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سكوت جيجنهامير مع فؤاد العبالني خالل االحتفال احدى طائرات أسطول اخلطوط الوطنية

عبدالرحمن السند

صورة جماعية لطالبات الكلية مع بعض مسؤولي »التجاري«

»الوطنية لالتصاالت« تحتفل بعيدها العاشر
مع شركائها اإلستراتيجيين

انطالقا من إستراتيجيتها 
الهادفة الى تكريس ذاتها 
ش���ركة ريادية في قطاع 
االتص���االت ف���ي الكويت 
واملنطقة، ليس على صعيد 
اخلدمات فحسب، بل أيضا 
على صعيد تكرمي عمالئها ومشاركتهم اجنازاتها وجناحاتها 
التي حققتها خالل سنواتها العشر، تستمر شركة الوطنية 
لالتصاالت في سلسلة احتفاالتها ملناسبة حلول عيدها 
العاشر حيث نظمت حفال ضخما لشركائها االستراتيجيني 

وذلك في 13 من ديسمبر 2009.
 وكما وعدت »الوطنية« فان موسم االحتفاالت بعيدها 
العاشر مليء بالعديد من املفاجآت واملناسبات النوعية 
كما العروض املميزة لعمالئها. من هنا، فقد استضافت 
ش���ركاءها في حفل أرادت منه أن تشاركهم وفاءهم في 
مبادرة تعكس امتنانها لهم كما نظرتها إليهم على أنهم 
شركاؤها في جناحاتها، وقد حرصت »الوطنية« على أن 
يكون احلفل مميزا وحافال بالعديد من الفقرات الترفيهية 

العاملية وسط أجواء خالبة أتاحتها لهم حصريا.
 وقال املدير العام والرئيس التنفيذي في »الوطنية 
لالتصاالت« سكوت جيجنهامير في خطابه الى الشركاء 
االستراتيجيني: »اننا جنتمع اليوم معكم بكل فخر لنحتفل 
معا بالعيد العاشر ل� »الوطنية«، عشر سنوات قد مرت 
على انطالقة »الوطنية« استطاعت خالله الشركة أن تشكل 
حجر األس���اس في مستقبل مشرق لصناعة االتصاالت 
في الكويت. لقد خضعت »الوطنية« على مدى سنواتها 
العشر للعديد من التجارب التي أثبتت خاللها قوة أداء 

غير مسبوقة وعزمية فائقة على حتقيق النجاح لتميز 
عمالئها دائما بأفضل خدمات ومنتجات للنقال. وكل ذلك 
ما كان ليتم لوال دعمكم كشركاء استراتيجيني، لذا فنحن 
نهديكم اليوم هذه النجاحات ونعدكم باملزيد لنكون دائما 

عند حسن ظنكم«.
 وعلى صعيد متصل، فقد قدمت »الوطنية« لعمالئها 
في املناس���بة، باقة منوعة من الفقرات املمتعة بحضور 
فرق عاملية مت استقدامها من اخلارج خصيصا للمناسبة.  
الى ذلك، فان تاريخ »الوطنية« منذ انطالقتها في السوق 
الكويتية يحف���ل بالعديد من االجن���ازات التي حققتها 

بفضل عملها الدؤوب لتتمي���ز ومتيز عمالئها حيث لم 
تأل جهدا في س���بيل منحهم أكثر اخلدمات ابتكارا كما 
اخلدمات الريادية هدفها من خالل ذلك تنويع خياراتهم 

وتسهيل تواصلهم.
 وختم جيجنهامير: »لقد كان للوطنية تأثير بالغ في 
تطوير سوق االتصاالت في الكويت منذ اليوم األول الذي 
شهد بداياتها في سوق الكويت. فان خدماتها احلصرية 
والفريدة من نوعها قد أضافت قيمة كبيرة على خبرات 
العمالء كما منحتهم مرونة فائقة في تواصلهم اليومي«. 
وأضاف جيجنهامير: »إننا في الوطنية نهدف إلى توسيع 
قاعدة عمالئنا واحملافظة على عمالئنا احلاليني في الوقت 
الذي سوف نحرص فيه على اغناء جتربتهم معنا«.  وفد 
انطلقت »الوطنية لالتص���االت«، جتاريا، في عام 1999 
كأول شركة نقال تعود ملكيتها إلى القطاع اخلاص في 
الكويت. وفي مارس 2007، اس���تحوذت ش���ركة كيوتل 
القطرية على نس���بة 51% من أسهم الوطنية من شركة 
املشاريع القابضة )كيبكو(، و»الوطنية« شركة تعتني 
بعمالئه���ا وتهدف دائما إلى توفي���ر خدمات ومنتجات 
نقال ممتازة من ش���أنها أن تضف���ي قيمة حقيقية على 
اس���تخدامات العمالء للنقال، ولعب���ت »الوطنية« دورا 
محوريا في زيادة نس���بة االختراق في سوق النقال في 
الكويت لتتخطى هذه النسبة 93%. كما شهدت الشركة 
منوا نوعيا وس���ريعا من خالل اس���تحواذات فازت بها 
وتوس���عات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
وآسيا. وتتمتع »الوطنية« بعمليات في كل من الكويت، 
السعودية، املالديف، السعودية، العراق، اجلزائر وتونس 

والحقا في فلسطني. 

»الخطوط الوطنية« تطلق خدمات
الشحن الجوي أول نوفمبر الماضي

»الفيصل الصناعية« تعّين كوادر جديدة

»التجاري« يطلع طالبات كلية الدراسات 
التجارية على خدماته المصرفية

 نظم البنك التجاري الكويتي محاضرة تعريفية 
عن اخلدمات املصرفية التي يقدمها لعمالئه بكلية 
الدراس���ات التجارية � فرع البنات، تخللها لقاء 
عملي بهدف حتقيق التفاعل بني الدراسة النظرية 
والواقع العملي واإلطالع على آلية س���ير العمل 

واخلدمات التي يقدمها البنك.
 وقالت املدير التنفيذي – إدارة اإلعالن والعالقات 
العامة أماني الورع إن هذه احملاضرة جاءت ضمن 
الزيارات امليدانية التي ينظمها البنك التجاري بني 
فترة وأخرى من باب حرصه على االهتمام بقطاع 
التعليم ورغبته في املشاركة بأي أنشطة تربوية 
معنية بشؤون أبنائنا الطلبة والطالبات مبختلف 

مراحلهم التعليمية.
وقام رامي مقداد بإلق���اء محاضرة تفصيلية 
عن البنك منذ تأسيسه، متضمنا أنواع احلسابات 

املتعددة واخلدمات املصرفية التي يوفرها لعمالئه، 
وتقدمي شرح حول حساب األطفال، حساب الشباب، 
حساب الريادة، حساب النجمة. باإلضافة إلى حملة 
عن أنواع الق���روض وخصائصها، وقد تفاعلت 
الطالبات خالل احملاضرة بطرح الكثير من األسئلة 

واالستفسارات فيما يخص خدمات البنك.
وفي ختام احملاضرة مت توزيع الهدايا التذكارية، 
حيث عبرت الطالبات عن شكرهن وتقديرهن إلدارة 
البنك على هذه احملاضرة التي أتاحت لهن فرصة 
تلقي معلومات وفيرة ع���ن اخلدمات املصرفية 

واالستفادة منها في دراستهن.
وأشارت أماني الورع إلى الدور الذي يقوم به 
البنك التجاري الكويتي في دعم وتشجيع الشباب 
وتواصله مع كل فئات املجتمع خاصة من ناحية 

الدعم االجتماعي واملسؤولية االجتماعية.

الوطنية   أطلقت اخلط����وط 
جانبا جديدا في عمليات أسطولها 
وهي خدمات الشحن اجلوي في 
األول من نوفمبر املاضي، لتمنح 
بذلك عمالءها في مجال الشحن 
نفس مس����توى اخلدمة املتميزة 
الذي يتمتع به ضيوف اخلطوط 
الوطنية أثناء س����فرهم على منت 

رحالتها.
 وتهدف خدمات الشحن اجلوي 
التي تؤمنها اخلطوط الوطنية إلى 
التطابق والتفوق على مستويات 
اخلدم����ة التي توفرها ش����ركات 

الشحن اإلقليمية املنافسة.
 وبهذه املناس����بة، قال، مدير 
شبكة الشحن اجلوي فينلي ماك 
أرثور: »نحن شركة طيران ذات 
خدمات متميزة نقوم بتش����غيل 
أسطول من طائرات A320 انطالقا 
من الكويت إل����ى ثماني وجهات 
رئيسية في منطقة اخلليج والشرق 
األوسط. وفي سبيل تعزيز فرص 
الشحن على منت طائرات أسطولنا، 
كان م����ن الض����روري أن تطابق 
أنواع الشحن مستوى اخلدمات 
التي نقدمها. وبغية حتقيق هذا، 
حتالفنا مع شركة هيفي ويت إير 
إكسبرس للمبيعات واخلدمات ملا 
تتمتع به من خبرة واس����عة في 
التي  أنواع اخلدمات والعمليات 
قمنا بتطويرها ونقدمها حاليا في 

السوق«.
وأضاف ماك أرثور: »إن تشغيل 
عملياتن����ا من مبنانا اخلاص في 
مطار الكويت الدولي وهو مبنى 
الشيخ سعد للطيران، مينحنا ميزة 
فريدة كشركة نقل نستطيع من 
خاللها تعزيز مستوى اخلدمات 
التي نقدمها في منح قيمة مضافة 
إلى سلس����لة التوري����د اخلاصة 
لضيوفنا«، مشيرا إلى أن اخلطوط 
الوطنية تعتزم اس����تقطاب أبرز 
الالعبني في قطاعات النقل اجلوي 
الس����ريع واخلدمات اللوجستية 
لتقدمي خدمات حصرية مصممة 
وفق احتياجات العميل ومتطلباته، 
وأضاف »بفض����ل معدل احلركة 
وااللتف����اف لطائراتن����ا والتي ال 

صرح مدير احللويات مبجموعة الفيصل الصناعية عبدالرحمن السند 
بأن حلويات الفيصل قامت مؤخرا بتعيني كادر جديد مؤهل على درجة 
عالية من اخلبرة والكفاءة بإدارة قسم التسويق وإدارة املعارض وقسم 
تطوير املنتجات وإدارة اجلودة. وأضاف السند في تصريح صحافي أن 
هذه اخلطوة تأتي من قبل رئيس مجلس إدارة املجموعة س����عد السند 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة املدير العام فيصل الغضوري للتوافق مع 
سياسة مجموعة الفيصل والقائمة على تقدمي أفضل املنتجات لعمالئها 
بالشكل والسعر املناسبني. وأشار إلى أن »حلويات الفيصل« حرصت 
على إج����راء هذا التطوير والتحديث لتحقي����ق فكر جديد ومتطور في 
جميع األقس����ام، خصوصا وأن الكوادر الشابة اجلديدة تتمتع باخلبرة 
العالية وحس����ن التسويق اللذين اكتسبتهما من خالل التأهيل العلمي 
املناس����ب واخلبرة العملية، والتي ستعمل بالتأكيد على وضع الشركة 

في مراتب متقدمة في صناعة املواد الغذائية.

تتج����اوز 45 دقيقة ف����ي معظم 
مطارات شبكة وجهاتنا، فقد متكنا 
من تطوير ممارسات عمل جديدة 
وجنحنا في ابتكار عملية سريعة 
وسلسة على األرض تقدم اخلدمة 
الفريدة التي يحتاجها عمالؤنا«.

وقد متكنت اخلطوط الوطنية 
في غضون شهر من تاريخ إطالق 
خدماتها للشحن اجلوي من نقل 
ما يزيد عل����ى 180 طنا رغم عدم 
اكتمال شبكة الوجهات التي توفر 
خدمات الشحن في ذلك الوقت، ومن 
املتوقع أن تزداد الوتيرة مع توفر 
هذه اخلدمات في جميع وجهات 

اخلطوط الوطنية الثمانية.
 من جهته، صرح مدير شركة 
هيفي ويت إير إكسبرس نيفيل 
كراي، : »يسعدنا أن نتشارك مع 
اخلطوط الوطنية ملساعدتها على 
ترسيخ وتسويق شبكة خدمات 
الشحن املتطورة واحلديثة التي 
تقدمه����ا في الش����رق األوس����ط. 
فقد تخطى أداؤنا خالل الش����هر 
األول كل توقعاتن����ا ونتطلع إلى 
العام  النج����اح في  مواصلة هذا 
2010. فهدفنا يتمثل في بناء حل 
تنافس����ي ومستدام للمضي قدما 

بقطاع الشحن اجلوي«.

عن الخطوط الوطنية 

 وتعد اخلطوط الوطنية أحدث 

شركات الطيران الكويتية التي 
توفر خدمات متكاملة ومتميزة 
لضيوفها. بدأت اخلطوط الوطنية 
تس���يير رحالتها في يناير من 
العام احلالي برحالت مباش���رة 
إلى العديد من الوجهات املرغوبة 
وذات الطلب املتزايد في املنطقة 
كالقاهرة وبيروت ودبي ودمشق 
وعمان والبحرين وشرم الشيخ 
وجدة والتي من املقرر أن يتبعها 
الوجه���ات األخرى  املزيد م���ن 
لتأت���ي جميعها ضم���ن جدول 
رحالت يناسب احتياجات جميع 

املسافرين من وإلى الكويت.
ويتكون أسطول الشركة من 
طائرات جديدة من طراز أيرباص 
A320 تضم 122 مقعدا فخما موفرة 
الراحة  بذلك أقص���ى درج���ات 
للضيوف املسافرين مقارنة مع 
أي ش���ركة طيران أخرى تعتمد 
بأس���طولها على هذا النوع من 
الطائرات. ويتمتع املسافر على 
الوطنية بأعلى  منت اخلط���وط 
أثناء  مس���توى من اخلدم���ات 
الرح���الت تتضم���ن الضيافة 
والترفي���ه. وتس���ير اخلطوط 
الوطنية رحالتها بشكل حصري 
انطالقا من مبنى الش���يخ سعد 
للطيران العام لتقدم من خالله 
مس���تويات غير مس���بوقة من 

اخلدمات الراقية لضيوفها. 

لتمنح عمالءها مستوى الخدمة المتميزة

بإدارات التسويق والمعارض وتطوير المنتجات والجودة


