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ذكر خالل الغبقة الرمضانية التي أقامها إطالق خدمة تصفح اإلنترنت لركاب درجتي األولى واألعمال

العضاض: اخلطوط اجلوية السعودية 
نقلت أكثر من 27 مليون مسافر العام املاضي

بيان عاكوم

أعلن مدير اخلطوط اجلوية 
السعودية في البالد وضاح بن 
حسن العضاض أن »اخلطوط 
اجلوية حققت ف����ي عام 2014 
الركاب  معدال قياسيا في نقل 
يزيد على 27 مليون مس����افر، 
وذلك على منت أكثر من 190 الف 
رحلة بزي����ادة ملحوظة %7.4 
بعد التش����غيل ال����ى احملطات 
اجلديدة تورنتو ومدريد ولوس 
اجنيليس ومانشستر ومبعدالت 
قياس����ية النضباط الرحالت 

بنسبة %90.79«.
الرمضانية  الغبقة  وخالل 
التي أقامها مساء أول من أمس، 
بحضور سفير خادم احلرمني 
الش����ريفني عبدالعزيز الفايز، 
وعدد من السفراء، ومدير عام 
الطي����ران املدني ف����واز الفرح 
ومس����ؤولي الطي����ران املدني، 
ومدي����ري ش����ركات الطيران، 
الس����فر والسياحة،  ووكاالت 
ولفي����ف م����ن االعالميني، ذكر 
»اخلط����وط  أن  العض����اض 
السعودية نقلت 124.545 راكبا 
من الكوي����ت الى اململكة خالل 
العام املاضي بزيادة ملحوظة 
21.3% عن الع����ام املاضي، الى 
جانب 34239 راكبا خالل يناير � 
مايو من عام 2015 نتيجة لزيادة 
السعة املقعدية بعد زيادة عدد 
الرحالت األسبوعية من والى 
الرياض والكويت لتصبح 10 

رحالت اس����بوعيا، الى جانب 
الكويت، منهما  رحالت جدة- 
رحلتان عبر املدينة املنورة في 

املغادرة«.
وبني العضاض انهم يعملون 
على »وضع دراسة لزيادة عدد 

الرحالت املغادرة الى الرياض، 
بع����د مالحظة الطل����ب عليها 
ضمن اخلطط االس����تراتيجية 
للمؤسس����ة، والتي تهدف الى 
زيادة األسطول الى 200 طائرة 
في عام 2020، مما يضمن زيادة 
السعة املقعدية والوصول الى 

محطات دولية جديدة«.
خطته����ا  وبخص����وص   
االس����تراتيجية بإضاف����ة 100 
طائرة خالل اخلمس السنوات 
املقبل����ة، واجله����ود القائم����ة 
لتحسني اخلدمات املقدمة للسادة 
الركاب على منت الطائرة، قال 
العضاض: »ان »السعودية« قد 
اطلقت مؤخ����را خدمة تصفح 
ل�����14 محطة  االنترنت مجانا 
دولية ل����ركاب درجتي األولى 
واألعمال وذلك بتدشني تطبيق 
)saudia connect( لألجه����زة 
العاملة بنظام IoS حيث يتيح 
التطبيق من مس����ح الباركود 
املوجود على بطاقة الصعود 
الطائرة ب�45 دقيقة قبل  على 
موعد االقالع واحلصول على 
رمز تصفح االنترنت، وميكن 
حتميل التطبيق من خالل الرابط 
HTTPS//APPSTO.RE/SA/ هذا 
ال����ى تق����دمي خاصية  اضافة 
االتص����ال من خ����الل الهواتف 
النقالة، وإرسال القصيرة لتمكني 
السادة الركاب من البقاء على 
اتصال دائم من خالل اجهزتهم 

حتى عند السفر«.

وضاح بن حسن العضاض مع السفير السعودي وعدد من احلضور

)أحمد علي( سفراء السنغال ومصر و العراق واألردن والسعودية  

عبدالعزيز البابطني مهنئا

وضاح بن حسن العضاض متوسطا نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد وحسن الصايغ وبدر احلماد وبعض احلضور

»الكهرباء« تسجل أعلى استهالك للمياه األربعاء املاضي

احلمود: مراكز تنمية املجتمع تنفذ 20 فعالية رمضانية

دارين العلي

س����جلت وزارة الكهرب����اء 
وامل����اء األربع����اء الفائت أعلى 
معدل اس����تهالك للمياه خالل 
العام احلال����ي، حيث وصلت 
نسبة االس����تهالك 453 مليون 
غالون بزيادة قدرها 31 مليون 
غالون عن اليوم نفسه في العام 

املاضي.

وطم����أن الوكيل املس����اعد 
املياه  لقطاع تشغيل وصيانة 
ف����ي وزارة الكهرب����اء وامل����اء 
م.خليف����ة الفريج في تصريح 
صحافي بأن مستوى التخزين 
في الشبكة يعتبر في الوضع 
الطبيعي، الفتا إلى ان الوزارة 
املاضية  قامت خالل السنوات 
بإنشاء منظومة تخزين كبيرة 
حتتوي على خزانات أرضية 

وأب����راج علوي����ة لتأمني املياه 
للمس����تهلكني في حال حدوث 
توقفات مفاجئة وأعطال طارئة 

ال قدر اهلل.
وأوض����ح الفري����ج ان هذه 
املنظوم����ة تعتمد على متابعة 
مستمرة لتشغيلها ومراقبتها 
في عدة مواقع ممثلة في محطات 
الضخ الرئيسية والفرعية، مبينا 
ان مراكز الطوارئ املنتشرة في 

كل محافظة تعمل بشكل مستمر 
الستقبال شكاوى املستهلكني 

على مدار الساعة.
وتاب����ع ان احلف����اظ على 
استمرارية هذه اخلدمة يتطلب 
تضافر جهود عموم املستهلكني 
واجلهات املعنية نحو االستخدام 
األمثل للمياه وترشيدها حفاظا 
عل����ى اس����تمرارية وصولها 

إليهم.

بشرى شعبان

أك����د مدي����ر إدارة تنمي����ة 
الش����ؤون  املجتمع في وزارة 

جاسم احلمود ان جهود املراكز 
تتواصل في املواسم واملناسبات، 
ومن أبرز هذه املواس����م شهر 
رمضان املبارك الذي يطل علينا 

بنفحاته وأجوائه االجتماعية 
واإلميانية.

وأشار في تصريح صحافي 
إلى اس����تعداد مراك����ز تنمية 

املجتمع في احملافظات واملناطق 
لهذا املوسم بعدد من الفعاليات 
واألنشطة أبرزها لقاءات التهاني 
االجتماعي����ة من خ����الل عقد 
لقاءات اجتماعية بني القائمني 
على املراكز وأهالي احملافظات 
للتواصل خالل الشهر املبارك، 
وكذلك تنفيذ مسابقة بني مراكز 
التنمية ألفضل مقاطع تتناسب 
مع مناسبة هذه الشهر للنشر 
اإللكتروني تساعد في تعزيز 

القيم االجتماعية واألخالقية.
وأضاف احلمود ان من بني 
األنشطة املوسمية التي تقيمها 
املراكز في شهر رمضان املبارك 
نش����اط القرقيع����ان وهي من 
العادات االجتماعية التي حترص 
إقامتها وإضفاء  املراكز عل����ى 
أجواء م����ن البهجة والتواصل 
الفئات  األس����ري بني مختلف 

االجتماعية.
كما أضاف احلمود ان شهر 
رمض����ان املب����ارك يحتاج إلى 
الوعي باألحكام الشرعية وأهم 
اإلرشادات الصحية والتوجيهات 
التربوية واإلميانية لذا حرصت 
املراكز على اإلع����داد إلقامة 6 
ندوات متنوعة تغطي مختلف 
هذه اجلوانب التي تعني الصائم 

في يومياته.
وألن موس����م رمضان باب 
للعمل واخلير حرصت مراكز 
تنمية املجتمع على استثماره 
في توفير مصادر دخل لألسر 
املنتجة وإقامة 6 معارض في 
احملافظات تزامنا مع الش����هر 

الكرمي.
وختم احلم����ود تصريحه 
بالتهنئ����ة اخلالص����ة لعموم 
الشعب الكويتي قيادة وشعبا 
ودعا املول����ى تعالى ان يحفظ 
علينا بلدنا واحة أمن وإميان.

السفير السعودي يستقبل رواد ديوانيته
كل ثالثاء بعد صالة العشاء

يستقبل سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت 
د.عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز رواد ديوانيته خالل شهر 

رمضان املبارك في مقر السفارة مساء كل يوم ثالثاء بعد صالة 
العشاء، ويدعو اهلل عز وجل ان يتقبل من جميع املسلمني 

السفير د. عبد العزيز الفايزصيامهم وقيامهم.


