انطالقاتكـويتية

العـامــل

يرجع تاريخ ت�أ�س���ي�س �شركة اخلطوط اجلوية
الكويتي���ة �إىل فرباي���ر  1953على ي���د �أثنني
من رج���ال الأعم���ال الكويتي�ي�ن وبر�أ�س مال
بل���غ وقته���ا ح���وايل � 150ألف دين���ار كويتي،
وب���د�أت ال�ش���ركة رحالته���ا ر�س���مياً يف 16
مار����س  1954برح�ل�ات �إىل م���دن ب�ي�روت،
دم�ش���ق ،وعبادان يف �إي���ران ،وبعد مرور عام
على االنط�ل�اق تعر�ضت ال�شرك���ة �إىل بع�ض
امل�ش���اكل االقت�صادي���ة مم���ا �أدى �إىل تدخ���ل
احلكوم���ة الكويتية و�شرائه���ا لن�سبة  %50من
ر�أ����س مال ال�شركة ،وقام���ت �أي�ضاً مب�ضاعفة
ر�أ����س امل���ال ،و�أدت ه���ذه الزي���ادة �إىل �شراء
احلكوم���ة لن�سبة  %50الباقية يف وقت الحق،
و�أ�صبح���ت ال�شرك���ة من���ذ ع���ام  1956مل���كاً
للحكوم���ة الكويتية بالكامل ،فقامت بعد ذلك
بتغيري ا�سمها �إىل «م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية
الكويتية»
وعل���ى الرغ���م م���ن اجله���ود الت���ي بذلت من
قب���ل احلكوم���ة لتطوير الأ�سط���ول وحتديثه،
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ف�إن���ه ب���ات غائبا ع���ن التطور الكب�ي�ر الذي
�شهدته خطوط الطريان الأخرى يف املنطقة،
فالأ�سط���ول الذي يبلغ حجمه  18طائرة ،بد�أ
يف ع���ام  ،1960حني قام���ت ال�شركة بتو�سيع
�شبكة خطوطه���ا ،والقيام ب�ش���راء وا�ستئجار
بع����ض الطائرات القدمية ..ففي عام ،1962
قامت اخلط���وط الكويتي���ة با�ستئجار طائرة
م���ن ط���راز «كوميت �س���ي ،»4 -والت���ي كانت
تع���د �أول طائ���رة نفاث���ة يف الع���امل ،وقام���ت
�أي�ض���ا بت�سي�ي�ر �أوىل رحالته���ا �إىل العا�صمة
الربيطاني���ة )لن���دن( ،مبعدل ث�ل�اث رحالت
�أ�سبوعي���ا ،وقام���ت ع���ام  1968ب�شراء ثالث
طائرات جديدة من طراز بوينغ  707النفاثة،
وخالل � 10سنوات ،بلغ عدد طائرات البوينغ
� ،707ضمن �أ�سطول ال�شركة ع�شر طائرات.
مرحلة جديدة
ويف ع���ام  ،1978دخل���ت ال�شرك���ة مرحل���ة
جدي���دة يف تاريخها ،عندما ا�شرتت طائرتني
من ط���راز بوين���غ  ،200-747وقامت ب�شراء
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الطائرة الثالثة يف العام التايل ،وهذا ما �سهل
لها التو�سع �أكرث يف وجهاتها ،فقامت بت�سيري
رح�ل�ات �إىل نيوي���ورك وماني�ل�ا .وا�ستمرت
ال�شرك���ة يف تو�سيع �أ�سطوله���ا اجلوي ،حيث
قام���ت بني عام���ي  1980و 1981ب�شراء �أربع
طائ���رات م���ن ط���راز بوين���غ  ،727ويف العام
الت���ايل ،ا�ش�ت�رت ثم���اين طائرات م���ن طراز
�إيربا����ص �إيه  ،300وبحلول عام  1986قامت
ال�شركة ب�شراء ثالث طائرات من طراز بوينغ
 .767وا�صط���دم ا�ستكمال حتدي���ث �أ�سطول
ال�شرك���ة بالغ���زو العراق���ي للكوي���ت ،الت���ي
عا�شت من خاللها �أ�س���و�أ مراحلها� ،إذ قامت
القوات العراقية بتدمري مباين مطار الكويت
ال���دويل وح���وايل  15طائ���رة منه���ا ،فقامت
ال�شرك���ة بنق���ل مرك���ز عملياته���ا �إىل مط���ار

