البحري���ن الدويل طوال فرتة االحتالل .وبعد
نهاية احلرب ،وان�س���حاب الق���وات العراقية
م���ن الكويت ،ب���د�أت عملية بناء ال�ش���ركة من
جديد ،فقامت بالتعاقد على �ش���راء طائرات
نفاث���ة جدي���دة مث���ل طائ���رات بوين���غ .777

بداية اخل�صخ�صة

بد�أت اخلطوط اجلوية الكويتية مرحلة �أخرى
من التحديث ،من خالل البدء يف خ�صخ�صة
ال�شرك���ة ،ويف �أكتوب���ر  2007مت الإعالن عن
خ�صخ�صة ال�شركة وحتويلها من م�ؤ�س�سة �إىل
�شرك���ة م�ساهمة ،عل���ى �أن يت���م توزيع ملكية
ال�شرك���ة بع���د اخل�صخ�صة بواق���ع  35باملئة
م���ن ال�شركة تباع يف مزاد مل�ستثمرين حمليني
و�أجان���ب ،ون�سب���ة  40باملئ���ة �إىل مواطن�ي�ن
كويتي�ي�ن يف طرح �أويل عام ،ون�سبة  20باملئة
للقط���اع اخلا����ص ،فيما توزع ن�سب���ة  5باملئة
الباقي���ة على موظفي ال�شرك���ة .و�سرعان ما
ق���دم جمل�س �إدارة «الكويتية» ا�ستقالته لوزير
املوا�ص�ل�ات وقته���ا ،عبدالواح���د العو�ض���ي،
لرف�ضه حتدي���ث الأ�سطول ،من خالل �شركة
�أالفك���و ،حي���ث حم���ل جمل����س الإدارة وقتها
الوزي���ر العو�ض���ي م�س�ؤولية ف�ش���ل التحديث،
م�ش�ي�را �إىل �أن �أبرز �أ�سب���اب اال�ستقالة �إلغاء
العق���د م���ع «�أالفك���و» ،والتوج���ه ال�ستئج���ار
طائ���رات بانتظ���ار �ش���راء طائ���رات �ستكلف
الدولة  3.8مليارات دوالر ،وهو تفريط باملال
الع���ام ،وانتظار جمل�س الإدارة موقفا من�صفا
يواجه تقرير جلنة التحقيق الربملانية� ،إال �أنه
مل ي����أت مع وجود جتاذب���ات �سيا�سية �أخرت
م�شروع حتديث الأ�سطول.

خ�صخ�صة للمرة الثانية

عقبات التحديث
ح�سم جمل�س �إدارة ال�شركة حتديث الأ�سطول
ع�ب�ر �شركة �إيربا����ص� ،إال �أن �صفقة �شراء 5
طائ���رات هندي���ة م�ستعملة م���ن �شركة جيت
�أيروي���ز �أوقف���ت عملية التحدي���ث يف مفرتق
ط���رق وجعلت العق���د برمته يف مه���ب الريح
حي���ث �أوقف وزير املوا�صالت �صفقة �شراء 5
طائ���رات هندية والتي و�صل���ت �إىل مراحلها
النهائية بحجة �أنها «م�ستعملة» ،وقام ب�إيقاف
رئي����س جمل����س الإدارة ع���ن العم���ل وهو ما
دفع���ه �إىل �ساحات الق�ض���اء للف�صل بينهما،
كم���ا خرج من �صفوف جمل����س الإدارة بع�ض
االع�ضاء لتعود الكرة مرة �أخرى �إىل حتديث
الأ�سط���ول ال���ذي ب���ات حتديث���ه �أم���را ملحا
ب�إجماع �شريحة كبرية من موظفي «الكويتية»
وم�س�ؤويل الدولة.

ويث�ي�ر التحديث الذي يقف يف وجهه البع�ض
�أزمة حقيقية بني الرجل العادي الذي يرى �أنه
ميكن ل�شركة خا�ص���ة �إدارة هذا املرفق طاملا
�أن الدول���ة عاج���زة عن �إدارت���ه� ،إال �أن هناك
متخ�ص�ص�ي�ن وفني�ي�ن ن���ادوا بوجوب حتديث
�أ�سط���ول «الكويتي���ة» يف �أ�س���رع وق���ت ممكن
لأ�سب���اب عدة من بينها :كافة ال�صفقات التي
وقعت يف م�ؤمتر دبي للطريان �سيتم ت�سليمها
يف بع���د ع���ام  ،2020يف ح�ي�ن �أن �صفق���ة
«جي���ت ايرويز»� ،سبب اخلالف والتي �ألغيت،
بالإ�ضاف���ة �إىل �أن �صفق���ة حتديث الأ�سطول
عبارة عن �شراء  25طائرة حديثة ال�صنع من
م�صن���ع «�إيربا�ص» بج���دول ت�سليم يف 2018
وينته���ي يف  ،2020حال���ة الأ�سط���ول احلايل
املتهالك���ة ت�ستدعي اال�ستب���دال ب�أ�سرع وقت
ممك���ن ،كما �أن من ب�ي�ن الأ�سباب ما يتوجب
ا�ستئج���ار طائ���رات لذل���ك احل���ل املتكام���ل
يحت���وي عل���ى ت�أج�ي�ر  10طائ���رات حديث���ة
 320و 5طائ���رات حديث���ة ال�صن���ع من طراز
� 330إيربا�ص و 5طائ���رات م�ستعملة عمرها
� 5سن���وات من طراز  ،330وه���و ما يعني �أن
الت�أج�ي�ر يحتوي على  20طائ���رة  15حديثة
و 5م�ستعملة.

خطة التحديث ..التزال قائمة
علق���ت م�صادر مطلعة عل���ى خطة التحديث
التي �أقرها جمل����س �إدارة «الكويتية» بالقول:
خطة التحديث التزال قائمة ومل يتم �إلغا�ؤها،
كم���ا �أن احلرب عليه���ا ال تزال قائمة وهو ما
جعل اخلطوط الكويتي���ة فري�سة ال�صراعات
يف انتظار من ينت�شلها �أو تغرق فكرة حتديثها
ب�ل�ا ع���ودة ،لتعود كما ب���د�أت ملكي���ة خا�صة
بطائ���رات �أ�سطولها البالغ  18طائرة ،وبع�ض
منه���ا �سيك���ون خ���ارج اخلدم���ة يف مار�س �أو
�أبريل املقبلني.
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وع���اد حتدي���ث «الكويتي���ة» مرة �أخ���رى �إىل
حلب���ة النقا����ش ال�سيا�س���ي والربمل���اين ،ففي
�أكتوبر � 2012ص���در م�شروع مر�سوم بتحويل
م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية �إىل �شركة
م�ساهمة ،بهدف «جتاوز العقبات» التي تعيق
تنفي���ذ ق���رار يع���ود لع���ام  2008بخ�صخ�صة
ال�شرك���ة ،والذي جاء بعد �إق���رار الربملان يف
 2008خط���ة خل�صخ�صة اخلط���وط اجلوية

التي متنى بخ�سائر .ومبوجب اخلطة ،تطرح
احلكوم���ة  40باملئ���ة م���ن ال�شرك���ة لالكتتاب
الع���ام ،وتبي���ع  35باملئ���ة �إىل م�ستثمر للأجل
الطوي���ل .ويف مايو  ،2013ف���ازت «�إيربا�ص»
ب�صفقة حتديث �أ�سط���ول اخلطوط الكويتية
بتكلف���ة  850ملي���ون دين���ار ،عل���ى �أن تت�سلم
ال�شرك���ة طائرتني يف يونيو� ،ضمن ت�أجري 13
طائرة مل���دة � 6سن���وات ،كما يت�ضم���ن العقد
�ش���راء  10طائرات من ط���راز ) (A350و15
م���ن ط���راز ) (A320بحل���ول الع���ام ،2019
وترتفع الطائرات �إىل  19باملرحلة االنتقالية،
بع���د الت�أج�ي�ر ،مع �إحال���ة  11للتقاعد .ويعد
العقد الذي مت �إبرامه مع �شركة �إيربا�ص من
نوع العقد ال�شامل لطائرات الت�أجري وال�شراء
معا ،حي���ث ت�ضمنت ال�صفقة م���ع «�إيربا�ص»
�ش���راء  25طائ���رة حديثة ،منه���ا  10طائرات
عري�ض���ة البدن من ط���راز �أيربا�ص )-A350
 (900بكلف���ة  60ملي���ون دين���ار ل���كل طائرة،
و 15طائرة نحيفة البدن من طراز )،(A320
بكلف���ة  16.5مليون دينار لكل طائرة ،وبكلفة
�إجمالية تبل���غ  850مليون دينار تقريبا ،على
�أن يب���د�أ ت�سلي���م الطائرات احلديث���ة بحلول
العام .2019

مربرات التحديث

