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حـوار

ال��ى أين وصل��ت عملية خصخصة مؤسس��ة اخلط��وط اجلوية 
الكويتية؟ كما سرت أنباء عن وجود تفاوت في تقييم أصول املؤسسة 
بني الش��ركتني املكلفتني بالقيام بعمليات التقييم وكنتم قد ذكرمت ان 
املؤسسة على وشك االنتهاء من عمليات التقييم خالل الشهر املاضي 
وتقدميها للهيئة العامة لالس��تثمار، أين وصلت عمليات التقييم وما 

القيمة املقترحة لعرضها على املستثمرين؟
يتبادر الينا دائما السؤال حول تقييم أصول مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية السيما من الصحافيني وهنا يجب ان أؤكد وأقول 
ان تقييم أصول املؤسسة ليس من اختصاصنا في املؤسسة بل هو 
من اختصاص ش���ركتني مت تكليفهما بالقيام بهذه العملية من قبل 
الهيئة العامة لالستثمار ويقتصر دورنا كمؤسسة على تقدمي جميع 
املعلومات والبيانات واإلجابة عن جميع أسئلة هاتني الشركتني بكل 
وضوح وش���فافية، وقد عقدنا اجتماعا داخل املؤسسة حال تكليف 
الشركتني بالتقييم ضم جميع اإلدارات وطلبنا منهم أن يقوموا بتقدمي 
جميع اإلجابات عن املؤسس���ة لهاتني الشركتني وكنت على متابعة 
ش���خصية للموضوع أوال بأول حتى انتهت الشركتان من عمليات 
التقييم. وجرى احلديث في الكثير من املناسبات عن اعتراضنا على 
التقييم السيما بعد أن قمتم في جريدة »األنباء« بنشر اخلبر حول 
تفاوت التقييم بني الش���ركتني املكلفتني في شهر مايو املاضي اال أن 

هذا األمر عار متاما من الصحة.
فاملكاتب االستشارية العاملية التي تعاقدت معها الهيئة العامة 
لالس���تثمار بهدف تقييم أصول املؤسسة � وتتمثل في مؤسسة 
اخلليج لالس���تثمار GIC وشركة روث تشايلد � انتهت من تقييم 
األص���ول وقدمته لديوان احملاس���بة لتدقيقه ورفعه الى مجلس 
الوزراء العتماده وحتويل املؤسسة الى شركة مساهمة حكومية 

متهيدا لتخصيصها وطرحها لالكتتاب العام إذا ما رأت ذلك.
وبالفع���ل مت االنتهاء من عمليات تقيي���م األصول وقام وزير 
املالية بتس���ليم التقييم الى ديوان احملاس���بة الذي طلب بدوره 
مدة 3 أش���هر والتي منحه إياها مجلس الوزراء ليتسنى له البت 
في منهجية التقييم وتوجيه األسئلة التي يراها مناسبة لنا في 
املؤسس���ة او الهيئة العامة لالستثمار وذلك من خالل منح مهلة 
لغاية 31 أكتوبر اجلاري حتى يقدم تقييمه النهائي وبحسب علمي 
فإن الديوان انتهى من تقريره واملس���ألة مس���ألة أيام او أسابيع 

على ابعد تقدير.

هجوم شديد

كان هناك هجوم ش��ديد على »الكويتية« ف��ي الفترة املاضية في 
مصلحة من يصب هذا االس��تهداف وهل مبكن أن يكون الهدف منه 

تقليل قيمة املؤسسة؟
اس���مح لي بأن أعقب هنا بأننا في هذا املوضوع سندخل في 
النوايا وال احد يس���تطيع التكهن بالنوايا وال يوجد أدل على ما 

ذكرته فبعض األحيان نرى كتابات في الصحف عن سيناريوهات 
مرعبة كسقوط إحدى طائرات الكويتية ونتساءل ما الغرض من 
هذه الكتابات وهل هي ألغراض شخصية تخدم الكاتب او غيرها؟! 
هنا ال استطيع احلكم اال انه باحملصلة شيء مرعب ومخيف ألن 
س���قوط الطائرات ليس باألمر املس���تبعد   ال قدر اهلل في إحدى 
طائرات اخلطوط البريطانية من طراز بوينغ 777 جديدة بالكامل 
س���قطت وطائرة اخرى لالير فرانس سقطت هي االخرى فاالمر 
مبش���يئة اهلل اال اننا نقول نحن نقوم بواجبنا بأكمل وجه، وال 
ميكن ان نس���مح ألي طائرة من طائرات الكويتية اال بأن تكون 
قد خضعت لصيانة كاملة باالضافة الى الرقابة الشديدة من قبل 
الطيران املدني الكويتية على طائراتنا والش���ركة املصنعة لهذه 
الطائرات ونرفض االدعاءات بأننا نسير طائرات فيها خلل فهذا 
ادعاء مرفوض متاما حيث انه ال يوجد مجال للمغامرة في اجلو 

بتاتا.

العمر االفتراضي للطائرات

يكث��ر احلديث عن الصيانة لطائرات الش��ركة والعمر االفتراضي 
لهذه الطائرات ويش��وب هذه االحاديث القليل من التقصير وغيرها 

من االمور السلبية فما ردكم؟
في هذا املوضوع س���أرد عليكم بالتقرير اخلاص الذي قدمناه 
ملجلس الوزراء الذي قام بتوجيه الس���ؤال ذاته لنا وسأعطيكم 
نسخة عنه بالكامل والذي يتضمن الصيانة والعمر االفتراضي 
لطائرات املؤسسة والذي اقنع مجلس الوزراء بشكل كامل وهنا 
يج���ب ان اؤكد ان هناك جه���ات مختصة بالرقاب���ة الفنية على 
الطائرات كاإلدارة العامة للطيران املدني الكويتي ومنظمة ايوسا 
التي قامت مبنحنا شهادة للسنة الثالثة على التوالي وذلك بسبب 
خدمات الصيانة املتميزة التي نقدمها باالضافة الى ان مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية تقوم بتقدمي خدمات الصيانة ملعظم 
شركات الطائرات األوروبية التي حتط في مطار الكويت الدولي 
كما اننا نقوم بتقدمي خدمات الصيانة للعديد من شركات الطيران 
 A380 عب���ر مكاتبنا في اخلارج مبا فيها خدمة لطائرات ايرباص
لطيران االمارات في بانكوك، رغم ان الكويتية ال متلك هذا النوع 
من الطائرات اال اننا منلك املوافقة من الش���ركة املصنعة لتقدمي 
خدمات الصيانة لهذه الطائرات فمهندسو الكويتية يستطيعون 
تقدمي اخلدمات الفنية للعمالق اجلوي ومنلك ش���هادات تغطي 
كافة اعمال الصيانة لكافة الطائرات التجارية في العالم س���واء 

للمحركات او جلسم الطائرة.

منافسة شرسة

ش��هد سوق السفر في الكويت خالل السنة احلالية منافسة قوية 
بني الشركات العاملة انطالقا من مطار الكويت الدولي سواء الشركات 

احمللية او اخلليجية او العاملية اين اخلطوط اجلوية الكويتية من هذه 
املنافسة؟

انه من الواضح واجللي ان الكويتية نافست هذه السنة بقوة 
كبيرة جدا حتى ان بعض منافسينا قالوا اننا اكبر شركة طيران 
منخفض���ة التكاليف ف���ي الكويت في اش���ارة واضحة الى مدى 
تأثرهم مبنافستنا السيما السعرية منها، باالضافة الى اخلطط 
التس���ويقية التي وضعتها املؤسس���ة بهدف تشجيع املسافرين 
خصوصا ان املوس���م احلالي ش���هد العديد من التحديات سواء 
في األزمة االقتصادية او انفلونزا اخلنازير وقد شملت حمالتنا 
التس���ويقية حزمة متنوعة كشهر اصطياف في التشيك بأسعار 
مغرية او من خالل تنظيم مجموعات سياحية للعمرة وبأسعار 

منافسة األمر الذي يطبق للمرة األولى في الكويت.

التعويضات من العراق

وم��اذا عن ملف التعويضات العراقية خصوصا انه ش��هد ش��دا 
وجذبا في الفترة املاضية؟

ف���ي بداية العام املاضي كان���ت مطلوباتنا من العراق تقدر ب� 
1.2 مليار دوالر واذا اضفنا الى هذا املبلغ فائدة تقدر ب� 8% حتى 
تاريخنا هذا يكون الناجت هو مجموع املس���تحقات كما اننا وفي 
شهر يوليو من العام املاضي صدر حكم من احملكمة البريطانية 
لصالح الكويتية ضد احلكومة العراقية كونها غرمينا في النزاع 
القانوني بتعويضات عن اتعاب احملاماة واالجراءات القانونية ب� 

42 مليون جنيه استرليني تضاف الى حقوقنا من العراق.
وقد قمنا بتوزيع هذا احلكم على معظم الدول األوروبية مبا فيها 
الواليات املتحدة االميركية وكندا وايطاليا والدول االسكندنافية 
واستطعنا ان نضع يدنا على طائرة للخطوط العراقية مت شراؤها 
مؤخرا من كندا اس���تنادا الى هذا احلكم اال ان احلكومة العراقية 
استطاعت ان تخرجها بادعائها ان الطائرة رئاسية اال اننا اخطرنا 
معظم الدول بحكم احملكمة وحينها سنتمكن من وضع يدنا على اي 

طائرة تابعة للخطوط العراقية حتط في مطارات هذه الدول.

سوء فهم

اين وصلتم انتم واخلطوط الوطنية في مسألة الصيانة السيما ان 
مسألة الصيانة س��ببت بعض التوترات بني الناقلتني بحسب وسائل 

االعالم؟ 
املوضوع مبجمله كان عبارة عن س���وء تفاهم وبداية اللبس 
كانت عندما قدمنا عرضا للخطوط الوطنية بتقدمي خدمات الصيانة 
اال ان الوطنية وقعت عقد صيانة مع ش���ركة بلجيكية بس���بب 
االس���عار االرخص اال اننا واصلنا تقدمي بعض خدمات الصيانة 
للوطني���ة اال انهم مؤخرا طلبوا من���ا تقدمي عرض جديد لتقدمي 

رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
لمؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتية م. حمد الفالح:

أحمد سمير ـ فواز كرامي

مع بدء العد التنازلي وقرب انتهاء املهلة احملددة لديوان احملاسبة بنهاية الشهر اجلاري الجناز تقريره حول 
منهجية تقييم اصول مؤسسـة اخلطوط اجلوية الكويتية متهيدا خلصخصتها، التقت »األنباء« املسؤول االول عن 
»الطائر االزرق« الذي لطاملا حلق في ارجاء املعمورة رافعا علم الكويت واسـمها خفاقا ومختاال بزهو بني منافسـيه 
ومتحديه على مدى قرابة اخلمسني عاما املاضية. ومبرارة الفتة حتدث الينا حامل هموم الناقل الوطني، حيث راح 
رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب ملؤسسـة اخلطوط اجلوية الكويتية م.حمـد الفالح يروي لـ »األنباء« 
بعفويته وانطالقته املعهودة كيف تتعرض املؤسسـة النتقادات الذعة وظلم بني في وقت جتاهد فيه 
الثبات وجودها وقدرتها على املنافسة والتحدي، حيث يذهب البعض من االعالميني الى املضي قدما 
في تشويه صورة الناقل الوطني الذي حمل عبء ومسؤولية توفير الراحة واخلدمة الراقية لركابها من 
اهل الوطن وزواره على مدى نصف قرن ويحملون معاول الهدم والتدمير، حيث رسم احدهم 
مدفوعا بنيران املصلحة الشخصية سيناريو شديد التشاؤم الحدى طائرات املؤسسة 

بركابها دون مراعاة ألي اعتبارات انسانية او تأثيرات نفسية سوداوية.
واستعرض الفالح مراحل ومحطات خصخصة »الكويتية« وكيف انها 
اقتربت من فصلها االخير بعد ان أمتت تقييم اصولها شركتان 
متخصصتان تعاقدت معهما الهيئة العامة لالستثمار. 

ورفض الفالح ادعاء البعض بان »الكويتية« قد تسمح لطائرة من طائراتها بالطيران وفيها خلل او لم جتر لها الصيانة 
الكافية او الالزمة لطيرانها بسالم، قائال: نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه وجميع طائراتنا تخضع لصيانة كاملة حتت 
رقابة شـديدة من اإلدارة العامة للطيران املدني والشركات املصنعة لطائراتنا وال يوجد مجال للمغامرة في اجلو 
بتاتا. وكشـف الفالح عن ان منظمة االيوسا قد منحت املؤسسة منذ أيام للسنة الثالثة على التوالي شهادة تطبيق 
شروط معايير السالمة املطلوبة وما أدل على مكانة الكويتية على الصعيد العاملي اكثر من اعتماد العديد من شركات 
الطيران العاملية على اخلدمات الفنية التي تقدمها لها الكويتية سواء في الكويت او في العديد من احملطات التي 

تصل اليها مما يؤكد ان الكويتية تتمتع بثقة نظرائها من الشركات العاملية األخرى.
وشدد الفالح على جناح الكويتية في مواجهة منافسيها وامتالكها القدرات التي جعلتها تواجه التحدي في سوق 

اكتظ بالشركات املنافسة سواء العاملية أو احمللية منها. 
وتناول احلديث مع الفالح قضية تعويضات املؤسسة املتراكمة لدى اجلانب العراقي، مبينا العديد من املالبسات 
التي انطوت عليها تلك القضية والتي جتاوزت فيها تعويضات املؤسسة املليار دوالر ووصل األمر الى حصول املؤسسة 
على حكم يسـمح لها قانونيا بوضع يدها على أي طائرة عراقية تصل الى اي من البلدان التي أبلغتها بفحوى احلكم 

الصادر لصاحلها ومن ثم تقوم ببيعها حلسابها تسديدا جلزء من تعويضاتها عليها.
 وقـد تضمن احلوار الصريح والشـامل مع الفالح العديد من األمـور والقضايا التي تهـم ركاب الكويتية والقراء.

وفيما يلي تفاصيل احلوار: 

المنافسة القوية
لـ »الكويتية« في سوق 
النقل الجوي دفعت 
منافسينا التهامنا بأننا 
شركة طيران منخفضة 
التكاليف إال أن سياستنا 
التسويقية والتسعيرية 
ناجحة بامتياز

الخطوط الجوية 
الكويتية تشجع سياسة 
األجواء المفتوحة وتدعم 
تحرك األمانة العامة 
لدول الخليج العربي 
لتطبيقها

دخلت قسم الصيانة في 
المؤسسة عام 1977 
ولم يكن فيها إال كوادر 
وطنية.. ومهندسونا 
وطواقمنا الفنية مشهود 
لهم عالميًا بكفاءتهم

الفالح من هيئة الطيران 
البريطاني إلى إدارات 

الخطوط الكويتية

شكر وتقدير
للمكتب اإلعالمي

في المؤسسة

االنتهاء من تقرير ديوان المحاسبة لتقييم أصول »الكويتية«
نهاية الشهر الجاري تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء

ال أستطيع الحكم على نوايا 
المتهجمين على »الكويتية« خصوصًا وسائل 

اإلعالم إال أن السيناريوهات التي تداولها 
اإلعالم مرعبة وتخدم غايات شخصية

حمد عبداللطي����ف الفالح من 
مواليد ع����ام 1953، ومن خريجي 
هيئة الطيران البريطاني بهندسة 
الطيران. عني في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بتاريخ 28 ديسمبر 
عام 1976 كمهندس طيران متدرب 
وتدرج وظيفيا الى ان صار رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب في 
20 يناير من العام املاضي. وخضع 
الدورات  الفالح الى مجموعة من 
الهندسة املختصة  التدريبية في 
بصيان����ة الطائ����رات واحملركات 
الى  واآلالت واملع����دات باالضافة 
دورات تدريبي����ة متخصصة في 

السالمة وخطة الطوارئ.
كما أقام العدي����د من الدورات 
التدريبية املختص����ة في االدارة 
كاالستراتيجية والتخطيط وصيانة 
وادارة املوارد البشرية واملهارات 
السلوكية واملالية لغير املختصني 
باالضافة الى اجلدوى االقتصادية 

وتقييم املشاريع.

ال يسعنا إال أن نقدم الشكر 
والتقدير ملكتب العالقات العامة 
في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية متمثال في مدير دائرة 
العالقات العامة عادل بورسلي 
ورئيس املكتب اإلعالمي سعد 
العتيبي على اجلهود التي بذلوها 
إلجناز هذا اللقاء وإجناحه وعلى 
الوقت الثمني الذي مت تخصيصه 

ل� »األنباء«.
الش���كر لرئيس  كما نقدم 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
حمد الفالح على سعة صدره 
وشف���افيته الكبيرة في اإلجابة 
التي  التس���اؤالت  على جميع 
طرحت، مت��من���ني للخطوط 
التقدم  الكويتية دوام  اجلوية 
والنج���اح في س���ماء الكويت 
الزرقاء، كما تبقى الطيور زرقاء 

رمزا للعراقة والنجاح. )هاني الشمري(حمد الفالح متحدثا إلى الزميلني أحمد سمير وفواز كرامي
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