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الفرح يدعو مجلس الخدمة المدنية لإلسراع في إقرار كادر العاملين في »الطيران المدني«

أسامة أبوالسعود
دعا املدير العام لإلدارة العامة للطيران املدني فواز الفرح رئيس 
وأعضاء مجلس اخلدمة املدنية إلى ضرورة اإلسراع في إقرار كادر 

العاملني باالدارة وتفهم مطالبهم اسوة مبا مت مع جهات أخرى.
وأكد الفرح، في تصريحات صحافية على هامش الغبقة الرمضانية 
التي دعت إليها نقابة العاملني بالطيران املدني مس���اء اول من امس 
بقاعة الشيخة مرمي س���عد العبداهلل في القادسية، أن اإلدارة تؤيد 
مطالب العاملني وتقف مع النقابة في مطالبها وقامت مبخاطبة اجلهات 
املعنية مبجلس اخلدمة املدنية بشأن ضرورة اإلسراع في إقرار الكادر 
لهم. وأضاف الفرح: البد أن ندرك الظروف البيئية والتشغيلية التي 
تس���ود العمل في املطار وما تشكله بعض هذه الظروف من مخاطر 
على العاملني، مثال على ذلك التلوث الناجم عن انبعاثات الطائرات 
والضجيج والظروف الصعبة للعمل في ساحة الطائرات لذا يجب 
أن توضع كل ه���ذه االمور في االعتبار عند إقرار البدالت واملكافآت 
املطلوبة للعاملني وزيادتها، مش���يرا إل���ى أن هذا التوجه أخذت به 
العديد من سلطات الطيران املدني في دول مجلس التعاون اخلليجي، 

حيث اس���تحدثت كوادر خاصة للعاملني في املطارات بعيدا عن اي 
مرفق عادى من املرافق.

وقال الفرح: ال يخفى على احد ما يبذله املوظف في اإلدارة العامة 
للطيران املدني من مجهودات في سبيل االرتقاء مبطار الكويت الدولي 
ألعلى املستويات العاملية خلدمة شركات الطيران العاملية والركاب 
وحركة الشحن اجلوي، معربا عن امله في ان يتم اقرار كادر العاملني 
قريبا وأن يتفهم رئيس وأعضاء مجلس اخلدمة املدنية مدى اهمية 

مطالب العاملني بالطيران املدني.
وذكر أن املوظف في الهيئة العامة للطيران املدني مطالب بالتزامات 
يؤديها لرفعة سمعة املطار وهو حريص على ذلك لذا البد أن يكون 
هن���اك حتفيز ومكافأة للموظف من قبل اجلهات املعنية لكي يعطي 

االفضل في العمل.
وح���ول اإلجراءات التي تقوم به���ا ادارة الطيران املدني حلماية 
العاملني من مرض انفلونزا اخلنازير، قال الفرح ان هناك جهة مختصة 
باجراءات الفحص في املطار بالنسبة ملرض انفلونزا اخلنازير وهي 
وزارة الصحة كونها اجلهة املعنية بوضع اجهزة الفحص للقادمني 

في املطار وتشغيل الطاقم املختص الذي يعمل على هذه االجهزة.
وأك���د أن ادارة الطيران املدني وف���رت جميع االحترازات لوزارة 
الصح���ة لتفعيل أي اج���راءات احترازية ملواجهة م���رض انفلونزا 
اخلنازير، معربا عن امله في ان تقوم الوزارة بتعزيز كل اإلجراءات 

االحترازية سواء في املطار أو اجلهات واملرافق االخرى.
وأش���ار الفرح إلى أن وزير املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون 
مجلس االمة محمد البصيري متفهم ملطلب العاملني ولن يقصر في 
متابعة ذلك. وش���كر الفرح مجلس واعضاء نقابة العاملني لدعوته 
حلضور الغبقة الرمضانية، مؤكدا انها مناسبة لاللتقاء والتشاور 
فيما يخ���ص مصلحة العمل، معربا عن تهانيه للجميع مبناس���بة 
الش���هر الفضيل. من جهته، قال رئيس االحتاد العام لعمال الكويت 
خالد العازم���ي ان نقابة العاملني بالطيران املدني من النقابات التي 
نحيطها بكل اهتمام، خاصة انها من النقابات التي تشكل ثقال كبيرا 

عند االضرابات العمالية وحتريك الشارع العمالي.
وأضاف أن إضراب الطيران املدني الذي حدث من قبل اخذ اهتماما 
عامليا ودوليا وان االحتاد العام لعمال الكويت يتبنى مطالب نقابة 

العاملني باالدارة العامة للطيران س���واء املتعلقة بالكادر أو االعمال 
الشاقة. وأضاف العازمي: بصفتي عضوا في ادارة التأمينات االجتماعية 
اخذنا باهتمام نقابة الطيران املدني خاصة مطالبها باالعمال الشاقة 

واخلطرة.
وقال ان النقابة من الش���رائح والنقابات املهمة بالنسبة للحركة 
النقابية أو العمالية الكويتية، معربا عن امله في ان يدرك املسؤولون 
ف���ي الدولة خطورة الوضع الوظيف���ي للعاملني في الطيران املدني 
خاصة الضجيج واالعمال اخلطرة والشاقة في هذه املهنة، وقال ان 
هناك الكثير من اجلهات بالدولة حتصل على بدل أعمال خطرة من 
غير العاملني بالطيران املدن���ي احملرومني من هذه االمتيازات وهذا 

حق لهم نتمنى رفع الظلم عنهم.
من جانبه، اعرب رئي���س مجلس ادارة نقابة العاملني بالطيران 
املدني رجب الرفاعي عن امله في ان تستجيب اجلهات املعنية بالدولة 
ملطالب العاملني وتنظر بعني االعتبار للظروف الشاقة التي يعانون 
منها، خاصة املخاطر والصحة وغيرهما، موجها الش���كر للحضور 

على تلبيتهم الدعوة بحضور الغبقة الرمضانية.

أكد أن اإلدارة تقف مع النقابة في مطالبها وتؤيد اعتماد بدالت ومكافآت العاملين

)أنور الكندري(لقطة تذكارية خالل الغبقة

م.مهدي الدخيل في لقطة تذكارية مع حضور الغبقة

فواز الفرح والوزير السابق م.عبدالرحمن الغنيممسؤولو نقابة »الطيران املدني« يرحبون بفواز الفرح لدى حضوره للغبقة الرمضانية

م.مهدي الدخيل مع الزميل أسامة أبوالسعود

مدير المشاريع بـ »الطيران المدني« لـ »األنباء«: 1.5مليار دينار لتطوير 
مطار الكويت لمواكبة تحول البالد إلى مركز مالي وتجاري عالمي

140 مليون دينار لتطوير المدرج الغربي بالمطار وإنشـاء جسـور وأنفاق ومواقف للطائرات 
وأنفاق للسيارات وطرق رئيسية وفرعية وهو مشـروع ضخم جدًا سيغير مالمح المطار بشكل كبير

فكرة نقل المطار من موقعـه الحالي ألغيت تمامًا بناء على المرسـوم األميري الصادر باعتماد 
المخطـط الهيكلي الصادر عن بلدية الكويت وسـيظل المطار بموقعه الحالي حتى سـنة 2035

إنشـاء مشـروع ضخم بنظـام الــ »B.O.T« لصيانـة الطائـرات بإدارة شـركات 
عالميـة لتغطيـة صيانـة الطائـرات بالمنطقـة بـداًل مـن الذهـاب ألوروبـا أو آسـيا

مبنى ركاب خاص لشركة طيران الجزيرة وآخر لـ»الوطنية«  وغيرهما وستقوم كل شركة طيران ببناء مبنى 
خاص بركابها وإدارته وصيانته وسيوفر ذلك على الدولة عبئًا ماليًا وإداريًا وصيانة وتكاليف تشغيل كبيرة

إنشاء مدينة الشحن الجوي الجديدة سيحّول مطار الكويت إلى مركز من أهم المراكز اإلقليمية للشحن الجوي في منطقة الشرق األوسط

ومخططات املش���روع للجنة 
املناقصات املركزية وفتحنا اآلن 
الباب امام الشركات املتخصصة 
في الش���حن اجل���وي والدعم 
اللوجستي، حتى تطلب مواقع 

لها في املوقع اجلديد.
س��تختص  املدين��ة  ه��ل 

بالشركات احمللية أم العاملية؟
األولوية ستكون للشركات 
احمللية وإذا كانت هناك شركات 

عاملية لها وزنها وثقلها فأهال 
بها.

وهذا املوقع سيعمل على مدار 
الساعة اي على مدار 24 ساعة 
في اليوم و7 ايام في االسبوع 
الس���نة، ولن  و365 يوما في 
تكون هناك عطلة او اجازة او 

بريك.
ه��ل س��تختص املدينة فقط 
بالش��حن اجل��وي ام ان هناك 

اغراضا جتارية اخرى ميكن ان 
تقوم بها؟

ال، بالعك���س س���تختص 
بالش���حن اجلوي والترانزيت 
واذا سارت االمور � كما نتوقع 
� فستحول الى منطقة حرة بها 
صناعات خفيفة من التجميع او 

اعادة التغليف وغيرها.
وماذا عن احلزمة اخلامسة من 

املشاريع التطويرية اجلديدة؟

احلزمة اخلامسة وتختص 
باملباني الداعمة لتلك املنطقة، 
والتي تضم اجلهات احلكومية 
ومواقف سيارات متعددة األدوار 
تلب���ي احتياج���ات املراجعني 
وموظف���ي املنطق���ة ومرك���ز 
للمفتشني من اجلهات احلكومية 
بحيث يتواجدون في املنطقة 
ويلبون طلب الش���ركات التي 
تريد إفراجا جمركيا او غيره.

هل هذه اخلطط لتطوير املطار 
تدخل ضمن حتويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري عاملي؟
بالفع���ل وهذا ضمن  نعم، 
مساهمة الطيران املدني في جهود 
الدولة لتحويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري عاملي.
كم تبل��غ تقريب��ا قيمة تلك 
املشاريع التي س��تنفذها الدولة 

ممثلة في الطيران املدني؟
قيمة املشاريع اجلديدة التي 
الدولة وباألحرى  س���تنفذها 
الطيران املدن���ي اكثر من 250 
مليون دينار، وهناك مشاريع 
اخرى ستنفذها جهات اخرى 
حكومية مثل مش���روع انشاء 
املقر الرئيس���ي لشركة كافكو 

لتزويد الطائرات بالوقود، حيث 
سيتم تركيب خزانات جديدة 
ومقر رئيسي وخدمات خاصة 
وس���يتكلف قرابة 46 مليون 
دينار وتقريبا مت االنتهاء من 
كل ش���يء حيث قمنا بترحيل 
الشركة من موقعها احلالي وذلك 
لفتح املجال إلنشاء مبنى الركاب 

اجلديد.
وهناك مشروع جديد وهو 
ال���� VIP اجلدي���دة في  صالة 
التش���ريفات األميرية ونفذتها 
وزارة األشغال، وأي مشاريع 
تنفذها جه���ات اخرى بالدولة 
داخ���ل املطار تكون بإش���راف 
الطيران املدن���ي. وكذلك هناك 
مشروع جديد لشركو كاسكو 
النش����اء مرك����ز »للكاترينج« 
وجبات الطعام »حيث ستحدث 
املركز القدمي بعد ان يتم نقله من 
موقعه وسينشأ املركز اجلديد 
بنظام عالي املستوى واجلودة، 
وتكون لديه اإلمكانية لتقدمي كم 
اكبر م����ن الوجبات للطائرات � 

حسب الطلب.
م��ا دور القط��اع اخلاص في 

عملية التطوير اجلديدة؟
للقطاع اخلاص دور كبير في 
عملية التطوير اجلديدة حيث 
تفوق إنشاءاته وخدماته مبلغ 
املليار دينار، منها مبنى ركاب 
شركة طيران اجلزيرة، حيث 
الش���ركة ببناء مبنى  ستقوم 
خاص بركاب اجلزيرة وستديره 
وتقوم بالصيانة الالزمة وهذا 
سيوفر على الدولة عبئا ماليا 
وإداري���ا وصيان���ة وتكاليف 
تشغيل، وكلها ستتحملها شركة 

طيران اجلزيرة.
كذلك سنقوم بإعطاء شركة 
الوطنية للطيران موقعا خاصا 
لبناء مبنى خ���اص بها، كذلك 
شركة »لود اير للشحن اجلوي« 
وس���نخصص لها املوقع لبناء 
مرافق الش���حن اجل���وي على 
مس���توى عاملي � وبالطبع كل 

ذلك في املدينة اجلديدة.
ولدينا العديد من املشاريع 
األخرى، ولكن ما سبق عرضه 
للش���ركات التي قدمت طلبات 
بذلك، وهناك طلبات اخرى من 
شركات »دي اتش ال« وفيدكس 

واليو بي اس وغيرها من شركات 
البريد الطرود السريعة.

ونح���ن حريص���ون اش���د 
احلرص عل���ى تطبيق وجهة 
نظرن���ا ورؤية الطيران املدني 
في حتوي���ل الكويت الى مركز 
اقليمي للشحن اجلوي ومركز 

اقليمي لصيانة الطائرات.
ن��ود املزي��د م��ن التفاصيل 
عن حتوي��ل الكويت ملركز عاملي 

لصيانة الطائرات؟
لدينا مش���روع استثماري 
بنظام ال� B.O.T إلنشاء مرافق 
عالية املستوى وستدار من قبل 
شركات عاملية محترفة لصيانة 
الطائرات، لنغطي املنطقة بحيث 
ان اي طائ���رة حتتاج لصيانة 
بدال م���ن ان تذهب ألوروبا او 
آسيا إلجراء الصيانة تقدم الى 
الكوي���ت إلجراء ما حتتاج من 

صيانة.
هل ستكون كل تلك املشاريع 
املطار  مس��احة  الضخمة ضمن 

احلالية؟
جميع تلك املشاريع الضخمة 
ف���ي داخ���ل موقع  س���تكون 

املطار.
وم��اذا عن فك��رة نقل املطار 

من موقعه احلالي؟
فكرة نقل املطار من موقعه 
احلالي ألغيت متاما بناء على 
املرسوم األميري الصادر باعتماد 
املخط���ط الهيكلي الصادر عن 
بلدي���ة الكوي���ت، وضمن هذا 
املخطط ان أفضل موقع ملطار 
الكويت هو موقعه احلالي وذلك 
حتى سنة 2035، وهذه الفكرة 
انتهت ومن يحاول إثارتها فإنه 

يداعب الناس.
ولك��ن متى س��ترى كل تلك 

املشاريع النور؟
اذا بدأنا فيها � فإن شاء اهلل � 
ستكون منتهية بالكامل خالل 4  
الى 5 سنوات من اآلن، وخالل 
س���نتني من اليوم فإن مالمح 
املطار ستتغير، وتصورنا طموح 
جدا، واحلكومة غير مقصرة في 
امليزانية واإلسناد ولدينا الطاقم 
الفني من املهندسني والفنيني 
ان يق���وم بتنفيذ تلك  املدرب 
املش���اريع في الوقت املناسب 

واجلودة املطلوبة.

فخالل عام على االكثر سنطرح 
املشروع ونتعاقد على انشائه � 
بإذن اهلل � وتبلغ تكلفته قرابة 

60 مليون دينار.
واحلزمة الرابعة وهي مدينة 
الش���حن اجلوي اجلديدة هي 
مش���روع طموح جدا بالنسبة 
املدني وس���يحول  للطي���ران 
مطار الكويت � بحسب رؤيتنا 
� الى مرك���ز من اه���م املراكز 
االقليمية في املنطقة للشحن 
اجل���وي، وس���ننافس به دول 
املنطقة والشرق االوسط حيث 
سيستوعب في مرحلته األولى 
67 طائرة من احلجم العمالق 
»A3AT« و»اجلامبو«، وال� »747« 

وغيرها من الطائرات.
وس���تتميز تل���ك املدين���ة 
مبرافق خدم���ة العميل بحيث 
ان من لديه شحنة او بضاعة او 
غيرهما سيقوم بتخليص جميع 
االجراءات في مكان ومبنى واحد 
حيث س���نقوم بتجميع جميع 
اجلهات التي لها عالقة بالشحن 
اجلوي من التخليص واجلمارك 
واالفراج اجلمركي وغيرها في 
الكويت  موقع واحد في مطار 

غرب املدرج الغربي احلالي.
وما س���تقوم به الدولة هو 
مواق���ف الطائ���رات ومبان���ي 
اخلدمة بتكلفة 60 مليون دينار 

تقريبا.
متى س��يتم البدء في إنش��اء 

مدينة الشحن اجلوي اجلديدة؟
قمنا بارس���ال مس���تندات 

بداي��ة ماذا تقول ع��ن الغبقة 
الرمضاني��ة، وما أهم املش��اريع 
التي س��ينفذها الطي��ران املدني 
لتطوي��ر خدمات مط��ار الكويت 
خ��الل الفت��رة املقبل��ة وخاصة 
حت��ول الكويت ال��ى مركز مالي 

وجتاري عاملي؟
أوال نش���كر االخوة رئيس 
وأعضاء النقابة على هذا النشاط 
الذي يقام كل عام وان شاء اهلل 
يستمر هذا التواصل االجتماعي 

الطيب بني ابناء املؤسسة.
وبالنسبة ملشاريع الطيران 
املدني اجلديدة، فسنقوم خالل 
املقبلة بتوقيع  القليلة  الفترة 
عقدين حلزمتني من املشاريع 
اخلمسة لتطوير مطار الكويت، 
والعقد االول هو من اكبر العقود 
ويختص بتطوير املدرج الغربي 
وانشاء جسور وانفاق للطائرات 
وانفاق للسيارات وطرق رئيسية 
وفرعية ومواقف للطائرات وهو 
مشروع ضخم جدا سيغير مالمح 
املطار بشكل كبير وتبلغ تكلفته 

تقريبا 140 مليون دينار.
الثانية تختص  واحلزم���ة 
املدني  الطيران  بتطوير مبنى 
الرئيسي وانشاء محطتي اطفاء 
وانقاذ عل���ى املدارج اجلديدة، 
وثالثا: تطوير املدرج الشرقي 
وانشاء مواقف طائرات وساحات 
توقف للطائرات وممرات فرعية 
وطرق داخلية وخارجية وانشاء 
املدرج الثالث كذلك، وهذا االمر 
س���ينفذ في القري���ب العاجل، 

أسامة أبوالسعود
كش��ف مدير ادارة املشاريع باالدارة العامة بالطيران املدني م.مهدي الدخيل عن خطة شاملة لتطوير مطار 
الكويت بحيث يكون افضل مطار في الش��رق األوس��ط في خدمات الش��حن وصيانة الطائرات وغيرهما من 
األمور التكنولوجية احلديثة موضحا ان التكلفة االجمالية لعمليات التطوير اجلديدة ستتكلف ما يقارب مليار 

ونصف املليار دينار.
وقال ف��ي تصريحات ل� »األنباء« على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامتها نقابة العاملني بالطيران املدني 
مس��اء امس االول بصالة الش��يخة مرمي سعدالعبداهلل بالقادس��ية انه »اذا بدأنا في تلك املشاريع اليوم فسيتم 
اجنازها بالكامل خالل 4 � 5 س��نوات من اآلن، وخالل سنتني ستتغير مالمح املطار«، مشددا على ان احلكومة 
غير مقصرة بامليزانية واالسناد ولدينا الطاقم الفني املدرب من املهندسني والفنيني للقيام بتنفيذ تلك املشاريع 

بالوقت املناسب واجلودة املطلوبة.
واعلن م.الدخيل عن انشاء مشروع ضخم بنظام ال� »B.O.T« النشاء مرافق عالية املستوى وستدار من قبل 
شركات عاملية محترفة لصيانة الطائرات، لتغطي املنطقة بحيث تقوم بعمل الصيانة ألي طائرة حتتاج لصيانة 

بدال من الذهاب ألوروبا او آسيا إلجراء الصيانة املطلوبة.
وش��دد الدخيل على ان فكرة نقل املطار من موقعه احلالي ألغيت متاما بناء على املرس��وم األميري الصادر 
باعتم��اد املخطط الهيكلي الصادر عن بلدية الكويت، حيث يتضمن هذا املخطط ان افضل موقع ملطار الكويت 

هو موقعه احلالي وذلك حتى سنة 2035، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:


