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«طيران الجزيرة» طرحت وجهة البحرين والدوحة ودبي بأسعار تبدأ من ١٤ دينارًا

أحمد يوسف
واصلت طيران اجلزيرة إطالق مجموعة متميزة 
من العروض على عدد مـــن الوجهات املفضلة لدى 

السائح واملقيم.
وقالت املصادر لـ «األنباء» ان الشركة تعتزم إطالق 
مجموعة متميزة من العروض التي تأتي تزامنا مع 
بدء موسم االجازات نصف السنوية، والتي يحرص 

عدد كبير من املقيمني واملواطنني على قضائها خارج 
الكويت.

وطرحت اجلزيرة عروضا على الذهاب الى كل من 
محطات البحرين والدوحة ودبي بأســـعار تبدأ من 
١٤ دينارا، فيما طرحت محطات كل من اإلسكندرية 
وعمان وبيروت ودمشق ودير الزور واألقصر وشرم 
الشيخ وسوهاج بأسعار تبدأ من ٢٢ دينارا، وأخيرا 

محطات كل من أسيوط وحلب وجدة والرياض بأسعار 
تبدأ من ٣٠ دينارا.

وتوقعت املصادر ان يلبي العرض رغبات شريحة 
كبيرة من محبي الســـفر على مـــنت خطوط طيران 
اجلزيرة، باإلضافة الى ان األسعار التنافسية سوف 
جتتذب مجموعة جديدة مـــن العمالء الراغبني في 

جتربة السفر على منت طيران اجلزيرة.

«الكويتية» أول شركة طيران عربية تهبط في مطار مبارك الدولي
دشنت خط الكويت ـ سوهاج بـ ٣ رحالت أسبوعية

الكويت ومحافظة سوهاج.
واضاف قائال: مما يزيد دواعي الفخر أن تكون املؤسسة 
كعادتها أول املشغلني الدوليني لهذه اخلط والذي يعد 
اضافة الى سلسلة خطوط املؤسسة بجمهورية مصر 
العربية الشــــقيقة والتي بدأت منــــذ اكثر من ٥٠ عاما 
مثلت خاللها جســــرا للتواصل بني البلدين والشعبني 

الشقيقني.
واشار الى أن اخلط اجلديد سيعمل على توثيق عرى 
التعاون االقتصادي واالجتماعي بني الكويت وسوهاج 
العزيــــزة على القلوب، الفتا الى انه ال يخفى على احد 
الدور الهام الذي يلعبه اهل محافظة سوهاج في التنمية 
االقتصادية املطردة التي تتمتع بها الكويت، مبينا أن 
اهتمام املؤسسة بفتح هذا اخلط يرجع الى الدراسات 
التسويقية املتخصصة والتي اثبتت مبا يدع مجاال للشك 
أن هذا اخلط سيمثل بجانب الدور االقتصادي واالجتماعي 

عائدا ايجابيا من حيث ايرادات التشغيل.
واوضح بهرامي أن جناح املؤسسة في تشغيل هذا 
اخلط يعود في االســــاس الى التعــــاون املثمر والبناء 
والتشــــجيع الذي القته املؤسسة من محافظ سوهاج، 
وكذلــــك مدير مطار مبارك الدولي ابراهيم محمد رزق، 
وكذلك كل من سلطة الطيران املدني املصري والشركة 
املصرية للمطارات وجميع العاملني بهذه اجلهات والذين 

ساهموا في جناح تشغيل املؤسسة.

٣ رحالت أسبوعيًا

من جهته، قال رئيس جلنة التشغيل ونائب مدير 
التسويق واملبيعات باملؤسسة محمد العوضي ان فكرة 
تدشني محطة سوهاج لم تأت عن طريق املصادفة، بل 
انها خضعت لدراسات منذ أكثر من ٦ أشهر سبقتها 
حالة من الترقب الفتتاح مطار مبارك الدولي تتجاوز 
العامني عندما تردد أن هناك مطارا دوليا سوف ينشأ 
في ســـوهاج وملا لدينا من خبرة في نقاط التشغيل 
بدأنا ننظر إلى مراحل إنشـــاء املطار وعندما تأكدنا 
من قرب جاهزية املطار اتخذنا اخلطوات الستغالل 
الفرصة املناسبة. واضاف العوضي قائال: لقد كثفنا 
جهودنا لنسبق اآلخرين في تتويجها بإنهاء اإلجراءات 
مـــع اجلهات املصرية املنوطـــة لتصبح «الكويتية» 
أول مؤسسة تطلق رحالتها إلى مطار مبارك الدولي 
بســـوهاج نظرا ألهميته وكونه يضم نحو ٥٠٪ من 
اجلالية املصرية املتواجدة في الكويت وبالفعل حتقق 
الهدف ومت تدشني أول رحلة للخطوط اجلوية الكويتية 
مع أول نوفمبر من العام احلالي وكانت الرحلة كاملة 
العدد وتوالت الرحالت بنفس الوتيرة.  واشار العوضي 
الى انه رغم بساطة أسطول «الكويتية» الذي ال يسمح 
بالتوسع إال أننا متكننا من توفير ٣ رحالت أسبوعيا 
على هذه احملطة، مشيرا الى أن التوسعات مستمرة 
وقطاع التشـــغيل في «الكويتيـــة» ال يألو جهدا في 
البحث عن أفضل حجم مبيعات وتسويق من شأنه 

أن يعزز من عائدات ومبيعات املؤسسة.

نجاحات متواصلة

من جانبه، أكد رئيس املكتب اإلعالمي مبؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية سعد العتيبي أن تدشني 
خـــط (كويتـ  ســـوهاجـ  كويت) جـــاء تعبيرا عن 
اهتمامات مجلس إدارة املؤسسة لتلبية متطلبات عمالء 
«الكويتية» من جانب وحتقيقا لرفع معدالت النمو 
في حركة التشـــغيل من جانب آخر، مبينا أن خطط 
«الكويتية» ماضية في حتقيق النجاحات املتواصلة 
عبر تدشـــني رحالتها للمحطات اجلديدة التي تخدم 
أكبر قدر ممكـــن من اجلاليات املتواجدة في الكويت 
السيما املتنقلون ذهابا وإيابا من وإلى الكويت.  وافاد 
العتيبي بأن الدراسات املسبقة حملطة سوهاج أكدت 
أهميتها وهو األمر الذي دفعنا إلى املسارعة بتدشني 
رحالتنا ملواكبة التوسعات من حولنا في مجال النقل 
اجلوي لتحتل» الكويتية» مراكزها في نقاط بطريق 

مبكر ومسبوق. 

رفع حجم مبيعاتها وفي الوقت ذاته ساهم في تغطية 
احملطات املهمة. 

وبني أن محطة ســــوهاج تعد مــــن احملطات الهامة 
نظرا ملا متثله من كثافة في عدد السكان ومنو في حجم 
االستثمارات، الفتا إلى أن محافظ سوهاج اللواء أركان 
حرب محسن النعماني يحمل حقيبة مليئة بالطموحات 
الرامية لتعزيز التبادل االستثماري والتجاري جلذب 
املستثمرين الكويتيني واخلليجيني والعرب لالستفادة 

من الفرص املتاحة مبحافظة سوهاج.
واشار الى ان احملافظة شهدت قفزة كبيرة في الفترة 
األخيــــرة كللتها جهود احملافظ في اإلســــراع بافتتاح 
مطارها الدولي متوجا مبباركة من رئيس اجلمهورية 
محمد حسني مبارك والذي أولى هذه احملافظة أهمية 
خاصة فــــي اآلونة األخيرة بإنشــــاء كبرى اجلامعات 
واملصانع واملشاريع العمالقة التي من شأنها أن تفتح 
آفاقا اقتصادية جتارية واسعة للمحافظة التي يتجاوز 

عدد سكانها بنحو ٥ ماليني نسمة.
واعــــرب بهرامي عن أمله في أن ترتفع حركة النقل 
اجلوي في ســــوهاج لتستفيد منها «الكويتية» وبقية 
الشركات التي ترغب في تدشني رحالتها لهذه احملافظة 

الواعدة
وقال ان ما يدعو للفخر واالعتزاز أن نتواصل ونتواجد 
في بقعة عزيزة من ارض مصر املعطاءة في مناســــبة 
يفتخر بها اجلميع مصريون وكويتيون، وهي تشغيل 
مؤسســــة اخلطوط اجلوية الكويتية خلط مباشر بني 

ولفت الى أن نحو ٢٤ الف شاحنة للتصدير واالستيراد 
تستخدم هذا الطريق ضمن التواصل التجاري بني مصر 
ودول اخلليج العربي، وذلك قبل ان يتم وضع اخلدمات 

املرتبطة بتشغيل الطريق.
وقال احملافظ ان طريق سوهاجـ  البحر االحمر سيوفر 
نطاقا من االراضي التي ســــتكون قابلة لالســــتصالح 
الزراعي ضمن منطقة وادي قنا، الفتا الى أن هذا األمر 
يخضع حاليا للدراسة والبحث فيما يخص توافر املياه 
اجلوفية وحتديد نوعية التربة والزارعات املثلى لهذه 

املنطقة.

تغطية المحطات المهمة 

من جهته، قال املدير اإلقليمي للشــــرق األوســــط 
وأفريقيــــا عبدالناصر بهرامي ان مؤسســــة اخلطوط 
اجلوية الكويتية تتمتع بسمعة جيدة منذ زمن وذلك 
عبر تقدمي خدمة مميزة على مستوى رحالتها ملنطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا وأميركا وشرق آسيا، 
مبينا أن «الكويتية» كناقل وطني للكويت احتلت مكانة 
كبيرة بني مثيالتها من الشركات الوطنية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي وانطلقت بأسطولها كمنافس لكبرى 

شركات الطيران في املنطقة.
واضاف بهرامي أن التوسعات التي تنفذها املؤسسة 
تقوم على أساس تسويقي وخدمي تلبية ملطالب ورغبات 
عمالئها بهدف تعزيز الثقة لديهم، مؤكدا أن تطوير أداء 
فريق العمل لدى املؤسســــة بشــــكل مستمر مكنها من 

التي خاضتها مصر في اكتوبر املجيد، او اثناء حترير 
الكويت من الغزو العراقي الغاشم.

واشــــار احملافظ الى ان ســــوهاج لها جالية كبيرة 
تعمل في الكويت لتجسد احملبة املتبادلة بني البلدين، 
مشددا على انه كان هناك حرص كبير على اجناح توجه 
«الكويتية» في تشغيل خط (الكويت ـ سوهاج) قائال 
فــــي هذا اخلصوص «عملت على إجناح عمل الكويتية 

على ارض سوهاج ألنها ارض وصال وتواصل».
وفــــي رده على تســــاؤالت الصحافيني على هامش 
احتفال «الكويتية» بتدشني خط سوهاج شدد النعماني 
على ان املستثمر الكويتي يلقى كل ترحيب على ارض 
سوهاج، مشيرا الى جود تسهيالت حقيقية يحظى بها 
املستثمر الكويتي، مؤكدا على ذلك بقوله «للمستثمر 

الكويتي األسبقية واألولوية والرعاية».
ووجه محافظ سوهاج الدعوة للمستثمرين الكويتيني 
لزيارة سوهاج للتعرف عن كثب عن الفرص االستثمارية 
التي تزخر بها احملافظة في جميع املجاالت سواء كانت 
زراعية او صناعية او خدمية، الفتا الى سوهاج تضم 

٩ مناطق صناعية.
وبســــؤاله عن آخر التطورات حول طريق سوهاج 
ـ البحر األحمــــر افاد النعماني بأنه جــــار العمل على 
تشييده بشكل تام مما سيعزز التواصل التجاري مع 
منطقة اخلليــــج العربي، مؤكدا على أن وتيرة اإلجناز 
لهذا الطريق متضي وفق مــــا هو مخطط لها، نافيا ما 

تردد حول وجود بطء في تنفيذ اجناز الطريق.

مصر (سوهاج) ـ شريف حمدي
على ضفاف النيل كانت تفاصيل احلدث، فيما كان 
احلدث نفســــه هو هبوط اول طائرة ضمن اســــطول 
اخلطوط اجلوية الكويتية على أرض مطار مبارك الدولي 
مبحافظة ســــوهاج، ليمثل هذا الهبــــوط اعالنا عن ان 
«الكويتية» هي أول شركة طيران عربية تهبط على ارض 
سوهاج، وتبدأ في تسيير ٣ رحالت منتظمة اسبوعيا 
ملطار احملافظة التي تتوسط محافظات الصعيد املصري 
وتضم اكبر جالية مصرية عاملة في الكويت، فضال عن 
انها تتاخم جغرافيا محافظتي قنا واســــيوط، وهو ما 
يتيح املجال خلدمة اكبر عدد ممكن من املسافرين من 
سوهاج الى الكويت والعكس، حيث اقلت الطائرة وفدا 
من «الكويتية» برئاسة رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب حمد الفالح وعدد من مسؤولي الشركة، ورافقه 
عدد من ممثلي الصحف احمللية ليشــــهدوا هبوط اول 
رحلة للخطوط اجلوية الكويتية على ارض سوهاج، 
وكانت الطائرة حتمل علــــى متنها أول فوج من ابناء 

محافظة سوهاج.
وكان في استقبال الوفد الكويتي كبار املسؤولني في 
املطار الى جانب اعداد كبيرة من أهالي احملافظة الذين 
جاءوا الستقبال ذويهم العائدين من الكويت ألول مرة 
في داخل حدود احملافظة وليس في أي محافظة اخرى، 
وببســــاطتهم املعهودة املستمدة من الفطرة الطبيعية 
وبكرم الضيافة استقبل اهالي سوهاج الوفد الكويتي 
بالورود واملزمار الشــــعبي بوجــــوه تعبر بصدق عن 

حفاوة اللقاء.
ومع اول اطاللة على املطار يالحظ ان تصميمه يتميز 
بروعة املزج بني الطابع الفرعوني واحلداثة املعاصرة، 
مما يعطي انطباعا فريدا ملرتادي هذا املطار االحدث على 
ارض الكنانة، والذي يبعد عن مدينة سوهاج قرابة الـ 
٥٠ كيلو مترا، حيث متوقع ان يكون هذا املطار مبثابة 
شــــريان احلياة لتحقيق التنمية احلقيقية على ارض 
احملافظة من خالل مســــاهمته القوية في دعم احلركة 

اجلوية من وإلى جنوب مصر.
أما التفاصيل فشــــهدها فندق النيل املطل بطبيعة 
احلال على نهر النيل بوسط املدينة، وبحضور قيادات 
احملافظة وســــلطاتها التنفيذية والشــــعبية يترأسهم 
محافظ ســــوهاج اللواء اركان حرب محسن النعماني 
وألقى رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد الفالح كلمة رحب فيها 
باحلضور، ثم اكد على أن تشغيل خط مدينة سوهاج 
يأتي امتدادا للسياســــة الكويتيــــة الرامية في مجملها 
الى توثيــــق الصالت وتعزيز قنوات التبادل والتكامل 
التي تبشر مبزيد من اخلير والنماء واملستقبل الزاهر 

للدولتني الشقيقتني.
واضــــاف الفالح انه اميانا من املؤسســــة بضرورة 
خدمة اجلالية املصرية العاملة في الكويت فقد حرصت 
املؤسسة على زيادة عدد الرحالت الى مصر لتتناسب 
مع تطلعات املسافرين، الفتا الى أن تشغيل خط مدينة 

سوهاج يعني املضي قدما في هذا االجتاه.
وذكر أن منح املؤسســــة شرف تدشني مطار مبارك 
الدولي كأول شركة طيران عربية تهبط على ارضه داللة 

على عمق العالقات التي تربط الكويت ومصر.
واشاد الفالح بالروح الطيبة والدعم الكبير الذي تلقته 
املؤسسة من قبل السلطات العاملة في املطار، معربا عن 

امله في استمرار التعاون بني البلدين الشقيقني.

عالقات متميزة

فيما اكد محافظ سوهاج اللواء اركان حرب محسن 
النعماني على عمق العالقات املتميزة التي جتمع الكويت 
ومصــــر، قائال «ان الكويت ارتبطــــت مع مصر برباط 

عميق ومصيري».
ورحــــب النعماني برئيس مجلس ادارة مؤسســــة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد الفالح بالقول «مرحبا 
بكم على ارض سوهاج التي تبدو امتدادا لوصال احملبة 
واالخوة مع الكويت»، مشــــيرا الــــى تزامل جند مصر 
والكويت على ارض البلدين خالل فترات احلروب سواء 

العلكي: نأمل أن تصبح رحالت 
«الكويتية» يوميًا

أفاد مدير مباحث املطار عبداملنعم العلكي بأن، 
تدشني خط «الكويتـ  سوهاج» يؤكد متانة العالقات 
بني الكويت ومصر من جانب، وبني مسؤولي «الكويتية» 
وأبناء احملافظة املقيمني في الكويت من جانب آخر 
نظرا الهتمامهم بركابها واملبادرة السريعة لتوفير 
الرحالت املناسبة، آمال أن تصبح رحالت اخلطوط 
الكويتية يومية على محطة سوهاج في أقرب وقت 
ممكن، مشيدا بدور مسؤولي «الكويتية» الذين كرموا 
ــؤولة في مطار سوهاج.  واوضح أن  القيادات املس
مطار مبارك اجلوي يعد من املطارات احلديثة ذات 
القدرة الفائقة الستقبال كبرى الطائرات نظرا ملا يتمتع 
به من قدرة عالية بني مثيالته من املطارات اإلقليمية 
الدولية في مصر، مشيرا الى أن املطار يتمتع بحركة 
أمنية جيدة ومميزة تكريسا لتقدمي خدمة للمسافرين 
بطريقة مرنة وسهلة جتعلهم أكثر تعاونا مع رجال 

األمن سواء عند الوصول أو املغادرة.

أحمد الفالح

الفالح والنعماني يتوسطان الوفد اإلعالمي ومسؤولي املطار

الفالح: المؤسسة تحرص على زيادة عدد الرحالت إلى مصر لتتناسب مع تطلعات المسافرين

جانب من االحتفالالفالح يكرم النعماني

محسن النعمانيعبدالناصر بهراميمحمد العوضيسعد العتيبي


