
والعسكري إضافة إلى 57 طائرة.
وتقدم هذه الشركات خالل أيام املعرض 
أح��دث ما لديها من الطائرات واحملركات 
ومستلزمات قطاع النقل اجلوي وما توفره 

املطارات احلديثة من رفاهية للمسافرين.
وتضمن امل��ع��رض من��اذج��ا ج��دي��دة من 
الطائرات احلديثة كما تضمن بعض من 
الطائرات التي مت تطويرها لتنسجم مع 
املتطلبات العصرية كما شهد استعراضات 
جوية جذابة قدمتها أس��راب من الطائرات 
العسكرية واملدنية متيزت باألداء الرفيع في 

القيادة وحظيت بإعجاب احلاضرين.
شركة االفكو

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية 
لتمويل شراء وتاجير »االفكو« احمد الزبن 
ان املعرض ميثل نقطة مهمة حيث يضم 
ق��ط��اع��ات ع��دي��دة تهتم ب��ال��ط��ي��ران املدني 
والعسكري مبا يساندها من قطاعات اخرى 
ال��ى الشركات امل���زودة للوقود وشركات 

خدمات الطيران .
واضاف امهت متثل تظاهرة تعكس قدرة 
الطيران املدني الكويتي الستقبال مثل هذه 
العاليات كما وانها تعكس وجهة الكويت 

واسطفافها عامليا .
واوض��ح ان ه��ذه الفعاليات تساهم في 
تالقي جميع املهتمني بالطيران في مثل هذا 
احلدث وحول دور االفكو في املعرض قال: 
نحن جسد مهم في هذه املشاركات ملا لدينا 
من انشطة وخدمات واملعرض ميثل منصة 
مهمة ال اف��ك��و  ، وه��ن��اك ورش عمل تعقد 
على هامش ، تستعرض اه��م املستجدات 
والتطورات في مجال الطيران ملدة اربعة 

ايام .
واش��ار الى هذه املعارض تعكس قدرات 
شركات الطيران وتنافسيتها فيما بينها 

وهو ما يهدف اليه املعرض.
وح����ول ت���ع���اون االف���ك���و م���ع ش��رك��ات 
ال��ط��ي��ران اف���اد ان ه��ن��اك ت��ع��اون كبير مع 
طيران اجلزيرة،الفتا الى ان عالقة تاجيرات 

طائرات للجزيرة التتزامن مع متطلباتها.
وح��ول صفقة ش��راء اخلطوط الكويتية 
طائرات االرب��اص بعدد 25 طائرة سيتم 
استالمها اعتبارا من 2019 قال انه ال يوجد 
مناقصات من جانب الكويتية حتى االن، 
مبديا رغبة االفكو في الدخول مبثل هذه 

املناقصات وانها على امن االستعداد لذلك  .
وفيما يتعلق بقضية الشركة مع اخلطوط 
الوطنية ق��ال ال��زي��ن ان��ه ال يوجد مشكلة 
م��ع الوطنية فيما يخص اب���رام صفقات 
ج��دي��دة ، م��ؤك��دا ان اخل��الف معها ال يؤثر 
على التعاون بيننا ، واشار الى ان القضية 
مازالت منظورة امام القضاء.. 4.5 مليون 

دينار هي قيمة التزامات على الوطنية .

اخلطوط الكويتية
قال رئيس مجلس االدارة في اخلطوط 
اجلوية الكويتية سامي الرشيد ان الكويتية 
سيكون لها اتصاالت مع الشركات املشاركة 
في معرض الكويت للطيران، متمنيا ان 

تسفر عن شئ .
واك��د الرشيد في تصريح للصحافيني  
ان تواجد مثل ه��ذا املعرض في الكويت 
ميثل اضافة جديدة لقطاع الطيران، مبينا 
دع��م الكويتية ملثل تلك امل��ع��ارض وان��ا 
تعرض خدماتها من خاللها الى اجلمهور 
كما يستفاد منها من ناحية التعرف على 
اخل��دم��ات امل��ت��واف��رة لشركات الطيران 

والركاب بشكل عام .
من جانبه  اكد محافظ الفروانية الشيخ 
فيصل احل��م��ود امل��ال��ك ال��ص��ب��اح أهمية 
اق��ام��ة م��ع��رض ال��ك��وي��ت للطيران حيث 
يشكل املعرض متلقى عامليا للشركات 
املتخصصة في قطاعي الطيران املدني 

والعسكري.
وأضاف خالل حضوره افتتاح معرض 
الكويت للطيران بحضور نائب وزي��ر 
ش��ؤون ال��دي��وان االم��ي��ري الشيخ محمد 
العبدالله املبارك الصباح ورئيس الطيران 
امل��دن��ي الشيخ سلمان احل��م��ود الصباح 
وع��ددك��ب��ي��ر م��ن ال��ش��ي��وخ وال��س��ف��راء ان 
استضافة امل��ع��رض اله��م الشخصيات 
العاملة في مجال الطيران تعكس الثقة 
التي اكتسبتها دولة الكويت بفضل قيادتها 
السياسية ع��ل��ى ال��س��اح��ت��ني االقليمية 

والدولية.
واوضح الشيخ فيصل احلمود حرص 
احملافظة على املشاركة في ه��ذا احلدث 
مبا يعكس رؤية صاحب السمو لتحويل 

احلويت مركزا ماليا عامليا.
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احلالي العام  منتصف  إلجنازه  املساند  واملبنى  اجلديد  الركاب  مبنى  في  جار  العمل  احلمود: 

جولة في املعرض

)تصوير: محمد صابر( مشاركة اخلطوط القطرية   

أكد أن قطر متتلك ما يثبت عدم صحة هذا الكالم

رئيس هيئة الطيران القطرية عن مشكلة 
الطائرة اإلماراتية : غير صحيح

شكر رئيس الهيئة العامة للطيران املدني القطري عبدالله بن 
ناصر السبيعي دول��ة الكويت وأميرها على إتاحتهم الفرصة 
للمشاركة في هذا احلدث،متمنيا حضور افتتاحات جديدة وأن ال 

تكون هذه النسخة هي الوحيدة بل تكون هناك نسخ قادمة.
ووعد السبيعي إخوانه في الكويت بتقدمي كل الدعم من دولة قطر 
من خالل املشاركة الواسعة مثلما شاركنا في هذا املعرض،مؤكدا أن 

مشاركتهم في النسخ القادمة ستكون أكبر وأحدث من ذلك.
وأضاف أن اخلطوط اجلوية القطرية شاركت ضمن أربع طائرات 
وهي األح��دث على مستوى اخلطوط اجلوية القطرية وكذلك على 
مستوى العالم،خاصة البي كي سويت الفريدة من نوعها  حيث أنها 
تكون على نظام عائلي بوجود أربع مقاعد متقابلة وكذلك شاركت 
بالطائرة اي��ر ب��اص 350 وه��ي تعتبر من أح��دث الطائرات على 
مستوى العالم،ال سيما أن اخلطوط اجلوية القطرية أول من شغل 

هذا النوع من الطائرات،إضافة إلى أنها شاركت بطائرتني أخرتني.
وبخصوص االشكالية مع دولة العربية املتحدة قال السبيعي أن 
ما يقال غير صحيح ولدينا ما يثبت عدم صحة هذا الكالم.وردا على 

ما هي األدلة قال ما دام دولة قطر نفت فلديها ما يثبت صحة موقفها.

ن ا ل���ل���ط���ي���ر ي����ت  ل����ك����و ا ض  م����ع����ر ف����ي  ك����ة  ر مل����ش����ا ا ت  ك����ا ل����ش����ر ا م����ع  ت  ال ت����ص����ا ا ل���ه���ا  ن  س���ي���ك���و ي���ت���ي���ة  ل���ك���و ا  : ش����ي����د ل����ر ا
ل�����ي�����ا و د ي������ت  ل������ك������و ا ن�����ة  م�����ك�����ا ي�����ع�����ك�����س  مل������ي  ع������ا م�����ل�����ت�����ق�����ى  ن  ا ل�����ل�����ط�����ي�����ر ي������ت  ل������ك������و ا ض  م������ع������ر  : د حل��������م��������و ا ف�����ي�����ص�����ل 

العبدالله يتوسط احلضور إحدى الفقرات التي قدمت

طائرات ترسم قلبا في أحد العروض


