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مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي أكد أن االستعدادات جارية على قدم وساق لفصل الصيف

الزامل لـ »األنباء«: »إي كوالي« سيقلل عدد الكويتيني السائحني إلى أوروبا
وبدء تشغيل الرحالت اإلضافية الستيعاب ازدياد املسافرين 20 اجلاري

واال يتعدى حجم ابعاد القطع 
عن )االرتفاع 75 سم X العرض 

65 ســم X الطول 90 سم(.
٭ تأكد ان وثيقة السفر )اجلواز( 
التي حتملها صاحلة وسارية 

املفعول.
٭تأكد من حصولك على تأشيرة 
ســـفر لك وللمرافقني معك الى 
اليـــه وفي حالة  البلد املغادر 
وجود تأشيرة السفر لديك تأكد 

من تاريخ صالحيتها.
٭ يحظر التدخني في مبنى مطار 
الدولي إال في األماكن  الكويت 

املخصصة للتدخني فيها.
٭ ان اصطحاب عدد كبير من 
املودعني واملستقبلني يؤدي الى 
انخفاض مستوى اخلدمة املقدمة 

للراكب.
٭ عـــدم التجمهر أمام املداخل 
الوزن  واملخـــارج وحواجـــز 

والتقيد بالنظام.
٭ عدم ترك املركبات امام صالة 

املغادرين والقادمني.
٭ في حالة وجود أي شكوى 
تعوق ســـفرك يرجى مراجعة 
مكتب مراقب املطار املناوب في 
صالة املغادرين او على الهاتف 

رقم 24319829.

أكثر املسافرين وجهة 
خالل هذا الصيف بعد 

وجود بعض االضطرابات 
في بعض الدول العربية؟

٭ بالطبع هناك دول عدة ستكون 
اكثر اجتذابا للمسافرين والسواح 
وهـــي دولة االمـــارات العربية 
املتحدة )دبي( وتركيا وماليزيا 
ولندن وبيـــروت باالضافة الى 

بعض الدول االوروبية.

إي كوالي

هل تتوقع ان يتسبب 
وباء »إي كوالي« في 

تقليل عدد املسافرين هذا 
الصيف الى اوروبا؟

٭ نعم في حال اشـــتد املرض 
وانتشر بشـــكل كبير فسوف 
الوباء في احلد  يتســـبب هذا 
من سفر املسافرين الى اوروبا 
ما ينتج عنه تأثر السياحة في 

أوروبا.

كم عدد الرحالت اليومية 
في مطار الكويت؟

٭ طبعـــا هنـــاك 140 رحلـــة 
يوميا.

كم يبلغ عدد املسافرين 
يوميا؟

٭ يبلـــغ عددهم 7 آالف راكب 
أو مســـافر يوميا من مختلف 

اجلنسيات الى دول مختلفة.
فرج ناصر  ٭

ونحن اذ نأمل من املســـافرين 
التعاون معنا حلني االنتهاء من 
تغيير جميع مناطق التكسيات 

الداخلية ملبنى الركاب.
كذلـــك ســـيتم االنتهاء من 
اســـتحداث بوابـــات جديـــدة 
عـدد )4( بوابات خالل الفترة 

القادمة.
كذلك ايضا مت افتتاح مطعم 
الترانزيت الغربي واملستثمر من 
مقبل شـــركة الغنيم التجارية 

احملدودة.

نصائح

نصائع وامور توجهها 
للمسافرين يجب االنتباه 

لها قبل موعد السفر؟
٭ احلضـــور الى املطار النهاء 
االجراءات املتعلقة بالسفر قبل 
ثالث ساعات على االقل من اقالع 

الرحلة.
٭ الدخول الى صالة جوازات 
املغادرين بفترة ساعة قبل موعد 
ان  الرحلة خلتم اجلواز، على 
يتم التوجه الى بوابة املغادرة 
قبل موعد الرحلة بـ )30( دقيقة 
المتام اجراءات التفتيش وذلك 
لتالفي التأخير والمتام االجراءات 

بشكل انسيابي.
٭ عدم اصطحاب اكثر من قطعة 
واحدة باليد الى داخل الطائرة 
على اال يتجاوز مجموع ابعادها 
)الطول + العرض  االرتفاع( 
عن )115( سم وال يزيد وزنها 

على )5( كغم.
٭ التقيـــد بـــاالوزان واحجام 
االمتعة على ان ال يتعدى وزن 
كل قطعة عن )32( كيلوغراما 

٭ التدخني فـــي مبـــنى مطار 
الكويت الدولي.

اخبار جديدة

 هل من اخبار جديدة 
ترغبون في االعالن عنها 

من خالل برنامجنا؟
٭ نظرا العمال مشروع تغيير 
التكســـيات الداخليـــة املقامة 
حاليا مبطـــار الكويت الدولي 
فأنه يؤسفنا بأن نقوم بتسكير 
بعض املناطق في مبنى الركاب، 

الدولي  الكــــويت  الى مطـــار 
تــأخر  الى  وبالتـــــالي يؤدي 
الســـــــفر  انهـــاء اجــــراءات 
وتأخير اقــــالع الرحلة أو الغاء 

سفر الركاب.
٭ انتــــهاء صــــالحية اجلواز، 
عدم احلصول على تأشـــيرة 

سفر.
٭ عدم التقيد باالوزان واحجام 

االمتعة.
٭ حضـــور املودعـــني بأعداد 

كبيرة.

اجلاري.
ما توقعاتكم العداد 

الرحالت االضافية لهذا 
الصيف؟

٭ يوم 2011/6/20 احلالي سيتم 
تشغيل الطائرات االضافية او 

الرحالت االضافية.

مشاكل ومعوقات

ما املشاكل التي دائما ما 
تتكرر لكم مع املسافرين؟

٭ تأخـــر حـــضور املسافرين 

اإلجـــراءات الفوريـــة وإيجاد 
احللول املناسبة بالتنسيق مع 
اجلهات العاملة والتي من شأنها 
أن تساهم في سهولة انسيابية 
حركة دخول الركاب مبختلف 
مناطق مبنى الركاب ومغادرة 
الرحالت في الوقت احملدد حسب 

جدول الرحالت.

متى تتوقعون بدأ 
االزدحام في املطار؟

٭ اعتبارا من تاريخ 20 يونيو 

أكد مدير إدارة العمليات في 
مطار الكويـــت الدولي عصام 
الزامل ان االستعدادات جارية 
على قدم وساق في مطار الكويت 
لفصل الصيف هـــذا العام من 
خالل التنســـيق واملتابعة مع 
اجلهـــات احلكوميـــة ومقدمي 
اخلدمات االرضية وشـــركات 
الطيـــران العاملة فـــي املطار 
باإلضافة إلى عقد االجتماعات 
مع مســـؤولي وموظفي ادارة 
العمليات فـــي الطيران املدني 
وذلك ملناقشة موسم الصيف 

والسفر.
انه يتوقـــع بدء  وأضـــاف 
الكــويت  االزدحام في مطـــار 

20 اجلاري.
وقال إنه ســـيتم تشـــغيل 
الرحالت االضافية هذا الصيف 

بالتاريخ نفسه.
أكثـــر وجهات  وأوضح أن 
املســـافرين خالل هذا الصيف 
خاصة بعـــد االضطرابات في 
العربية ستكون  الدول  بعض 
إلـــى دبـــي وتركيـــا وماليزيا 
وبيروت ولندن وبعض الدول 

األوروبية.
واشـــار الى أن وبـــاء »إي 
كوالي« قد يؤثر على السياحة 
في أوروبا خاصة إذا انتشـــر 
هذا املرض بشـــكل كبير حيث 
إن هذا املرض سيمنع ويحد من 
سفر الكثيرين الى دول أوروبا 
خوفا من هـــذا الوباء الذي بدأ 

ينتشر.

استعدادات جارية

ما استعدادات مطار 
الكويت لفصل الصيف 

هذا العام؟
التنســـيق واملتابعـــة مع  ٭ 
اجلهـــات احلكوميـــة ومقدمي 
اخلدمات األرضية وشـــركات 
العاملة فـــي مطار  الطيـــران 
الكويت الدولي باإلضافة إلى عقد 
اجتماع مع مسؤولي وموظفي 
إدارة العمليات بالطيران املدني 
وذلك ملناقشة موسم الصيف 
بشكل عام وكيفية تقدمي جميع 
التســـهيالت الالزمـــة للركاب 
املسافرين وشـــركات الطيران 
والتـــي تصـــب فـــي خدمتهم 
ومغادرتهم في املواعيد احملددة 
دون تأخير ودون تأثر اخلدمات 
املقدمة في مطار الكويت الدولي، 
باالضافة الى تكثيف عدد موظفي 
إدارة العمليـــات خـــالل فترة 

الذروة.
كما أن هناك تعليمات ملراقبي 
املناوبني عند  املطـــار  خدمات 
مالحظـــة وجود حاالت طارئة 
أو أي مشكلة تتعلق بازدحام 
الركاب أو تأخر الرحالت التخاذ 

)محمد ماهر( عصام الزامل 

صالة املغادرين الزامل متحدثا للزميل فرج ناصر

بدء االزدحام
 في املطار
 20 اجلاري
 و140 رحلة

 يوميًا ستنطلق 
ملختلف الوجهات 

السياحية

دبي وتركيا
 وماليزيا وبيروت 

ولندن أكثر
 الوجهات

 السياحية جذبًا 
للمسافرين


