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 (سعود سالم)  تسيير رحالت اضافية خالل موسم العطلة 

 عبدالرزاق الربيع 

 دبي الوجهة المفضلة 
  فالبحرين وبيروت ثم القاهرة 

 هجرة العيد 

 دارين العلي 
  اليوم بات متأخرا جدا التحســــر على األيام 
اخلوالــــي التي كانت فرحة العيــــد فيها عبارة 
عــــن جمعة األهل وملة األقربــــاء ومباركة صلة 

الرحم.
  واليــــوم ايضا لم تنجح الطــــرود البريدية 
املشــــبوهة التي عانت منها بعض املطارات في 
العالــــم في تغيير اخلطــــط املوضوعة للتمتع 

باجازة العيد.
  انها «تظاهرة على ارض املطار» وهذه املرة 
ليســــت لعمال النظافة احملتجني على عدم دفع 
رواتبهــــم او ملوظفي شــــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية املتخوفني من التخصيص وامنا هي 
بكل بساطة زحمة مسافرين من املغادرين ألداء 
مناســــك احلج او ممن خططــــوا لقضاء اجازة 
العيد الطويلة في اخلارج وبدأوا التنفيذ امس 

مع انتهاء آخر يوم دوام رسمي.
  اذ غص مطار الكويت الدولي امس باملسافرين 
من املواطنني واملقيمني الذين ارادوا اســــتغالل 
العطلة الطويلة لعيد األضحى والتي اعتبرها 
املواطنــــون فرصة لقضاء ١٠ ايام خارج الديرة 
وايجاد وسائل جديدة للترفيه بينما رآها املقيمون 
فرصة مناسبة جدا لزيارة اهاليهم ومشاركتهم 

فرحة العيد.

  دبي األولى.. و١٦٩٨٥ مسافرًا أمس 

  الوجهــــات متعددة فمن دبــــي الى البحرين 
فبيروت فالقاهرة فاسطنبول وبعض العواصم 
األوروبية تبعد املسافات او تقصر هي بالنهاية 
اماكن اختارها املسافرون هذا العام لتكون املكان 
األمثل لقضاء االجازة بغض النظر عن االعتبارات 
التي دخلت في عملية االختيار ومنها التفاوت 
في السعر او الوضع األمني او حالوة الطقس 

وغيرها 
  ووفــــق احصائيات ادارة الطيران املدني في 
مطار الكويت الدولي فقد كانت حصة األسد في 
الرحــــالت ليوم امس الى دبي بـ ١٨ رحلة تلتها 
البحرين بـ ٩ رحالت ثــــم بيروت بـ ٧ رحالت 
فالقاهرة بـ ٦ رحالت حيث اكد مراقب التسهيالت 
فــــي مبنى الركاب عبدالرازق الربيع في حديث 
خاص لـ«األنباء» ان عدد املسافرين امس قد بلغ 
في املجمل ١٦٩٨٥ مسافرا على منت ١١٥ رحلة على 

مختلف شركات الطيران 

  ٤٤ رحلة إضافية

  واوضح ان يوم امس شهد ٣ رحالت اضافية 
من مطار الكويت الدولي على متنها ٥٧٠ مسافرا 
عدا ٩٤ رحلة اساسية حتمل على متنها ١٢٥١٤ 
راكبــــا، الفتا الى ان اكثر الدول التي ســــيغادر 
اليها املسافرون خالل عطلة عيد األضحى هي 
دبي فالبحرين فبيروت فالقاهرة، مشــــيرا الى 
ان الطيــــران املدني اضاف خالل الفترة املمتدة 
من األربعاء املاضي وحتى يوم الســــبت املقبل 

تسيطر على ابنائها الثالثة في انتظار زوجها 
الذي ذهب المتام عملية وزن احلقائب.. قالت «ال 
ادري ان كنت سأمتكن من ضبطهم في لبنان» 
وهي الوجهة التي تسافر اليها لقضاء اجازة العيد 
مما استدعى ابتسامة عريضة من األبناء ملؤها 
التخطيط إلجازة رمبا لن تخلو من املغامرات 

اجلميلة.
  بيد انها اوضحت ان السفر الى لبنان سببه 
وجود اصدقاء عدة هناك حيث ستتم استضافتهم 
ولن يكونوا مبنأى عن اجواء العيد سواء كانت 
دينيا او بالنسبة للزيارات والتواصل بوجود 
األصدقاء، مشيرة الى ان اإلجازة الطويلة هي 
فرصة ليرتــــاح األهل من العمــــل واألوالد من 
الدراسة وليخرجوا طاقاتهم في اللعب واحلركة 
خصوصا في ظل الطقس املعتدل الذي يشهده 

لبنان حاليا.

  عيد وخطوبة

  اما اسامة الشيخ املســــافر وحيدا فلم تكن 
الفرحة تسعه وهو يخبرنا انه مسافر عند األهل 
في مصر والمتام خطوبته على 
ابنة عمه التي يحبها كثيرا، 
الفتا الى ان القدر ساعده في 
ان تكون االجازة في هذه املدة 
حتى يتمكن من السفر وامتام 
ما عليه دون اللجوء الى اخذ 
اجازة من عمله غير مدفوعة 

األجر.
  الفرح الــــذي ظهر بعيني 
اســــامة ظهر ايضــــا بعيني 
مواطنته ام اسالم التي تسافر 
مــــع زوجها واوالدها الى «ام 
الدنيا» لتعيد مع اهلها واقاربها 
وبكثير من احلماس قالت «لم 
امتكن من السفر خالل الصيف املنصرم ألسباب 
مادية ولكن اليوم احلمد اهللا عوض اهللا وانعم 
علينا بهذه الفرصة التي ســــنتمكن من خاللها 
من ان نعيش اجواء وفرحة العيد التي تشتهر 

القاهرة بها».

  مشكلة حقائب

  مبارك املطيري كان يتنقل بنظره بني حقيبة 
واخرى من حقائبه واوالده متسائال ملا كل هذه 
احلاجيات ومدة الســــفر لن تتجاوز الـ ١٠ ايام 
وحني سألناه عما يشغل باله قال «مادري شنو 
حاطني باجلنط ماخدين كل شي عشان ١٠ ايام 
«ولم تتمكن ضحكات زوجته من اعطائه جوابا 
شافيا حتى قالت «انهم البنات وما ادراك خصوصا 

انهن ذاهبات الى تركيا».
  رمبا لم يخطر ببــــال املطيري انه في درب 
العودة ســــيكون محمال بحقائب اضافية اكثر 
انتفاخا فـ «البنات» مسافرات الى تركيا ومن منا 
ال يريد اقتناء البضائع التركية سواء املالبس 

٤٤ رحلة اضافيــــة ما بني مغادرة وعودة لتقل 
٣٤٥٩ راكبــــا ذهابا الى كل من النجف وبيروت 
والقاهرة ومشهد وعمان و٤٦٥٠ راكبا ايابا من 

العواصم نفسها اضافة الى كراتشي.

  اجتماع تنسيقي

  وعن تنظيم حركة املسافرين او حدوث أي 
مشــــاكل تأخير في الرحالت نفى الربيع ذلك، 
مؤكدا ان جميع اجلهات العاملة في املطار مثل 
الطيران املدني والداخلية واجلمارك وشركات 
الطيران عادة ما تنظم اجتماعا تنسيقيا يسبق 
موسم الذروة لتسهيل اجراءات مغادرة الركاب 
كل مــــن جهته حيث تكثف هذه اجلهات تواجد 
موظفيها في فترات الذروة، مشيرا الى ان تضافر 
اجلهود يساهم بشــــكل كبير في جناح مواسم 

االزدحام ايا كانت.
  واكد ان حادثة الطائــــرة التابعة للخطوط 
اجلوية الكويتية لم تؤثر على حركة الســــفر 
واملسافرين اذ ان جميع الرحالت متت مبواعيدها 
وباعدادها، الفتا الــــى ان يوم اخلميس من كل 

اسبوع يشــــهد ازدحاما في 
حركة املغادرة فكيف بالتالي 

في موسم العطلة واألعياد.

  انتهى الدوام.. فلنبدأ الطيران

  منذ ساعات الصباح األولى 
بدأ التهافت على الرحالت الى 
مختلف الوجهات وبدأ املطار 
يستقبل رواده بشكل متفاوت 
خالل ساعات الصباح ولكن 
فترة ما بعد الظهر ســــجلت 
ارتفاعــــا ملحوظا في حركة 
املســــافرين حيــــث امتألت 
ساحات املغادرين عن آخرها 

بعد انتهاء الدوام الرسمي وبدء العطلة معطية 
االذن بالطيران دون قيود العمل والدوام.

  نقاهة ما بعد األمومة

  ام محمد التي حتمل بني يديها «محمد» الذي 
رمبا لم يبلغ العام بعد ابرزت حماسها للسفر 
خصوصا انها لم تسافر منذ ان وضعت مولودها 
وآن األوان لتجد الوقت وزوجها لالستراحة هو 
من عناء العمل وهي تعتبرها فترة نقاهة بعدما 
مرت به خالل جتربة امومتها األولى ولذلك لم 
تنس اصطحاب املربية التي باتت اساســــا في 

رحالت مشابهة.
  اما الوجهة التي اختارتها فهي شرم الشيخ 
حيث الطقس املعتدل واألمن واألسعار املناسبة، 
مشيرة الى انها رمبا ستبتعد قليال عن اجواء 
العيد مع األسرة ولكنها لن جتد فرصة افضل من 
هذه االجازة الطويلة ملمارسة هوايتها املفضلة 

وهي السفر.
  وبعد محاوالت عدة اســــتطاعت ام خالد ان 

او األحذية او الهدايا وغيرها.
  ويبرر رحلته الــــى تركيا باألجواء اجلميلة 
وعدم ابتعادها عن اجواء العيد كمناسبة دينية 
باالضافة الى ان «املسلســــالت التركية كان لها 
بالــــغ األثر في حتديد الوجهة ســــواء من قبل 

زوجته او بناته».

  دبي تشبهنا

  هي املرة األولى لـ «ليال» التي تقضي فيها عيد 
األضحى خارج الديرة وال تدري كيف ستجري 
األمور فهي واسرتها التحقوا ببرنامج سياحي 
الحدى شركات السفر والسياحة الى دبي مشيرة 
الى انها املرة األولى التي تزور دبي على الرغم 
من انهــــا زارت بيروت والقاهــــرة ولندن فيما 
قبل خالل االجازات الصيفية لذلك وقع اخليار 
على دبي هذه االجازة نسبة الى انها متوسطة 
والسفر الى العواصم سابقة الذكر يحتاج الى 

اجازات اطول.
  وتفترض ليال بــــان اجواء العيد لن تتغير 
فهناك حســــب علمها عادات وتقاليد مشتركة 
عدة بني الشعبني الكويتي واالماراتي خصوصا 
انها تسافر مع األسرة الى بلد يتشابه مبناخه 
كثيرا مع املناخ في البالد وبالتالي فلن يتغير 
عليها اي شــــيء سوى انها ســــتنزل في فندق 

وليس في املنزل.

  سنة أولى.. سفر

  ومن دبي نعود الــــى بيروت وهذه املرة مع 
شــــاب لبناني يدعى بالل الســــيد ويعيش في 
الكويت منذ سنة تقريبا ولم يجد الفرصة بعد 
لزيارة اهله بسبب ظروف االقامة والعمل قائال 
«اآلن جاء الوقت وانــــا احضر بنزولي مفاجأة 
ألمي اذ انها ال تدري بزيارتي» متمنيا ان تكون 
عيدية جميلــــة لها لوالده حني يعود من رحلة 

تأدية مناسك احلج.
  ويتوقــــع بــــالل ان يكون للعيد هــــذا العام 
طعم آخر اذ انه وللمرة األولى يبتعد عن اهله 
وستكون مناسبة ســــعــيدة عودته اليهم ولو 
ملجرد الزيارة في هذه املناسبة الدينيــة املبـــاركة 

والسعيدة. 

 حضور كثيف على ارض املطار 

 «شنو تعب.. فلوس واجد»
ــي املطار كانوا باألمس كخلية نحل  ــال نقل احلقائب الذين يعملون ف   عم
ــم يكن مدعاة للتذمر من  ــن هنا ويجيئون من هناك ولكن ذلك ل ــون م يذهب
قبلهم اذ ان جيوبهم كانت منتفخة من حجم «البقشيش» الذي حصلوا عليه، 
مما دفع احدهم للقول حني سألناه عن حجم التعب بهذا العدد من املسافرين 
«شنو تعب ماما انا يشيل واجد ياخذ فلوس واجد يارب كل يوم في عيد».

  ازدحام 
  ادى االزدحام الى وقوف طوابير امام مكاتب وزن احلقائب في مختلف 
شركات الطيران مما دفع الى التململ من قبل املسافرين والتخوف من 

التأخير احملتمل على الرحالت.

  حادثة «الكويتية»
  بالرغم من ان حادثة الطائرة الكويتية التي هبطت اضطراريا في املطار امس 
األول قد ألقت بظاللها على املسافرين اال انهم لم يتأثروا كثيرا بها واقتصرت 

املسألة على التداول بأمرها والتوكل على اهللا خالل السفر.

 أبيض ناصع
ــالل تواجدك في املطار    خ
املتوجهني  تستطيع ان متيز 
ــك  لتأدية مناس الرياض  الى 
ــاطة ويسر اذ  احلج بكل بس
ارتداء  ــى  اكثرهم عل حرص 
االبيض الناصع تأهبا ملواجهة 
الرحمن بقلوب صافية ومظاهر 

نقية. 

 مغادرة وعودة الرحالت اإلضافية 
  من تاريخ ٢٠١٠/١١/١٠ حتى ٢٠١٠/١١/٢٣ 

 عدد الرحالت اإلضافية: ٤٤ رحلة ما بني مغادرة وعودة 
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 النجف/ بغداد  ١٤٨٠  ١٠  شركة الناصر 

 بيروت  ١٦٨  ٢  الشرق األوسط 

 القاهرة  ٥٨٧  ٢  مصر للطيران 

 مشهد  ٢٩٦  ٢  آسمان 

 مشهد  ٤٦٤  ٢  مهان 

 عمان  ١٦٥  ١  اجلزيرة 

 القاهرة  ٢٩١  ١  الكويتية 

 ٣٤٩٥ راكبا  ٢٠ رحلة  املجموع الكلي 

 الوصول من تاريخ ١٦ إلى ٢٠١٠/١١/٢٣ 

 النجف/ بغداد  ١٤٨٠  ١٠  الناصر 

 بيروت  ٢٨٠  ٢  الشرق األوسط 

 القاهرة  ٧٩٦  ٣  مصر للطيران 

 مشهد  ٢٩٦  ٢  آسمان 

 مشهد  ٩٢٨  ٤  مهان 

 عمان  ٢٦٥  ١  اجلزيرة 

 القاهرة  ٢٧٣  ١  الكويتية 

 كراتشي  ١٦٨  ١  الباكستانية 

 ٤٦٥٠ راكبا  ٢٤ رحلة  املجموع الكلي 

 الرحالت اإلضافيات المغادرة من مبنى مطار الكويت الدولي ومطار الشيخ سعد للطيران العام خالل 
عطلة عيد األضحى المبارك 

 عدد الركاب  عدد الرحالت األساسية  عدد الركاب  عدد الرحالت اإلضافية  المبنى 
 ١٠١٢٩  ٨٣  ٥٧٠  ٣  مطار الكويت الدولي 

 ١٨١٥  ١١  ـ  ـ  مبنى الشيخ سعد للطيران العام 
 ١١٩٤٤  ٩٤  ٥٧٠  ٣  املجموع 

 املجموع الكلي لعدد الرحالت (٩٧) رحلة.
  املجموع الكلي  لعدد الركاب (١٢٥١٤) تقريبا. 

 أكثر الدول التي يغادر
   إليها المسافرون خالل عطلة 

  عيد األضحى المبارك 
 عدد الرحالت  الدول 

 ١٨  دبي 

 ٩  البحرين 

 ٧  بيروت 

 ٦  القاهرة 

 الربيع: ٤٤ رحلة إضافية خالل موسم العطلة واالجتماع التنسيقي الذي سبقه سهل عملية المغادرة على المسافرين

 زحام امام مكاتب وزن احلقائب 


