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 )محمد ماهر(فواز الفرح وبدر بوطيبان وعبداهلل دشتي ومحمد امليلم خالل تكرمي املوظفني

جانب من احلضورفواز الفرح خالل توزيع شهادات التكرمي

أعلن أن إنشاء المبنى الجديد سيرفع طاقة المطار من 7 إلى 20 مليون راكب سنويًا

الفرح: إيرادات مطار الكويت الدولي
 فاقت 18 مليون دينار في 2009

تكرمي إحدى املوظفات املثاليات

 أسامة أبوالسعود
كشف رئيس الطيران املدني 
ف���واز الفرح ان اي���رادات مطار 
الكويت الدولي بلغت 18 مليون 
دينار في عام 2009 كاش���فا في 
الوقت ذاته عن انشاء مبنى جديد 
للركاب في مطار الكويت الدولي 
س���يرفع الطاقة االس���تيعابية 
للمطار من 7 ماليني راكب سنويا 
الى 20 مليونا قابلة للزيادة على 

مراحل.
تصريح���ات  ف���ي  وأك���د 
للصحافيني عل���ى هامش حفل 
ادارة  التكرمي السنوي ملوظفي 
املالية والذي يقيمه  الش���ؤون 
القطاع املال���ي والقانوني حتت 
رعاية رئيس الطيران املدني ان 
»الطي���ران املدني قدمت ملجلس 
الوزراء برنامج عملها لعام 2010 
والذي يش���مل املباشرة ببعض 
املش���اريع احليوية من توسعة 
وتطوير مط���ار الكويت الدولي 
وادخال بعض النظم التكنولوجية 
إلدارة نظم املعلومات واالستعانة 
باخلبرات العاملية لتعزيز سالمة 

العراقية اخلاصة بطلب تشغيل 
ملطار الكوي���ت الدولي ووافقنا 
على الطلب ولم يبدأ التش���غيل 

بعد«.
وبالنس���بة لطل���ب طيران 
اجلزيرة تس���يير رح���الت الى 
العراق اكد الفرح ان هذا األمر جار 
التجهيز له مع اجلهات املعنية 

في العراق.
ألقى كلمة  ق���د  الفرح  وكان 
العاملني  اش���اد خاللها بجهود 
في القطاع���ني املالي والقانوني 
بالطيران املدني، مؤكدا انه منوذج 
في التفاني واالخالص في العمل، 
وهو ما أك���ده نائب املدير العام 
املالي���ة والقانونية  للش���ؤون 

عبداهلل دشتي في كلمته.
وقام الفرح في ختام احلفل 
بتوزيع ش���هادات التكرمي على 
املثاليني يرافقه نائب  املوظفني 
رئي���س الطي���ران املدن���ي بدر 
بوطيب���ان ونائ���ب املدير العام 
املالي���ة والقانونية  للش���ؤون 
عبداهلل دش���تي ومدي���ر ادارة 

الشؤون املالية محمد امليلم.

الطيران، ورفع مستوى اداء ادارة 
املالحة اجلوي���ة وادخال النظم 
املالحية احلديثة لتشغيل مطار 
الكويت الدولي وفق احدث النظم 

العاملية«.
التوسعات  وعن تكلفة تلك 
اجلدي���دة ق���ال الف���رح »قدرنا 

امليزانية وسنس���تقبل عطاءات 
الشركات بالتنسيق مع اجلهات 

املعنية في الدولة«.
وبالنسبة للمبنى اجلديد في 
مطار الكويت اكد ان من ستقوم 
بتنفيذه هي وزارة االشغال العامة 
والذي من املقرر ان يرفع الطاقة 

االستيعابية للمطار من 7 الى 20 
مليون راكب سنويا وهي قابلة 

للزيادة على مراحل.
وردا على س���ؤال عن شركة 
الطيران العراقية التي طلبت فتح 
خط مباشر مع الكويت قال الفرح 
»تقدمت احدى شركات الطيران 


