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الخطوط الجوية الكويتية 
سنوات من النجاح

شركات الطيران في املنطقة واملزود بأهم وسائل الراحة واألمان 
جلعل رحلة السفر ممتعة حقا.

كما تولي »الكويتية« أهمية كبرى للركاب ذوى االحتياجات 
اخلاصة، حيث أوجدت قسما خاصا في مطار الكويت الدولي خلدمة 
هذه الشريحة من املسافرين واإلشراف على مراحل سفرهم وإرسال 
البرقيات إلى مقاصدهم النهائية بغية االطمئنان على انس����يابية 
إجراءات سفرهم ووصولهم، كما قامت املؤسسة باستحداث وإدخال 
تشكيلة واسعة من األطباق احمللية والعربية والعاملية على منت 
طائراتها من مقبالت ومأكوالت س����اخنة وحلويات والتي أشرف 
على ابتكارها وتصميمها الطهاة املهرة التابعون للشركة الكويتية 

خلدمات الطيران »كاسكو« لتالئم كل األذواق واالختيارات.
ولم تغفل املؤسسة عن ركابها الذين يعانون من أمراض السكر 
واضطراب ضغط الدم، حيث خصصت لهم ضمن قوائم الطعام 

اجلديدة أطباقا خاصة تتناسب وأوضاعهم الصحية.
وفي إطار اخلدمات التكنولوجية والتقنية املقدمة للمسافرين 
وفرت »الكويتية« خدمة االستعالم اآللي لرحالت املؤسسة، حيث 
أصبح بإمكان املسافرين ومن خالل االتصال الهاتفي املباشر على 
الرقم 807070 معرفة مواعيد مغادرة ووصول رحالت املؤسسة 
الفعلية، السيما عند تأخرها أو وصولها املبكر دون احلاجة إلى 
االنتظار لفترات طويلة في املط����ار مما يجنبهم االزدحام وعناء 
االنتظار وكذلك تدش����ن خدمة الرس����ائل القصيرة SMS لعمالء 
املؤسسة لتقدمي اخلدمات املتنوعة منها على سبيل املثال ال احلصر 
رس����ائل الترحيب، وتأكيد احلجز وموعد الرحالت، كذلك تقدمي 
رسائل تسويقية أخرى حتتوي على أحدث العروض التي تقدمها 
املؤسسة لعمالئها ومعلومات عن اخلطوط اجلوية الكويتية سواء 
في الكويت أو خارجها منها أرقام هواتف مكاتب املؤسسة في بلد 
الوصول وكذلك اخلدم����ة الذاتية التي تقدمها »الكويتية« لقبول 
الركاب على الطائرة »KIOSK« واخلاصة بإصدار بطاقات صعود 
الطائرة آليا بدون االنتظار على حاجز الوزن مما يسهل إجراءات 

سفر الركاب وخصوصا املغادرين بدون عفش.
ونظرا للس����معة العالية التي تتميز بها فقد حصدت مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية في يناير 2003 س����ت    جوائز إضافة 
إلى جائزة االس����تحقاق واجلدارة التي تقدمها مؤسسة »انبورد 
سيرفسس«   األميركية املعنية بشؤون خدمات الطيران وذلك خالل 
مؤمترها السنوي،   وحصلت املؤسسة على جائزة املركز األول في 
ثالثة مشاريع    خدمات تتعلق مبجاالت »وسائل الراحة« و»خدمة 
طاقم الضيافة« و»قوائ����م التموين    الغذائية« فيما حصلت على 
جائزة املركز الثاني في مشروعي اخلدمات املتعلقة ب    »وسائل 
الترفيه« و»إجراءات األمن والسالمة« على الطائرة وعلى جائزة 
املركز    الثالث ملش����روعها املتعلق مبجال »وس����ائل الراحة« على 

طائرات أسطول املؤسسة ايضا.
وفي شهر مايو 2004 حصدت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
   تسع جوائز تقدمها سنويا مجلة »انبورد سيرفسس« األميركية 
العاملة في مجال تقييم    اخلدمات على الطائرات مبا فيها »اجلائزة 

العامة« وذلك على مجمل خدمات اخلطوط    اجلوية الكويتية.
  وألول مرة منحت املجلة في حفلها السنوى ال� 18 الذي أقامته 
في سولت ليك س����يتي    بوالية يوتا األميركية »اجلائزة العامة« 
ملؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية تقديرا    للخدمات املتجددة 

واملتميزة التي تقدمها لركابها.
  وفازت اخلطوط الكويتية باجلائزة املاسية »اجلائزة األولى« 
في قطاع خدمات    التغذية وذلك عن خدمتها املتعلقة بتقدمي وجبات 
خاصة لألطفال كما فازت باجلائزة    املاس����ية في قطاع »الترفيه 
والتس����لية« وذلك خلدمتها املتميزة ف����ي توفير أجهزة »دي في   

 دي« لركاب الدرجة األولى.
  وفى قطاع »االحتراف البش����ري« ف����ازت الكويتية باجلائزة 
املاسية نظير متتع طاقم    مضيفيها على طائراتها بقدرات االتصال 
العالية من خالل إجادة اللغات العاملية خاصة    فى ظل التنوع في 

جنسيات العاملن فيها )حوالي 40 جنسية(.
  وفي قطاع »الزي« فازت »الكويتية« باجلائزة املاس����ية كما 
فازت باجلائزة املاسية في    قطاع »السالمة على الطائرة« من خالل 
خدمتها املتعلقة بتقدمي طواقم وأدوات آكل   آمنة تنفيذا للتوصيات 

الدولية املتعلقة بالتحصن ضد الهجمات اإلرهابية.
  كما ف����ازت »الكويتية« باملركز الثال����ث )اجلائزة الياقوتية( 
في قطاع »وسائل    الراحة« عن خدمتها املتمثلة بتقدمي الصحف 
العربية والعاملية الى الركاب كما فازت    باجلائزة »الياقوتية« في 
قطاع »املعدات« عن خدمتها املتمثلة بتوفير صانعة القهوة    التي 

تقدم قهوة »كوستا«.
  وأخيرا فازت الكويتية أيضا باجلائزة »الياقوتية« في    قطاع 
»اخلدم����ات العامة على الطائرة« من خالل تقدمي »دليل إجراءات 
تقدمي اخلدمة«    وهي تتعلق بدليل إرش����ادي حول كيفية تقدمي 

ووضع الطعام في مكانه املناسب.

أثبتت مؤسسة اخلطوط 
الكويتي����ة دائما  اجلوي����ة 
قدرتها على املنافسة والتميز 
في تق����دمي خدماتها جلميع 
مسافريها لتؤكد استعداداتها 
املستمرة لكل املتغيرات التي 
أكسبتها مكانة عاملية خاصة، 
جاء ذلك بعد اجتيازها كل 
املعايي����ر املطلوبة لتجديد 
ش����هادة برنام����ج تدقي����ق 
»االياتا« على سالمة التشغيل 
»االيوسا IOSA« التي تعتبر 
أكثر عمليات التدقيق حزما 
في عال����م الطيران لتضاف 
الرقابة  الى ش����هادة هيئة 
الفيدرالي����ة األميركية في 
استيفاء ش����روط السالمة 

وش����هادة قواعد وأنظمة مجموعة االحت����اد األوروبي والتي يتم 
مبوجبها تخويلها إجراء الصيانة على الطائرات واملعدات واحملركات 
لشركات طيران أخرى حتمل هذه الشهادة وكذلك اختيارها ضمن 
أكثر شركات الطيران سالمة في العالم خالل الدراسة اإلحصائية 
التي قامت بها هيئة رابطة سالمة الطيران ومقرها أوكالهوما في 
الوالي����ات املتحدة األميركية، األمر الذي يعكس اجلهود املخلصة 
واألداء املتميز الذي حترص املؤسسة على املضي به قدما لتوفير 

أفضل إجراءات األمن والسالمة على منت طائرتها.
وملواصلة أهداف »الكويتية« بتقدمي خدماتها املتميزة ملسافريها 
والذي����ن يأتون بطبيعة احلال في مقدمة أولوياتها، فقد دش����نت 
نادي »الواحة« خلدمة املس����افرين متعددي الس����فر، حيث تقدم 
املؤسس����ة لعمالئها عضوية نادي الواحة سواء داخل الكويت أو 
خارجها ومتنحه وفقا ملا يقطعه من أميال بالس����فر على رحالتها 
امتيازات متعددة، كما منحت أعضاء نادي الواحة خصما وقدره 
50% على تذاكر الطيران بجميع فئاتها، حيث تسدد قيمة التذكرة 
50% نقدا وتخصم ال����� 50% األخرى من قيمة التذكرة كنقاط من 
رصيد أميال عضو نادي الواحة الذي بلغ عدد أعضاؤه حاليا ما 

يقارب 70 ألفا.
ومع بداية كل مواسم العطالت يبدأ التفكير والتخطيط لتحديد 
جهة السفر واختيار البلد املفضل لقضاء إجازة ممتعة وفق برامج 
وخطط مدروسة ألجل هذا عملت »الكويتية« على توفير العديد 
من االختيارات املتعددة من خالل قسم العطالت ملساعدة مسافريها 
على حتديد برامج س����فرهم كتنظيم الرحالت وإجراء حجوزات 
التذاكر والفنادق واستئجار السيارات وذلك حتى ال ينشغلوا في 
عناء البحث والترتيبات الالزمة في هذا الصدد مع توفير خدمة 

الوزن املبكر في الفترة املسائية لرحالت اليوم التالي.
وفي إط����ار حرص »الكويتية« على إح����داث التغير الدائم مت 
استبدال أزياء أطقم اخلدمة اجلوية بزي جديد ومبتكر يجمع بن 
األصالة واجلودة، ويعتبر أس����طول املؤسسة من أحدث أساطيل 

 »األنباء« تقدم عروض »أحلى صيف« من نخبة شركات الطيران والفنادق والمرافق الترفيهية


