
االثنين  22  نوفمبر  2010   15محليات
خالل استقبال المهنئين بعيد األضحى المبارك

الحماد: ننتظر قرار »الخدمة المدنية« 
لتعيين وكالء »العدل« و»األوقاف« في األماكن الشاغرة

الزامل: 18.385 مسافرًا 
عادوا للكويت خالل 3 أيام

بورسلي: »الكويتية« أتمت جميع 
رحالتها لحج هذا العام بنجاح

عبر عن تأييده لخصخصة »الكويتية«

العازمي يدعو أصحاب الحمالت لتسلم أمتعة الحجاج
دعا رئيس جلنة احلج والعمرة في اخلطوط 
اجلوية الكويتية هادي العازمي أصحاب حمالت 
احلج الكويتية الى مراجعة مبنى الشحن التابع 
ملطار الكويتي الدولي لتسلم أمتعة احلجيج 

امللتحقني بحمالتهم. وأكد العازمي في تصريح 
ل� »كونا« وجود تك����دس في أمتعة احلجيج 
نتيجة عدم تسلم بعض احلمالت لألمتعة مع 
بدء توافد احلجيج منذ أمس األول. وذكر ان 

بقاء تلك األمتعة وتكدسها يعيق العمل ويحد 
من الطاقة االستيعابية ملخازن مبنى الشحن، 
مما يزيد من احتمال تأخير تسليمها ألصحابها 

في وقت الحق.

يتسم باملنافسة الشديدة، داعيا 
الى التزام هذه الشركة اإلقليمية 
باملرونة والق���درة على توفيق 
أوضاعه���ا للتعاط���ي مع أجواء 
التنافس���ية العالية في صناعة 
الى  الطيران باخلليج، وأش���ار 
ان اخلطوط الكويتية في حاجة 
الى جرع���ة من التقنية اجلديدة 
واألس���طول احلديث، معربا عن 
أمله في ان ذلك كله ستوفره عملية 

خصخصة الشركة.

الى ان ذلك قد انعكس في حركة 
املسافرين والبضائع والتي وصلت 
الى أرقام قياسية في 2009 بالرغم 

من األزمة االقتصادية العاملية.
وأع���رب الفرح ع���ن تأييده 
خلصخصة »الكويتية«، مشيرا 
الى ان ذلك سيرفع من كفاءة أداء 
الناقل الوطن���ي للدولة وتزويد 
الشركة بالرقابة اإلدارية احلديثة 
الالزمة لتصبح العبا  والطواقم 
رئيس���ا في قطاع الطيران الذي 

تعمل فيه الدول���ة على تطوير 
البنى  النقل وحتديث  ش���بكات 

التحتية.
الى استفادة  الفرح  وأش���ار 
صناعة الطيران من تبني سياسة 
األج���واء املفتوحة والتي دعمت 
القط���اع في ظل حال���ة التباطؤ 
االقتص���ادي العامل���ي من خالل 
تعزيز حركة النقل اجلوي العام 
املاضي من وإلى الكويت، ما يعود 
بالنفع على اقتصاد الدولة، مشيرا 

ق���ال رئي���س اإلدارة العامة 
للطي���ران املدني ف���واز الفرح، 
الكبرى  التوس���عة  ان عملي���ة 
ملطار الكويت من ش���أنها توفير 
فرص استثمارية هائلة للقطاع 

اخلاص.
وأضاف الفرح في حوار خاص 
مع »اكسفورد بزنس جروب« انه 
الكويت  بالرغم من وضع مطار 
الدولي إجراءات مؤقتة للتخفيف 
من االزدحام مثل إعادة تخصيص 
أوق���ات اجلاهزي���ة الس���تقبال 
الرح���الت، إال ان احللول طويلة 
األجل وحدها ستمكن املطار من 
التعامل مع األعداد املتنامية من 

املسافرين املستخدمني للمطار.
وأوضح انه في ظل التوقعات 
التي تش���ير الى تضاعف نسبة 
النمو السنوي في أعداد املسافرين 
عبر املطار بواقع 10% في غضون 
السنوات ال� 10 املقبلة، فإنه ينبغي 
التوسع الس���تيعاب الزيادة في 
حرك���ة املس���افرين والبضائع، 
مشيرا الى ان ذلك سيخلق عددا 
من الفرص أمام القطاع اخلاص 
واملستثمرين األجانب للمساهمة 

واملشاركة في هذا العمل.
واعتبر الفرح ان خطط تطوير 
املطار تأتي ضمن خطة توس���ع 
االقتصاد والتي ستعود ثمارها 
على جمي���ع القطاعات في وقت 

أسامة أبوالسعود
أك����د نائب رئي����س مجلس 
ال����وزراء للش����ؤون القانونية 
ووزير الع����دل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار 
راش����د احلماد انه رش����ح أكثر 
من مدير ادارة لش����غل منصب 
الثقافة االسالمية  وكيل قطاع 
في وزارة االوقاف وكذلك وكالء 
وزارة العدل ونحن بانتظار قرار 
اخلدمة املدني����ة في ما يخص 

ذلك.
وقال احلماد خالل استقباله 
املبارك  املهنئني بعيد االضحى 
بحضور وكيل الوزارة د.عادل 
الف���الح والوكالء املس���اعدين 
ف���ي وزارة االوقاف انه أوصى 
آلية  مس���ؤولي وزارتيه بدفع 
الى االمام، واس���تخدام  العمل 
جميع االدوات التي من ش���انها 
القضاء على الروتني في اجناز 

املعامالت.
ومن جانبه قال وكيل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
املساعد للتنسيق الفني والعالقات 

اخلارجي���ة واحل���ج د.مطلق 
الق���راوي ان قضي���ة احلجاج 
العالقني قد انتهت بحسب اجلدول 
املعلن، ولم يتبق من احلجاج اال 
املتأخرون وأعضاء البعثة الذين 

سيصلون على 3 أيام.
وأض���اف أننا لم نس���تطع 
اي���ة معلومات  احلصول على 
فيم���ا يتعلق باحلجاج من قبل 
سلطات مطار جدة � سواء من 
مدير املط���ار او مدير اخلطوط 
السعودية � الذين صرحوا بانهم 
لن يس���تقبلوا اية طائرة لنقل 
احلج���اج من الس���عودية بعد 
سماعهم قرار السلطات الكويتية 
بارسال طائرات لنقل احلجاج.

 وب���ني ان البعث���ة اتصلت 
بوزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح الذي بني انه سيتصل 
بوزير اخلارجية السعودي االمير 
س���عود الفيصل للتنسيق مع 
الطيران املدني السعودي للسماح 
الكويتية،  الطائرات  باستقبال 
وعلى ضوء ذلك اس���تؤنفت 6 

رحالت وصلت أمس االول.

وبني ان احلجاج الذين علقوا 
وصل عددهم الى 450 حاجا داخل 
املطار، أما البقي���ة فكانوا 800 
حاج، مشيرا الى ان املشكلة أتت 
من التراك���م، فبعض احلمالت 
قالت حلجاجها ال تذهبوا اال بعد 
تاكيد احلجز اما الباقون ففضلوا 
الذهاب مباشرة للمطار بعد أداء 

طواف الوداع.
ولفت الى ان البعثة رصدت 
بعض املخالفات في سكن احلجاج 
او تنظيم تغذيتهم، مشيرا الى 
ان هناك احدى احلمالت سكنت 
حجاجها في حملة غير مرخصة 
وهي تصن���ف ضمن املخالفات 
الكبيرة، حيث خرجنا للكشف 
وحررنا مخالفة واس���تدعينا 
صاحب احلملة وتعهد بتسكني 
حجاجه في فندق في ذات اليوم، 
وهناك بعض احلجاج يشتكون 
م���ن قطع املاء او عدم الوصول 
للحرم وهذا يش���مل احلمالت 

 .»vip« �املتوسطة وال
وقال ان دورنا كوزارة يقتصر 
على حترير املخالفات، واحالة 

املخالفات للش���ؤون القانونية 
لدراستها واعطاء الرأي فيها ثم 
ترفع للجنة العليا للحج وهي 

تبت فيها بالتالي.
واضاف انن���ا بصدد اجراء 
بعض التعدي���الت على قانون 
املع���روض على جلنة  العمرة 
القانونية في مجلس  الشؤون 
اللجنة  االمة، وق���د حضرن���ا 
التعديالت كما  وناقشنا بعض 
ستكون هناك جولة اخرى من 
اقرارها في  املناقش���ات ونأمل 

الفصل التشريعي احلالي.
الس���لطات  ان  واوض���ح   
الس���عودية أعلنت ف���ي بداية 
شهر ذي احلجة انها جعلت من 
ركوب قطار املش���اعر املقدسة 
امرا اختياريا، مبينا انه جتربة 
رائعة بكل املقاييس، اال ان نقص 
اخلدمات في بعض احملطات جعل 

البعض يعزف عنه.
الكويت  وبني ان مش���اركة 
وصلت الى 60% بواقع 26 حملة 
ب���� 7600 حاج دفع���وا التذاكر 

وركبوا القطار.

فرج ناصر
أعلن وزير املواصالت ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجل����س األمة 
د.محمد البصيري عن اكتمال عودة 
احلجاج الكويتيني من مطار جدة 
الدولي الى أرض الوطن ليل أول 
من امس السبت وانه مت االنتهاء 
من أزمة التأخير بتضافر اجلهود 
املتواصلة من اجلهات املعنية مع 
كل من األخوة في اململكة العربية 
السعودية والطيران املدني في مطار 
الكويت الدولي والسفير الكويتي 
ف����ي اململكة العربية الس����عودية 
ووزارة اخلارجي����ة واخلط����وط 
اجلوية الكويتية، جاء ذلك خالل 

استقباله املهنئني مبناسبة عيد األضحى املبارك في مكتبه أمس 
بوزارة املواصالت. وأكد د.البصيري ان اخلطوط اجلوية الكويتية 
التزمت مبواعيدها احملددة لها بكل دقة من خالل جتهيز الطائرات 
ونقل احلجاج وان التأخير لم يكن من الكويتية، بل بسبب تأخير 
اخلطوط اجلوية السعودية والذي مت تداركه من قبل االخوة في 
اململكة والذين ذللوا جميع الصعاب ووصلت جميع الرحالت وان 
جدول الطيران ع����اد كاالعتيادي حاليا في مطار الكويت الدولي 
وان����ه ال توجد اي رحالت اضافية، وانه مت تنفيذ اجلدول املتفق 
عليه بالكامل، وأشار الى ان اخلطوط اجلوية الكويتية قامت بنقل 
احلجاج الكويتيني بواس����طة 17 طائرة كويتية، 15 طائرة جاءت 
من مطار جدة الدولي وطائرتان من املدينة املنورة، باإلضافة الى 
8 طائرات تابعة للخطوط اجلوية السعودية. وأضاف البصيري 
انه بتوجيهات من صاحب السمو األمير وولي عهده وسمو رئيس 
مجلس الوزراء جلميع اجلهات املعنية التي عملت كفريق واحد 
خ����الل اليومني املاضيني وبتضافر اجلهود في س����بيل حل أزمة 
احلجاج العالقني في مطار جدة الدولي الكل كان مستنفرا لعودة 

احلجاج الكويتيني الى أرض الوطن. 
وأعلن البصيري ان وزارة املواصالت في الفترة القليلة املاضية 
قامت بتوقيع مجموعة عقود ومشاريع تنموية والتي وردت ضمن 

اخلطة التنموية السنوية والرباعية 
وان الوزارة حريصة على استكمال 
مسيرة التنمية وان هناك مجموعة 
من الفرق ملتابعة ما ورد في خطة 
التنمية أوال بأول ومحاولة تزويد 
االخوة املسؤولني في املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية مبراحل اإلجناز 
لهذه املشاريع التنموية التي وردت 
في خطة التنمية، متمنيا ان تقوم 
الوزارة ب����كل ما هو مطلوب منها 

وما التزمت به في اخلطة. 
وأض����اف ان وزارة املواصالت 
س����عيدة مبوافقة ديوان اخلدمة 
املدني����ة على الهي����كل التنظيمي 
للوزارة والذي طال انتظاره لفترة 
طويلة وان الوزارة س����تبدأ خالل الفترة القليلة املقبلة بتطبيق 
هذا الهيكل وبتس����كني الوظائف وتنفيذ هذا الهيكل بعدما أصبح 
هناك وضوح بني القطاعات وأشار الى انه سيتم التطبيق قطاعا 
قطاعا وانه لن يكون هناك أي استثناءات أو أي جتاوزات لشروط 

الديوان ومعاييره التي وضعها.
من جهته، قال القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم 
لدى منظمة املؤمتر اإلس����المي صالح الصقعبي اول من امس ان 
رحالت العودة للحجاج الكويتيني العالقني في مطار جدة استكملت 

الليلة قبل املاضية. 
وأوضح الصقعبي في تصريح ل� »كونا« ان »س����بب حدوث 
تأخر في رحالت اإلقالع يعود الى سوء أحوال الطقس مما تسبب 
في ربكة في جداول الرحالت الداخلية والدولية في املطار وفقا ملا 

افاد به املسؤولون في الطيران املدني السعودي«. 
وأشار الى ان »التأخر أصاب جميع الرحالت ولم يكن مقتصرا 
على رحالت احلجاج الكويتيني فقط مضيفا ان القنصلية الكويتية 
بالتعاون مع السلطات السعودية املختصة بذلت قصارى جهدها 

إليجاد حل لهذه املشكلة بأسرع وقت ممكن«. 
وأشاد بتوجيهات القيادة السامية التي كان لها اكبر األثر في 

حل هذا املوضوع.

الق�راوي: الش�يخ د.محم�د الصب�اح اتص�ل باألمي�ر س�عود الفيصل 
للس�ماح باس�تقبال الطائرات الكويتية بعد رفض الخطوط الس�عودية ذلك

»المواصالت« وقعت عقودًا ومشاريع تنموية ضمن الخطة التنموية 
الس�نوية والرباعية والوزارة حريصة على اس�تكمال مسيرة التنمية

د.محمد البصيري مستقبال الشيخ صباح جابر العلي

»الكويتية« التزمت بمواعيدها المحددة والتأخير كان من جانب الخطوط السعودية

البصيري: عودة حجاجنا من مطار جدة اكتملت

قالت مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية انها امتت جميع رحالتها 
ملوسم حج هذا العام بنجاح كبير 
رغم محدودية اسطولها اجلوي. 
وأوضح مدي���ر دائرة العالقات 
العامة واإلعالم في املؤسس���ة 
عادل بورسلي في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية، ان املؤسس���ة 
قامت بتسيير رحالت احلج ذهابا 
وإيابا دون مشكالت ومت اجناز 
عملية ع���ودة احلجاج بتعاون 
السلطات السعودية والكويتية 
وحمالت احلج. وجدد بورسلي 
التأكيد على حرص املؤسسة على 
ان ينعم حجاج بيت اهلل احلرام 
برحالت حج مريحة. ووجه الشكر 
اجلزيل الى كل من وقف الى جانب 
املؤسسة وساندها في امتام مهمة 

عودة احلجاج بأمن سائال املولى 
تعالى أن يتقبل طاعة احلجاج 
ويجعل حجهم مبرورا وسعيهم 

مشكورا.

عادل بورسلي

فرج ناصر
قال مدير إدارة العمليات 
ف���ي مطار الكوي���ت الدولي 
عصام الزامل إن عدد الرحالت 
الذين  العادية للمس���افرين 
وصل���وا ال���ى الكويت بعد 
انتهاء إج���ازة عيد األضحى 
يوم 19 و20 و2010/11/21 خالل 
الرحالت العادية املجدولة بلغ 
97 رحلة حيث بلغ مجموع 
عدد الركاب للرحالت املجدولة 

18.385 مسافرا.
بل���غ عدد  أنه  وأض���اف 
الرحالت االحتياطية 3 رحالت 

حيث بلغ عدد ركاب اخلطوط املصرية القادمة من القاهرة 284 
راكبا فيما بلغ ع���دد ركاب اخلطوط اجلوية الكويتية القادمة 
من القاهرة 272 راكبا، أما عدد ركاب طيران الش���رق األوسط 

فقد بلغ 183 راكبا.

عصام الزامل

فواز الفرح مع فريق »اكسفورد بزنس جروب«

الفرح: توسعة المطار توفر فرصًا للقطاع الخاص

)كرم ذياب(املستشار راشد احلماد لدى استقباله املهنئني بعيد األضحى


