
 
 
  
 
 
 
 

 ألبطالتذكرة مجانية  50,000تقّدم طيران الجزيرة 
  الصفوف األمامية في الكويت

 
 : 2020 يونيو 2دولة الكويت، 

 
 مجانيةذهاباً وإياباً أعلنت شركة طيران الجزيرة صباح اليوم عن تقديمها خمسين ألف تذكرة سفر 

 " في دولة الكويت. 19-وباء فيروس "كوفيد إنتشار للعاملين في الصفوف األمامية في مواجهة
 

وتأتي هذه المبادرة بعد تعّهد الشركة بمساندة جهود حكومة دولة الكويت ووضع أصولها وكادرها تحت 
ي ي أعادت خاللها الكويتيين العالقين فتصّرف دولة الكويت، حيث قامت بالمساندة في عملية اإلجالء الت

 ه ليصبحجهيزوت Park & Flyحويل مرفقها الخاص بخدمة الخارج إلى أرض الوطن، وكذلك قامت بت
 .بالسيارةللفيروس لفحص السريع لمركز أول 
 

بناًء على التوجيه : "رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد، مروان بودي قالمعلناً عن هذه المبادرة، 
 – فظه هللا ورعاهح -مي من حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح السا

راً الذي يعملون ليالً نهاخوة واألخوات في الصفوف األمامية ة اإلبمكافأالتي كلّف فيها حكومتنا الموقّرة 
 في تلبيةطيران الجزيرة بالمساهمة ، تتشرف 19-جائحة كوفيدأمام  على سالمة الشعب الكويتيللحفاظ 

التي ستمّكن أبطال الصفوف األمامية من استخدامها للحجز إلى  اكرتذهذه التقديم ب الساميهذا التوجيه 
ألفراد الصفوف األمامية كما ص هذه التذاكر خصّ ها، حيث ت  خطوطشبكة  الوجهات التي تخدمهامن  أي

 "رة.تقرره الحكومة الموقّ 
 

لنا ألبطاتحية شكر وإجالل "بالنيابة عن جميع العاملين في طيران الجزيرة، أتوجه بوأضاف بودي: 
ً البواس فظ حعلى صحة المواطنين والمقيمين.  ل في الصفوف األمامية لوقوفهم صامدين جاهدين حفاظا

 " هللا الكويت وشعبها من كل مكروه، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البالد وولي عهده األمين.
 
عن العاملين في الصفوف األمامية  سيتم إعالموماليين دينار كويتي.  5ّدر قيمة هذه التذاكر إلى تق

 ستكون التذاكر متاحة، وهافي ونعمليللحصول على هذه التذاكر مباشرة من قبل الوزارة التي  همتأهيل
 . 2021 ولغاية نهاية عام للحجز بمجرد إعادة فتح مطار الكويت الدولي للرحالت التجارية

 
 المساندة في عمليات اإلجالء

 
ثر من عاد أك، تيين العالقين خارجيالكوجميع المواطنين دعماً للجهود التي تقوم بها دولة الكويت إلعادة 

خالل الفترة ما بين  طيران الجزيرةرحلة إجالء قامت بتشغيلها  60مواطن على متن حوالي  6800
 مايو. 10مارس و 25
 

لطيران اإلدارة العامة لبالتعاون مع  الكويت" –وقامت طيران الجزيرة بتشييد "مركز استقبال المسافرين 
 ووزارة الصحة، وذلك لتقوم األطقم الطبية المكلّفة بفحص المواطنين العائدين لدى وصولهم.  المدني

 



 
 
  
 
 
 
 

و، موسكو، يريفان، لندن، وارسوإعادة المواطنين من مدن شملت اإلجالء الشركة رحالت وسيّرت 
، تبليسي إلسكندرية، القاهرة، النجف، طهران، اان، اسطنبول، عمّ الرياض، المنامة، دبي، الدوحة

  وسراييفو.
 

 19-مركز الفحص السريع بالسيارة لفيروس كوفيد
 

 Parkووضعت طيران الجزيرة كذلك إمكانياتها األخرى تحت خدمة وزارة الصحة وحّولت مواقف 
& Fly  التابع لها إلى مركز للفحص السريع لـCovid-19  حيث تقوم وزارة الصحة بالفحوصات على

بحسب  هذه المرافق قد جّهزفي طيران الجزيرة  يالهندسفريق األفراد وهم في سيارتهم. وكان ال
 التي نّصت عليها الفرق المعنية في وزارة الصحة. الصارمة والمواصفات متطلباتال
 

بتشييد مركزاً ثانياً للفحص السريع والذي بدء العمل منه في طيران الجزيرة في  يالهندسفريق الكما قام 
 .وزارة الصحةوذلك بحسب المواصفات والمعايير ذاتها التي تنصها  جابر األحمداستاد 

 
 والذين تم إبعادهم إلى بلدانهم العائدينرحالت خاصة للمقيمين 

 
ب بموج جدولتهاالتي تم لمقيمين غادروا البالد ورحالت عدداً من القامت طيرن الجزيرة بتسيير كما 

 على طلب من السفارات المحلية. بناءً الكويتية وتوجيهات وزارة الخارجية 
 

 عمليات الشحن الجوي 
 

، 2020مارس  13منذ تعليق جميع الرحالت التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي ابتداًء من 
توسيع خدمات الشحن الجوي لمساندة وخدمة الشركات والمؤسسات  لىحرصت طيران الجزيرة ع

 المحلية ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات واألدوات األخرى دون انقطاع في دولة الكويت.
 

 الرحالت التجارية ةعود
 

 أبدت طيران الجزيرة استعدادها التام لعودة تشغيل رحالتها التجارية من مطار الكويت الدولي لدى
 . في المطار إعالن السلطات المحلية المسؤولية عن عودة الحركة الجوية

 
 


