخفيض حجم 
االسطول من سبع طائرات إلى 
أربع وتخفي���ض عدد العاملني 
بالش���ركة مب���ا يتماش���ى مع 
احلجم اجلديد، لعملياتها، كما 
دخلت الش���ركة في مفاوضات 
مع شركات عاملية إلعادة تأجير 
الطائرات الفائضة عن احلاجة، 
إال أن هذه املفاوضات لم ينتج 
عنها إب���رام اتفاقات تؤدي إلى 
إعادة تأجير الطائرات، وعملت 
الشركة على خطوات أخرى من 
التجاري  املناخ  شأنها حتسني 
القائم ومنها العمل على إنشاء 
شركة لتزويد شركات الطيران 
بالوجبات الغذائية مما يتيح لنا 

تقدمي خدمة أفضل بقيمة عادلة، 
إال أن هذه الشركة حتى اآلن لم 

تدخل حيز العمل.
وأوضح أنه على الرغم من 
التحديات، فقد واصلت الشركة 
بدفع منوها في يناير 2011 الذي 
سجلت خالله أحد أعلى معدالت 
االش���غال وقد أعقبه زيادة في 
الطلب على بعض أكثر وجهاتنا 
املرغوبة كبيروت والقاهرة، إال 
أن األوضاع السياسية واألمنية 
املضطرب���ة ف���ي املنطقة، وفي 
هات���ني املدينتني حتدي���دا، قد 
أدت إلى توقف النمو وطرحت 
بالتأثير  حتديات جديدة بدأت 
س���لبا على أعمالنا، مشيرا الى 
ان الشركات وصلت إلى مرحلة 
باتت معها التحديات واملخاطر 
أكبر من الفوائد، ومع استمرار 
اضطراب االوضاع في املنطقة 
التي  املالية  ونتيجة للخسائر 
حققتها الشركة، فقد بات جليا 
أن االستمرار في العمل بالشكل 
واالس���لوب احلالي���ني أصبح 
مستحيال، ونتيجة لذلك وبناء 
الظ���روف احلالية وغير  على 
املش���جعة في السوق فقد قرر 
مجلس إدارة اخلطوط الوطنية 
بتاري���خ 16 مارس 2011 تعليق 
جميع عمليات الش���ركة، عمال 
منه على حماية مصالح دائني 
الشركة ومساهميها، لذا أوصى 
مجلس االدارة بزيادة رأسمال 
الش���ركة حتى تعود ملمارسة 
نشاطها وعرض هذه التوصية 
على اجلمعي���ة العمومية غير 
العادية ملساهمي الشركة لتحديد 
مصيره���ا املس���تقبلي باتخاذ 
القرارات األنس���ب التي تصب 

في مصلحة الشركة.

الجمعية العمومية

ال���ى ذلك ق���ررت اجلمعية 
العادية املؤجلة لشركة  العامة 
اخلطوط الوطنية تأجيل البت 
ببند زيادة رأس املال املدرج على 
جدول اعمالها م���ن 50 الى 65 
مليون دينار على ان تدفع الزيادة 
الدفعة  نقدا على دفعات مقدار 
االولى 20%، وتخصيص الزيادة 
للمساهمني املسجلني بالشركة 
بتاريخ اليوم السابق الستدعاء 
زيادة رأس املال، ويجوز دخول 
مساهمني جدد بعد انتهاء الفترة 
القانونية، واملوافقة على تفويض 
مجلس االدارة بوضع الضوابط 
والشروط والقواعد الستدعاء 
زيادة رأس املال وبشرط صدور 
مرس���وم اميري باملوافقة على 
الزي���ادة وكذلك احلصول على 
موافقات اجلهات املختصة، كما 
متت املوافقة على تفويض مجلس 
االدارة في شراء اسهم الشركة 
وفقا للقان���ون، واملوافقة على 
تفويض مجلس االدارة في بيع 
عقارات الشركة او رهنها واعطاء 
الكفاالت وعقد القروض وفقا ملا 
تقتضيه مصلحة الشركة على 
ان يسري التفويض ملدة سنتني 
العمومية،  من تاريخ اجلمعية 
ووافقت العمومية على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح 
عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديس���مبر 2010، علما أن جميع 
بنود جدول األعمال مت التحفظ 
عليها من قبل مس���اهمني ومت 
تس���جيل التحفظ���ات من قبل 

وزارة التجارة.
شريف حمدي  ٭

احتفاال بعيدها األول، وقد القى 
العرض قبوال واسعا في السوق 
احمللية وعبر محطاتنا املختلفة 
في املنطقة، ما أدى الى ارتفاع 
ملحوظ في نسب اإلشغال على 
منت طائرات الشركة، كما شهد 
العام املاضي تنامي اس���طول 
الش���ركة من 5 الى 7 طائررات 
مع حلول موسم الصيف الذي 
شهد إطالق اسطنبول كوجهة 
جديدة وفرتها اخلطوط الوطنية 
بأوقات سفر مناسبة، باالضافة 
الى تسيير رحالت الى ڤيينا، مما 
مكننا من توفير وجهة حصرية 
غير مخدومة بشكل مباشر من 
الكوي���ت، باالضافة الى إطالق 
الرحالت الى العاصمة اإليطالية 
روما، وقد عزز هذا التنامي في 
شبكة الوجهات األوروبية عمل 

الكويتية  الطي���ران  كش���ركة 
األول���ى، إال انها واجهت بعض 
الظروف الصعبة في الس���وق 
احملل���ي. وخالل هذه الس���نة، 
عززت اخلط���وط الوطنية من 
مكانتها عبر استمرارها في تقدمي 
اخلدمات مبس���تويات متميزة 
كالت���ي تعود عليه���ا ضيوفنا 
منذ إنشائها، مضيفا انه خالل 
هذا العام، جنحت الش���ركة في 
بلوغ مراحل مهمة في مسيرتها 
من خالل األداء القوي لشركاتنا 
التابعة والنمو املتواصل لعمليات 
اخلط���وط الوطنية عبر إطالق 
وجهات ومنتجات جديدة القت 
ترحيبا كبيرا من قبل عمالئنا.

وذك���ر انه مع بداي���ة العام 
الوطنية احد  دشنت اخلطوط 
الترويجية  أجن���ح عروضه���ا 

حملة التذاكر قبل إعالن توقف 
الش���ركة عن العمل قال البحر 
انه مت حصر قيمة هذه التذاكر 
وان سدادها سيكون من زيادة 
رأس املال، مشيرا الى ان النية 
لتسوية هذا املوضوع متوافرة 
ولكنه لم يفصح عن قيمة هذه 

التذاكر.
وعن وجود قضايا من قبل 
موظفي الش���ركة نظ���را لعدم 
حصولهم على مستحقاتهم قال 
لم يصلنا ش���يء يفيد بوجود 

قضايا حتى اآلن.
وقال البحر في تقرير مجلس 
اإلدارة ان ع���ام 2010 كان عاما 
مليئا بالتحديات للشركة، ففي 
الوق���ت الذي متكنت خالله من 
حص���د املزيد م���ن النجاحات 
وترس���يخ موقعها في السوق 

توقع رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة اخلطوط 
الوطنية الكويتية عبدالس���الم 
الش���ركة للحياة  البحر عودة 
مجددا قبل نهاية العام احلالي او 
مع بداية 2012 على أقصى تقدير، 
نظرا ألن الشركة مساهمة عامة 
وحتتاج زيادة رأسمالها الى فترة 
تتراوح بني 6 و7 أشهر، وذلك في 
حال وافق املساهمون على زيادة 
رأسمال الشركة مبقدار 15 مليون 
دين���ار، الفتا الى ان قرار عودة 
الشركة للتش���غيل والتحليق 
في س���ماء الكويت مرة اخرى 
متوقف على قرار املس���اهمني 
في اجلمعي���ة العمومية املقبلة 
على بند الزي���ادة، والتي حال 
النصاب للجمعية  اكتمال  عدم 
العمومية غير العادية التصويت 

عليه بشكل قانوني.
كما مت إرجاء األمر الى حني 
وضوح الرؤية جتاه مفاوضات 
الشركة مع »االفكو« فيما يختص 
مبوافق���ة االخيرة عل���ى إعادة 
جدولة ديونها املستحقة، وذلك 
نزوال على اقتراح مجموعة من 
املساهمني يتقدمهم ممثل شركة 
»كامكو« باعتبارها املساهم االكبر 
المتالكها لنسبة تبلغ نحو %12 

من رأسمال الشركة.
وأوضح البحر في تصريحات 
صحافية عقب اجلمعية العمومية 
التي انعقدت امس مبقر الشركة 
بنسبة حضور 29% انه في حال 
الش���ركة للتشغيل فإن  عادت 
إس���تراتيجية عملها ستختلف 
بشكل كبير، الفتا الى انه عندما 
تأسست الشركة قبل 4 سنوات 
كان���ت املعطي���ات االقتصادية 
مختلف���ة متاما عم���ا هي عليه 
اآلن، مؤك���دا انه في حال عودة 
الشركة للتشغيل ستأخذ بعني 
االعتبار كثيرا من األمور أهمها 
النفط  الصعود املطرد ألسعار 
التي قفزت بنسبة 100% ما كبد 
الشركة خسائر فادحة لم تتوقعها 
دراس���ات اجلدوى التي أعدتها 
أكبر الشركات  وأشرفت عليها 
االستش���ارية في مجال املالحة 
اجلوية، فضال عن االضطرابات 
السياسية التي تؤدي الى العزوف 

عن بعض وجهات السفر.
وأشار البحر الى ان الهدف من 
زيادة رأسمال الشركة هو سداد 
جزء من التزامات الشركة خاصة 
االلتزامات الطارئة، على ان يتم 
توجيه جزء من هذه الزيادة في 
التي ستحتاج  التشغيل  إعادة 
كمرحلة أولى من 5 الى 6 ماليني 
دينار، الفتا الى ان العمل سيكون 
من خالل طائرتني الى 3 طائرات 

على األكثر.
وبس���ؤاله عن آخ���ر، ما مت 
التوص���ل إليه ف���ي التفاوض 
مع شركة آالفكو وهل يتضمن 
الدخول بحصة في الشركة ام ال، 
أكد البحر ان املفاوضات ليست 
متضمنة شراكة، مشيرا الى ان 
التفاوض يدور حول البحث عن 
حل توافقي ف���ي إطار قانوني، 
الفتا الى انه من املتوقع ان يتم 
اإلعالن عن نتائج هذه املفاوضات 
خالل فترة تتراوح من أسبوع 

الى 10 أيام.
وذكر البح���ر في هذا اإلطار 
ان هناك مرونة كبيرة وتعاونا 
القائمني على ش���ركة  من قبل 

آالفكو.
التعامل مع  وحول كيفي���ة 

)قاسم باشا( البحر مترئسا اجلمعية العمومية ل� »اخلطوط الوطنية«   عبدالسالم البحر

حملة تاريخية

استفسارات املساهمني

استهل البحر وقائع »العمومية« بسرد 
حملة تاريخية عن نشأة الشركة وبدايات 
تأسيسها التي أكد انها جاءت نزوال عند 

رغبة مجلس الوزراء الكويتي حني أصدر 
قراره بتاريخ 2003/11/3 القاضي مبنح 3 
تراخيص إلنشاء شركات طيران جديدة، 
أضاء على أهم الصعوبات واملعوقات التي 
شكلت حجر عثرة امام انطالقة »اخلطوط 

الوطنية« بالرغم من انها قد حصلت 
في مستهل نشاطها على جائزة أفضل 

ثاني شركة طيران في الشرق األوسط، 
مشيرا الى ان من بني تلك التحديات الدعم 
احلكومي املطلق ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية التي استأثرت بالعديد من املزايا 

كالتذاكر احلكومية والوقود املخفض 
لتخالف بذلك نص املادة 20 من الدستور 

الكويتي الذي دعا الى اتباع الشفافية 
والعدالة واملساواة بني جميع الشركات 
الكويتية في الشأن االقتصادي، فضال 

عن التزامها بسياسة األجواء املغلقة لنحو 

55 عاما منذ تأسيس »املؤسسة« وحتى 
العام 2006 حني اخذت بسياسة األجواء 

املفتوحة بعد تأسيس »الوطنية« و»طيران 
اجلزيرة« ما شكل منافسة شرسة غير 
عادلة امام الشركة التي لم تتمكن معها 
من الصمود ومواصلة نشاطها في ظل 

التطورات واملعطيات االقليمية اخلارجية 
األخرى التي انخفضت على ضوئها 

ايراداتها بنسبة 50% على األقل مقابل 
زيادة تكاليفها ألكثر من نسبة %100.

٭ كشف ان هناك مخاطبات شفهية من 
قبل بعض املساهمني للدخول في الشركة 

من خالل زيادة رأس املال، غير انه لم 
يصل مجلس اإلدارة أي شيء رسمي 
ميكن ذكره للمساهمني، مشيرا الى ان 

هناك كالما فقط مع أكثر من طرف ولكن 
ال شيء ملموس، وإجماال نتأمل خيرا.
٭ حول املوقف مع آالفكو أوضح ان 
العقد ينص على انه في حال توقيف 
العمليات من حق املؤجر باسترجاع 

طائراته مع املطالبة بالقيمة االيجارية 
لنهاية العقد، أو سحب الطائرات 

وتأجيرها للغير مع إلزام الطرف اآلخر 
ـ اخلطوط الوطنية ـ بدفع الفرق ان مت 

تأجير الطائرات بأقل من املنصوص عليه 
في العقد، مشيرا الى ان آالفكو تطالب 
الشركة حاليا مببلغ 70 مليون دوالر 

وانه جار التوصل لصيغة توافقية ترضي 
الطرفني.

٭ قال البحر ان الشركة سلمت 4 
طائرات لشركات اجنبية منذ شهر تقريبا 
ومت شطب نحو 3 ماليني دينار تأمينات، 

وان الشركة اخطرت إدارة البورصة 
بذلك، كما اخطرتها بأن خسائر الشركة 

في 2010 بلغت نحو 13 مليون دينار.
٭ اشار البحر الى ان اجمالي القروض 

على الشركة تقدر بنحو 36 مليون دينار 
عبارة عن 21 مليون دينار قروض بنكية 

و15 مليون دينار لباقي الدائنني.
٭ في معرض رده على املساهمني قال 

البحر ان مطار الشيخ سعد تابع لشركة 
رويال افييشن وهي شركة مستقلة متلك 
فيها الوطنية 68% وبالتالي اذا توقفت عن 

التشغيل فلن يتم تسليم املبنى.

٭ أشار الى انه نتيجة لقرار وقف 
التشغيل تطالب البنوك بجميع 

مستحقاتها ولكن الشركة حتاول 
التفاوض معهم بشأن تسوية بعد قرار 
اجلمعية العمومية بزيادة رأس املال من 

عدمه.
٭ قال ان الشركات التي قامت بعمل 

»ترانزيت« لديها اساطيل كبيرة وحتظى 
بدعم كبير في بالدها، مشيرا الى ان 
شركة اخلطوط الوطنية ليس لديها 
اسطول ميكنها من عمل »ترانزيت« 

لضعف اسطولها ولعدم دعمها من قبل 
احلكومة.

٭ أوضح البحر ان الشركة في حال 
عادت للتشغيل مرة أخرى فإنها ستركز 

على الطيران االقتصادي ولن تستمر 
على نهج تقدمي اخلدمة املميزة.


