
ه�شام املن�شاوي

أك��د رئ��ي��س اإلدارة ال��ع��ام��ة للطيران 
املدني الشيخ سلمان صباح سالم احلمود 
الصباح أن دول��ة الكويت تولي تطوير 
البنى التحتية لقطاع النقل اجلوي أهمية 
بالغة انطالقا من ضرورة رفع كفاءة مطار 
الكويت الدولي واالستثمار في صناعة 

الطيران املدني.
وقال الشيخ سلمان احلمود في كلمته 
االفتتاحية مل��ع��رض ال��ك��وي��ت للطيران 
األول امس  األربعاء بحضور نائب وزير 
ش���ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ محمد 
عبدالله امل��ب��ارك الصباح إن )الطيران 
املدني( اعتمدت املفهوم اجلديد لتحديث 
عملها بالتوافق م��ع ال��ت��ط��ورات العاملية 
ومبا يتناسب مع مفاهيم األمن والسالمة 

العاملية.
وأض��اف “سنركز على أن تكون سلطة 
الطيران املدني سلطة رقابية وتشريعية 
ف���ي ج��م��ي��ع أن��ش��ط��ت��ه��ا ف���ي ال��ك��وي��ت مع 
االستفادة من اخلبرات العاملية في مجاالت 
اإلدارة والتشغيل لتقدمي أفضل اخلدمات 

اجلوية”.
ولفت إلى ض��رورة االهتمام بالعنصر 
البشري باعتباره رافدا أساسيا ومحوريا 

ف��ي أي تغييرات خ��الل السنوات املقبلة 
السيما مع التقدم املذهل الذي يشهده سوق 
النقل اجل���وي م��ن ت��ط��ورات وحتديثات 

متسارعة.
وذك��ر أن التنمية البشرية هي املرتكز 
الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة املنشودة 
مما جعل اإلدارة تضع على رأس أولوياتها 
تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجاالت 
الطيران املدني والنقل اجلوي في القطاعات 

التشغيلية.

مطار الكويت
وأف��اد الشيخ سلمان احلمود بأن مطار 
الكويت الدولي يشهد جملة من املشاريع 

االستراتيجية ل��رف��ع ك��ف��اءة القطاعات 
التشغيلية وحت��س��ن اخل��دم��ات املقدمة 
للمسافرين خالل املرحلة املقبلة مبينا أن 
العمل جار في مبنى الركاب اجلديد )تي 2( 
واملبنى املساند )تي 4( إلجن��ازه منتصف 

العام احلالي.
وذك���ر أن امل��ش��اري��ع اجل���اري تنفيذها 
تتضمن إن��ش��اء م��درج��ن جديدين وب��رج 
م��راق��ب��ة م���زودا بأنظمة م��ت��ط��ورة فضال 
عن إنشاء مم��رات للطائرات لرفع الطاقة 

االستيعابية.
وأعرب عن األمل أن حتقق هذه املشاريع 
النقلة النوعية املطلوبة ل��رف��ع كفاءة 
مستوى احلركة اجلوية وزي��ادة الطاقة 
االستيعابية والتشغيلية حلركة الطيران 

والشحن اجلوي.
وتقدم بالشكر واالمتنان لسمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
على رعايته السامية للمعرض التي تؤكد 
ح��رص س��م��وه واهتمامه البالغ بقطاع 

الطيران املدني الكويتي.
وأش����ار ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان احل��م��ود إل��ى 
أن اهتمام سمو األمير بهذا القطاع كلل 
بالتطورات التي يشهدها حاليا قطاع النقل 
اجلوي من مشاريع كبرى لتطوير البنية 

التحتية وحتديثها بشكل كبير.

اللجنة املنظمة
م��ن جانبه أك��د رئيس اللجنة املنظمة 

للمعرض أحمد بهبهاني في كلمته حرص 
دول��ة الكويت على اللحاق بركب صناعة 
الطيران العاملي سواء في خطوط طيرانها 

أو مطاراتها.
وقال بهبهاني إن إجمالي نفقات الدولة 
في صناعة الطيران املدني أو العسكري 
خالل العامن املنصرمن والعامن املقبلن 

يبلغ نحو 25 مليار دوالر أمريكي.
وأض���اف أن ع��دد املشاركن الكبير في 
امل��ع��رض يعد جناحا يعكس الثقة التى 
اكتسبتها دولة الكويت على الساحة العاملية 
كما يسهم ف��ي خ��دم��ة االق��ت��ص��اد الوطني 
وحتريك قطاعات اخل��دم��ات واالت��ص��االت 

والنقل والسياحة.
وذكر أن املعرض سيعزز مكانة الكويت 

االقتصادية واالستثمارية ما يدعم الرؤية 
األميرية السامية لتحويل الكويت إلى مركز 
مالي عاملي كما يدعم رؤية )كويت جديدة 

.)2035
وأش���ار إل��ى أن امل��ع��رض ميثل مرحلة 
جديدة من التطلعات والتحديات وقفزة 
حضارية جديدة تخطوها دول��ة الكويت 
في صناعة معارض الطيران حول العالم 
السيما أن��ه��ا م��ن أول���ى ال���دول املستثمرة 
مبجال الطيران التجاري في منطقة الشرق 

األوسط.
وشهد املعرض الذي يقام ألول مرة على 
أرض دول��ة الكويت ويستمر أربعة أيام 
مشاركة أكثر من 140 شركة محلية وعاملية 
متخصصة ف��ي قطاعي ال��ط��ي��ران املدني 

افتتاح  معرض الكويت للطيران وسط حضور حاشد 

الطيران املدني: نسعى لتكون لنا  سلطة رقابية وتشريعية بجميع أنشطتنا في الكويت

ر  ال و د ر  م���ل���ي���ا  25 ن���ح���و  ي  ل���ع���س���ك���ر ا و  أ ن���ي  مل���د ا ن  ا ل���ط���ي���ر ا ع���ة  ص���ن���ا ف���ي  ل���ة  و ل���د ا ت  ن���ف���ق���ا ل���ي  ج���م���ا إ  : ن��ي ب��ه��ب��ه��ا
ص ب������ا ي������ر ا ل��������  ب�����ع�����ة  ل�����ت�����ا ا ة  ئ�������ر ط�������ا  25 ل����������  ا ص�����ف�����ق�����ة  ف�������ي  ن  آل ا ح������ت������ى   غ������ب  ت������ر ال  ي�����ت�����ي�����ة  ل�����ك�����و ا ط  خل�������ط�������و ا  : ب��������ن ل��������ز ا

حديث جانبي بن بوشهري والعبدالله 

ن و ل���ت���ع���ا ا ع���ل���ى  ث���ر  ي���ؤ ال  ف  خل���ا ا و  ة  ي���د ج���د ت  ص���ف���ق���ا م  ا ب����ر إ ي���خ���ص  ف��ي��م��ا  ط���ن���ي���ة  ل���و ا م���ع  ف���ك���و  ال ا ب���ن  م��ش��ك��ل��ة  ج���د  ي���و ال 

ة ر م�������ت�������ط�������و ن��������ظ��������م��������ة  أ ق����������ب����������ة   ا م����������ر ج  ب����������������ر و ي���������ن  ي���������د ج���������د ج�����������ن  ر م�����������د ء  ن�����������ش�����������ا إ ت������ت������ض������م������ن  ه�������ا  ت�������ن�������ف�������ي�������ذ ي  ر جل�������������������ا ا ي����������ع  ر مل����������ش����������ا ا
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مجموعة من االطفال بن احلضورالتواجد األمني باملعرض
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