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باعتبارها الناقل الرسمي لضيوف المنتدى

»الكويتية« ترعى منتدى الكويت للشفافية الرابع 20 الجاري: ندعم المشاريع والخطط الوطنية
أعلن���ت مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية عن رعايتها للمؤمتر الس���نوي 
جلمعية الشفافية الكويتية »منتدى الكويت 
للشفافية الرابع »باعتبارها الناقل الرسمي 
لضيوفه املشاركني فيه. وسيعقد املنتدى 
حتت ش���عار »الش���فافية في الصناعات 
النفطية« خالل الفت���رة من 20 وحتى 21 
اجلاري في فندق شيراتون الكويت، حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
ويشارك في رعاية املنتدى لهذا العام 
كل من مؤسس���ة البترول الكويتية كراع 
رئيسي، وجريدة الوطن الراعي اإلعالمي، 
الى جانب شركة وي للخدمات اإلعالمية 
املتكاملة املستشار اإلعالمي للحدث واجلهة 

املنظمة جلميع أنشطته.
و من جهته ق���ال مدير دائرة العالقات 

العامة واإلعالم في املؤسسة عادل بورسلي 
ان رعاي���ة مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية لهذا احلدث يتماشى مع رسالتها 
االستراتيجية التي تتبناها والقائمة على 
ضرورة تفعيل وجودها الوطني من خالل 
مساهمتها في رعاية العديد من املؤمترات 
واألنشطة احمللية كناقل رسمي، إضافة الى 
إميانها بأهمية القيام بدور محوري وريادي 
في دعم اخلطط واملشاريع الوطنية الهادفة 
إلى حتويل الكوي���ت إلى مركز اقتصادي 

وجتاري مميز.
مشيرا الى أن هذا الهدف يتوافق متاما 
مع أه���داف »منتدى الكويت للش���فافية 
الراب���ع« الذي يركز عل���ى كيفية حتقيق 
النزاهة والشفافية في الصناعات النفطية 
احمللية التي تضم قطاعات حيوية - النفط 
والغاز والبتروكيماويات - متثل العمود 

الفقري الذي يستند إليه 
االقتص���اد احمللي للبالد 
من خالل مناقشته حملاور 
»الشفافية في الصناعات 

النفطية«.
وأوضح بورس���لي أن 
معايير الشفافية والنزاهة 
يعتبر من أهم املبادئ التي 
الكويتية على  حت���رص 
االلتزام بها مع عمالئها ما 
ينعكس على بناء سمعتها 
الذهنية مع  وصورته���ا 
العالم اخلارجي. مضيفا 
أن الشفافية هي العنصر 

األساسي الذي يجب على كل شركة أو منظمة 
سواء كانت خاصة أو حكومية ان تعتمد 
عليه عند تفاعلها مع البيئة احمليطة من 

أجل أن تصل إلى أهدافها 
املنشودة وحتقق خططها 

وآمالها بعيدة املدى.

الخطوط الجوية الكويتية.. 
نجاح وتميز

أن  وذك���ر بورس���لي 
مؤسسة اخلطوط اجلوية 
اس���تطاعت  الكويتي���ة 
بعد مس���يرة طويلة من 
االجن���ازات والنجاحات 
أن ثب���ت قدرته���ا عل���ى 
التميز في تقدمي خدماتها 
الذين يأتون  للمسافرين 
في مقدمة أولوياتها، وهي تس���عى دائما 
إلى االرتقاء بأس���طولها اجلوي وحتديثه 
لإليفاء بخطط توسعها األفقية من خالل 

االمتداد إلى محطات جديدة والرأسية من 
خالل تكثيف رحالته���ا احلالية، معتمدة 
على اس���تخدام احدث التقنيات في مجال 
النقل اجلوي وأهم وسائل الراحة واألمان 

جلعل رحلة السفر أكثر متعة.
مشيرة الى حرص املؤسسة على إرضاء 
ركابها واش���باع رغباتهم حيث مت تطوير 
نوعي���ة الطعام املقدمة على منت طائراتها 
لتش���مل قوائم متنوعة ذات طابع محلي 
وش���رقي وأوروبي وشرق آسيوي كما مت 
توفير وجبات خاصة حسب طلب الركاب 
على أسس صحية أو دينية أو تفضيلية. 
الى جانب استبدال أزياء طاقم اخلدمة بزي 
مبتكر يجمع بني األصالة واجلودة معا. كما 
تعمل الكويتية من خالل قسم العطالت على 
مساعدة عمالئها لتحديد برامج سفرهم في 
املواسم املختلفة كإجراء حجوزات التذاكر 

والفنادق والرحالت مع توفير خدمة الوزن 
املبكر في الفترة املس���ائية لرحالت اليوم 
التالي. وأكد انها حازت شهادات عاملية منها 
JAR 145 وFAR 145، وكان آخرها ش���هادة 
نظام إدارة اجلودة )االيزو 9001/2000( بعد 
اجتيازها االشتراطات املطلوبة وتنفيذ احدث 
التطبيق���ات العاملية وفق معايير اجلودة 
املعتم���دة، وكذلك حصولها على ش���هادة 
 147 EASA منظمة سالمة الطيران األوروبي
اخلاصة بتدريب وتأهيل مهندسي املؤسسة 
العاملني في مجال صيانة أسطول الطائرات، 
كما حصلت املؤسسة على شهادة برنامج 
إدارة سالمة العمليات والتشغيل االيوزا 
)IOSA( مما يعكس ثقة املنظمات والهيئات 
العاملية باملستوى الفني الرفيع الذي تبوأته 
واجلهود التي تبذلها للحفاظ على سجل 

ناصع وخال من الكوارث اجلوية.
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