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د.نايف احلجرف متو�سطا د.جنان بو�شهري وال�شيخ �سلمان احلمود وفاروق ب�ستكي ويو�سف الفوزان و�سامي الر�شيد وبراك ال�صبيح وغ�سان الن�صف وم�شاري اخلالد خالل غبقة الكويتية

ال�شيخ �سلمان احلمود مكرما �سامي الر�شيد بح�ضور د .جنان بو�شهري ود .نايف احلجرف ويو�سف اجلا�سم

ال� �ش ��رك ��ة ق ��ري� �ب ��ة م� ��ن ق� �ل���وب ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن واجل� �م� �ي ��ع ي �ل �ت �م��س م� ��ا مت� ��ر ب� ��ه م� ��ن ب� �ع ��ض «امل � �ط � �ب� ��ات ال� �ه ��وائ� �ي ��ة»

احل �ج ��رف« :ال �ك��وي �ت �ي��ة» س�ت�ع��ود إل ��ى ال ��ري ��ادة ب�ج�ه��ود عامليها
�أقام��ت �رشك��ة اخلط��وط اجلوي��ة الكويتي��ة غبقتها
الرم�ضانية ال�سنوي��ة  ،وذلك للم��رة االوىل منذ �سنوات،
حي��ث حر�ص��ت �إدارة ال�رشك��ة عل��ى �أال ينته��ي �شه��ر
رم�ض��ان وان ت�ض��ع ب�صمته��ا الوا�ضح��ة يف الغبق��ة،
فبني �صورة وف��اء ر�سمها رئي�س جمل���س �إدارة ال�رشكة
يو�سف اجلا�سم يف دعوة وتك��رمي �أغلب قياديي ال�رشكة
ال�سابق�ين م��ن الأع�ض��اء املنتدب�ين ومدي��ري الإدارة
العام�ين والر�ؤ�س��اء التنفيذي�ين وبني الدع��م احلكومي
الالحم��دود ل�رشك��ة «الكويتي��ة» والذي ظه��ر جليا من
خالل احل�ض��ور احلكومي البارز املتمث��ل يف وزير املالية
د .ناي��ف احلج��رف ،ووزي��رة الدولة ل�ش���ؤون اال�سكان
ووزي��ر الدولة ل�ش���ؤون اخلدم��ات د.جن��ان بو�شهري،
ورئي���س االدارة العام��ة للط�يران املدين ال�شي��خ �سلمان
احلمود.
و�شدد د .نايف احلج��رف يف كلمة �ألقاها خالل احلفل
عل��ى �أن هن��اك دعم��ا حكوميا كام�لا ل�رشك��ة اخلطوط
الكويتية لك��ي تتجاوز ما مت��ر به من عقب��ات �أو بع�ض
امل�شاكل لكي نب��د�أ فرتة جديدة ،ونحن عل��ى ثقة كاملة
ب�أننا �سنبلغها يف القريب العاجل.
وقال احلج��رف« :ونحن نلتئ��م اليوم ببي��ت الطائر
الأزرق �س�أوجه  3ر�سائل» ،الر�سالة الأوىل وهي ال�شكر �إىل
الآباء والأجداد امل�ؤ�س�سني الذين متت دعوتهم �إىل الغبقة
ال�سنوية ،مقدم��ا ال�شكر اليه��م على جهوده��م املبذولة
طوال  64عاما املا�ضية من م�سرية «الكويتية».
و�أ�ض��اف احلجرف� :أن اللم�سة التي ق��ام بها «الطائر
الأزرق» بدع��وة اجلم��ع الكبري من القي��ادات ال�سابقة لـ
«الكويتية» تغر�س مفهوم��ا جميال نحن يف �أ�شد احلاجة
�إليه لتكملة البناء على م��ا �سبقنا فيه القيادات ال�سابقة
لل�رشكة ،ولك��ي ن�ساهم يف و�ضع لبنة م��ن لبنات �ساهم
فيها من �سبقنا.
ووج��ه احلج��رف ر�سالت��ه الثاني��ة �إىل العامل�ين يف
اخلطوط اجلوية الكويتية ،م�ؤكدا �أن «الكويتية» كانت
ومازال��ت قريب��ة ج��دا م��ن قل��وب الكويتي�ين ،وبالتايل
فنح��ن نلم���س التفاعل م��ع كل ما مت��ر ب��ه ال�رشكة عرب
م�سريتها الطويلة واجلميلة التي مل تخل من الإخفاقات
�أو بلغ��ة الطيارين بع���ض املطبات الهوائي��ة ،ولكن تلك
الأم��ور جعل��ت «الكويتي��ة» �أك�ثر ق��وة ،وت�ؤك��د �أن هذا
ال�رصح الرائد �سيع��ود �إىل الريادة بجه��ود كل العاملني
يف ال�رشكة.
ووج��ه الر�سال��ة الثالث��ة �إىل جمل���س �إدارة اخلطوط
الكويتي��ة ،مبينا انهم الي��وم يكتبون تاريخ��ا ،وان هذا
التاري��خ �سي�سج��ل كل م��ا يقومون ب��ه من عم��ل يف هذا
ال��صرح ال��ذي يع��زز م�سريته خدم��ة للكوي��ت وخدمة
للناق��ل الوطن��ي والريادة الت��ي لن نقب��ل اال �أن نكون يف
مقدمتها.
من جانبه ،قال رئي�س جمل���س �إدارة �رشكة اخلطوط
اجلوية الكويتية يو�س��ف اجلا�سم« :يلتئم �شملنا اليوم
حت��ت �سقف املبن��ى الرئي�س��ي لإدارة «الكويتي��ة» التي
غدت واح��دة من �أيقون��ات وطننا احلبي��ب مم�ضية 64
عاما من عمرها التليد� ،سكنت خاللها وجدان كل كويتي
مب��ا لعبته من �أدوار طوال ه��ذا التاريخ املمتد جيال بعد
جيل ،حني انطلقت ع��ام  1954من الق��رن املا�ضي على

م�ضيفات اخلطوط اجلوية الكويتية

ال � � �ت� � ��اري� � ��خ س� �ي� �س� �ج���ل ك��ل
م� ��ا ت� �ق ��وم ��ون ب� ��ه م� ��ن عمل
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��رح لتعزيز
م �س �ي��رت��ه خ ��دم ��ة للكويت
اجل � ��اس � ��م :م� �ب� �ن ��ى «ت� � ��ي »4
سيخصص لركاب الكويتية
د.نايف احلجرف متحدثا خالل الغبقة

واالف � �ت � �ت� ��اح م �ط �ل��ع يوليو

يو�سف اجلا�سم ملقيا كلمته

د .نايف احلجرف ويو�سف اجلا�سم مع جمل�س �إدارة «الكويتية»

�أي��دي الآب��اء امل�ؤ�س�س�ين ليحم��ل م�شاعلها م��ن بعدهم
الأبناء من الر�ؤ�ساء وجمال�س االدارات املتعاقبة ونخب
فاعلة من العنا��صر املخل�صة من �أبناء الكويت وغريهم
لي�صنعوا جناحاته��ا املتوالية وت�ألقه��ا املتوا�صل الذي
جع��ل منها عالم��ة ب��ارزة من عالم��ات نه�ض��ة الكويت
واحتاللها مواق��ع ال�صدارة يف ميادين النقل اجلوي على
النطاقات الإقليمية والعربية بل والعاملية».
و�أو�ض��ح اجلا�سم يف كلمته الت��ي �ألقاها خالل الغبقة
ان الكل �سعى اىل حمل علم الكوي��ت على �أجنحة الطائر
الأزرق ال��ذي كان والي��زال م��لء العي��ون والأب�صار ،وال
�أحد من��ا ي�ستطيع ادع��اء احتكار حب الكوي��ت والوفاء
لناقله��ا الوطني ،فكلنا نحبه��ا بذات الق��در ون�سعى �إىل
رف��ع �ش�أنها ب��ذات ال�ص��دق ،ونح��ن يف جمل���س الإدارة
احل��ايل �سنبن��ي عل��ى جمل��ة م��ن العنا��صر الإيجابية
و�أبرزها �ص��دى ا�سم الكويت يف �شعارن��ا ،و 64عاما من
العط��اء والنج��اح ،والإ�رصار عل��ى النهو�ض ،كم��ا �أننا
نبني عل��ى والء الكويتيني لطائره��م الأزرق وعلى تفاين
العاملني بالكويتية حلا�ضنته��م ومدر�ستهم يف حياتهم
العملية اخلطوط اجلوية الكويتية.

فايز العنزي مقدما �رشحا �إىل د .نايف احلجرف ود .جنان بو�شهري وال�شيخ �سلمان احلمود حول مراحل تطور الكويتية

و�أ�ضاف اجلا�سم قائال�« :إننا نبني �أي�ضا على عنا�رص
مهمة هي�أه��ا لنا من �سبقن��ا ،ممثلة بالأ�سط��ول املحدث
و�شبكة اخلط��وط املرتامية الأط��راف ،والأبرز هو مبنى

«ال��ركاب امل�ساند اجلدي��د  »T4يف مط��ار الكويت الدويل
الذي �سيخ�ص�ص ال�ستخ��دام ركاب الكويتية باعتبارها
الناق��ل الوطن��ي الرئي�س��ي للكوي��ت وه��ذه ه��ي امل��رة

(تصوير :وداد الشيخ)

الأوىل الت��ي تتهي���أ للكويتية تلك املي��زة املتفردة خلدمة
عمالئها».
ووجه اجلا�سم ال�شك��ر ل�سلطات الطريان املدين ممثلة
بوزي��رة الدول��ة ل�ش���ؤون اخلدمات د .جن��ان بو�شهري
وال�شيخ �سلمان احلمود رئي���س الإدارة العامة للطريان
املهن��دي وم .يو�سف الف��وزان مدير عام الط�يران املدين
ومعاونيه��م الأكفاء الذي��ن اتخذوا ذلك الق��رار وخ�صوا
ب��ه «الكويتي��ة» ويوا�صل��ون اللي��ل بالنه��ار بجه��ود
م�ضني��ة الفتت��اح «املبن��ى  »T4الواعد بنقل��ة نوعية يف
خدم��ة ركاب الكويتية الت��ي �سيلم�سونها حال افتتاحه
امل�أمول يف مطلع يولي��و املقبل واكتمال ت�شغيله يف مطلع
�أغ�سط�س املقبل.
وق��ال� :إن �أع�ض��اء جمل���س الإدارة احل��ايل حري�صون
عل��ى االعرتاف بالف�ض��ل لأهله و�إننا نبني عل��ى ما بد�أه
ال�سابق��ون لن��ا لنحق��ق املزي��د م��ن النج��اح للخطوط
اجلوي��ة الكويتية ،كم��ا �أن وزي��ر املالي��ة ي�شاركنا ذات
االهـــتم��ام واحلر�ص م�ؤكــ��دا �رضورة دع��وة الر�ؤ�ساء
ال�سابقني حل�ضور ه��ذا التجمع الطيب جت�سريا للعالقة
م��ع االخوة م��ن امل�س�ؤول�ين ال�سابق�ين مرحب��ا بهم بني
�إخوانه��م ويف بيته��م ال��ذي كانوا م��ن بنات��ه و�ساكنيه
وقادته.
�أ�ش��اد يو�س��ف اجلا�س��م بالغائ��ب الكب�ير املرح��وم
م�.أحم��د في�صل الزب��ن الذي ق��دم لـ«الكويتي��ة» ،وعرب
م�سرية عم��ل امتدت لأكرث من  30عام��ا ،عطاء متوا�صال
خلدم��ة ال�رشك��ة يف مراح��ل الوه��ج والتمي��ز والتع�ثر
والنهو�ض و�إعادة بن��اء ما دمره االحتالل بعد التحرير،
ورح��ل الزبن ع��ن دنيان��ا معجون��ا بالطيب��ة والكفاءة
والنزاهة ونظافة اليد والقلب ك�ش�أن �سواه من القياديني
املخل�ص�ين ،ول��ن تكفي��ه الكلم��ات �إ�ش��ادة و�إط��راء عرب
جمي��ع املراح��ل وامل�س�ؤوليات التي تواله��ا يف اخلطوط
اجلوي��ة الكويتية ،من��ذ �أن كان مهند�س��ا �صغريا يتنقل
بني الور�ش وحظائ��ر الطائرات �أواخ��ر �ستينيات القرن
املا�ضي م��رورا مبالحم البن��اء والتميز ،وانته��اء بتقلد
منا�صب املدي��ر العام ورئا�سة جمل���س الإدارة والع�ضو
املنتدب حتى ا�ستقالته ع��ام  2004بعد �أن حمل روحه
عل��ى كفه دفاع��ا ع��ن ممتل��كات الكويتية �أم��ام همجية
االحتالل �أثناء الغ��زو �أو مرتئ�سا فرق �إعادة الإعمار بعد
التحرير و�أبرزها حتديث �أ�سطول الطائرات والتخطيط
والإ��شراف عل��ى ت�شيي��د هذا املبن��ى ال��ذي نلتئم حتت
�سقفه اليوم وكانت فرق العمل التي ت�رشفت بالتن�سيق
بينه��ا من موقع��ي ال�ساب��ق يف الكويتي��ة بقي��ادة �أحمد
امل�ش��اري رئي�س جمل���س الإدارة الأ�سب��ق وزميل الدرب
الطويل.
ورحب اجلا�سم كذلك بالأبناء واالخوة الذين ح�رضوا
نيابة عن املرحومني ،م�شاري خال��د الزيد اخلالد نيابة
ع��ن والده املرح��وم خالد الزي��د اخلالد ،و�أحم��د غ�سان
اخلال��د نياب��ة عن ج��ده املرح��وم �أحمد �سع��ود اخلالد
وغ�س��ان ن�ص��ف اليو�س��ف الن�ص��ف �أ�صالة ع��ن نف�سه
ونياب��ة عن وال��ده املرح��وم ن�ص��ف اليو�س��ف الن�صف
والأخ الكبري في�صل عبدال�س�لام �شعيب نيابة عن والده
املرحوم عبدال�سالم �شعيب ،واالب��ن �سعود �أحمد الزبن
نيابة عن والده املرحوم �أحمد في�صل الزبن وهم جميعا
ر�ؤ�ساء �سابقون للخطوط اجلوية الكويتية العريقة.
بدوره ،قال مدير دائرة العالق��ات العامة والإعالم يف
اخلطوط اجلوي��ة الكويتية ،فاي��ز العن��زي� ،إن الغبقة
الرم�ضانية لل�رشكة ت�أت��ي ت�أ�صيال لهوية الطائر الأزرق
التي تنبع يف الأ�سا�س من الهوية الوطنية الكويتية بكل
ما حتمله من عادات وتقاليد �سامية.
و�أك��د العن��زي �أن اجتم��اع االدارة العلي��ا وم�س���ؤويل
وموظف��ي ال�رشكة خ�لال الغبقة الرم�ضاني��ة يعد مثاال
رائع��ا عل��ى روح الفري��ق الواح��د الت��ي يتمت��ع بها كل
العامل�ين وامل�س�ؤول�ين على ح��د �سواء حتقيق��ا للهدف
الأ�سمى وه��و رفعة الطائ��ر الأزرق وعودت��ه �إىل مكانته
ال�سابقة والرائدة يف قطاع النقل اجلوي وخدماته.
و�أكد العن��زي �أن الغبقة تعد فر�صة مميزة جدا لإثراء
روح الفري��ق الواحد والتوا�صل م��ع العاملني بعيدا عن
�أجواء العمل مبا يعزز العالقة بني العاملني وامل�س�ؤولني
وهو ما �سينعك�س �إيجابا على العمل بال�رشكة ككل.

