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)محمد ماهر( العقيد بندر الظفيري والنقيب سليمان احلميدان وهادي العازمي وداود املنصور خالل املؤمتر   

رحالت »الكويتية« تبدأ في نقلهم 4 نوفمبر والحضور للمطار قبل 3 ساعات

الظفيري: دخول الحجاج الكويتيين للسعودية بجوازات السفر 
 عادل الشنان

عقدت مؤسس���ة اخلطوط 
الكويتي���ة مؤمترا  اجلوي���ة 
صحافيا صباح امس بحضور 
ممثلي وزارة الداخلية العقيد 
بندر الظفيري والنقيب سليمان 
احلميدان ورئيس جلنة احلج 
والعمرة التابعة للطيران املدني 
هادي العازمي ومدير جمارك 
املط���ار داود املنصور  صالة 

وم���ن الطيران املدن���ي انور 
اخلرس وعدد م���ن اصحاب 
حمالت احلج والعمرة بهدف 
ابداء املالحظات املهمة لتسهيل 
دخول وخروج حجاج بيت اهلل 
إلى االجابة  احلرام باإلضافة 
عن مختلف االستفسارات بهذا 

الشأن.
وأكد العقيد بندر الظفيري ان 
خطط عملية تنسيق وتسهيل 

أمور املغادرين والقادمني في 
موسم احلج ش���ملت إضافة 
3 كاونترات ليصبح اجمالي 
العدد 17 كاونترا ضمن ترتيبات 
كثي���رة بالتعاون مع اجلهات 
الكويت  املختلفة داخل مطار 

الدولي.
وكش���ف الظفي���ري ع���ن 
مخاطبات كويتية � سعودية 
تبني من خاللها رفض السلطات 

الس���عودية لدخول احلجاج 
الكويتي���ني من خالل البطاقة 
الذكية التي مت اعتمادها مؤخرا 
البلدين الشقيقني، حيث  بني 
ش���دد على تأكيد الس���لطات 
الس���عودية بحتمي���ة دخول 
احلجاج من خ���الل جوازات 
سفرهم وهي الوثيقة الوحيدة 
املخولة مبرورهم الداء فريضة 
إلى اشتراط  احلج، باإلضافة 
السلطات السعودية لوجود 
صالحية جلوازات الس���فر ال 
تقل عن شهرين حتى يتمكن 
احلاج من دخول منافذ اململكة 
العربية السعودية، متمنيا من 
اصحاب احلمالت عدم ادخال 
احلجاج دفعة واحدة وجعلهم 
ينتظرون ف���ي صاالت املطار 
بل الدخول الرسمي يكون لكل 

شخص على حدة.
من جانبه قال رئيس جلنة 
احلج والعمرة هادي العازمي 
ان رح���الت اخلطوط اجلوية 
الكويتية ستبدأ في نقل حجاج 
بني اهلل احلرام في 4 نوفمبر 
اجلاري وس���تنطلق بتس���ع 
رحالت، مؤكدا ان املؤسس���ة 
ق���د زادت ع���دد موظفيه���ا 
وس���تكون على اتصال دائم 
مع اصحاب احلمالت لتقدمي 
أفضل اخلدمات وتسهيل االمور 

على احلجاج.
بدوره طالب مدير جمارك 
املط���ار داود املنصور  صالة 
اصحاب احلمالت بعدم تأخير 
احلجاج بسبب تأخير »جالون« 
ماء زمزم أو حقيبة مما يسبب 
ازدحاما وضغطا على احلجاج 
ب���ل ان االجراء  واملوظف���ني 
الصحي���ح هو ذهاب احلجاج 
وبقاء مندوب احلملة لتسلم 

احلقائب املتأخرة.
م���ن جهته متن���ى النقيب 
س���ليمان احلمي���دان من أمن 
املطار أن يحضر احلجاج قبل 
موعد س���فرهم ب� 3 س���اعات 
على األقل والدخول واحدا تلو 
اآلخ���ر، حيث ان جميع منافذ 
التفتيش س���تكون مفتوحة 
طوال 24 ساعة خالل موسم 
احلج، مذكرا بأن القانون الدولي 
مينع وجود ادوات حادة مثل 
املق���ص او املقراض على منت 

الطائرات فيرجى عدم وضع 
احلمالت مثل هذه االدوات في 
الشنط التي تقدمها يوم السفر 

للحجاج.
من جانبه قال ممثل الطيران 
املدني احمد العيدان ان الطريقة 
الس���ليمة لتفادي الوقوع في 
االزدحام عل���ى الكاونتر وما 
شابه ذلك هو حضور احلجاج 
قبل موعد الرحلة ب� 3 ساعات 
ودخولهم منطقة اجلوازات قبل 
ساعة من الرحلة باإلضافة إلى 
تواجدهم عند  بوابات الطيران 
قبل نصف ساعة على االقل، 
كم���ا ان الوزن املس���موح به 
ل���كل قطعة كح���د أقصى هو 
32 كيلوغراما، أما بالنسبة ملا 
يأخذه معه املسافر الى داخل 
الطائرة فيجب اال يزيد عن 7 

كيلوغرامات.
من جهته قام ممثل مؤسسة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
أنور اخلرس بتزويد اصحاب 
احلمالت بأرقام هواتف الطاقم 
الذي س���يعمل على مدى 24 
ساعة خالل فترة احلج للرد 
عل���ى استفس���ارات احلجاج 
داخل الكويت واململكة العربية 
الى اهمية  السعودية، واشار 
تعبئة ك���روت اجلوازات قبل 
الوصول ملطار جدة أو املدينة 
الس���لطات  بناء عل���ى طلب 
السعودية وتفاديا من الوقوع 
ف���ي ازدح���ام يع���وق مرور 
احلجيج كافة، مشيرا إلى أن 
خدمة مراحب ستكون متوافرة 
في مط���اري ج���دة واملدينة 
ملس���اعدة احلجاج املسافرين 
على اخلطوط اجلوية الكويتية 
وإلى أن السلطات السعودية 
ش���ددت عل���ى أن يتم دخول 
احلجاج واحدا تلو اآلخر وليس 
بش���كل جماعي لذلك يرجى 
االلتزام بالتعليمات الننا قد 
اخذنا تعهدا ش���فهيا بأن يتم 
الوزن جماعيا بالنسبة  عمل 
لرح���الت »الكويتية« كنوع 
من االس���تثناء اخلاص رغم 
ان السلطات السعودية متنع 
ذلك لذا يرجى وضع »ليبل« 
جيد الصنع يحمل اسم احلاج 
كما هو في جواز  السفر حتى 

نتمكن من تسهيل االمور.


