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أطفأت شمعتها األولى بنقل ربع مليون مسافر وقدمت 11 ألف »شكراً« 

»الخطوط الوطنية« تحتفل بمرور عام على انطالقها
 فواز كرامي

قال رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة اخلطوط 
اجلوية الوطنية عبد السالم البحر 
ان سوق النقل اجلوي في الكويت 
ال يتحمل أكثر من ثالث شركات 
السيما أن حجم احلركة اجلوية 
في الكوي���ت يصل الى 8 ماليني 
مسافر سنويا، كاشفا عن إطالق 
الناقلة حملطتها اجلديدة في مدينة 
اإلسكندرية املصرية في يونيو 

املقبل.
وكش���ف البحر في تصريح 
صحافي على هامش احلفل الكبير 
اقامته الش���ركة أمس في  الذي 
مقرها الرئيسي في مطار الكويت 
الدولي بالذكرى السنوية األولى 
إلطالقها ان الشركة ستنتقل الى 

مقرها اجلديد قريبا.
الوطنية،  وكانت اخلط���وط 
احتفلت امس، بعيد تأسيس���ها 
األول مسجلة بذلك محطة مهمة 

في تاريخ منوها السريع.
واحتفاال بهذا اإلجناز، أقامت 
الشركة حفال خاصا في مكاتب 
اخلطوط الوطنية حضره رئيس 

مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
البحر،  الس���الم  للش���ركة عبد 
والرئيس التنفيذي جورج كوبر 
ومبش���اركة موظف���ي اخلطوط 
الوطنية ونخبة من اإلعالميني.

 وبهذه املناسبة، قال البحر: 
»حتتفل اخلطوط الوطنية ببلوغ 
عامها األول من التشغيل وسط 
العديد من املفاج���آت، إذ نطلق 

اعتبارا من اليوم ما أطلقت عليه 
الشركة »هدية شكر« إلى الكويت 
وأهلها تقديرا لدعمهم لنا خالل 

عامنا األول من النجاح«.
مضيف���ا: »ندعو اجلميع إلى 
مش���اركتنا باحتفاالتنا«، مبينا 
أنه وكما جنحت الش���ركة خالل 
س���نتها األولى في جعل جتربة 
الس���فر جتربة، فإنها تقدم هذا 

العرض لتتيح ألكبر عدد ممكن من 
األشخاص التمتع بهذه التجربة 
الفريدة، مشيرا إلى أن اخلطوط 
الوطنية ستطرح عرضا مميزا 
ليوم واحد ف���ي 25 يناير 2010 
حيث ستوفر 11 ألف تذكرة ذهابا 
وإيابا على الدرجة الس���ياحية 
املتميزة بسعر 11 دينارا إلى أي 
من وجه���ات اخلطوط الوطنية 

الثماني، كما ستمنح تذكرة سفر 
مجانية على الدرجة األولى لكل 
من يحجز على منت الدرجة األولى 

هذا اليوم.
إل���ى بعض  البحر  وأش���ار 
إجنازات الشركة في عامها األول 
والذي أقلت خالله أكثر من ربع 
مليون ضيف سافروا على منت 
طائرات اخلطوط الوطنية انطالقا 

من مبنى الشيخ سعد للطيران 
قاصدين إحدى وجهاتها الثمانية 
في منطق���ة اخلليج والش���رق 
األوسط، قائال »لقد جنح فريقنا 
بتحقيق إجنازات كبيرة في فترة 
وجيزة، مكتس���با ثقة ضيوفنا 
ورضاهم، وذلك من خالل تقدمي 
جتربة س���فر متميزة، وإطالق 
رحالت إلى ثماني وجهات مختلفة 

مع اإلعالن عن املزيد من الوجهات 
األخرى اجلديدة قريبا«، مبينا 
الوطنية طرحت  أن اخلط���وط 
خالل عامها األول برنامج »ديوان 
الوطني���ة« اخل���اص مبكاف���أة 
الدائم���ني لتصبح  املس���افرين 
بذلك إحدى الش���ركات القليالت 
في العالم التي تتمكن من إطالق 
نظام مكافآت خاص خالل عامها 

األول، مش���يرا الى أن »كل هذه 
اإلجنازات لم يكن لها أن تتحقق 
ل���وال توفيق اهلل والدعم الهائل 
الذي قدمه لنا ضيوفنا واملجتمع 
الكويتي ونحن نش���كرهم على 

مساندتهم لنا«.
هذا ومتلك اخلطوط الوطنية 
حاليا أس����طوال مكونا من أربعة 
 A320 ايرباص طائرات من طراز 
املجهزة بأحدث التقنيات وأكثرها 
تطورا، حيث تترقب الشركة تسلم 
ثالث طائرات إضافية خالل العام 
2010 ليصبح عدد أسطول الطائرات 

مع نهاية 2010 سبع طائرات.
م���ن جانب���ه، ق���ال الرئيس 
الوطنية  التنفي���ذي للخط���وط 
جورج كوبر، »عزمنا العام املاضي 
على منح ضيوفنا مستوى فريدا 
ومتميزا من اخلدمة. ومنذ البداية، 
كان هدفنا توفير جتربة س���فر 
ممتعة ومميزة على منت اخلطوط 
الوطنية، منذ حلظة دخول املطار 
وحتى نهاية الرحلة وقد استثمرنا 
الطائ���رات والعاملني  في أفضل 
ملساعدتنا على بلوغ هذا الهدف. 
واليوم، لوال تفاني فريق اخلطوط 
الوطنية في عمله ملا متكنا من أن 
نصبح شركة الطيران األولى ذات 
اخلدمات املتميزة بعد مرور عام 
املناسبة،  على تأسيسنا. وبهذه 
نود توجيه جزيل الشكر إلى جميع 
ضيوفنا على دعمهم ومساندتهم 
لنا خالل الع���ام املاضي، إذ كان 
آلرائه���م ومالحظاتهم دور كبير 

في مسيرة التميز«.

البحر: سنفتتح 
خط اإلسكندرية

 يونيو المقبل 
واالنتقال إلى مقرنا 

الجديد قريبًا

عبدالسالم البحر وجورج كوبر يقطعان »الكيك« في عيد »الوطنية« األول

..ويتابعان فقرات االحتفالالبحر وكوبر يتوسطان عددا من موظفي الشركة خالل االحتفال

مضيفات »الوطنية« حضرن للمشاركة في االحتفال

)محمد ماهر( عبدالسالم البحر متحدثاً خالل احلفل  

عام كامل من اإلنجازات
< إطالق رحالت إلى دبي، البحرين، القاهرة، بيروت، عمان، دمشق، 
جدة، وشرم الشيخ انطالقا من مبنى الشيخ سعد للطيران العام لتصبح 
بذلك ش����ركة الطيران األولى والوحيدة في الكويت التي تقوم بتسيير 

رحالتها من مطار خاص.
< إطالق برنامج »ديوان الوطنية« للمسافرين الدائمني خالل العام 
األول لتصبح من ش����ركات الطيران القليلة في العالم التي متكنت من 

إطالق برنامج للمسافر الدائم خالل عامها األول.
< توسيع نطاق عمليات الشركة عبر فتح ثاني مكتب مبيعات في 

القاهرة.
< إطالق خدمات الشحن اجلوي توافقا مع مجموعة اخلدمات املتميزة 

التي توفرها اخلطوط الوطنية.
< بل����وغ عدد ضيوف اخلطوط الوطنية ربع مليون ضيف في عام 

واحد.
< تش����كيل فريق عمل يضم أكثر م����ن 500 موظف محترف من 40 
بلدا مختلفا م����ن ذوي الكفاءات واملؤهالت العالية في مختلف امليادين 

واالختصاصات.


