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اك��د رئيس االدارة العامة للطيران املدني الشيخ 
سلمان احلمود الصباح أمس االربعاء ان انطالقه معرض 
)الكويت للطيران 2020( ستمثل فرصة لالطالع على كل 

ما هو جديد في عالم الطيران. 
واضاف الشيخ سلمان احلمود في كلمته االفتتاحية 
ملعرض الطيران في دورته الثانية بحضور نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ محمد عبدالله املبارك 
الصباح ان هذا احلدث القى مشاركة واسعة هذا العام من 
قبل الشركات العاملية املتخصصة ما يعتبر منصة جاذبة 

لكل ما يخص صناعة الطيران ومستلزمات املطارات. 
واوض��ح ان انطالقة املعرض تتزامن مع ما تشهده 
البالد من جهود كبيرة لتطوير قطاع النقل اجلوي وما 
يتضمنه من حتديث للبنية التحتية وتنفيذ للمشاريع 
التطويرية ف��ي امل��ط��ار وض��خ استثمارات كبيرة من 
اج��ل رف��ع كفاءة التشغيل وحتسني اخل��دم��ات املقدمة 
للمسافرين خصوصا مع ارتفاع معدالت احلركة اجلوية 

في البالد.  
 وذكر ان املعرض سيسهم في االطالع على احدث ما 
تقدمه مصانع الطائرات مبختلف انواعها من طائرات 
جت��اري��ة وعسكرية ورج���ال اع��م��ال واس��ع��اف جوي 

واملروحيات اضافة الى االجهزة املتعلقة بالطيران من 
محركات واجهزة مالحني ومستلزمات املطارات املدنية 
والعسكرية اضافة الى ضمه ورش عمل لالطالع على 

آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم الطيران. 
  واشاد برعاية سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه لهذا احلدث املهم الذي 
يؤكد دعم واهتمام سموه بتطور وتقدم صناع الطيران 
املدني والعسكري في املنطقة بشكل خاص وفي العالم 

بشكل عام.   
واعرب عن امله ان يكون هذا احلدث فرصة لاللتقاء 
بني املسؤولني واملتخصصني في مجال الطيران املدني 
والعسكري ملا فيه من تقدم في مجاالت الطيران بكافة 

قطاعاته. 
  وثمن دور وجهود اجلهات احلكومية املمثل في 
اللجنة العليا على تفانيهم خالل ال 10 اشهر املاضية 
والذي اثمر عن جناح االستعدادات وخص بالذكر وزارة 
الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة املالية ووزارة االعالم 
ووزارة الصحة وبلدية الكويت واالدارة العامة لالطفاء 
واالدارة العامة للجمارك وهيئة تشجيع االستثمار 

وشركة نفط الكويت.   
وشهدت انطالقه املعرض استعراضات جوية جذابة 

قدمتها اسراب من الطائرات العسكرية واملدنية متيزت 
باالداء الرفيع في القيادة وحظيت بإعجاب احلاضرين. 

  ويشارك في املعرض الذي يستمر حتى ال 18 من 
يناير اجل��اري نحو 37 دولة و200 شركة من شركات 
الطيران املدنية والعسكرية باالضافة ال��ى شركات 
اخل��دم��ات ذات الصلة بالطيران ل��ع��رض اخ��ر م��ا مت 
التوصل إليه في مجال صناعة الطيران وتقدمي اخر 
التقنيات املتخصصة في هذا املجال واكثر من 70 طائرة 

مدنية وعسكرية.
ويتضمن املعرض الذي يتوقع ان يفوق عدد زواره 
60 ألف زائر عدة برامج وانشطة منها العروض اجلوية 
مب��ش��ارك��ة ال��س��الح اجل���وي الكويتي وف��ري��ق صقور 
السعودية وفريق الفرسان االمارتي والقوة اجلوية 
االمريكية وااليطالية وفريق )قطر سكاي دايف( للقفز 
املظلي اضافة الى مناذج جديدة من الطائرات احلديثة 

التي مت تطويرها لتنسجم مع املتطلبات العصرية.  
يذكر ان الدورة االولى من املعرض التي انطلقت عام 
في يناير 2018 برعاية اميرية سامية شهدت مشاركة 
نحو 140 شركة محلية وعاملية متخصصة في قطاعي 
الطيران املدني والعسكري وعرض اكثر من 60 طائرة 

تتنوع بني املدنية والعسكرية واخلاصة.

2020  حتت رعاية سمو األمير افتتح معرض الكويت للطيران 

احلمود: ضخ استثمارات كبيرة لرفع كفاءة اخلدمات املقدمة للمسافرين 
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بسحب  ي��ف��وز  ذي���اب  عبدالله  »ال��ت��ج��اري«: 
حساب النجمة األسبوعي 

قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي 
على«حساب النجمة » وق��د مت إج���راء السحب 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة شيخة 
دخيل سعد.   وج��اءت نتيجة السحب على النحو 
التالي :  عبدالله حميد شهاب ذياب - جائزة بقيمة  
وق���د أوض����ح ال��ب��ن��ك أن  /5,000- دينار كويتي 
جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة, 
وتتضمن السحوبات ج��ائ��زة أسبوعية بقيمة 
5,000 د.ك, وشهرية بقيمة 20,000 د.ك, وجائزة 
نصف سنوية وقدرها نصف مليون )500,000( 
د.ك , باإلضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة 
بحساب مصرفي والتي حص��ل البنك مبوجبها على 
شه���ادة غينيس لألرق���ام القياسي���ة والبالغ����ة 

ملي����ون ونصف ) 1,500,000 دينار كويتي ( .
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول 
السحوبات والفوز باجلوائز القيمة, كشف البنك 
أن��ه ميكن فتح حساب النجمة فقط ب��إي��داع  100 
دينار كويتي ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال 
يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على 
كافة اجلوائز التي يقدمها احلساب. وبالنسبة 
لفرص الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ في 
احلساب زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 
دينار توفر فرصة واحدة للفوز, فضالً عن املزايا 
اإلضافية التي يوفرها احلساب, إذ يحصل العميل 
على بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول على 
بطاقة ائتمان بضمان احلساب و كذلك احلصول 

على كافة اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.  
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استعراضات جوية جانب من احلضور  الشيخ سلمان احلمود الصباح

»الكويتية« تشارك في معرض
 2020  الكويت للطيران 

شاركت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في معرض الكويت الثاني للطيران 2020, حيث قامت 
الشركة باستعراض أحدث طائراتها من نوع ايرباص A320neo كما استعرضت الشركة خالل 
املعرض طائرة بوينغ 300ER-B777, ذلك باالضافة إلى استعراض جوي مميز لطائرة اخلطوط 

اجلوية الكويتية في السماء والتي لفتت انتباه احلضور بشكل كبير.
وفي كلمته االفتتاحية, قال الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية الكويتية املهندس/ كامل العوضي: 
»أحدثكم نيابة عن شركة اخلطوط اجلوية الكويتية والسادة أعضاء مجلس االدارة احملترمني اذ  
يشرفنا ويسعدنا اليوم مشاركة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية الناقل الوطني لدولة الكويت للمرة 
الثانية في معرض الكويت الثاني للطيران 2020 ,  حيث أن هذا املعرض ميثل حدثاً هاماً , خاصة 
وأنه حتت رعاية حضرة صاحب السمو أميرنا املفدى الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه 
الله ورعاه, كما أنه يقام على أرضنا احلبيبة الكويت , عالوة على ذلك فإن معرض الكويت للطيران 
2020 يعتبر فرصة هامة للشركات العاملة في قطاع النقل اجلوي واملستثمرين لإلطالع على 
أحدث ما يقدمه هذا القطاع من خدمات ومنتجات جديدة تساعد على توطيد العالقات فيما بينها سواء 
للشركات املشاركة من داخل أو خارج دولة الكويت , األمر الذي يساهم بشكل كبير في تنشيط قطاع 
النقل اجلوي ودفع عجلة االقتصاد في البالد وتنميته مبا يعود باملصلحة والفائدة جلميع قطاعات 

الدولة احلكومية منها أو اخلاصة«.
وأضاف العوضي: »اخلطوط اجلوية الكويتية كانت والتزال أحد أهم شركات الطيران املؤثرة في 
املنطقة منذ العام 1954 والتي لعبت دوراً هاماً وحيوياً حتى يومنا هذا حيث احتفلت الشركة مبرور 
65 عاماً من الريادة خالل العام املاضي 2019 الذي شهد تطّوراً غير مسبوق في أدائها واجنازاتها 
خاصة مع افتتاح مبنى الركاب رقم T4( 4( في 2018 املخصص لرحالت اخلطوط اجلوية الكويتية 
, ومنو عدد رحالتها لتحلق طائراتها فوق العديد من دول العالم, كذلك تعمل شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية على حتديث و تطوير اسطولها مبا يتناسب مع راحة ركابها واملتطلبات العاملية واحمللية 
في مجال النقل اجلوي , حيث بدأت اخلطوط اجلوية الكويتية استالم طائراتها اجلديدة في أغسطس 

2019 توالياً حتى العام 2026.«
وأردف العوضي قائالً: » شهد العام املاضي 2019 اجن��ازات عدة حققتها اخلطوط اجلوية 
الكويتية على املستوى العاملي خاصة في انضباط مواعيد وصول الرحالت حيث حققت الشركة 
في ديسمبر 2019 املركز اخلامس بني شركات الطيران في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط , كما 
حصدت اخلطوط اجلوية الكويتية عدداً من اجلوائز , وحققت العديد من املراكز والتصنيفات التي 

وضعتها في مقدمة شركات الطيران في العالم«.
وتابع العوضي: »تسعى اخلطوط اجلوية الكويتية جاهدًة وبشكل متواصل لتوفير كافة سبل 
الراحة لعمالئها الكرام , كذلك كعادتها السنوية ستطلق الشركة عدداً من الوجهات استعداداً ملوسم 

الصيف, ويأتي ذلك تلبية لتطلعات عمالء الشركة األعزاء بتقدمي خيارات متنوعة وجديدة.«
واختتم العوضي كلمته قائالً: »أتقدم لكم بجزيل الشكر وواف��ر اإلمتنان على حسن اإلستماع 

سائلني الله التوفيق والسداد في معرض الكويت الثاني للطيران«.  
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استعراضات جوية

A380 طيران اإلمارات تستقبل زوار طائرتها 
تستقبل طيران اإلمارات زوار طائرتها 
اإليرباص A380 املشاركة في معرض 
الكويت للطيران 2020. وس��وف تتيح 
أم��ام��ه��م ال��ف��رص��ة للقيام بجولة داخ��ل 
الطائرة العمالقة, واالطالع على منتجاتها 
الفريدة في جميع الدرجات, مبا في ذلك 

الصالون اجلوي بحلته اجلديدة.
ويرتسم على جانبي الهيكل اخلارجي 
للطائرة شعار معرض إكسبو 2020 
دبي باللون األزرق, رمز »التنقل«, أحد 
مواضيع املعرض الذي سيقام ألول مرة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وجنوب آسيا من 20 أكتوبر 2020 وحتى 

10 أبريل )نيسان( 2021.
وتوفر طائرة اإلم��ارات املشاركة في 
معرض الكويت للطيران 519 مقعداً 
بتوزيع ال��درج��ات ال��ث��الث: 14 جناحاً 
خاصاً في الدرجة األول��ى, و76 مقعداً 
يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال 
األعمال, و429 مقعداً مريحاً مع مساحات 
رحبة بني الصفوف في الدرجة السياحية. 
وس���وف ت��أخ��ذ اجل��ول��ة زوار إي��رب��اص 

اإلم���ارات A380 عبر طابقي الطائرة, 
ومتنحهم فرصة االط��الع على منتجاتها 
وجتهيزاتها ال��ت��ي ت��وف��ر جت��رب��ة سفر 
متميزة, مبا في ذلك حمام الشاور سبا في 
الدرجة األولى والصالون اجلوي لركاب 

الدرجتني األولى ورجال األعمال.
وطيران اإلمارات أكبر مشغل لطائرات 
A380, حيث يضم أسطولها اآلن 115 
طائرة من ه��ذا الطراز تخدم 53 وجهة 
حول العالم. وسافر على هذه الطائرة 
منذ دخولها اخلدمة ضمن أسطول الناقلة 

في عام 2008 أكثر من 143 مليون راكب, 
وقطعت هذه الطائرات ما يزيد على 2.2 
مليار كيلومتر في أكثر من 163 ألف رحلة 

ذهاباً وإياباً.
يذكر أن طيران اإلم��ارات ب��دأت خدمة 
الكويت منذ 30 ع��ام��اً, وتشغل اآلن 6 
رحالت يومياً بني الكويت ودبي, ما يوفر 
للمسافرين من رج��ال األعمال والسياح 
إم��ك��ان��ي��ة االخ��ت��ي��ار وم��واص��ل��ة السفر 
بسهولة ويسر من وإل��ى أكثر من 150 

وجهة عاملية.

آكدت مواصلة دعم سوق تأجير الطائرات

2020 كراع باتيني »أالفكو« تنضم إلى معرض الكويت للطيران 

ان��ض��م��ت ش��رك��ة االف���ك���و لتمويل 
ش���راء وت��أج��ي��ر ال��ط��ائ��رات )االف��ك��و( , 
كشركة متخصصة لتأجير الطائرات 
عاملياً ومقرها في دول��ة الكويت, إلى 
معرض الكويت للطيران 2020 كراٍع 
بالتيني. وقد شهد هذا احلدث حضوًرا 
قوًيا ملجتمع األعمال الدولي في قطاع 
الطيران , في عامه الثاني ال��ذي يقام 
في دولة الكويت , وبرعاية سامية من 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح , أمير الكويت حفظه 

الله ورعاه. 
وش��ه��د م��ع��رض ال��ط��ي��ران الكويتي 
2020 وال��ذي يقام في الفترة من  يوم 
األرب��ع��اء 15 إل��ى 18 يناير 2020, 
م��ش��ارك��ة واس��ع��ة للعديد م��ن خبراء 
الصناعة واملستثمرين ومنظمي السوق 
واملسؤولني احلكوميني لتبادل خبراتهم 
في قطاع الطيران, باإلضافة إلى كبار 
ممثلي شركة االفكو, في ه��ذا املعرض 

احلصري. 
وبهذه املناسبة, قال عادل البنوان, 
الرئيس التنفيذي لشركة االفكو , » رغم 
التذبذبات التي شهده االقتصاد العاملي 
خ��الل العام 2019 , متكنت الصناعة 

من حتقيق منواً إيجابياً. فاستناًدا إلى 
األبحاث التي أصدرتها IATA  )احتاد 
النقل اجل��وي الدولي( , من املتوقع أن 
تصل إي��رادات الصناعة اإلجمالية إلى 
872 مليار دوالر )+ 4.0 ٪ على 838 

مليار دوالر في عام 2019(.
وأض����اف: »ب��ال��رغ��م م��ن التغلبات 
االقتصادية العاملية اجليوسيساسية 
وزيادة مصاريف التشغيل املتعلقة بهذه 
الصناعة, إال أن شركة أالفكو متكنت من 

توزيع أرباح نقدية بقيمة 8 فلس للسهم 
, مبا يبلغ مجموعها 7.62 مليون دينار 
كويتي  وذلك للسنة املالية املنتهية في 
30 سبتمبر 2019 , كما حققت الشركة 
صافي رب��ح ق��دره 17.7 مليون دينار 

كويتي بنهاية العام ».
وأشار البنوان الى ان احلصة العاملية 
من طائرات الركاب العاملة في الشرق 
األوس���ط ق��د زادت بأكثر م��ن الضعف 
في العقد املاضي. ومن املتوقع أن يزيد 

الطلب على صيانة الطائرات واإلصالح 
في الشرق األوس��ط بأكثر من الضعف 
م��ن 4.1 مليار دوالر أمريكي ف��ي عام 
2016 إلى 9.35 مليار دوالر أمريكي 
بحلول ع��ام 2025 ».م��ن جهة اخ��رى, 
علق البنوان على احلدث قائالً »إن رعاية 
االفكو املستمرة وشراكتنا اإلستراتيجية 
مع معرض الكويت للطيران لعام 2020 
دليل على التزامها بدعم وتطوير سوق 
تأجير ال��ط��ائ��رات ف��ي ال��س��وق احمللي 

واألقليمي والعاملي.
وأضاف: »كواحدة من شركات تأجير 
ال��ط��ائ��رات ال��رائ��دة, فإننا نؤمن بقوة 
بضرورة الشراكة واملشاركة في مثل 
هذه الفعاليات واملعارض , مبا يتماشى 
م��ع هدفنا االس��ت��رات��ي��ج��ي املتمثل في 
تطوير النظام البيئي الشامل لتأجير 

الطائرات ومتويل شراء الطائرات«.
واختتم : »نعتقد أن معرض الكويت 
للطيران 2020 هو منصة ستمنح االفكو 
املشاركني الفرصة من أجل أن تشارك 
خبرتها مع قائمة الضيوف واملشاركني 
, والشركاء والعمالء احملتملني الذين 
يسعون للحصول على فرصة لتأجير 

الطائرات«.

ال����ب����ن����وان: من����و احل����ص����ة ال���ع���امل���ي���ة م����ن ط�����ائ�����رات ال�����رك�����اب ب����ال����ش����رق األوس��������ط أك����ث����ر م����ن ال��ض��ع��ف 

لقطة جماعية

 4000 ب���  ي��ف��وز  يعقوب  محمد  »ب��رق��ان«: 
دينار في سحب »املزايا للمقيمني«

أعلن بنك برقان عن ف��وز محمد اك��رم محمد 
يعقوب بجائزة حساب املزايا للمقيمني بقيمة 
4000 د.ك. وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز.
ويقدم حساب املزايا من بنك برقان مميزات 
مت تصميمها خصيصاً للمقيمني لتلبية جميع 
إحتياجاتهم املصرفية حيث ميكن ألصحاب 
احلساب احلصول على بطاقة ائتمان مجاناً في 
السنة األول��ى باإلضافة إلى إمكانية احلصول 
على ق��رض, إل��ى جانب فرصة الفوز بجائزة 

نقدية تبلغ 4000 د.ك. ف��ي السحب الربع 
سنوي, كما باستطاعة العمالء االستفادة من 
ال��ع��روض واخل��ص��وم��ات املميزة. وت��أت��ي هذه 
اخلدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل 

اخلدمات املصرفية لعمالئه الكرام. 
وسيواصل بنك برقان بتقدمي خدمات متميزة 
وس��ح��وب��ات خ��اص��ة ب��ه��دف جت���اوز تطلعات 
العمالء مع توفير فرص للفوز بجوائز نقدية 

قيمة خالل هذا العام.

»Ooredoo« شريك
 »Scene« مروج اإلستراتيجي

أعلنت Ooredoo الكويت, عن دعمها ملشروع مروج 
اجلديد )Scene Market( الذي مت إنشاؤه بهدف دعم 
املشاريع الشبابية احمللية والشركات العاملية املميزة وذلك 
بإعطائهم فرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم املتنوعة في 
السوق, والذي سيقام في مجمع مروج املرحلة األولى على 
مدار عطلة نهاية األسبوع. حيث سيضم السوق املنتجات 
الغذائية واحلرف اليدوية, باإلضافة إلى القسم املخصص 
لألطعمة الذي يسلط الضوء على تنوع األطعمة احمللية. 
كما سيتم تقدمي عروض حيه ترفيهيه وموسيقيه مميزة, 
إل��ى جانب قسم خ��اص ألنشطة األط��ف��ال. حيث سيقام 
السوق اليوم اخلميس 16 يناير من الساعة 4 مساء الى 
الساعة 11 مساء وسيستمر إلى يومي اجلمعة والسبت 

من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء.
ف��ي تصريح ل��ه ح��ول ه��ذه ال��رع��اي��ة, ق��ال م��دي��ر أول 
إدارة االتصال املؤسسي ل� Ooredoo الكويت مجبل 
األي���وب »نحن س��ع��داء بدعمنا لهذا امل��ش��روع الشبابي 
املميز الذي يبرز إبداعات املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
احلجم في مختلف امل��ج��االت. دعمنا للشباب ممتد عبر 
سياستنا للمسؤولية االجتماعية املبنية على قيم التواصل 
واالهتمام والتحدي, ونحن نسعى للمساهمة في دعم 
الشباب من خالل استيراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية 
املمتدة طوال العام. نتطلع إلى لقاء الشباب أصحاب تلك 
املشاريع الصغيرة وكذلك عمالئنا الكرام من خالل سوق 

».Sceneمجبل األيوب


