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• +965 24718000 97279276 965+نقال:تلفون: 

الخدمـات
ا�ستقبال والمساعدة في الوصول وا�قالع

قاعة دســـــــمان

            خدمة مراحب الفضية

خدمة مراحب الذهبية

استقبال خاص �سرتك
من مراحب ...

خـدمات للم�سافر يف مطار الكــــويت الدويل

ل�فراد والمجموعات المسافرين على جميع خطوط الطيران

http://www.kuwaitairways.com


أهًال بكم في ...
مطار الكويت الدولي

عامًا للطيران المدني في دولة الكويت



http://www.upcq8.com


ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد الجابر ال�صباح

أمير دولة الكويت



http://www.royalaviationkuwait.com


�صمو ال�صيخ نواف الأحمد الجابر ال�صباح

ولي عهد دولة الكويت



http://www.dhl.com.kw


�صمو ال�صيخ جابر المبارك الحمد ال�صباح

رئيس مجلس وزراء دولة الكويت



كاس��كو غورمي��ه اإلس��م الرائد ف��ي خدمة 
والحف��ات  واألع��راس  الخارجي��ة  الطلب��ات 
الخاصة والتي تجسد قوائمها الغنية بأشهى 
األطباق وفنون الطهي الفرنس��ي، اإليطالي، 
الصيني، الهن��دي واللبناني أع��دت جميعها 

بعناية فائقة ترضي جميع األذواق.

KASCO Gourmet is a leading name in 
catering services for conferences, events, 
weddings and private parties, providing 
a rich range of buffet menus featuring 
Oriental and Continental dishes from all 
corners of the world – French, Italian, 
Chinese, Indian and Lebanese cuisines 
are presented at their best.

http://www.kasco.com.kw


فواز عبدالعزيز الفرح

رئي�س الطيران المدني

يعتبر هذا العام عالمة تاريخية مميزة بالنسبة 
للطيران املدني في دولة الكويت ، فمنذ نحو 
85 عامًا ، هبطت أول طائرة مدنية على مدرج 
صحراوي في ضواحي مدينة الكويت ، حاملة 
تباشير انطالق عهد جديد في مجال النقل 

اجلوي . 
ومن تلك البدايات املتواضعة ، نشأت بوابة 
عاملية تزهو مبرافق حديثة و بيئة تشغيل صاحلة 

تسير في أعلى مدارج السالمة واألمن . 
ولم تكن فترة اخلمسة والثمانني عامًا تخلو 
من الصعوبات . ففي الطريق حتديات واجهتها 
صناعة الطيران ، م���ن الناحيتني التجارية 
واألمنية . غير أن الطيران املدني أثبت وجوده 
على انه صناعة تتمتع بأعلى صفات املرونة و 
الثبات و التطور املتواصل لتلبية املستجدات 

و االستجابة ملتغيرات الظروف . 
و تعزى هذه التطورات إلى أسباب عدة ميكن 
اختصارها بعبارة واحدة وهي: ”الفكر الرائد“ 
، مما مّك���ن صناعة الطيران ف���ي الكويت أن 
تلعب دورًا رئيس���يًا في التنمي���ة اإلقتصادية 

للبالد . 
و متامًا كما أسهمت طرق القوافل واخلطوط 
البحري���ة في جعل الكويت مركزًا جتاريًا في 

املاضي ، فإن مطار الكويت الدولي يعمل االن 
على تطوير مكانته كبوابة رئيسية للمنطقة ، 
يخط سطور جناحه على الصعيدين اإلقليمي 
و الدولي لتعزيز موقع البالد كمركز مالي و 

اقتصادي رئيسي في منطقة اخلليج .
و من املعروف أن دولة الكويت ترتبط بأكثر 
من 80 و جهة حول العالم عن طريق مختلف 
اخلطوط اجلوية ، مما يوفر صالت سريعة فعالة 
لعالم يعج باألعمال ال تغيب عنه الشمس . 
و جند لزامًا علينا أال ننسى أبدًا أننا مدينون 
ألولئك األوائ���ل في مجال الطي���ران . و في 
غمرة احتفالنا بالذكرى السنوية اخلامسة 
والثمانني النطالقة الطيران املدني في دولة 
الكويت ، علينا أن نتذكر أولئك الرواد الشجعان 
الذين رسموا لنا البدايات التي اهتدينا بها 

إلى أن وصلنا ملا نحن عليه اآلن . 
و ال ننسى أيضًا أنه ما يزال أمامنا طريق 
طويل . فمطار الكويت الدولي سيدشن مستقبال 
العديد من مشاريع التطوير و اخلدمات املميزة و 
ستحمل الطائرات اجلديدة املزيد من املسافرين 
، و ستس���هم التكنولوجيا احلديثة في جعل 

السفر جتربة أكثر كفاءة و فاعلية وراحة.
إنها رحلتنا إلى التميز !

التميز اإىل  رحلة 

كلمة الرئيس



www.siemens.com/answers

يستفيد برج تورنادو في قطر من تقنياتنا في البناء لتوفير الطاقة، 
كما تحّولت الطاقة التقليدية في دولة اإلمارات إلى طاقة نظيفة 

بمساهمة محرّكاتنا التوربينية الفّعالة، في حين تعمل مشاريعنا 
لمعالجة المياه في مصر على تأمين مياه نظيفة لالستخدام المنزلي 

والصناعي. ونمّد قطار المشاعر المقّدسة في مّكة المكرّمة 
بالطاقة لنقل ماليين الحّجاج، كما جهّزنا مركز توام للتصوير الجزيئي 

في مدينة العين اإلماراتية بأحدث التكنولوجيا العالمية التي 
نُقّدمها في مجال الرعاية الصّحية. ونحرص على دعم عمالئنا 

 

في المنطقة لبناء مدن عصرية ينعم اإلنسان بالعيش فيها وتكون 
مركزاً لجذب األعمال. فنحن نعمل في المنطقة منذ أكثر من

 

 ١٥٠ عاماً، وسنظّل نُقّدم حلوالً مستدامة لتحقيق النمو 
واالجتماعي. االقتصادي 

بناء مدن لتحقيق مستقبل واعد
 تساعد حلول سيمنس على رفع مستوى المعيشة واالستدامة واالزدهار

في مدن الشرق األوسط.

http://www.siemens.com/answers
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اإلدارة العامة للطيران املدني
مطار الكويت الدولي

ص.ب 17، الصفاة، الرمز البريدي 13001 دولة الكويت
هاتف: 161 (965 +)

فاكس: 24713504 (965 +)
www.dgca.gov.kw

نشر كتاب مطار الكويت الدولي السنوي والدليل لعام
 2012 - 2013 بالنيابة عن اإلدارة العامة للطيران املدني

شركة ميريديان احملدودة للنشر

الناشر
كيث كيد

مدير التحرير
غراهام نيوتون

مدير االنتاج
مارك شيفرز

أسرة التحرير
تيريزا أندروز، بول برمان، أالن غالوب، بات هيتون، فيليسيتي 

الندون
مدير املبيعات

ديفيد نيل

التصميم
فيل ماكوالي

التصوير )ما لم ُيشر إلى غير ذلك(
اإلدارة العامة للطيران املدني، دولة الكويت وشركة ميريديان 

للنشر/ أالن أندرسون إل أم بي أيه أفوتوغرافيك دوت كوم

اإلدارة واحلسابات
لورين إثر ينغتون، كارولني تينانت، ديفيد رينور

Meridian Media
The Media Centre, 7 The Rake Precinct

Bromborough, Wirral, UK
Tel: +44 151-343-9100 Fax: +44 151-334-0275

e-mail: mail@meridian-media.com
www.meridian-media.com

 2014 - 2013

شركة ميريديان للنشر احملدودة
ال يجوز نقل أو تصوير أو إعادة إنتاج أو تخزين أي جزء من هذا 

الكتاب بأي وسيلة إال مبوافقة كتابية من الناشر
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حملة عامة

سجل مطار الكويت الدولي مناولة أكثر من 8.5 مليون مسافر عام 2011 ، وإنها مؤثرات 
قياسية جديدة تقاس ما تشهده هذه البوابة الرئيسية من حركة ونشاط.

12
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�صيا�صة الأجواء املفتوحة

يش���هد مطار الكويت الدولي عهدًا جديدًا مشرقًا 
، فعل���ى وق���ع النم���و املتواص���ل ف���ي حرك���ة الطائرات 
واملس���افرين والش���حن اجلوي ، تتطلع بوابة الكويت 
األول���ى عل���ى العال���م ، للتحلي���ق عالي���ًا ف���ي رح���اب 

جديدة . 
فف���ي الع���ام 2011 ش���هد مط���ار الكوي���ت حرك���ة 
العدي���د م���ن الطائ���رات الت���ي نقل���ت أكثر م���ن 8.5 
ماليني مس���افر وأكث���ر م���ن 195.000 ألف طن من 
البضائع عبر مرافق الشحن ، وعكست هذه األرقام 

Æ 2010 ارتفاعًا ملحوظًا عما حتقق في عام
ويس���تضيف املطار حاليًا حوالي 45 شركة طيران 
إقليمي���ة وعاملي���ة منتظم���ة تنطلق إل���ى أكثر من 80 
وجه���ة مختلفة حول العالم ، ع���الوة على عدد كبير 

من شركات النقل اجلوي العارض .
ان احمل���رك الرئيس���ي وراء ه���ذا النم���و ف���ي حركة 
الطيران هو سياسة ”األجواء املفتوحة“ التي تتبناها 
اإلدارة العامة للطيران املدني وبدأت بتطبيقها منذ 
ع���ام 2006 ، وتنطل���ق السياس���ة املذك���ورة م���ن رؤي���ة 
صاح���ب الس���مو أمي���ر دول���ة الكوي���ت الش���يخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح الرامية لتطوير الكويت إلى 

مركز جتاري ومالي رئيسي في منطقة اخلليج .
ولقد دفعت سياس���ة ”األج���واء املفتوحة“ العديد 
من ش���ركات الطي���ران لزيادة ع���دد رحالتها من وإلى 
دول���ة الكوي���ت ، كم���ا أس���همت ف���ي اجت���ذاب ش���ركات 

طيران جديدة أخرى.
وم���ن العوام���ل الهام���ة الت���ي أدت إل���ى من���و حركة 
النق���ل اجل���وي ه���و ق���رار اإلدارة العام���ة للطي���ران 
املدن���ي اخل���اص بتحري���ر اخلدم���ات األرضي���ة ، مما 
س���مح لش���ركة ناش���يونال خلدمات الطي���ران )ناس( 
بدخول السوق إلى جانب مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتي���ة ، وتتمي���ز عملي���ات املط���ار األرضية بجودة 

اخلدمات واألسعار التنافسية . 
ولق���د كان���ت اإلدارة العليا للطيران على مس���توى 
التحدي ال���ذي فرضته الزيادة امللحوظة واملتواصلة 
في ع���دد املس���افرين والقادم���ني ، إضاف���ة الى حركة 
املناول���ة في مرافق الش���حن . فبالرغ���م من أن كفاءة 
املط���ار التش���غيلية ق���د مكنته حت���ى اآلن م���ن تلبية 
 نسب الزيادة السنوية التي ارتفعت مبعدل الضعف ،
ف���إن هذا النجاح الباهر الس���ريع ال���ذي حققه جعل 

من التوسع على نطاق كبير أمرًا ال مفر منه . 

حملة عامة
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ب���دأت عام 1961 العمليات اجلوية في موقع املطار 
احلالي مبس���احة 30 ك���م2 والكائن في منطقة املقوع 
عل���ى بعد 16 ك���م جنوب مدينة الكويت . ويس���توعب 
املبن���ى احلالي الذي افتتح رس���ميًا عام 1980 س���بعة 
ماليني مسافر سنويًا ويضم ثالثة طوابق مع سرداب 
تغط���ي مس���احة مقداره���ا 40.000 م2 . ويوج���د 10 
مواقف للطائرات بجسور متحركة و40 موقفًا بعيدًا 
و مواق���ف إضافي���ة لطائرات الش���حن ، وطائرات كبار 

الشخصيات .
ويدع���م حركة الطائرات مدرجان متوازيان . ويبلغ 
ط���ول املدرج اإلس���فلتي الش���رقي احلال���ي 3.500 م ، 
بينما يبلغ طول املدرج الغربي 3.400 م من اخلرسانة 
املس���لحة . وتقع مباني الش���حن إلى الشمال الغربي 

من مبنى الركاب .
وم���ن اجلدي���ر بالذكر أن املط���ار ش���هد العديد من 
التحس���ينات الهام���ة . فق���د مت حتديث س���وق املطار 
الواق���ع في طابق���ي »القادمون واملغ���ادرون« على نحو 
متواص���ل من���ذ افتتاح���ه ع���ام 2003/2002 . وينعم 
املس���افرون وزوار املط���ار بأج���واء فس���يحة ومريح���ة 
تشتمل عليها احملالت التجارية واملطاعم واملقاهي .

ولقد مت حتديث الس���وق احلرة أيضًا ، مبا يس���مح 
للمتس���وقني اس���تعراض املنتج���ات احمللي���ة واملاركات 
 . مريح���ة  فس���يحة  أج���واء  ف���ي  الش���هيرة  العاملي���ة 
التابع���ة  قاع���ات االس���تقبال اجلدي���دة  وتس���تضيف 
للخط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة وناش���يونال خلدم���ات 
الطي���ران )ن���اس( ركاب الدرجة األول���ى ودرجة رجال 

األعمال.
وقد باش���رت اإلدارة العامة للطي���ران املدني تنفيذ 
مش���روع تطوي���ر مخط���ط املج���ال اجل���وي الكويت���ي 
وه���و مش���روع ش���امل لتحدي���ث املنظوم���ة املالحي���ة 

واالتصاالت. 
ولك���ن بالرغ���م م���ن تغي���ر ص���ورة وبني���ة املطار 
التحتية على نحو مستمر ، فإن ما حصل ال يقارن 
مبش���اريع التطوير املذهلة املقررة للمستقبل من 

خالل املخطط الهيكلي ملطار الكويت الدولي . 
وسيتحول املطار إلى محور طيران حديث على 
مس���توى القرن احلادي والعشرين ، وذلك بفضل 

مجموعة من التطورات التي تشتمل على:
- مبنى ركاب ثاٍن حديث .

- مبن���ى جدي���د لش���ركات الطي���ران املنخفضة 
التكاليف واخلدمات املساندة. 

- إطالة وتوس���عات تش���مل املدرج���ني القائمني 
حاليًا .

- بناء مدرج ثالث جديد
- جتديد مدينة للشحن اجلوي .

- حتس���ينات تكنولوجي���ة بعيدة املدى تش���تمل 
على أنظمة مالحية جديدة باإلضافة إلى أنظمة 

اتصاالت .
وبالنهاي���ة ، س���يكون مبق���دور مط���ار الكوي���ت 
الدولي مناولة 55 مليون مس���افر و6 ماليني طن 
م���ن البضائ���ع . ومن ش���أن ه���ذه التحس���ينات أن 
ترس���خ مكانة املط���ار كمحور إقليم���ي وبوابة على 
املس���توى العامل���ي ، مم���ا يرق���ى بقصة جن���اح هذا 

املطار إلى مراتب رفيعة جديدة .
وس���يعزز مط���ار الكوي���ت الدول���ي املقب���ل صورة 
دول���ة الكويت دولي���ًا وكأح���د املعالم الب���ارزة التي 
س���تترك انطباع���ًا راس���خًا ل���دى زوار ه���ذا البل���د 

املليء باحليوية والنشاط .
اس���تعدادًا  جناحي���ه  يبس���ط  الغ���د  مط���ار  إن 

للتحليق في أجواء عهد جديد من الطيران . 

حملة عامة

النم���و ف���ي حرك���ة  إن احمل���رك الرئيس���ي وراء ه���ذا 
الت���ي  املفتوح���ة  األج���واء  دور  سياس���ة  ه���و  الطي���ران 
تتبناه���ا اإلدارة العام���ة للطي���ران املدن���ي وته���دف الى 
حتري���ر الترتيب���ات الثنائي���ة وال���ى التحك���م عملي���ات 

احلركة اجلوية مع البلدان األخرى
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البيانات الفنية للمطار واملواقع
الكويت/ الدولي املدينة/ املطار: 

KWI رمز املطار: 
اإلدارة العامة للطيران املدني العنوان البريدي: 

مطار الكويت الدولي - ص ب 17  
الصفاة، الرمز البريدي 13001  

دولة الكويت  

هاتف البدالة:  161)965+(
فاكس:  24713504)965+(

isc@kuwait-airport.com.kw بريد إلكتروني: 
www.kuwait-airport.com.kw موقع اإلنترنت: 

OKAAYAYX شبكة اإلتصاالت املالحية: 
)اإلدارة العامة للطيران املدني( سيتا: 

KWIAPYA )إدارة النقل اجلوي(  
  KWIDDYA )إدارة املطار 24 ساعة(  

KWIASYA )إدارة سالمة الطيران(  

24 ساعة ساعات العمل: 
خط العرض: شمال 19 13 35 املوقع:  

خط الطول: شرق 47 58 08   
206 أمتار اإلرتفاع:  

2، كالهما مزودان بنظام الهبوط اآللي من الفئة الثانية  املدرجات:  
)CAT II ILS(   

املدرج 1   
الطول: 3400 متر   

العرض: 45 متر )ممر فرعي موٍاز(   
33L/15R :اإلجتاه   

HIRL/ HIAL/ PAPI/RCLL :اإلضاءة   
املدرج 2:   

الطول: 3500 متر   
العرض: 45 متر )ممر فرعي موٍاز(   

33L/ 15R :اإلجتاه   
HIRL/ HIAL/ PAPI/ RCLL :اإلضاءة   

4ISTs, DVOR, NDB RADAR املساعدات املالحية: 
نظامني مبدى 250/80 ميل بحري الرادار:  

)CAT II ILS( نظام الهبوط اآللي من الفئة الثانية مساعدات الهبوط: 
24 ساعة، الفئة 9 حسب تصنيف منظمة الطيران املدني الدولية )إيكاو( خدمات الطوارئ: 

RIV عربات إطفاء: 5 مياه - 9 مواد إطفاء رغوية ومياه - 2 إنقاذ   

مرافق مبنى الركاب والطائرات
1 املبنى:  

7 ماليني سنويًا سعة الركاب:  
أدنى مدة لتحويل الرحالت 

1 ساعة )دولي - دولي( التوقيت: 
12 بوابة )10 بجسور واثنتان بدون ولكن بساللم( لعدد 6 طائرات عريضة  مواقف الطائرات: 

الهيكل بحد أقصى طراز بوينغ 

مبنى الركاب:  
.A300 400-747 أو 10 طائرات ضيقة الهيكل بحد أقصى إيرباص  

ساحة الطائرات الغربية:  
بوينغ  طراز  أقصى  بحد  الهيكل  عريضة  طائرات   2 لعدد  بعيدة.  مواقف   5  

.A300 400-747 أو 5 طائرات ضيقة الهيكل بحد أقصى إيرباص

ساحة الطائرات الشرقية:  
7 مواقف بعيدة. لعدد 5 طائرات عريضة البدن بحد أقصى طراز بوينغ -747  

.A300 400 أو 7 طائرات ضيقة البدن بحد أقصى إيرباص

ساحة الطائرات اجلنوبية:  
3 مواقف للطائرات الصغيرة بحد أقصى طراز GV فقط.  

مرافق الركاب
آلة   2 بنك،   1 احلرة،  للسوق  متجر   2 قهوة،  بار   2 كافيتريا،   2 مطعم،   2 املبنى الرئيسي: 
رجال  درجة  لركاب  صالة   2 مساعدة،  مكتب  هدايا،  متجر   1 نقود،  صرف 
األعمال، مركز املطار الطبي، فندق سفير لركاب الترانزيت - حمالو أمتعة، 

خدمة مواقف السيارات

8 مكاتب تأجير سيارات، 3 شركات هواتف نقالة، 2 بنك،  
املركز التجاري ، سوق املطار:  آالت صرف نقود، 10 مطاعم، كافيتريا، 7 مكاتب فنادق، 1 خدمة سيارات 

ليموزين املطار، 2 مكاتب شركات صرافة - خدمات سيارات األجرة

مرافق شحن البضائع
1 احملطة: 

11 عريضة البدن مواقف الطائرات: 
مستودعات حتت إشراف اجلمارك. مرافق البضائع: 

تخزين بارد:  2حجرة بدرجة 2 مئوية. )ثالجة جتميد حتى 10-   
مناولة  فقط(  املتفجرة  )للمواد  اخلطرة  للبضائع  مخزن  مئوية( 
حجرة   - املشعة  املواد  حجرة   - الكبير  احلجم  ذات  البضائع 
 - اإلعالمية  الرقابة  مكتب  الصحة.  مكتب   - للنفائس  محصنة 
معدات   - النباتات  فحص  مكتب   - البيطرية  اخلدمات  مكتب 

األشعة السينية - معدات األشعة السينية
SITA Fast IV نظام كمبيوتر  

احليوانات احلية والبضائع القابلة للتلف والرفات البشرية، الخ: ساعات عمل اجلمارك: 
24 ساعة، 7 أيام في األسبوع ميكن تخليص البضائع خالل 24   

ساعة إذا مت إجناز جميع إجراءات اجلمارك الرسمية مسبقًا.
 

للبضائع العامة:  
الساعة 30:07 - 00:22 )السبت - األربعاء(  

الساعة 30:07 - 00:14 )اخلميس(  
مغلق اجلمعة والعطالت الرسمية  

وكالء املناولة:
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية

هاتف: 24319679 / 24345555 - داخلي: 2153 مبنى اإلستيراد: 
فاكس: 24336235 / 24719679  

مبنى التصدير:
هاتف: 24336217 / 24345555 - داخلي: 2639  

فاكس: 24711083 / 24337526  

مرافق ومعدات مناولة الطائرات
طبية  رافعة   2  - للطائرات.  ساللم  درج   13 مبصعد،  باص   11 املناولة األرضية: 
عالية، 2 عربة صغيرة. - 41 جرار حقائب، 14 ناقلة تخزين، 
5 عربات حتميل عال ملقصورة الطائرة الرئيسية، 17 عربة حتميل 

عال، 1 مصعد إنزال مواشي، 17 سير نقل، 46 رافعة شوكية.
الهندسة:

19 وحدة تكييف هواء،  23وحدة كهربائية أرضية  
منصات   9 طائرات،  غسيل  وحدة   1 هوائي،  طلق  وحدات   6  

طائرات، 5 عربات مياه، 6 عربات مراحيض. 
5 عربات عالية لتحميل التموين  التموين:  

ناشيونال خلدمات الطيران ذ. م. م
هاتف: 1842842 )965 +( مبنى االستيراد: 

فاكس: 24349161 )965 +(  
www.nas.com.kw :موقع االنترنت  

مبنى التصدير:
هاتف:  1842842 )965 +( داخلي 201  

فاكس: 24711942 )965 +(  
مرافق ومعدات مناولة الطائرات

 1 5 درج ساللم ركاب،  3 باص ركاب لساحة املطار، عدد  عدد  املنوالة األرضية: 
30 مقطورة أمتعة وبضائع،  2 سيارة جولف،  رافعة طبية عالية، 
للمقصورة  طن   30 حتميل  عربة   2 عدد  نقل،  سير   4 عدد 
الرئيسية، عدد 4 عربة حتميل 7 طن للمقصورة السفلية، عدد 7 
A300- :جرار سحب، عدد 4 جرار دفع خلفي، قضبان سحب

 600، A320، A330/340، B747، B767، B777،
وحدة   2 عدد   ،B747 عالية  دعامة   ،IL-76، AN-12
عدد  مياه،  خدمات  وحدة   2 عدد  الطائرات،  مراحيض  خدمات 
رافعة شوكية )ديزل وكهرباء(،   7-8 متكاملة، عدد  1 شاحنة 
عدد 1 شاحنة برجية VNA، عدد 1 رافعة وقود، عدد 1 عربة 
 22/15( صغير  باص   2 عدد  نقل،  عربة   2 عدد  تنظيف، 
تويوتا  4 شاحنة  بقمرتني، عدد  4 شاحنة صغيرة  مقعدًا(، عدد 
مفردة  حاوية   60 عدد  تابعة،  حتميل  منصة   9 عدد  للتوصيل، 
نقالة، عدد 60 منصة خفيفة نقالة، عدد500 منصة بالستيكية 
نقالة، عدد 7 منصة نقالة 8 قدم، عدد 1 مقصورة تخزين )87 
وضعية(، عدد 1 عربة نيتروجني، عدد 1 عربة أكسجني، عدد 2 
وحدة كهربائية أرضية للطائرات، عدد 3 وحدة تكييف هوائي، 
عدد 3 وحدة طلق هوائي، عدد 2 نظام كشف باألشعة السينية، 
عدد 5 عربات صيانة بساللم، عدد 1 ورشة نقالة، عدد 1 رافعة 
محورية للطائرات 60 طن متري، عدد 2 رافعة محورية للطائرات 

90 طن متري، عدد 2 ميزان عادي، عدد 1 ميزان جسري

البيانات الفنية للمطار واملواقع
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 تش����رف اإلدارة العام����ة للطي����ران املدن����ي عل����ى 
 كاف����ة ش����ئون الطي����ران املدني ف����ي دول����ة الكويت ،
وف����ي س����بيل ذل����ك تنه����ض اإلدارة مبهام رئيس����ية 

تشمل مايلي:
- تنظي����م حرك����ة الطي����ران ف����ي املج����ال اجلوي 
لدولة الكويت وتقدمي كافة اخلدمات واالتصاالت 

واملعلومات لهذه احلركة .
- اإلش����راف والرقاب����ة عل����ى الس����المة اجلوي����ة، 

وتسجيل الطائرات في دولة الكويت. 
- اإلش����راف عل����ى أعم����ال التطوي����ر واألعم����ال 

اإلنشائية والصيانة ملرافق املطار.
دول����ة  ف����ي  اجل����وي  النق����ل  نش����اط  تنظي����م   -

الكويت.
- إدارة عمليات مطار الكويت الدولي.

- متثي����ل دول����ة الكويت لدى املنظم����ات الدولية 
املتخصص����ة في الطيران املدن����ي وإبرام املعاهدات 

واالتفاقيات ذات الصلة بهذا املجال.

وع����الوة عل����ى ذل����ك، وبصفتها اجلهة املس����ئولة 
عن املط����ار، تق����وم اإلدارة العامة للطي����ران املدني 
باإلشراف على كافة اجلهات احلكومية واخلاصة 
العامل����ة ف����ي مطار الكوي����ت الدولي، مب����ا يضمن 

تطبيق أعلى املعايير العاملية.
لق����د أدى جن����اح اإلدارة العام����ة للطيران املدني 
من����ذ إنش����ائها إلى زي����ادة منو حرك����ة الطيران من 
حي����ث الع����دد والنوعية عام����ًا بعد ع����ام. إن األدلة 

اإلدارة العامة للطيران املدني
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إن املهمة الدائمة لإلدارة العامة للطيران املدني هي ضمان أن تكون التجربة في مطار 
العالية  بالكفاءة  تتسم  وجتربة  للمسافر  بالنسبة  تنسى  ال  جتربة  الدولي  الكويت 

بالنسبة لشركات الطيران.
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مطار جعل  إلى  تهدف  التي  الرئيسية  اإلدارة  إستراتيجية   أدت 
 الكويت الدولي مركزًا محوريًا ذا تقنية عالية يضاهي أي مطار في

 العالم إلى طرح حتسينات وتطورات كبيرة في جميع أنحاء املطار

كثيرة على هذا العزم واإلصرار على حتقيق تصور 
ملطار حديث ذي تقنية عالية.

لق����د فرض الق����رن احلادي والعش����رون حتديات 
جدي����دة اس����تجابت له����ا اإلدارة العام����ة للطي����ران 
إل����ى  اإلدارة  ترك����ن  ل����م  كبي����رة.  بفعالي����ة  املدن����ي 
املنجزات الس����ابقة وإمنا سعت إلى تخطي احلدود 
م����رة أخرى باتباع رؤيتها ملعايير دائمة التطور من 

حيث اخلدمة واجلودة. 
وكج����زء من هذا التوجه، خضعت اإلدارة العامة 
للطي����ران املدن����ي لعملي����ة إع����ادة تنظي����م وهيكل����ة 
واس����عة به����دف خل����ق كف����اءات جدي����دة ف����ي جميع 
قطاعات اإلدارة، وإعادة توزيع مهام ومناصب نواب 
املدير العام اخلمسة للوصول إلى منهجية جديدة 

لتطوير العمل.
وقد أدت إستراتيجية اإلدارة الرئيسية التي تهدف 
إل����ى جعل مطار الكويت الدول����ي مركزًا محوريًا ذا 
تقنية عالية يضاهي أي مطار في العالم إلى طرح 
حتسينات وتطويرات كبيرة في جميع أنحاء املطار 
تش����تمل على مرافق طيران جدي����دة ونظم اتصال 

وشبكات شاملة من املساعدات املالحية.
ورمب����ا يك����ون أكث����ر ه����ذه التحس����ينات إث����ارة هو 
اخلط����ة الرائدة إلقامة مبنى جدي����د للركاب على 
أح����دث الطرز، ومدينة ش����حن وتوس����عات للمدارج 
لتجع����ل م����درج املط����ار س����ابع أط����ول امل����دارج ف����ي 
العالم قادر على مناولة أضخم الطائرات، وحافاًل 

باحلركة على مدار السنة.

اإلدارة العامة للطيران املدني
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رئيس اإلدارة العامة للطيران المدني

مركز تنسيق نظم السامة
مكتب رئيس الطيران المدني

المكتب الفني

مكتب مدير عام الطيران المدني

مدير عام اإلدارة العامة للطيران المدني

إدارة 
الشؤون اإلدارية

إدارة 
الشؤون المالية

إدارة 
الشؤون القانونية

نائب المدير 
العام للطيران 

المدني للشؤون 
اإلدارية والمالية 

والقانونية

إدارة العمليات 

إدارة الهندسة

مركز نظم 
المعلومات

نائب المدير 
العام للطيران 

المدني لشؤون 
مطار الكويت 

الدولي

إدارة 
الماحة الجوية

إدارة 
االرصاد الجوية

إدارة 
االجهزة الماحية

نائب المدير 
العام للطيران 

المدني لشؤون 
خدمات الماحة 

الجوية

إدارة 
سامة الطيران

إدارة النقل الجوي

نائب المدير 
العام للطيران 

المدني لشؤون 
سامة الطيران 

والنقل الجوي

إدارة المشاريع

إدارة اإلنشاءات

إدارة التخطيط 
والمتابعة

نائب المدير 
العام للطيران 

المدني لشؤون 
التخطيط 
والمشاريع

املدين للطريان  العامة  لالإدارة  التنظيمي  الهيكل 



الإحتفال بالذكـرى ال�صنـويـة اخلام�صة والثمانني

للطـيــران الـمــدين بدولة الـكـــويـــت

1928-1927
إفتت���اح أول مط���ار ف���ي الكويت ف���ي منطقة الدس���مة خارج 
مدين���ة الكوي���ت . أول���ى الرحالت إلى مطار الدس���مة ش���غلتها 
اخلطوط اجلوية اإلمبراطورية ، التي غدت في ما بعد ش���ركة 
اخلط���وط اجلوي���ة البريطاني���ة ، حي���ث إس���تخدمت املهب���ط 
الصح���راوي بالدس���مة كمحط���ة للت���زود بالوق���ود عل���ى خ���ط 

بريطانيا-الهند-بريطانيا .

1932
أول���ى رحالت الطائ���رات املدني���ة املنتظمة تبدأ ف���ي ”مطار 

الدسمة« .

1934
إكتش���اف النف���ط فت���ح فص���اًل جدي���دًا ف���ي تاري���خ الكوي���ت 
املعاصر . إنشاء شركة نفط الكويت احملدودة . بدء التخطيط 
ملط���ار جديد يلب���ي الطلب املتزايد املنتظر م���ن العاملني لدى 
ش���ركة نفط الكويت ، ولكن اندالع احلرب العاملية الثانية أدى 

إلى تأجيل اخلطط .

1948-1947
ش���ركة نفط الكوي���ت تطور مطار النق���رة )املياص( اجلديد 
ف���ي منطق���ة النزهة . وكان املطار مفتوح���ًا للعمليات النهارية 
فق���ط . ش���ركات الطي���ران تفت���ح مكات���ب ف���ي مدين���ة الكويت 
إلص���دار التذاكر وتول���ي عمليات الش���حن للجالي���ات العربية 
املقيمة في الكويت . مطار النقرة يتطور بإس���تمرار مع إفتتاح 

مبنى خرساني جديد وحظيرة طائرات .

1954
 تأسيس شركة اخلطوط اجلوية الوطنية الكويتية احملدودة .
الطيارون املتدربون يحصلون على ش���هادات كويتية وبريطانية 

من ”نادي الكويت للطيران« .

1955
الش���ركة الوطني���ة يتغي���ر إس���مها إل���ى مؤسس���ة اخلط���وط 
اجلوي���ة الكويتي���ة بع���د مب���ادرة حكوم���ة الكوي���ت مبضاعف���ة 

Æ % 50 رأسمالها واملساهمة فيها بنسبة
1956

تبعيته���ا  م���ع  الكويت���ي  املدن���ي  الطي���ران  دائ���رة  تأس���يس 
إل���ى مديري���ة األم���ن الع���ام )التي أصبح اس���مها الحق���ًا وزارة 

الداخلية( .
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1958
مط���ار الكوي���ت يتبع مباش���رة دائ���رة الطيران املدن���ي ، التي 

تقرر أهدافها وسياسة شئون الطيران .

1960
دول���ة الكوي���ت تنضم إلى إتفاقية ش���يكاغو للطي���ران املدني 
الدولي . رجال أعمال كويتيون بارزون يؤسس���ون ش���ركة طيران 
خاص���ة بإس���م اخلط���وط اجلوية عب���ر البالد العربي���ة . إصدار 
القانون رقم 30 بشأن تنظيم املالحة اجلوية املدنية ، والقانون 
رقم 37 بشأن تنظيم التحقيقات املتعلقة بحوادث الطائرات .

1961
دولة الكويت تعلن اإلس���تقالل . املرحلة األولى ملطار املقوع 
اجلديد تبدأ العمل . الش���ركات التي تخدم مطار املقوع تشمل 
 ، )BOAC( ش���ركة اخلط���وط اجلوية عبر البح���ار البريطاني���ة
 ©KLM( ولوفتهان���زا ، واخلط���وط اجلوي���ة امللكي���ة الهولندي���ة
، واخلط���وط اجلوي���ة العربي���ة املتح���دة ، واخلط���وط اجلوي���ة 
العربي���ة الس���عودية ، ومؤسس���ة الطي���ران العربي���ة الس���ورية ، 
والطيران الهندي ، وشركات الطيران اللبنانية الثالث: طيران 
الش���رق األوس���ط ، وش���ركة اخلط���وط اجلوي���ة عبر املتوس���ط 
وش���ركة الطيران الدول���ي اللبناني . تضم مراف���ق املطار مبنى 

 للركاب )املبنى 1( ، ومدرج طائرات أسفلتي بطول 2200 متر ،
ومنطق���ة وق���وف الطائ���رات ، وب���رج حتكم مجه���ز للعمل على 

مدار الساعة .
1962

احلكوم���ة الكويتي���ة تس���تحوذ على امللكية الكاملة ملؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية .

1963
صدور املرس���وم األميري بتش���كيل املجلس األعلى للطيران 
املدني ليتولى مس���ئولية السياس���ات املتعلق���ة بقطاع الطيران 
املدن���ي . الكوي���ت تصب���ح عض���وًا كاماًل ف���ي منظم���ة الطيران 

املدني الدولي )إيكاو( واملنظمة الدولية لألرصاد اجلوية .

1964
دائ���رة الطي���ران املدن���ي حتص���ل عل���ى ميزانيته���ا اخلاص���ة 
وتصبح مس���تقلة مالي���ًا وإداريًا ع���ن وزارة الداخلي���ة . حكومة 
الكويت تش���تري ش���ركة اخلطوط اجلوية عبر الب���الد العربية 
وحت���ول أس���طولها املتألف من 4 طائرات من ط���راز DC-6 إلى 

مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية .

1965
إفتتاح املرحلة الثانية من مطار املقوع . تش���تمل التحس���ينات 
على مهبط أسفلتي غربي بطول 3400 متر وبرج حتكم جديد .
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1975
دائ���رة الطي���ران املدن���ي يتغي���ر إس���مها إل���ى اإلدارة العام���ة 

للطيران املدني ، ويترأسها مدير عام برتبة وكيل وزارة .

1980
تواصل برنامج اإلدارة العامة للطيران املدني لإلستثمارات 
، مبا يحسن املرافق لشركات الطيران والركاب في مطار املقوع 
لتلبي���ة من���و الطلب . إفتت���اح مبنى الركاب الغرب���ي )املبنى 2© 
مب���ا يزيد طاقة إس���تيعاب ال���ركاب إلى خمس���ة ماليني راكب . 
إفتتاح محطة البضائع احلديثة القادرة على العمل 24 ساعة 
يوميًا . بدء تش���غيل نظم األجهزة احلديثة املساعدة للمالحة 
 ©CAT II ILS( وال���رادار ونظ���ام الهبوط اآللي من الفئ���ة الثانية

ونظم اإلتصاالت .

1986
إفتت���اح امل���درج الش���رقي بط���ول 3500 مت���ر وب���رج التحك���م 
اجلدي���د بارتف���اع 60 مترًا واملزود بأح���دث تكنولوجيا التحكم 

Æ 1 في احلركة اجلوية . جتديد مبنى الركاب رقم
1987

صدور مرسوم القانون رقم 31 لتنظيم سوق النقل اجلوي 
ف���ي دول���ة الكوي���ت . إفتت���اح فن���دق س���فير ل���ركاب الترانزيت 

باملطار .

1990
الغ���زو العراقي لدولة الكويت املس���املة . طوال س���بعة أش���هر 
قوات الغزو تنهب وتتس���بب في تدمير البنية األساس���ية باملطار 
مبا في ذلك مبنى الركاب رقم )1( مخلفة خسائر تفوق قيمتها 

100 مليون دينار كويتي )330 مليون دوالر أمريكي( .

1991
حتري���ر دولة الكوي���ت على أيدي ق���وات التحالف في 26 
فبراي���ر . اإلدارة العامة للطي���ران املدني تنجح خالل أربعة 
أي���ام فق���ط ف���ي إفتت���اح مط���ار الكوي���ت الدول���ي خلدم���ات 

محدودة ، مبا يسمح بإستيراد معدات ومواد البناء احليوية 
، وإس���تقبال مواطن���ي الكويت العائدين إل���ى الوطن . عودة 
عملي���ات املط���ار إل���ى كام���ل طاقتها بحلول ش���هر ديس���مبر 

Æ 1991

1994
ص���دور القان���ون رق���م 6 بش���أن اجلرائ���م املتعلق���ة بس���المة 
الطائ���رات واملالح���ة اجلوي���ة . إفتت���اح منطق���ة الس���وق احلرة 

مبطار الكويت الدولي .

1996
مطار الكويت الدولي ينضم إلى املجلس الدولي للمطارات 

Æ ©ACI(

1997
صدور املرسوم األميري رقم 194 و195 و196 بإعادة هيكلة 

اإلدارة العامة للطيران املدني وتعيني:
•رئيس الطيران املدني ، برتبة الدرجة املمتازة .

•مدير عام الطيران املدني ، برتبة وكيل وزارة .
أربعة نواب مدراء عامني ، برتبة وكيل وزارة مساعد:

•نائب املدير العام لشئون مطار الكويت الدولي
•نائب املدير العام لشئون الكهرباء واإلنشاءات

•نائب املدير العام لشئون األجهزة املالحية
•نائب املدير العام لشئون سالمة الطيران والنقل اجلوي

2000
إفتت���اح املرحل���ة األول���ى من مخط���ط نظام املج���ال اجلوي 
الكويت���ي: خطة نظ���ام املجال اجلوي الكويت���ي مع بدء خدمة 
النظام اجلديد لرادار االقتراب والرادار قصير املدى . تدش���ني 
نظام مقس���م الهات���ف )PABX( الرقمي اجلدي���د باملطار املزود 
بإمكانيات تشغيل )نظام دوبلكس راديو( ، يضم نظامًا للرصد 

والتحكم .

التاريخ

24

مطـــــــار الكويــــــــت الدولـــــــــــي                     الكــــتـــــاب ال�سنــــوي والـــــدلــــيـــل لعــــــام    2013 - 2014  



- نائب مدير عام )املالحة اجلوية( ،
 - نائب مدير عام )شؤون مطار الكويت الدولي( ،

- نائب مدير عام )الشؤون اإلدارية ونظم املعلومات( .
مت���ت املوافقة عل���ى بناء مجمع مركز التحك���م التابع ملطار 
الكوي���ت الدول���ي . البدء بنقل موقع الش���ركة الكويتية لتزويد 

الطائرات بالوقود )كافكو( ، ومناولة حوالي 7 ماليني راكبًا .

2008
الذكرى السنوية الثمانون للطيران املدني بدولة الكويت . 

2009
افتت���اح مبنى الطيران العام خلدمة طائرات رجال األعمال 

والطائرات اخلاصة .
بدأت ش���ركة الطي���ران الكويتي���ة اجلديدة لنقل املس���افرين 
"اخلط���وط اجلوي���ة الوطني���ة" خدماتها ، انطالق���ا من مطار 

الكويت الدولي .

2011
وصول عدد املس���افرين في مطار الكوي���ت الدولي ما يقارب 
8.5 ملي���ون مس���افر  ، وتوق���ف اخلطوط اجلوي���ة الوطنية عن 

التشغيل ألسباب مالية وإدارية .

2012
اإلدارة العام���ة للطي���ران املدني تكش���ف النق���اب عن أحدث 
خطة رئيس���ية لتطوير وتوس���عة مطار الكويت الدولي تشتمل 
على بناء مبنى ركاب رئيسي )رقم 2( ، وتوسعات مدارج رئيسية 
وإنشاء مدرج ثالث ،  ، وبناء محطتي إطفاء إضافيتني ، وبناء 
محط���ة ش���حن ومقر رئيس���ي جديد ل���إلدارة العام���ة للطيران 
املدن���ي ومواقف للطائرات ومرافق جديدة حلركة الطيران في 

املطار .
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2001
توس���يع السوق احلرة باملطار . بدء العمل في مشروع املركز 

التجاري ومواقف السيارات اجلديد .

2002
إجن���از اجل���زء الثاني م���ن املرحل���ة األولى ملش���روع مخطط 
نظ���ام املج���ال اجل���وي الكويت���ي ، ويض���م جتهي���زات التحك���م 
اإلش���رافي واكتس���اب املعلومات اخلاصة بنظام توزيع الكهرباء 
مبط���ار الكوي���ت الدولي ، البالغة قدرت���ه 11 كيلوڤولت ، ورادار 

دوبلر للطقس ، ونظام إنذار بالرياح العرضية املنخفضة .
إفتتاح املرحلة األولى ملش���روع املركز التجاري ، وتضم قاعة 
»قادم���ون« جدي���دة لعام���ة ال���ركاب ومح���ال جتاري���ة ، وموق���ف 
سيارات متعدد الطوابق لالنتظار مدد قصيرة ، وموقف مظلل 

لإلنتظار مدد طويلة .
2003

إفتتاح املرحلة الثانية من مش���روع املرك���ز التجاري ، وتضم 
قاعة »مغادرون« جديدة ومكاتب إضافية لقبول الركاب ومحال 
جتارية جديدة . إدخال املنافس���ة في عمليات املناولة األرضية 
مع تأس���يس ش���ركة ناش���يونال خلدمات الطيران )ناس( وبدء 

نشاطها باملطار .

2005
الش���ركة الوطني���ة خلدم���ات الطي���ران )ناس( ، وهي ش���ركة 
مناولة أرضية ، تفتتح صالة اللؤلؤة اجلديدة . ش���ركة طيران 
اجلزيرة الكويتية املنخفضة التكاليف تبدأ خدماتها برحالت 

إلى دبي وبيروت .

2006
اإلدارة العام���ة للطي���ران املدن���ي تطل���ق مب���ادرة "األج���واء 
املفتوح���ة" ، وهي جزء م���ن اخلطة احلكومية لتحويل الكويت 
إل���ى مركز جت���اري ومالي رئيس���ي في منطقة اخللي���ج وتعزيز 
حرك���ة األعم���ال م���ن وإلى الب���الد  . وكذلك تفتت���ح اخلطوط 

اجلوية الكويتية صالة دسمان اجلديدة في املطار  .

2007
إعادة هيكلة اإلدارة العامة للطيران املدني ، كالتالي:

- رئيس الطيران املدني ، برتبة الدرجة املمتازة .
- مدير عام الطيران املدني ، برتبة وكيل وزارة .

خمسة )5( نواب مدراء عامني برتبة وكيل مساعد:
- نائب مدير عام )الشؤون املالية والقانونية( ،

- نائب مدير عام )شؤون سالمة الطيران والنقل اجلوي( ،



املخطط الهيكلي العام
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نحو م�صتقبل م�صرق

تش���ير أح���دث اإلحص���اءات الص���ادرة ع���ن االحت���اد 
الدول���ي للنق���ل اجل���وي )إيات���ا( أن منطق���ة الش���رق 
األوس���ط تتبوأ دورًا رياديًا ف���ي تنامي صناعة الطيران 
على مستوى العالم ، لذا فإن دولة الكويت عازمة على 

أن تكون في الطليعة .
ومن العناصر األساس���ية لتحقي���ق ذلك ، و حتقيق 
اله���دف الوطني املتمثل ف���ي حتويل الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري ، ما يس���مى باخلطة الرئيس���ية لتطوير 
مط���ار الكوي���ت الدول���ي ، والتي تعتب���ر مبثابة خارطة 
الطريق لتطوي���ر هذا املنفذ على مدى العقود الثالث 

املقبلة وما يليها .
وبالرغ���م م���ن أن املط���ار ق���د خض���ع للعدي���د م���ن 
عملي���ات التطوي���ر والتجدي���د عل���ى م���دى الس���نوات 
اخلم���س والعش���رين املاضي���ة ، مبا في ذلك ما يش���به 
عملي���ة البن���اء اجلدي���د بالكام���ل في ع���ام 1991 بعد 
حترير دولة الكويت ، إال أن اخلطة الرئيسية اجلديدة 
ته���دف إلى االرتقاء مبرافق مطار الكويت الدولي إلى 

مستوى أعلى متامًا من كل ما سبق .
يواص���ل منو حرك���ة املرور في مط���ار الكويت الدولي 
تصاع���ده في الوقت احلالي ، وتش���ير الزيادة املضطرة 
إلى جناح سياس���ة احلكومة الكويتي���ة واإلدارة العامة 
للطي���ران املدن���ي حت���ى اآلن ، كم���ا تع���د مؤش���رًا على 

مستقبل أكثر رحابة وانفتاحًا .
وتع���د اخلط���ة الرئيس���ية لتطوي���ر مط���ار الكوي���ت 
الدول���ي أم���راَ ضروريًا لتأم���ني ذلك املس���تقبل ، حيث 
حتك���م الترتيب���ات اخلاص���ة بكام���ل مبان���ي املط���ار ، 
و حظائ���ر الطائ���رات ، وطائ���رات النق���ل اخل���اص ، و 
املم���رات ، واملناول���ة األرضي���ة ، والتزود بالوق���ود . بدءًا 
م���ن املرافق احلالي���ة ، تتوقع اخلطة مس���توى الطلب 
عل���ى اخلدم���ات ، األم���ر الذي يس���مح ل���إلدارة العامة 
للطي���ران املدن���ي بفه���م متطلب���ات توقي���ت التوس���ع ، 
باإلضاف���ة ألية تعديالت تقتضيها احلاجة ، من قبيل 

تغيي���ر املواقع من اجل تش���غيل أكثر كف���اءة .وحيث أن 
اخلطة الرئيس���ية تتشكل أساس���ًا من برنامج خماسي 
الس���نوات متتابع املراحل ، مبنظور مستقبلي لألعوام 
العشرين إلى الثالثني القادمة الستشراف التوجهات 
املس���تقبلية ف���ي مج���ال صناع���ة الطي���ران ، ل���ذا فهي 
ليست باملخطط الثابت غير القابل للتغيير . بل أنها 
تتط���ور بصفة مس���تمرة لضمان تقدمي م���ا تدعو إليه 

احلاجة اآلن ، وفي املستقبل . 
التنمية املرحلية

مبوجب اخلطة الرئيسية احلالية مت تقسيم تطوير 
املطار إلى مجموعة من املراحل املنفصلة ، وإن جمعها 
ف���ي مجمله���ا تراب���ط كام���ل . تتعامل املرحل���ة األولى 
مع املش���اريع عل���ى املدى القريب )على مدار الس���نوات 
اخلم���س القادمة( ، أم���ا املراحل من الثانية فصاعدًا ، 

فتتعلق باملستقبل الالحق .
ته���دف املرحل���ة األول���ى إل���ى حتقيق ثالث���ة أهداف 

رئيسية هي:
- رفع الس���عة التشغيلية للمطار من 450,000 إلى 
650,000 حركة س���نويًا ، و احلفاظ على القدرة على 
استضافة كافة أنواع طائرات الركاب و طائرات الشحن 
، مب���ا في ذلك اجليل اجلديد من الطائرات الضخمة 

Æ A380 من قبيل طائرات
- زيادة قدرة نقل الركاب من سبعة ماليني إلى أكثر 

من عشرين مليون مسافر سنويًا .
رفع سعة حركة الشحن واملناولة من 600,000 طن 

إلى ستة ماليني طن سنويًا . 
وتنقس���م اخلطة إلى أربعة مشاريع متميزة ، يغطي 
األول والثاني رفع مس���توى املطار ، أما الثالث فيشمل 
بن���اء محطتي مكافحة حرائ���ق ، ومبنى املقر اجلديد 
ل���إلدارة العام���ة للطي���ران املدني ، عل���ى حني يتضمن 
األخير إنشاء مبنى الركاب اجلديد رقم 2 وفق أحدث 

Æ ©33 التقنيات )انظر ص
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اكتملت معالم أكبر مشروع تطويري خالل تاريخ مطار الكويت الدولي املمتد لفترة 85 عامًا. ومع هذا املشروع، 
البلد املفعم  ”الواجهة األمامية“ التي تستقبل زوار هذا  سيشرق فجر مطار حديث في املنطقة يكون مبثابة 

باحلركة والنشاط.
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واالمدادات  للشحن  مدينة  ببناء  االقتراح  على  التحسينات  تشتمل 
اللوجستية مبساحة تبلغ مليوني متر مربع مع مساحات فسيحة ومواقف 
قادرة على مناولة ما يصل إلى 77 طائرة شحن ايرباص A320 باالضافة 

الى طاقة استيعابية حوالي 6 ماليني طن من البضائع سنويًا. 

وضعت خطة التطوير الرئيسية احلالية ملطار الكويت 
الدول���ي ف���ي اعتبارها اجلان���ب الذي غالبًا ما ُينس���ى في 

صناعة الطيران.
أال وه���و البضائع. من هنا انطوت اخلطة على انش���اء 
مدين���ة للش���حن ف���ي املط���ار لتق���دم خدم���ات لوجس���تية 
مبس���احة تخزي���ن ومس���احة وق���وف رحب���ة تتس���ع ل���� 77 
طائرة.  ويتسع مرفق البضائع املتكامل اجلديد، والواقع 
غرب مرافق البضائع احلالية إلى ما يقارب ستمائة طن 

من البضائع سنويًا.  
خل���ق  عل���ى  املدن���ي  للطي���ران  العام���ة  اإلدارة  تعم���ل 
البني���ة التحتي���ة األرضي���ة و مركز رعاية عم���الء مركزي 
يفت���ح أبوابه على مدار الس���اعة طوال األس���بوع، و صالة 
جمارك، و مرافق تخليص جمركي، و مطاعم، و مقاهي.  
أم���ا مس���احة 600,000 مت���ر مرب���ع املتبقية م���ن »مرفق 
وكالء  و  الطي���ران،  خلط���وط  ُتت���اح  فس���وف  البضائ���ع« 
الشحن، و مقدمي خدمات املناولة، وغيرهم من العاملني 
في املجال اللوجستي، وذلك لبناء مرافقهم اخلاصة، مبا 

في ذلك منافذ البضائع، والتخزين، و املباني اإلدارية. 
وق���د أعرب���ت كبري���ات ش���ركات البضائع، مب���ا فيها دي 
إت���ش إل، و فيديك���س، و العدي���د م���ن ش���ركات اخلدم���ات 

املط���ار،  ف���ي  موق���ع  بتب���وأ  اهتمامه���ا  ع���ن  اللوجس���تية 
باإلضافة إلى املش���غلني احلاليني وهم اخلطوط اجلوية 

الكويتية، و الوطنية خلدمات الطيران.
ومن شأن ذلك أن يفتح املجال لتحقيق املنظور طويل 
األم���د ملط���ار الكوي���ت الدولي، وه���و إنش���اء منطقة جتارة 
ح���رة باملطار. األمر الذي سيش���جع الش���ركات العاملة في 
مجاالت إعادة التعبئة و إعادة التصدير على االستفادة من 

تأسيس مقار لها ضمن املنطقة املعفاة من الضرائب. 
وألن تعددي���ة اخلي���ارات من العناص���ر الهامة للنجاح، 
فق���د مت اتخ���اذ الترتيب���ات الالزم���ة م���ع وزارة األش���غال 
العام���ة إلنش���اء طري���ق رب���ط مباش���ر بالغزالي الس���ريع، 
وذلك لضمان الربط الس���ريع باملنطق���ة التجارية احلرة 
القائم���ة في ميناء الش���ويخ. ويتيح ذلك نقل الش���حنات 
بني املوقعني املرتبطني، األمر الذي يشكل عنصرًا رئيسيًا 
ف���ي تأس���يس نظ���ام ش���حن بحري-أرضي-ج���وي يتس���م 

بالكفاءة. 
كذلك س���يتم إنش���اء طريق س���ريع آخر لتحقيق ربط 
فع���ال بالطري���ق الدائ���ري الس���ابع، األم���ر الذي س���يتيح 
االتصال الس���ريع باألس���واق في كل من الع���راق، واململكة 

العربية السعودية ودول اخلليج.

تنمية حواضر مطار الكويت الدولي

مدينة الشحن



تطوير مدارج الطائرات
يتمث���ل العنص���ر الرئيس���ي للمش���روع األول باملرحلة 
األول���ى في إعادة بن���اء املدرج الغربي القائ���م حاليًا رقم 
15R/33L ومتدي���ده مبس���افة 4,775 م وذل���ك لضم���ان 
ق���درة مط���ار الكوي���ت الدولي على اس���تيعاب م���ا يعرف 
ل���دى منظم���ة الطي���ران املدني بطائ���رات ”ك���ود إف“ – 
والت���ي متثلها حاليًا ف���ي حلبة الطيران التجاري طائرة 

 Æ A380 اإليرباص
وق���د مت بالفع���ل إدخ���ال بع���ض التحس���ينات كج���زء 
م���ن برنام���ج الصيان���ة الدوري���ة للمطار . ومبجرد نش���ر 
مواصف���ات الطائرةِ 380 ، قامت اإلدارة العامة للطيران 
املدن���ي بإدراجها ضمن األعمال اجلاري���ة . وعليه ، على 
س���بيل املثال ، فقد مت في كل م���رة أجريت فيها عمليات 
الصيان���ة الرئيس���ية م���ن قبي���ل إع���ادة بن���اء احلظائ���ر 
للطائرات اخلاصة ، فقد مت اعتماد املواصفات اخلاصة 

باألحجام العمالقة .
إال أن متدي���د امل���درج الغرب���ي 15R/33L من ش���أنه أن 
يضم���ن إمكاني���ة إقالع الطائ���رة A380 كامل���ة احلمولة 
املعب���أة متام���ًا بالوقود بأمان ت���ام في أكثر أي���ام الصيف 
ح���رارة )ف���ي الكويت يعن���ي ذلك درجة ح���رارة تصل إلى 
55 مئوي���ة( . عندما يتم اس���تكمال أعمال تطوير املدرج 
الغرب���ي 15R/33L بإضافة 4,775 أمتار إليه ، س���يصبح 
من أطول املدارج في العالم ، وس���تفيد املمرات اجلانبية 
للطائرات التجارية املرتبطة به كذلك من مجمع مدينة 

الشحن . )انظر اللوحة املقابلة( 
كذلك فإن من أجزاء هذا البرنامج إنشاء طرق خدمة 
داخلي���ة جدي���دة ، و جس���ور ، و أس���وار حماي���ة خارجي���ة 
، باإلضاف���ة إل���ى طري���ق س���ريع جدي���د يش���كل املدخ���ل 
الرئيس���ي حتت ممرات الطائ���رات التجارية ، والذي من 
املق���رر أن يرب���ط املبنى 2 مباش���رة بطري���ق امللك فيصل 

السريع ، والطريق الدائري السابع .
أما املش���روع الثاني ، فيتضمن تطوير املدرج الش���رقي 
15L/33R ، وال���ذي م���ن املق���رر تخصيصه ليك���ون املدرج 
الرئيس���ي للمطار لطائرات ال���ركاب التجارية ، وليصبح 
بطول 4000 متر . كذلك ستبدأ أعمال اإلنشاءات لبناء 
مدرج ثالث مواِز بطول 4,580 متر ، على اجلانب الغربي 
م���ن املطار ، وهو مصم���م ليخدم بصفة رئيس���ية مدينة 
البضائع و حتركات النقل العس���كري . ومبجرد االنتهاء 
م���ن أعم���ال هذا املش���روع س���ُيصار إلى إع���ادة تخصيص 

املدرج الغربي األصلي بوصفه املدرج املركزي باملطار .
يتضمن املشروع الثالث نقل كافة أقسام اإلدارة العامة 
للطيران املدن���ي والكائنة حاليًا داخل مبنى الركاب إلى 
مبنى مقرها اجلديد . وسيتيح هذا االنتقال توفير قدر 
كبير من املساحات الستعمالها من قبل شركات الطيران 

وغيرها من الشركات العاملة في مبنى الركاب .
ومن املتوقع أن يكون هذا املقر اجلديد صرحًا إبداعيًا 

متمي���زا ، و ”بوابة“ تتصدر وجهة القادم إلى املطار عبر 
الطريق السريع . و حيث أنه ال يزال في مرحلة االنشاء 
، ف���إن اإلدارة العام���ة للطي���ران املدني حريص���ة على أن 

جتعل منه حتفة تأخذ بألباب الناظرين . 
يتضم���ن املش���روع الثال���ث كذل���ك محطت���ي إطف���اء 
إضافيت���ني لتغطي���ة امت���داد امل���درج الغرب���ي ، و امل���درج 
الثال���ث اجلدي���د . ف���إذا م���ا أضيف���ت هات���ني احملطت���ني 
إل���ى احملطتني القائمتني حاليًا ، فس���يكون ذلك مبثابة 
ضمان���ة لق���درة املط���ار عل���ى الوف���اء مبتطلب���ات الفئ���ة 
العاش���رة من مواصفات منظمة الطيران املدني الدولي 
اخلاصة باالستجابة للحاالت الطارئة في أقل من ثالث 

دقائق .
من املقرر أيضًا توسعة ساحة وقوف طائرات الضيوف 
الرس���ميني للدولة والطائرات احلكومية وإنش���اء ساحة 
تتسع لعشرين طائرة تتراوح في األحجام من A380 إلى 
طائرات رجال األعمال – مبا فيها األسطول األميري . 
وقد قامت اإلدارة بالتعاقد مع شركة استشارية عاملية 
إلدارة وتنظيم مش���اريع اخلطة الرئيس���ية ملطار الكويت 
الدولي هي ش���ركة Ineco املتخصصة ف���ي مجال البنية 

التحتية للمطارات .

الرؤية واملفهوم
عقب انتهاء املرحلة األولى ، سوف يوفر مطار الكويت 
الدول���ي الس���عة الكافية الس���تيعاب متطلبات الس���نوات 

العشر املقبلة. 
مت اختيار موقع اس���تراتيجي متميز للمبنى اجلديد 
وقد مت تصميم املبنى الستيعاب حتى 25 مليون مسافر 
س���نويًا ، كما أن هناك مس���احة إلضافة مبنى مماثل إذا 
اقتضى األمر . حتى تبلغ السعة القصوى لكامل مباني 
املطار من املسافرين حتى 50 مليون مسافر سنويًا ، مع 

إمكانية التطوير املستقبلي . 
وبطبيع����ة احل����ال ، ف����إن اخلط����ة الرئيس����ية احلالية 
ملطار الكويت الدولي – و التي تغطي األعوام الثالثني 
القادمة – ليس����ت س����وى رؤي����ة اليوم للمس����تقبل ، لذا 
فإن����ه عندما يحني الوق����ت لتحديثها مرة أخرى ، فقد 
مُتل����ي االجتاه����ات املتغي����رة احلاج����ة إلى الذه����اب في 

اجتاه آخر . 
ل���ذا فمهما كان ما يخبأه املس���تقبل ف���ي طياته ، فقد 
أع���دت اإلدارة العام���ة للطي���ران املدني ُعدته���ا . لذا فإن 
منظوره���ا امل���رن جت���اه التوس���ع ، و متغي���رات الصناع���ة 
س���يضمن له���ا احلف���اظ عل���ى س���جلها احلاف���ل بالنمو 
املس���تمر ، باإلضاف���ة إلى رفع مس���توى األم���ان ، والرقي 
مبس���توى اخلدمات في »بوابة الكويت األولى« نحو آفاق 

أرحب . 

املخطط الهيكلي العام

29

الكــــتـــــاب ال�سنــــوي والـــــدلــــيـــل لعــــــام    2013 - 2014                    مطـــــــار الكويــــــــت الدولـــــــــــي



مطـــــــار الكويــــــــت الدولـــــــــــي                     الكــــتـــــاب ال�سنــــوي والـــــدلــــيـــل لعــــــام    2013 - 2014  

30

مبنى الركاب رقم )2©



مبنى الركاب رقم )2)

عند افتتاحة، سيكون بإمكان مبنى الركاب رقم 2 مناولة ما يصل الى 13 مليون مسافر سنويًا ويقع 
املبنى الى اجلنوب من املبنى احلالي ويتصل به مباشرة عن طريق ملتقى ممرات واسع.

الكــــتـــــاب ال�سنــــوي والـــــدلــــيـــل لعــــــام    2013 - 2014                    مطـــــــار الكويــــــــت الدولـــــــــــي

31

ميضي مطار الكويت ُقُدمًا في بناء آفاق جديدة 
للنقل اجلوي في منطقة اخلليج عبر إنشاء مبنى 

Æ 2 الركاب اجلديد رقم
يق���ع املبن���ى اجلدي���د إل���ى اجلن���وب م���ن املبنى 
احلال���ي ، و يتمت���ع بطاق���ة اس���تيعاب تص���ل إل���ى 
13 مليون مس���افر س���نويًا عن���د افتتاحه  ، وميكن 
زيادته���ا في مرحلة تطوير الحق���ة إلى 25 مليون 

راكب سنويًا .

يتولى التصميم مجموعة من الش���ركات بقيادة 
فوس���تر وش���ركاه ، بالتع���اون م���ع ش���ركة اخللي���ج 
 لالستش���ارات ، و تضم هذه املجموعة شركة أروب ،
 وش���ركة مط���ارات هولن���دا ، و بارس���ونز برنكهوف .

مراح���ل  عل���ى  العام���ة  األش���غال  وزارة  تش���رف  و 
التصميم واإلنشاء املعماري .

الطواب���ق  ذات  اجلدي���دة  احملط���ة  تصمي���م  مت 
األرب���ع على مس���احة 140,000 مت���ر مربع ، وفق 

مبنى الركاب رقم )2©
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Æ  “خط���ة ثالثية املراح���ل ، و تضم ثالثة ”أجنحة 
متت���د واجهة كل جن���اح بط���ول 1.2 كيلومتر ، من 
مركز التقائها جميعًا والذي يشكل مظلة أحادية 
الطاب���ق ذات رده���ة بارتف���اع 25 م في مش���هد فائق 

اجلمال . 
متت���د الس���قيفة بطول 60 مت���رًا لتظلل مدخل 
الس���احة الواس���عة ، مدعوم���ة بأعم���دة خرس���انية 

مستدقة . 
وحتت���وي عل���ى فتحات س���قف زجاجية معاجلة 
 تس���مح للض���وء الطبيع���ي بالنف���اذ إل���ى الداخل ،

بينم���ا حتج���ب ض���وء الش���مس املباش���ر . كذل���ك 

س���يكون ل���كل انحن���اء خارج���ي م���ن االنحن���اءات 
الثمانية والسبعني واجهة زجاجية بطول 45 متر 

، مع مظلة واقية .
يهدف مبنى الركاب اجلديد إلى إرس���اء معايير 
بيئي���ة جدي���دة في مجال مباني املط���ارات ، و ذلك 
من خالل كونه األول في العالم الذي يحصل على 
اعتم���اد ”ليي���د“ البيئ���ي الذهب���ي . يوف���ر الهيكل 

يق���ع املبن���ى اجلدي���د إل���ى اجلن���وب م���ن املبنى 
احلالي ، و سيتمتع بطاقة استيعاب تصل إلى 13 

مليون مسافر سنويًا عند افتتاحه .
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اخلرس���اني الكتل���ة احلراري���ة ، عل���ى ح���ني يض���م 
السقف عددًا كبيرًا من األلواح الشمسية لتجميع 

الطاقة .  
ومن السمات الرئيسية لهذا املبنى اجلديد الذي 
يبل���غ ارتفاعه 39 مترًا ، ما يتميز به من نهج بري 
جدي���د من جه���ة اجلنوب ، حي���ث تغطي اخلضرة 
مس���احات واسعة تس���يجها حواجز أس���منتية ذات 

مخارج مميزة .
أم���ا عل���ى الصعي���د الداخل���ي ، فيش���تمل املبنى 
عل���ى ثالث���ة طواب���ق: صال���ة املغادري���ن ، و صال���ة 
الوص���ول ، و مناط���ق وص���ول األمتع���ة . يس���تفيد 
املبن���ى اجلدي���د م���ن النق���اط اإليجابي���ة للمطار 
 احلال���ي ، حي���ث يتمت���ع بس���هولة الوص���ول إليه ،

و قرب���ه م���ن نق���اط الدخ���ول إل���ى الطائ���رات ، و 
 محالت التس���وق املتنوعة ، والعديد من املطاعم ،

ليرتقي بها إلى آفاق جديدة أرحب . 
يضم���ن املبنى قراب���ة 120 كاونتر قبول للركاب ، 
األمر الذي س���يخفض صفوف االنتظار إلى أدنى 
حد . أما نظام األمتعة املتكامل ، فيضم تسهيالت 
الفح���ص ، والتخزي���ن الديناميكي ، و الفرز عالي 
السرعة ، لكافة األمتعة املنقولة من وإلى الطائرات 

على سيور نقل متتد ملسافة 6 كيلومترات . 
و ما شالالت التبريد باملاء التي حتيط مبنقطة 
استالم األمتعة سوى واحدة من العديد من املزايا 

التي تعزز أجواء صالة الوصول اجلديدة . 
ف���إن تخطي���ط   ، اجل���وي  الصعي���د  عل���ى  أم���ا 
 الس���احة يتمتع بقدر كبير من مرونة االستخدام ،

حي���ث متت���د عل���ى مس���احة 360 هكت���ارًا موف���رة 
ع���ددًا م���ن بوابات االتص���ال يصل م���ن 30-51 في 
املرحلة األولى . س���يكون املبنى جاهزًا الس���تقبال 
طائ���رات A380 م���ع بواب���ات ثنائية الطاب���ق قادرة 
على التعامل مع طائرات السوبر جامبو العمالقة 
والت���ي يتج���اوز ع���دد املس���افرين عل���ى متنها 500 
راك���ب . أخيرًا ، ُيَتَوَقع أن تبدأ األعمال اإلنش���ائية 

 Æ 2012 مبوقع املبنى اجلديد في أواخر العام

يهدف املبنى اجلديد إل���ى وضع معايير بيئية 
جدي���دة في مج���ال مبان���ي املطارات كون���ه األول 
ف���ي العال���م الذي يحص���ل عل���ى اعتم���اد ”لييد“ 

البيئي الذهبي .



تطلع م�صتقبلي خاّلق

تضطل����ع إدارة النقل اجلوي التابعة لإلدارة 
العامة للطيران املدني مبسؤوليات واسعة النطاق 
للعمل على تطوير األداء وإيجاد حلول مبتكرة 
ملواكبة التغيرات التي حتدث في منطقة الشرق 

األوسط واحلافلة بالنشاط واحلركة .
تعكس احلركة اجلوية االزدهار االقتصادي 
املتنامي لدول����ة الكويت حيث أس����تقبل مطار 
الكوي����ت الدولي في ع����ام 2010 ما يقارب 8.3 
مليون راكب بزيادة 3 ٪ عن العام السابق ، وتشير 
التوقعات احلالية إلى ارتفاع معدل النمو بنسبة 
تقديرية 4 ٪ سنويًا في أعداد الركاب إلى جانب 
منو حركة شحن البضائع بنسبة 2.6 ٪ . وتعمل 
شركات الطيران  انطالقًا من الزيادة املشجعة 
في أعداد املسافرين واملشجعة على زيادة أعداد 
الرحالت ، ونقاط التشغيل ، مما يعزز من مكانة 
املطار الكويت الدولي كنقطة نقل جوي محورية 

هامة في املنطقة .
وتشكل سياسة »األجواء املفتوحة«  وحترير 

حركة النقل اجلوي على عمليات الركاب والشحن 
، جزاءًا أساسيًا من املبادرة األخيرة حلكومة دولة 
الكويت لتعزيز دول البالد كمركز مالي وجتاري 

واقتصادي رئيسي في منطقة اخلليج .
وبالرغم من أن مط����ار الكويت الدولي يقوم 
في الوقت الراهن بتق����دمي خدماته ألكثر من 
47  شركة طيران ويربط دولة الكويت مباشرة 
مبا يزيد عن 77 وجهة حول العالم ، فال يزال 
هناك مجال كبير للتوسع حيث تدرك ادارة النقل 
اجلوي التحديات التي قد تواجهها لتلبية حاجات 
س����وق النقل اجلوي وخلق روح تنافسية عادلة 
ومبا يحقق رغبات شركات الطيران وطموحاتها 
لضمان نحو احلركة ومبا يلبي احتياجات السوق 
ومنح العديدي من االختيارات جلمهور املسافرين 

وشاحني البضائع  .
وتسير سياسة »األجواء املفتوحة« جنبًا إلى 
جنب مع توجه اإلدارة العامة للطيران املدني 
إلى حتديث املخطط الهيكلي مبطار الكويت 
الدولي لتلبية النمو املتوقع في احلركة اجلوية 
على مدى األعوام العشرون القادمة واضعة عند 
االعتبار مراجعة هذا املخطط كل خمسة اعوام 

إدارة النقل اجلوي

شؤون الطيران
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االستيعاب ما قد يطرأ من متغيرات في قطاعات 
التشغيل املختلفة واملواكبة التقدم السريع في 

تكنولوجيا ادارة وتشغيل املطارات .
وتصب التطورات املستقبلية لدولة الكويت 
في اجتاه تسليط الضوء على ما يثير اهتمام 
شركات الطيران حيث يتوقع ازدهار السياحة 
التجارية والترفيهية املدعومة بالعديد من الفنادق 
احلديثة من فئة اخلمسة جنوم واملرافق اخلاصة 
باملؤمترات والترفيه ، ومن املتوقع منو احلركة 
بش����كل كبير من النقاط األوروبية واألمريكية 
في حني ستس����تمر احلركة القادمة من الهند 
وش����به الق����ارة الهندية بتفوقه����ا  نظرًا حلجم 
اجلاليات املقيمة في دولة الكويت ، وستستمر 
حركة املغادرة بالنمو أيضًا حيث من املتوقع أن 

تتمتع منطقة جنوب ش����رق آس����يا بأكبر نسبة 
منو مستقباًل .

وتتوقع اإلدارة العامة للطيران املدني أن من شأن 
سياستها اجلديدة التي تبنت شعار حترير النقل 
اجلوي ، خلق املنافسة القوية الضرورية لسوق 
ديناميكي ينبض باحلركة ، مما يرفع من مستوى 
اخلدمات ، ويحفز الرغبة في زيادة عدد الرحالت 
والتوسع في املقاصد ويشجع على ايجاد وتطوير 

قطاعات جديدة في سوق النقل اجلوي .
ومما ال ش����ك فيه أن مط����ار الكويت الدولي 
قد حقق نتائج ملموسة . فمنذ تنفيذ سياسة 
»األجواء املفتوحة« ، قامت عدة شركات جوية 
جديدة بتشغيل رحالت من / إلى مطار الكويت 

الدولي  .
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وكالء السفر
تتول����ى إدارة النق����ل اجل����وي عدة مس����ئوليات أخرى 
تتمث����ل بإصدار التراخي����ص لوكالء الس����فر بالكويت، 
إذ تقدم����ت اإلدارة العام����ة للطي����ران املدن����ي بالعدي����د 
م����ن املب����ادرات في هذا املج����ال خالل األع����وام األخيرة 
حلماي����ة جمهور املس����افرين . واملطلوب اآلن من وكالء 
الس����فر، كج����زء من ش����روط الترخي����ص أن يكون لدى 
كل منه����م موظف����ان مؤه����الن بالكام����ل عل����ى األق����ل . 
وبه����ذا تكون الكويت أول دولة ف����ي املنطقة جتعل هذا 
األمر إلزاميًا . ولقد اس����تحدثت معايير جديدة أيضًا 
بخص����وص إجراءات إصدار التذاكر . كما ألزمت أيضًا 
جميع وكالء الس����فر باإلنضمام إلى مش����روع الفواتير 
والتسديد التابع لإلياتا لضمان تسوية سليمة جلميع 

مبيعات التذاكر وحماية مدخول شركات الطيران .
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وجهات ارتباط مطار الكويت الدولي عبر العالم )AUH( أبوظبي
)ATH( ألينا

)AMD( أحمدا آباد
)AYT( أنطاليا

)IST( إسطنبول
اإلسكندرية- برج العرب 

)HBE(
)ALY( اإلسكندرية- النزهة

)ISB( إسالم آباد
)ATZ( أسيوط
)IFN( إصفهان
)LXR( األقصر

)AMS( أمستردام
)AWZ( أهواز

)CDG( باريس
)BKK( بانكوك

)BAH( البحرين
)PEW( بشاور
)BSR( البصرة
)BGW( بغداد
)BEY( بيروت
)TUN( تونس

)CGP( تشتاغنغ
)MAA( تشحاي

)TRV( ثروفنانتابرام
)CGK( جاكرتا

)JED( جدة
)GVA( جنيف

)ALP( حلب
)HYD( جيدرآباد

)DXB( دبي
)DAC( دكا

)DEL( دلهي
)DMM( الدمام
)DAM( دمشق

)DOH( الدوحة
)DEZ( دير الزور

 )FCO( روما
)RUH( الرياض
)SIN( سنغافورة

)SKT( سيلكوت

البلدان التي تربطها اتفاقيات خدمات جوية ثنائية مع دولة الكويت
العالم العربي

األردن
اإلمارات
البحرين

تونس
اجلزائر

جزر القمر
السودان

السعودية
سوريا
العراق
عمان

قطر
لبنان
ليبيا
مصر

املغرب
اليمن

جيبوتي

آسيــــا
أفغانستان
إندونيسيا

أوزبكستان

إيران
باكستان

بروناي
بنغالدش

تايلند
جزر املالديف

سريالنكا
سنغافورة

الصني
الفلبني
فييتنام

كمبوديا
كوريا اجلنوبية

كوريا الشمالية
كرجستان

الوس
ماليزيا
ميامنار
نيبال
الهند

هونغ كونغ
اليابان

أفريقيا
إثيوبيا
أوغندا

جنوب أفريقيا
زمبابوي
السنغال

كينيا
جمهورية بنني

سوازيالند

أوربـــــا
آذربيجان

أرمنيا
إسبانيا

أملانيا
اوكرانيا

ايرلندا
إيطاليا

أيسلندا
البرتغال
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا

البوسنة والهرسك
بولندا

بيالروس
تركيا

تشيك
جورجيا

فنلندا
الدمنارك

روسيا
رومانيا

سلوفاكيا
السويد

سويسرا
صربيا ومونتينيجرو

فرنسا
قبرص

كرواتيا
التفيا

لكسمبورغ
مالطا

النرويج
النمسا
هنغاريا
هولندا
اليونان

أقيانوسيا
أستراليا

أمريكا الشمالية
أمريكا

كندا

وجهات ارتباط مطار الكويت الدولي عبر العالم )AUH( أبوظبي
)ATH( ألينا

)AMD( أحمدا آباد
AYT( أنطاليا

شؤون الطيران
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الوجهات االقليمية في الشرق األوسط

اخلطوط التونسية 
خطوط جت اجلوية

اخلطوط اجلوية البريطانية )1(
اخلطوط اجلوية التايلندية الدولية
اخلطوط اجلوية العربية السعودية

اخلطوط اجلوية القطرية
اخلطوط اجلوية الكويتية

شركة طيران أسمان االيرانية
شركة الطيران األثيوبية

شركة طيران أريانا االفغانية
شركة طيران بيمن البنغالية

شركة الطيران التركية
شركة طيران اجلزيرة

شركة طيران ماهان
شركة طيران ناس

الشزكة املصرية العاملية للطيران

شركة اخلطوط الوطنية الكويتية
شركة ميهن النكا

شركة الطيران الدولية الباكستانية
شركة الطيران السريالنكية

شركة الطيران السنغافورية )ركاب(
شركة الطيران الشرق األوسط

شركة طيران غريفن
شركة طيران فالكن اكسبرس للشحن

شركة طيران كار غولكس الدولية
شركة الطيران الهندية

شركة طيران يونايتد
طيران االحتاد

طيران االمارات 
الطيران االيراني
طيران البحرين

طيران اخلليج

طيران دي اتش ال
الطيران السوري

طيران شاهني الدولي
الطيران العماني

الطيران الهندي اكسبرس
العربية للطيران 

كيه ال ام - شركة الطيران امللكية الهولندية
لوفتهانزا

لوفتهانزا للشحن
مصر للطيران

اململكة االردنية
اليمينة

• التشغيل املوسمي )موسم الصيف( 
اخلطوط اجلوية األوكرانية
شركة الطيران التشيكية

شركة طيران املاليزية
الطيران البلغاري

)HMB( سوهاج
)SHJ( الشارقة

 )SSH( شرم الشيخ
)CQD( شهر كرد

)SYZ( شبراز
)SAH( صنعاء

)SAW( صبيحة
)SOF( صوفيا

طهران- إمام خميني 
)IKA(

)DMM( ظهران
)AMM( عمان

)FJR( فجيرة
)GOI( غوا

)HRG( غردقة
)VAR( فارنا

)FRA( فرانكفرت
)CAI( القاهرة

)KBL( كابل
)CCJ( كجيكود
)KHI( كراتشي
)CMB( كلومبو

)KUL( كواالملبور
)COK( كوتشن

)LRR( الر
)LFM( المرد
)LHE( الهور

)LUX( لكسمبورغ
)LHR( لندن-هيترو

)MNL( مانيال
)IXE( منغلور

)RMF( مرسي علم
)MED( املدينة
)MCT( مسقط
)MHD( مشهد

)BOM( مومباي
)JFK( نيويورك

)NJF( جنف
)IAD( واشنطن دي سي

شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي
اخلطوط التونسية 

خطوط جت اجلوية
اخلطوط اجلوية البريطانية )1(

اخلطوط اجلوية التايلندية الدولية
اخلطوط اجلوية العربية السعودية

اخلطوط اجلوية القطرية
اخلطوط اجلوية الكويتية

شركة اخلطوط الوطنية الكويتية
شركة ميهن النكا

شركة الطيران الدولية الباكستانية
شركة الطيران السريالنكية

شركة الطيران السنغافورية )ركاب(
شركة الطيران الشرق األوسط

شركة طيران غريفن

طيران دي اتش ال
الطيران السوري

طيران شاهني الدولي
الطيران العماني

الطيران الهندي اكسبرس
العربية للطيران 

كيه ال ام - شركة الطيران امللكية الهولندية

)HMB( سوهاج
)SHJ( الشارقة

 )SSH( شرم الشيخ
)CQD( شهر كرد

شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي

شؤون الطيران



ال يخفى على أحد أن للسالمة مكانة األولوية 
ف���ي صناعة الطيران ، واجلهة املس���ؤولة عن هذا 
املوض���وع ف���ي الكويت ه���ي إدارة س���المة الطيران 

التابعة لإلدارة العامة للطيران املدني .
وتتألف اإلدارة من س���تة أقس���ام وهي كالتالي: 
عمليات الطيران ، وصالحية الطيران ، تراخيص 
األف���راد ، تراخي���ص املط���ارات واألم���ن ، قواع���د 

وأنظمة السالمة ، التطوير الفني واملتابعة .
واالدارة مسؤولة عن السالمة بكافة مستوياتها 
، بدءًا من صياغة أنظمة س���المة الطيران املدني 
الكويتي���ة وف���ق القواع���د القياس���ية والتوصيات 
الص���ادرة عن منظمة الطيران املدني الدولي إلى 
تس���جيل الطائ���رات وم���رورًا بتحدي���ث املعلومات 
الفنية ووصواًل الى اصدار التراخيص للطيارين 
مقص���ورة  لطواق���م  والش���هادات  واملهندس���ني   ،
الطائ���رات واملوظفني األرضيني . وإذ حتاول بكل 
وسيلة ممكنة ، فهي تشرف على كافة الشركات ذات 
العالق���ة بصناعة الطيران الكويتية ، كاملش���غلني  
،اجلويني وشركات الصيانة والهيئات التدريبية ، 

وموردي قطع الغيار ، وباالضافة الى ذلك ، تصدر إدارة سالمة الطيران
شهادات صالحية الطيران للطائرات .

وبينم���ا مت اجتي���از جمي���ع مراح���ل التدقي���ق 
بنج���اح باهر حت���ى اآلن ، وتأكد للكويت اكتس���اب 
وضع الفئة I في تصنيف منظمة الطيران املدني 
الدول���ي ، ف���إن إدارة س���المة الطي���ران ت���رى ف���ي 
معايي���ر الس���المة الدولية احلد األدن���ى املطلوب 
وتس���عى جاهدة  باس���تمرار الى بلوغ آفاق جديدة 

أكثر ارتفاعًا .
ولق���د تب���ني م���ن آخ���ر تدقي���ق ش���امل قامت به 
منظم���ة الطي���ران املدن���ي الدولي عل���ى الطيران 
املدن���ي الكويت���ي أن ادارة س���المة الطي���ران تعدت 

مرحلة االختبار بأشواط ، 
وحتتف���ظ الكوي���ت ولله احلمد بس���جل نظيف 
ناص���ع م���ن حي���ث س���المة الطي���ران ، وتتواص���ل 
أعم���ال مراجعة وحتديث اللوائ���ح إلدخال أفضل 
ما توصلت اليه صناعة الطيران ويعتبر التدريب 
مس���ألة رئيسية ، يتوالها مفتش���ون لديهم املهارة 
واخلب���رة الكافي���ة إلقام���ة دورات تنش���يطية م���ن 
مراك���ز تدري���ب معتم���دة دولي���ًا ، إذ س���بق للعديد 
منهم أن كانوا قادة طائرات أو مهندسي طيران .

شؤون الطيران

إدارة س����المة الطيران مس����ؤولة عن السالمة بكافة مس����توياتها، بدءًا 
م����ن تس����جيل الطائرات ومرورًا بتحدي����ث املعلومات الفني����ة ووصواًل الى 
اصدار التراخيص للطيارين، واملهندس����ني والشهادات لطواقم مقصورة 
الطائرات واملوظفني األرضيني والتراخيص الفنية للطائرات ومشغليها 

وشركات الصيانة.
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شئون املطار

تبقى إدارة العملي����ات بطاقمها الذي يضم أكثر 
من 200 موظف  ، عينًا ساهرة على نحو متواصل 
عل����ى كل م����ا هو قادم إلى ومغادر من مطار الكويت 
الدولي على مدار الساعة  ، وجميع أيام األسبوع  ، 

وطوال أشهر السنة  .
وال يق����ل اهتمام إدارة العمليات بأمور الطائرات 
عن اهتماماتها بالعنصر البش����ري  ، وتضمن هذه 
اإلدارة أن يش����كل مط����ار الكوي����ت الدول����ي انطباعًا 
ممي����زًا بالدرج����ة األول����ى ل����دى جمي����ع املس����افرين 
- وكذل����ك األع����داد الغفي����رة م����ن زوار املط����ار غي����ر 
املس����افرين  . وه����ذا م����ا يؤكد أن الش����ركات املقاولة 
تطبق ما تش����تمل علي����ه عالقته����ا التعاقدية التي 
تض����م النظاف����ة وكف����اءة العم����ل واخلدم����ات الت����ي 
توفره����ا حلي����ازة رض����ا العم����الء ف����ي كاف����ة أوج����ه 
العمليات واإلشراف على قسم املفقودات  ، وتوفير 

اخلدمات والتسهيالت للمسافرين املعاقني  .
ويؤكد هذا العمل على أن اإلدارة تلعب دورها في 
إعطاء صورة نيرة عن املطار لزواره بداًل من اقتصار 
إحساس����هم على مهمته احملصورة في القدوم إليه 

والعبور منه إلى الوجهات التي يقصدون  .
وم����ع أن اإلدارة تضطل����ع ب����دور اجتماع����ي هام  ، 
فه����ي تش����رف أيض����ًا عل����ى عملي����ات مط����ار الكويت 
الدول����ي  ، وتقف على أهبة االس����تعداد ملعاجلة أي 

موقف طارئ  .
ومما س����اعد إدارة العمليات على حتديث أجهزة 
املراقب����ة والت����زود بأح����دث التقني����ات  ، هو توس����عة 
املرك����ز  تأس����يس  عن����د   2003 ع����ام  املط����ار  مبن����ى 
التج����اري  ، حي����ث مت اس����تبدال وتوفي����ر أجه����زة 
ومعدات حديثة ومتطورة تس����اهم في رفع مستوى 

اخلدمات املقدمة في مطار الكويت الدولي  .
 ، البش����ري أيض����ًا دورًا كبي����رًا   العام����ل  ويلع����ب 
وتتواص����ل عملي����ات التفتيش للكش����ف عن أخطار 
محتمل����ة كاألمتع����ة الت����ي تك����ون ب����دون مراف����ق أو 

إدارة العمليات

الطرود املشبوهة  .
ويسّير املفتش����ون املعنيون بسالمة ممرات املطار 
دوري����ات تط����وف س����احة املطار لتراقب وتس����جل أي 

جتاوزات للسياسة املطبقة هناك  .
ويب����دو أن مس����ؤوليات العمل الت����ي تتوالها إدارة 
العملي����ات مرش����حة للزي����ادة على نح����و ملحوظ  ، 
حي����ث ان اإلدارة العام����ة للطي����ران املدن����ي بص����دد 
الش����روع باملرحل����ة الثاني����ة املش����وقة م����ن خطته����ا 
الرئيسية البعيدة املدى  . ومن املتوقع أن يصاحب 
التوسع الالفت على األرض حتديات إضافية سواء 

أرضية أو على الصعيد اجلوي  .
ومم����ا س����يزيد من التح����دي هو وص����ول الطائرة 
 Æ  A380 والباص اجل����وي F العمالق����ة م����ن الفئ����ة
وس����يتطلب التدف����ق املتزاي����د في أعداد املس����افرين 
القادم����ني أو املغادري����ن على منت رحل����ة مفردة من 
الطابق����ني  ذات  العمالق����ة  الضخم����ة  الطائ����رات 
تطوي����ر مراف����ق ص����االت متخصصة وإع����ادة النظر 
في أش����كال اجلس����ور اجلوية في العديد من بوابات 
االتص����ال باملبن����ى  . وس����وف ي����زداد نطاق التوس����ع 
اجل����وي ليش����مل تطوي����ل املدارج  ، وتوفير س����احات 

إضافية الستيعاب البضائع واملسافرين  .
توفي����ر  عل����ى  املس����تقبلية  املش����اريع  وتش����تمل 
ب����رج مراقب����ة أرضي����ة جدي����د وجه����از رادار للحركة 
السطحية والذي سيراقب الطائرات واملركبات عبر 

املطار إلى جانب إدارة احلركة اجلوية  .
وت����درس اإلدارة العامة للطي����ران املدني احتمال 
إدخ����ال جه����از متابع����ة متط����ور يق����وم عل����ى الف����ور 
بتنبي����ه الدوري����ات في ح����ال دخول إح����دى املركبات 
الغريب����ة املخالفة إلى منطقة محظورة أو فيما إذا 
خرجت إحدى املركبات املأذونة عن املنطقة املصرح 

لها بها  .

حترص إدارة العمليات على تلبية كافة احتياجات املسافرين 
والناس اآلخرين والعاملني مبطار الكويت الدولي، وتسعى على 

الدوام لتحسني خدماتها التي تؤديها في املطار
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شئون املطار

إدارة اإلنشاءات

اعم���ال  مس���ئولية  االنش���اءات  ادارة  تتول���ى 
االنش���اءات والصيان���ة ف���ي مطار الكوي���ت الدولي 
بأكمل���ه م���ن مبان���ي املط���ار ال���ى س���احات ومدارج 
ومم���رات الطائرات باالضافة ال���ى العمل الدؤوب 
لتحويل املس���احات الشاس���عة املمت���دة على طول 
املدارج واملمرات الى رقعة خضراء ، وتشهد أنشطة 

إدارة االنشاءات اتساعا متزايدا باستمرار .
ومما ال شك فيه ان بنية املطار التحتية شديدة 
الش���به مبدينة صغيرة ، وهذا بحد ذاته مسئولية 
بقطاعاته���ا  االنش���اءات  إدارة  أن  غي���ر   ، كب���رى 
املتخصصة تواجه هذا التحدي مبهنية واتقان .

وإلدارة اإلنشاءات مهمة رئيسية وهي احملافظة 
عل���ى بنية املط���ار التحتية القائم���ة بأفضل حال 
بالت���وازي م���ع تطوير جمي���ع املرافق وف���ق أحدث 
التطورات ، ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت إدارة 
اإلنش���اءات بإعادة هيكلة نفس���ها ملواجهة التزايد 
املضطرد في حج���م األعمال ولتحقيق املزيد من 
الكف���اءة واملهني���ة ف���ي العم���ل ، حي���ث مت حتوي���ل 
مراقبة الصيانة الى مراقبة املباني وانشاء مراقبة 
جدي���دة للرصف وأخ���رى للزراعة مع اس���تحداث 
اقسام جديدة على رأسها قسم سالمة املدراج الذي 

تتلخص مهمته األساس���ية بالتأكد والتدقيق من 
س���المة املدرج على مدار الس���اعة وتأسيس قاعدة 
بيانات متكاملة باستخدام التكنولوجيا احلديثة 
تدع���م قس���م الرصف في عمل���ه ال���دوري لصيانة 
امل���دارج واملمرات وتضمن في الوقت نفس���ه ٌأقصى 
درجات الس���المة ف���ي مطار الكوي���ت الدولي .كما 
مت اس���تحداث قسم الري الذي يقوم على متابعة 
وجتهي���ز نظام ري متط���ور لتخضير املطار ابتداء 
باملس���احات املمتدة عل���ى املدارج واملم���رات وصوال 
إل���ى منطقة كبار الش���خصيات مبرافقها املتميزة 

باالضافة الى مبنى الركاب .
وف���ي نقلة نوعية تعكس التوجه االس���تراتيجي 
ل���إلدارة مت ض���م قس���م ش���بكات اإلتص���االت ال���ى 
قط���اع املباني والذي يقوم بالتنس���يق مع اجلهات 
املعني���ة بدراس���ة وتطوي���ر ش���بكة نظ���م املعلومات 
مبطار الكويت الدولي واالرتقاء بالبنية التحتية 
اخلاص���ة به���ا وتهيئته���ا ألي مش���اريع تطويري���ة 
داخ���ل نط���اق الطي���ران املدن���ي أو م���ع اجله���ات 
األخرى ، وأخيرا مت انش���اء قسم الرسم الهندسي 
واملس���احة الذي يش���كل املخزن املعلوماتي جلميع 
مخطط���ات املط���ار مع قيامه بتنفي���ذ املخططات 
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وعم���ل الدراس���ات املس���احية املختلفة مما يش���كل 
دعما اضافيا لإلدارة ككل .

مه����ام  بث����الث  الصيان����ة  أعم����ال  وتتلخ����ص 
رئيس����ية تش����مل مبنى ال����ركاب ومبان����ي الطيران 
الطائ����رات  ومواق����ف  واملم����رات  وامل����دارج  املدن����ي 
باإلضاف����ة ال����ى الزراع����ات التجميلي����ة والتي يتم 
تنفيذه����ا جميع����ا ضم����ن منظوم����ة عق����ود تطرح 
دوري����ا مهمتها الرئيس����ية رفع مس����توى اخلدمات 
واحملافظ����ة عليه����ا ، ولي����س ه����ذا باألمر الس����هل 
نظرا لقس����اوة ظروف العمل خالل فصل الصيف 
وبسبب التحدي األكبر املتمثل بالعمل في مطار 
الكوي����ت على مدار الس����اعة مع اس����تمرار احلركة 
املتزايدة للمسافرين وسياس����ة األجواء املفتوحة 
الت����ي ضاعفت م����ن املس����ئولية امللقاة عل����ى عاتق 

اإلدارة بايق����اع يصع����ب اللح����اق ب����ه ، ويرم����ي كل 
هذا اجلهد خلل����ق انطباع عميق طيب عن مطار 
الكوي����ت الدول����ي وخاصة ل����دى ال����زوار القادمني 
للم����رة األولى حيث تتواص����ل االعمال خللق جو 
متناغم يس����وده االنس����جام العام في ارجاء املطار 

الذي ميثل واجهة البلد األولى . 
ومن أبرز املشاريع التي تقوم بها مراقبة املباني 
م���ن خ���الل قس���م املبان���ي والت���ي تأتي في س���ياق 
تطوير مبنى الركاب مشروع التكسيات اخلارجية 
ملبن���ى الركاب ، ذلك املش���روع الطموح الذي يرمي 
ال���ى اع���ادة تصمي���م مبن���ى ال���ركاب م���ن اخل���ارج 
والذي سيحقق طفرة معمارية متميزة جتعل من 
مبن���ى الركاب أحد املعال���م املتميزة بدولة الكويت 
باإلضاف���ة الى اس���تكمال حتدي���ث الديكورات في 
مبنى الركاب احلالي من الداخل بفكرة مستوحاة 
م���ن تصمي���م مقص���ورة الطائرة . ومن االنش���طة 
املتواصلة الرامية الى رفع كفاءة العمل في مطار 
الكوي���ت مش���روع انش���اء بوابات ال���ركاب اجلديدة 
والتي يجري خاللها انش���اء س���بع بوابات جديدة 
ته���دف ال���ى احتواء الزي���ادة في أعداد املس���افرين 
وزي���ادة الطاقة االس���تيعابية للمط���ار ، كما تعكف 
اإلدارة عل���ى اإلعداد لتنفيذ أعمال تطوير ش���بكة 
نظ���م املعلوم���ات بالكام���ل لرف���ع كفاءته���ا وذل���ك 
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ف���ي  العاملي���ة  التكنولوجي���ا  أح���دث  باس���تخدام 
ه���ذا املج���ال . هذا باالضافة الى اس���تمرار قس���م 
الصيان���ة الفورية والذي ميثل وحدة االس���تجابة 
الس���ريعة بالقيام بأعمال الصيان���ة الطارئة على 
مدار الساعة طوال أيام األسبوع بكفاءة وسرعة . 
وللتمك���ن من اللحاق بالزي���ادة املضطردة بعدد 
ال���ركاب نتيجة تطبيق سياس���ة األجواء املفتوحة 
فق���د قامت مراقبة الرص���ف باإلضافة الى تنفيذ 
اعم���ال عقد الصيانة الرئيس���ي اخل���اص بصيانة 
امل���دارج واملمرات وإنش���اء مواقف الس���يارات بطرح 
عقد إلنش���اء مواق���ف جديدة للطائ���رات وتعديل 
العديد من املمرات الرئيسية والفرعية للطائرات 
وفق أحدث املواصفات العاملية وحس���ب مواصفات 
منظم���ات الطي���ران املدن���ي العاملية ، كما ش���ارفت 
مراقب���ة الرص���ف عل���ى االنتهاء من انش���اء س���ور 
املط���ار اجلدي���د وفق احل���دود اجلدي���دة املعتمدة 
باس���تخدام أح���دث النظ���م األمني���ة كم���ا حتض���ر 
مراقب���ة الرص���ف لتنفي���ذ العدي���د م���ن املش���اريع 

التطويرية باملستقبل القريب .
ونتيجة لزيادة املس���طحات املس���تغلة في املطار 
ف���إن مراقب���ة الزراع���ة عمل���ت بش���قيها لتوس���يع 
الرقع���ة الزراعية حيث قامت بزراع���ة العديد من 
اجل���زر ب���ني امل���دارج م���ع وجود فك���رة الس���تخدام 

العشب التجميلي الصناعي في بعض املسطحات 
باإلضافة الى انشاء املشتل اجلديد لدعم الزراعة 
في املطار ذاتيا و توفير النباتات الداخلية لإلدارات 

ومتابعة صيانتها .
ان ادارة االنشاءات وضمن التغييرات املتواصلة 
الت���ي تق���وم بها تس���عى الى تكوين قناعة راس���خة 
ل���دى املس���افرين مب���دى االهتم���ام مبرف���ق املطار 
واحملافظة علي���ه ومواصلة اجله���ود بالتعاون مع 
جمي���ع اجلهات العاملة باملط���ار لتلبية متطلبات 
املسافرين واالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم وذلك 

ما يجسد الهدف األهم . 
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م���ع تنامي مطار الكويت الدولي ، تغدو صيانة 
بنيت���ه التحتي���ة حتدي���ًا أكث���ر أهمي���ة وتعقي���دًا . 
وحلسن احلظ ، تتناغم التحسينات التكنولوجية 
مع هذا التنامي ، مما يعزز من مقدرة املطار على 

تلبية املتطلبات .
وبتطلعها الدائم إلى املستقبل ، شرعت اإلدارة 
العامة للطيران املدني في حتديث ش���امل للبنية 
التحتي���ة ف���ي مبن���ى املط���ار ، مبوج���ب برنام���ج 
للتحس���ينات امللموسة التي أدخلت روح التجديد 

على قاعة املغادرين وبوابات الطائرات .
وتنقس���م منطق���ة قب���ول املغادري���ن حالي���ًا إلى 
4 مناط���ق لدخ���ول املس���افرين ، وميك���ن الدخول 

إل���ى كل منه���ا عب���ر بواب���ة أمنية . وال يس���مح لغير إدارة الهندسة
املس���افرين واملوظفني املص���رح لهم بدخول مناطق 
القبول احمل���ددة من 4-1 لضم���ان األمن وتخفيف 

االزدحام .
وتش���تمل كل من املنطقتني 1و4 على 32 كاونتر 
ل���كل منهما إلى جانب كاونت���ر )وزن( لألمتعة ذات 
االحجام الكبيرة بينما تش���تمل كل من املنطقتني 
2و3 عل���ى 18 كاونتر لكل منهم���ا ، باإلضافة أيضًا 
إل���ى مس���احة مخصص���ة لألمتع���ة ذات االحج���ام 
الكبيرة . ويس���هم ه���ذا الترتيب في جتنب الوقوف 

في طوابير طويلة .
وكاف���ة كاونترات قبول ال���ركاب في مطار الكويت 
الدول���ي مجه���زة بنظ���ام معدات االس���تخدام العام 
في مبنى املطار الذي تتولى ش���ركة )SITA( تركيبة 
وصيانت���ه لضم���ان أقص���ى درج���ات املرون���ة ملناولة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية وناش���يونال خلدمات 
الطي���ران وعمالئه���م م���ن ش���ركات الطي���ران وتتم 
مناول���ة م���ا يزيد عن 7 مالين مس���افر وحوالي 12 

مليون حقيبة سنويًا في مطار الكويت الدولي . 
وتعتب���ر مناطق فرز األمتع���ة إلى اخلارج حديثة 
، وبإم���كان األجه���زة العامل���ة فيه���ا مناول���ة 3600 
حقيب���ة بالس���اعة ، حي���ث يتم م���ن خالله���ا توزيع 

األمتعة الى مناطق الفرز .
كم���ا مت تركي���ب جهاز حديث الس���تالم االمتعة ، 
طورته ش���ركة )SITA( ، ومن ش���أنه متابعة األمتعة 
ف���ي الوق���ت الصحيح من مكتب القب���ول إلى عنبر 
الطائ���رة . ويضمن بذلك ع���دم حتميل أمتعة دون 
تطابقه���ا مع وجود أصحابها املس���افرين على منت 
الطائ���رة . وباإلضاف���ة إل���ى ذل���ك ، يتاب���ع اجله���از 
حقائ���ب الترانزي���ت عبر املط���ارات األخ���رى وعلى 

وجهة املسافر النهائية .
أما األمتعة ذات األحجام الكبيرة - التي تس���بب 
ع���دم االرتياح ألي مط���ار - فقد أصبحت مناولتها 
أس���هل بكثير نتيجة للمواقع املخصصة لذلك في 
مناط���ق القب���ول اجلديدة . ويتول���ى وكالء املناولة 
األرضيون مس���ؤولية تش���غيل أجهزة قبول األمتعة 

تضع اإلدارة العامة للطيران املدني نصب عينيها صورة 
املطار واحلاجة الدائمة الى املضي في حتديثه باستمرار.

وتضمن التغييرات املتواصلة تكوين قناعة راسخة لدى 
املسافرين مبدى االهتمام باملطار.
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وفرزه���ا املتجهة إل���ى مناطق الف���رز ، إلى جانب 
مسؤولية اإلدارة العامة للطيران املدني عن كافة 
الس���يور ومواق���ع وزن األمتعة ف���ي منطقتي وزن 
األمتعة 2 / 3 والسيور امللحقة بها أما منطقتي 
1 / 4 فه���ي ضم���ن أعم���ال الش���ركة املس���تثمرة 

للموقعني .
وعن���د بوابات املغادرون في املبنى مت اس���تبدال 
كاف���ة اجلس���ور اجلوي���ة بجس���ور جدي���دة وفرتها 
شركة TEAM اإلسبانية . وهذه اجلسور اجلديدة 
ه���ي أتوماتيكي���ة بالكام���ل وتتص���ف باملرونة في 

مناولة أنواع مختلفة من أنواع الطائرات .
وتأكيدًا على التزام اإلدارة العامة للطيران املدني 
بالتكنولوجي����ا احلديث����ة ، ف����إن مواق����ف الطائرات 
باملطار تعمل بنظام »البوابة اآلمنة« اجلديد ، وهو 
نظام إرش����ادي بصري متطور ميك����ن الطيارين من 

إيقاف طائراتهم في املوقف بدقة متناهية .
ومما ال ش���ك فيه أن هذه املعدات احلديثة لن 
تك���ون ذات فائ���دة ترجى دون قي���ام طواقم فائقة 
امله���ارة واخلب���رة بتش���غيلها وصيانته���ا لضم���ان 

أفضل آداء لها في أقسى الظروف اجلوية .
ويتأل���ف فري���ق الصيان���ة ب���االدارة م���ن فنيني 
التكنولوجي���ا  صيان���ة  مبقدوره���م  متمرس���ني 

احلديثة لتعمل بأكمل طاقتها .
ويتمتع مطار الكويت الدولي بشهرة قوية من 
حي���ث جتهيزاته التكنولوجية ، وليس من مجال 

أدل عل���ى ذلك أكث���ر من األنش���طة التي تتوالها 
ادارة الهندسة .

وتواص���ل اإلدارة عل���ى م���دار الس���اعة مراقب���ة 
الطاق���ة ف���ي املط���ار باس���تخدام اح���دث أجه���زة 
للتحكم اإلشرافي وتس���جيل البيانات من خالل 
نظ���ام )SCADA( ويق���وم ه���ذا النظ���ام املع���روف 
بتش���خيصه الذات���ي بتنبي���ه الفني���ني ف���ي غرفة 
التحك���م الرئيس���ية ف���ي مبن���ى اآلالت املركزي���ة 
باملط���ار إل���ى األعط���ال ف���ي الوق���ت الصحي���ح ، 
مما يس���مح باإلس���راع في معاجلة املوقف ليقوم 
املهندس���ون املهرة التابعون لإلدارة بتدارك األمر 

وإجراء الالزم .
ويتصف نظ���ام )SCADA( باملرونة التي متكنه 
م���ن معاجل���ة وحتدي���ث مجموع���ة واس���عة م���ن 
األجهزة والبرامج ، بينما متضي الش���ركة املوردة 
)ABB( في عقد للصيانة لضمان استمرار كفاءة 

اجلهاز على أمت وجه .
ألي���اف  بش���بكة   )SCADA( النظ���ام  ويتص���ل 

بصرية واسعة تغطي املواقع املرتبطة بالنظام
أما صيانة ورفع كفاءة أجهزة التكييف الهوائي 
وتبري���د املي���اه ف���ي املطار فه���ي مس���ئولية أخرى 
إلدارة الهندس���ة . ومت تركيب مبردات جديدة في 
 ©ATC( ب���رج التحك���م باحلركة اجلوية الرئيس���ي

لتلبية الطلب املتزايد على التبريد .
وتش���رف اإلدارة أيض���ًا عل���ى مراقب���ة وح���دات 

شئون املطار
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مش���اريع أخرى ضمن نطاق إدارة الهندسة 
املتعددة األوجه

< إمداد ومساندة الطاقة الكهربائية املتواصلة 
ف���ي مط���ار الكويت الدول���ي )معدات ام���داد ثابت 

للتيار( يوفر الطاقة للمعدات احليوية.
< حتدي���ث إضاءة م���دارج املطار لتش���مل جهاز 
حتك���م متط���ور، يتمي���ز بالق���درة عل���ى التوس���ع 
امللحوظ لتلبية تطلعات اخلطة الرئيس���ية ملطار 
الكوي���ت الدول���ي واملطابق���ة ملتطلب���ات املنظم���ة 

الدولية للطيران املدني.
< التحضي���ر والتخطي���ط لرفع كف���اءة أجهزة 
الكش���ف االوتوماتيكي���ة ع���ن احلرائ���ق واإلن���ذار 
وخراطي���م االطف���اء ف���ي املط���ار ملس���اندة اإلدارة 

العامة للطيران املدني.
< تقوم إدارة الهندس���ة حاليًا بتطوير وحتديث 
البني���ة التحتية الكهربائية من خالل عقدها مع 

شركة سيمنس .

احملطات الفرعية وتكييف الهواء في مبنى املطار 
ومبان���ي اإلدارة األخ���رى ، بحي���ث تق���وم بصيانة 
و/أو اس���تبدال املع���دات حس���ب ماه���و مطل���وب 
للحف���اظ على درج���ة حرارة مثل���ى تتمكن معها 
ه���ذه املعدات م���ن األداء على النح���و الصحيح . 
وع���الوة على ذلك ، جتري اإلدارة صيانة س���نوية 

لبرجي التبريد في مبنى اآلالت املركزي .
ملط���ار  الكهربائ���ي  التي���ار  اإلدارة  تؤم���ن  كم���ا 
الكوي���ت الدولي في حال انقطاع التيار من وزارة 
الكهرباء واملاء وذلك عن طريق مولدات الكهرباء 
االحتياطية املوجودة في مبنى اخلدمات املركزي 
وتق���وم البطاري���ات االحتياطي���ة )UPS( بتأم���ني 
التي���ار الكهربائ���ي خ���الل تل���ك الثوان���ي بحي���ث 
ال يتأث���ر تش���غيل لبع���ض األجه���زة ذات األهمية 
القصوى خالل فترة انقطاع التيار الى التشغيل 

عن طريق مولدات الكهرباء االحتياطية .
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�صمان التحكم التام بحركة املالحة اجلوية

إدارة املالحة اجلوية 

تأت���ي أعمال التطوير املتالحقة التي يش���هدها 
قط���اع خدمات املالح���ة اجلوية بالطي���ران املدني 
ضمن خطة طموحة متكاملة تتيح ملطار الكويت 
بأرق���ى نظ���م املالح���ة اجلوي���ة  التمت���ع  الدول���ي 
واالتص���االت املتوف���رة ، مم���ا يجعل دول���ة الكويت 
في ص���دارة اجله���ات املعنية بالطي���ران املدني في 

الشرق األوسط .
وتتمثل أعلى أولويات املالحة اجلوية في ضمان 
سالمة وكفاءة العمليات املتعلقة باحلركة اجلوية 
في مطار الكويت الدولي والكفيلة براحة ما يزيد 
ع���ن 6 ماليني مس���افر س���نويًا عبر مط���ار الكويت 
الدول���ي ، باإلضافة إلى رح���الت الطيران األخرى 
عبر األجواء الكويتية . ويبلغ عدد الطائرات التي 
تتمتع بخدمات املالحة اجلوية الكويتية أكثر من 

50.000 طائرة سنويًا . 

ومن اجلدير بالذكر أن جميع املراقبني اجلويني 
العامل���ني ب���إدارة املالح���ة اجلوية مدرب���ون تدريبًا 
عالي���ًا يرق���ى إل���ى املعايي���ر العاملية . ومس���تعدون 
للتعام���ل مع حرك���ة الطيران املتزاي���دة في مطار 
الكوي���ت الدول���ي س���واء ف���ي الوق���ت احلاض���ر أو 

مستقباًل . 
أم���ا برنام���ج تطوي���ر خدم���ات املالح���ة اجلوية 
فيش���تمل على سلس���لة م���ن املش���اريع التي تهدف 
إلى ضمان سالمة وكفاءة عمليات كافة الطائرات 
التي تس���تخدم املجال اجل���وي الكويتي من خالل 
اس���تعمال أح���دث م���ا توصل���ت إلي���ه تكنولوجي���ا 

الطيران . 
وتشمل مش���اريع املراقبة املالحية مشروع نظام 
رادار املراقب���ة اجلوي���ة قريب املدى KARS الذي مت 
االنتهاء من تشغيله بالكامل والذي يتميز بقدرته 

املالحة اجلوية 

املالحة  بإدارة  العاملني  اجلويني  املراقبيني  جميع  أن  بالذكر  اجلدير  من 
، وهم مستعدون  اجلوية مدربون تدريبًا عاليا يرقى الى املعايير العاملية 
في  سواء  الدولي  الكويت  مطار  في  املتزايدة  الطيران  حركة  مع  للتعامل 

الوقت احلاضر أو املستقبل.
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على رصد احلركة اجلوية بدرجة عالية من الدقة 
 MSSR من خالل رادار مراقبة رئيسي فائق التطور
، باإلضافة إلى مشاريع أخرى سبق تنفيذها وهي 
نظ���ام رادار دوبلر املتط���ور الذي يقدم إنذارات عن 
أح���وال الطقس احمللية غير املالئم���ة والتي تؤثر 

على سالمة حركة الطيران .
إضاف���ة إل���ى قدرات���ه املمت���ازة لرص���د األمط���ار 
والس���حب عل���ى مس���افات طويلة تص���ل إلى 100 
ك���م لألمطار و 230 كم للس���حب ، ونظ���ام اإلنذار 
املبك���ر لقص الرياح الس���طحية )LLWS( الذي مت 
تصميمه لتوجيه إنذارات مبكرة لطواقم الطيران 
لتف���ادي الري���اح الس���طحية اخلطي���رة احملتمل���ة 
، وكذل���ك لتوجي���ه إن���ذار ملراقبي املالح���ة اجلوية 
لتحويل مسارات الطائرات التي تكون على وشك 
الوصول أو تأجيل الرحالت التي تكون على وشك 

اإلقالع . 
وتش���تمل مش���اريع املراقب���ة املالحي���ة اإلضافية 
 التي هي على وشك التنفيذ في املستقبل القريب ،

إقام���ة رادار مراقبة مع مبناه ف���ي املطار مع نظام 
إضافي ملحق ADS-B . ويشكل هذا إسنادًا لنظام 
KARS الرئيس���ي ، مم���ا يوف���ر غطاء س���المة رفيع 
املستوى في حاالت اخللل أو أثناء فترات الصيانة 

 Æ KARS الوقائية الدورية لنظام
أم���ا نظام إدارة احلركة اجلوية القادم ، فس���وف 
ميثل اجلوهر الرئيس���ي لنظ���ام التحكم باحلركة 
اجلوية مس���تقباًل ، وهذا ما يع���زز قدرات مراقبي 
احلرك���ة اجلوي���ة ويس���اعدهم عل���ى أداء مهامهم 

بكفاءة بالرغم من تعقيدات العمل . 
ويعتبر نظام رادار املراقبة واالرشاد اآللي املتطور 
اخلاص باحلركة السطحية )A-SMGCS( مشروعًا 
قادم���ًا آخ���ر يتضم���ن نظ���ام رادار عال���ي التقني���ة 
ملراقب���ة احلركة األرضية للطائ���رات واملركبات في 
مط���ار الكوي���ت الدول���ي ، وكذلك رصد األجس���ام 
الغريب���ة الكبي���رة والصغيرة عل���ى و حول املهابط 
واملمرات باملطار . وهناك مشروع الستبدال أجهزة 
الهب���وط اآلل���ي باملطار ILS وتركي���ب نظام املالحة 
 ©GNSS( اجلوي���ة العاملي عب���ر األقم���ار الصناعية
اخلاص���ة بتتب���ع املس���ار . وه���ذه األنظم���ة ضرورة 

حتمية الس���تيعاب التوس���عات باملدرج���ني وإقامة 
املدرج الثالث اجلديد طبقًا آلخر مخطط هيكلي 
ملطار الكويت الدولي واستجابة ملتطلبات منظمة 

الطيران املدني الدولية . 
وف���ي الوق���ت احلال���ي ، يج���ري اإلع���داد لطرح 
مناقصة مش���روعني آخرين ، وهما مش���روع شبكة 
تبادل معلومات املطار )KADIN( التي س���تضم ما 
يزي���د ع���ن 30 ك���م من كاب���الت األلي���اف الضوئية 
االتص���االت  لش���بكة  الفق���ري  العم���ود  وتش���كل   ،
املتنامي���ة ف���ي املطار ، ومش���روع نظ���م االتصاالت 
املالحية الذي س���يتضمن نظ���م اتصاالت صوتية 
ونظم مراقبة ومحطات ارسال واستقبال لتمكني 
املراقبني اجلويني من االتصال بالطائرات ومراكز 

املراقبة األخرى . 
يش���ار ال���ى أن���ه مت ترس���ية عق���د مش���روع مركز 
 ©KCMC( الكويت���ي  اجلوي���ة  واألرص���اد  التحك���م 
ال���ذي يعتب���ر حجر الزاوية ألعم���ال تطوير قطاع 
خدم���ات املالح���ة اجلوي���ة ، ويعتب���ر أيض���ًا احملور 
الرئيسي الفائق التطور التصاالت املطار بأكملها 
. وقد روعي في تصميمه أن يجمع أعمال األرصاد 
اجلوية واملالح���ة اجلوية واالتص���االت والرادارات 
مبط���ار الكوي���ت الدولي حتت س���قف واحد للمرة 
األولى ، مما س���يوحد كافة املشاريع املنجزة ضمن 

منظومة متكاملة . 
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يعتب���ر احلفاظ عل���ى املع���دات املالحية مبطار 
الكوي���ت الدول���ي ف���ي حال���ة عم���ل مدار الس���اعة 
وطوال أش���هر الس���نة ، حتى في أقص���ى الظروف 
، عم���اًل جبارًا ، وعلى الرغم من هذا ، يعتبر ذلك 
عمل روتيني بالنسبة لطاقم عمل من ذوي الهمة 
العالية في إدارة األجهزة املالحية باإلدارة العامة 
للطي���ران املدن���ي حي���ث يعمل���ون للحف���اظ على 
س���معة املطار كأحد أكثر مناف���ذ منطقة اخلليج 
تقدم���ًا ، وتعتب���ر األجه���زة املالحي���ة ف���ي مط���ار 
الكوي���ت الدولي هي األح���دث على اإلطالق وهي 
تش���مل رادار االقت���راب األول���ى ورادار رصد ثانوي 
MSSR احادي النبض مبدى 250 ولقد مت إنشاء 
مرك���ز مراقب���ة جوي���ة حدي���ث ومتط���ور ليواك���ب 
تطلب���ات منظم���ة الطي���ران املدن���ي الدول���ي ومت 
افتتاحه بتاريخ 2010/1/14 م . وبالنسبة لنظام 
 CAT II ILS الهب���وط اآلل���ي فهو من الفئة الثان���ي
عل���ى املدرجني في املس���تقبل القريب كما أن إدارة 
األجهزة املالحية مس���ؤولة عن نظام شبكة إرسال 
البرقيات )AFTN( إلى كافة املطارات املرتبطة مع 
مط���ار الكوي���ت ، وتتضمن نظم التقني���ة العالية 
س���هولة تعامل مطار الكويت مع مستويات حركة 
الطيران احلالية أكثر من 300000 حركة طيران 
ع���ام 2010 فقط باإلضافة إلى إمكانية التوس���ع 
في املستقبل . وعلى الرغم من هذا ، تقوم اإلدارة 
لضم���ان  أجهزته���ا  مس���تمرة مبراجع���ة  بص���ورة 
حداث���ة كافة النظم املس���تخدمة . ه���ذا علمًا بأن 

كل األجهزة املستخدمة في مطار الكويت الدولي 
تتمتع مبرونة كبيرة وميكن حتديثها باس���تخدام 
برام���ج متقدمة لتعزي���ز األداء اإلمكانيات ، وقد 
مت حتدي���ث نظ���ام معلوم���ات الطي���ران مبط���ار 
الكوي���ت الدول���ي لتوفي���ر خدمة أفض���ل لطواقم 
الطي���ران وذل���ك ف���ي ع���ام 2003م . وع���الوة على 
ذل���ك ، يفترض ضمان النجاح من خالل التعاون 
مع إدارة مشروع األرصاد اجلوية جلمع املعلومات 
ذات املس���توى العالي واخلاص بالطقس مباش���رة 
م���ن األجه���زة اإللكترونية بالطائ���رات عن طريق 

Æ digital data link وصلة البيانات الرقمية
وعل���ى املس���توى االقليمي ، تعتب���ر اإلدارة البعًا 
رئيس���يًا في ق���وة العمل التي تس���عى لتنفيذ حل 
مالح���ي ج���وي واحد في منطق���ة MID وهو جزء 
م���ن مش���روع املنظم���ة الدول���ي للطي���ران املدن���ي 
ICAO طوي���ل امل���دى لالنتق���ال إلى نظ���ام مراقبة 
CNS/ االتص���االت ومالحة إدارة احلرك���ة اجلوية

ATM املتوقع استكماله نهائيًا عام 2015م .
وسيكون هناك أثر إيجابي أخر على العمليات 
نتيجة االنتقال إلى مجمع مركز التحكم اجلديد 
مبط���ار الكوي���ت الدول���ي وه���و ج���زء م���ن اخلطة 
الرئيس���ية للمطار بحيث يتم جتمي���ع إدارة كافة 
لوظائ���ف االتص���االت وإدارة احلرك���ة اجلوي���ة في 
مرك���ز واحد يش���مل أحدث ما وص���ل إليه العصر 
من تقنية للمزيد من تعزيز الكفاءة واإلمكانيات 

بني اإلدارات املختلفة لفائدة اجلميع .
وسيتم تعزيز هذه اإلمكانيات مبشروعي شبكة 
تب���ادل املعلومات ملطار الكويت الدولي ، ومش���روع 
نظ���ام االتصاالت ملرك���ز املراقبة اجلوي���ة واللذان 
سيطرحان في القريب العاجل وهما يعتبران من 
املش���اريع املهمة واحليوية ، حيث سيتم من خالل 
مش���روع ش���بكة تب���ادل املعلوم���ات ملط���ار الكوي���ت 
الدول���ي متدي���د وتوصي���ل ش���بكة الي���اف ضوئية 
ملسافة )30( كلم تربط جميع األجهزة املستخدمة 
في عمليات األجهزة املالحية في مركز التحكم . 
أما بالنس���بة ملش���روع نظام االتصاالت فإنه سيتم 
حتدي���ث نظ���ام االتص���االت الالس���كلية اخلاصة 
به���ا ، وذلك لتمك���ني العاملني في مرك���ز املراقبة 
اجلوية من التعامل مع الطائرات ومراكز املراقبة 

اإلقليمية القريبة بكل سهولة ويسر .

إدارة األجهزة املالحية:
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إدارة األرصاد اجلوية:

تعتب���ر إدارة األرص���اد اجلوية مبط���ار الكويت 
بتوفي���ر جمي���ع  املعني���ة  ه���ي اجله���ة  الدول���ي 
معلوم���ات االرص���اد اجلوي���ة م���ن حي���ث أحوال 
الطقس والتنبؤات اجلوية واملعلومات املناخية 

لكل جهه على حسب حاجتها .
واإلدارة مجه���زة بأح���دث تقني���ات العصر في 
نظ���م مراقبة الطقس والتوقع���ات اجلوية على 
مس���توى العال���م . ويعم���ل فيه���ا ما يق���رب من 
160 موظف���ًا على مدار الس���اعة لتوفير جميع 
التنب���ؤات اجلوي���ة )املالح���ة اجلوي���ة واملالح���ة 
البحري���ة والتنبؤات الزراعي���ة والهيدرولوجية( 
ح���دوث  قب���ل  الالزم���ة  التحذي���رات  وإص���دار 
الظواهر اجلوية العنيفة ملجموعة متنوعة من 

املستفيدين من خدمات التحذير .
كما تتوفر للعم���وم أحدث املعلومات اخلاصة 
طري���ق  ع���ن  الس���اعة  م���دار  عل���ى  بالطق���س 
 موق���ع األرص���اد اجلوية عل���ى ش���بكة اإلنترنت 

)www .met .gov .kw( إضاف���ة إل���ى جهاز الرد 
Æ 104 اآللي على رقم

وعل���ى الرغم من أن طواق���م الطائرات تعتبر 
املس���تخدم الرئيس���ي خلدم���ات إدارة األرص���اد 
، إال أن هن���اك مس���تخدمون آخ���رون  اجلوي���ة 
مثل وزارات الدولة ووس���ائل اإلعالم املس���موعة 
واملق���روءة واملرئية إضافة إل���ى توفير معلومات 
الطقس للهيئ���ات احلكومي���ة واألهلية املهتمة 
بالزراع���ة والثروة الس���مكية واملالح���ة البحرية 
واملؤسسات التجارية والصناعية وشركات البناء 

والتشييد وشركات التأمني .
- ويتغير عالم إدارة األرصاد اجلوية بس���رعة 
بتغيير أمناط أجهزة القياس والتنبؤ بالطقس 
ويعتب���ر امتالك أحدث تقني���ات في هذا املجال 
حتدي���ًا دائم���ًا وتقف اإلدارة عل���ى هذا التحدي 
اذ تبح���ث دائم���ًا من خالل خب���راء على البحث 
وإمت���الك أح���دث تقني���ات العص���ر ف���ي ش���تى 

اإلدارة مجهزة بأحدث تقنيات العصر في نظم مراقبة الطقس والتوقعات 
اجلوية على مستوى العالم. ويعمل فيها ما يقرب من 160 موظفًا على 
مدار الساعة لتوفير جميع التنبؤات اجلوية )املالحية والبحرية وحالة 
الظواهر  حدوث  قبل  الالزمة  التحذيرات  وإصدار  الطقس.....الخ( 

اجلوية العنيفة ملجموعة متنوعة من املستخدمني النهائيني.
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املج���االت والتي متت بالصل���ة لألرصاد اجلوية 
مثل:-

> شبكات الرصد اآللي . 
> شبكات اإلتصاالت والربط بالكمبيوتر . 

> أحدث برامج التنبؤات العددية 
> رادار الطقس .

> أجهزة استقبال صور األقمار الصناعية .
العكس���ية  للري���اح  املبك���ر  اإلن���ذار  أجه���زة   <

LLWAS السطحية ملطار الكويت الدولي
> أجه���زة لقي���اس عناص���ر الطقس ف���ي املدارج 

Æ AMS
تت���م حالي���ًا عملي���ة إب���الغ ظ���روف الطق���س 
الدول���ي  الكوي���ت  ملط���ار  القادم���ة  للرح���الت 
بطريق���ة آلي���ة بالكامل حي���ث يت���م توفير هذه 
املعلوم���ات ع���ن طري���ق خدمة معلوم���ات املطار 
األوتوماتيكي���ة ATISو DATS وه���ي عب���ارة ع���ن 
رسالة صوتية مسجلة تقدم املعلومات اخلاصة 
بالطق���س وبخدم���ات املطار إلى قائ���د الطائرة 
مباش���رة وجتدد كل ثانية بطريق���ة آلية . وقبل 
إدخ���ال هذه اخلدم���ة ، كانت طواق���م الطائرات 
 approach control تتص���ل مبراقبة االقت���راب

للحصول على أحدث املعلومات .
وهناك مش���روع آخر مت تنفي���ذه هو جزء من 
خطة نظام املجال اجلوي الكويتي KASP ويرمي 
إلى حتديث نظام الرصد اجلوي األوتوماتيكية 
احملط���ات  ش���بكة  توس���عة  حي���ث مت   .  AWOS
لتش���مل محطات الرصد الس���طحية والبحرية 
واألرصاد الزراعية والبيئية لتصبح 26 محطة 
موزعه اس���تراتيجيًا عل���ى جميع أنحاء الكويت 
مما س���اعد في توفير معلومات مناخية شاملة 
لدولة الكويت بع���د أن كانت املعلومات املناخية 
متوف���رة حملطة مط���ار الكويت الدول���ي فقط . 
وادراكا منه���ا على الدوام مبس���ئولياتها البيئية 
، س���يتم إضاف���ة محط���ة مراقب���ة ج���ودة الهواء 
للمحط���ات األرضي���ة والبحري���ة األوتوماتيكية 
لرصد الطقس AWOS باإلضافة إلى محطتني 
لقي���اس نس���بة التل���وث الن���ووي )ف���ي جزيرتي 

بوبيان وأم املرادم( .

نظام األرصاد اجلوية مبطار الكويت الدولي 
AMS وهو نظام آلي ملراقبة وتسجيل معلومات 
الطق���س احليوي���ة حلرك���ة املالح���ة اجلوية في 
مط���ار الكويت الدولي وش���بكة معلومات حركة 
معلوم���ات  وش���بكة  العاملي���ة  اجلوي���ة  املالح���ة 
األرص���اد اجلوي���ة كقياس م���دى الرؤية األفقية 
والرطوب���ة  احل���رارة  ودرج���ة  الري���اح  واجت���اه 

والضغط اجلوي على مدارج املطار .
وس���تصل مراقب���ة اله���واء عل���ى االرتفاع���ات 
املختلفة إلى طبقات اجلو العليا مع محاوالت 
لتجري���ب أس���اليب جدي���دة جلم���ع املعلوم���ات 
اخلاص���ة باله���واء ف���ي ه���ذه الطبق���ات والت���ي 
يت���م تنفيذها حاليًا بواس���طة إط���الق بالونات 
تس���تخدم رادي���و مس���بار االرتفاع���ات . وهن���اك 
نظ���ام آخر حتت التجرب���ة جلمع املعلومات عن 
طريق اسستخدام الطائرات التجارية . وتشمل 
ه���ذه املعلومات درجة حرارة اله���واء اخلارجي ، 
والرطوب���ة ، والضغ���ط اجل���وي ، وس���رعة اجتاه 
الري���اح . ويتم حتميل هذه املعلومات بواس���طة 
وصل���ة البيان���ات إلدارة األرص���اد اجلوي���ة مب���ا 
يوفر تدفقًا مس���تمرًا للمعلومات من أي طائرة 
مزودة باألجهزة املناس���بة داخ���ل نطاق منطقة 
معلوم���ات الطي���ران احمللي���ة FIR ، كم���ا توفرت 

أجهزة لقياس الفجوة في طبقة األوزون .
- وهناك مشروع تقني آخر ضمن خطة نظام 
املج���ال اجل���وي الكويت���ي ، وه���و مش���روع واعد 
بإح���داث تأثير كبير على كل نش���اطات األرصاد 
اجلوية املستقبلية وهو النظام املتكامل ملعاجلة 

-: MDP بيانات األرصاد اجلوية
> وهذا هو املشروع الذي سيكون مبثابة نظام 
متكام���ل ملعاجلة بيان���ات األرصاد اجلوية حتت 
س���قف واحد . اذ سيمكن من جمع كل البيانات 
املتوف���رة واخلاصة بالطق���س من الرصدات من 
احملطات األرضية والبحرية األتوماتيكية لرصد 
الطقس ، ونش���رات األرص���اد اجلوية من جميع 
احملط���ات العاملية فض���اًل عن محط���ات الرصد 
احمللي���ة األوتوماتيكية AWOS، وص���ور األقمار 
الصناعي���ة وكذلك مس���ح ال���رادارات اإلقليمية 
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والعاملية ، واملعلومات اخلاصة باألرصاد اجلوية 
مع���ًا ف���ي م���كان واح���د . ويحت���وي عل���ى نظ���ام 
للتنب���ؤات العددي���ة NWP وهو أحدث ما توصل 

إليه العلم في اساليب التنبؤ بالطقس .
النظ���ام معلوم���ات أفض���ل  > وس���يوفر ه���ذا 
وأكث���ر دق���ة ، م���ع نظ���م اإلب���الغ ع���ن الطق���س 
املتعددة الطبقات التي ميكن تكييفها لتوصيل 
املعلوم���ات املطلوب���ة عل���ى وج���ه التحدي���د من 
قب���ل املس���تفيدين له���ذا النظام . وهناك س���مة 
رئيس���ية ف���ي النظ���ام املتكام���ل ملعاجل���ة بيانات 
األرص���اد اجلوية وه���ي إمكانية نق���ل املعلومات 
اخلاصة بالطقس مباشرة عن طريق االنترنت 
 وذل���ك عل���ى موق���ع األرص���اد اجلوي���ة اجلدي���د 
الرس���ائل  أو خدم���ة   )www .met .gov .kw(
القصي���رة SMS للمس���تخدم املش���ترك به���ذه 
اخلدمة . كما أنه تلوح باألفق خدمة الرس���ائل 
متع���ددة الوس���ائط MMS للمش���تركني الذي���ن 
لديه���م األجه���زة املناس���بة والت���ي تس���مح له���م 
باس���تقبال ص���ور البيان���ات اخلاص���ة بالطقس 
مباشرة على أجهزة املساعد الرقمي الشخصي 
أجه���زة  أو  النق���ال  الهات���ف  وأجه���زة   ،  PDA

الكمبيوتر احملمول .
> وس���تضيف ه���ذه املش���اريع اجلدي���دة أبعادًا 
جدي���دة على نظ���ام األرصاد اجلوي���ة في مطار 
الكوي���ت الدول���ي كجزء من خط���ة نظام املجال 
رادار للطق���س  الت���ي تض���م  الكويت���ي  اجل���وي 
Doppler Wx . Radar الق���ادر عل���ى التق���اط 
غط���اء الس���حب عل���ى م���دى 500ك���م وتكث���ف 
األمطار على مدى 100ك���م ونظام إنذار الرياح 
العرضية املنخفضة الذي يصدر إنذارًا بالرياح 
اخلطيرة LLWAS واخلاصة بالكشف عن الرياح 
العكس���ية األفقية ملنطقة املطار وذلك لسالمة 
الطي���ران عن���د الهب���وط واالق���الع، كم���ا يدرس 
مطار الكويت الدولي أيضًا األساليب املختلفة 

للكشف عن العواصف الترابية .
> تل���وح باألفق أيض���ًا نظم جديدة تضم رادار 
تصوي���ر الرياح الذي يكش���ف عن اجت���اه الرياح 
وس���رعتها عل���ى ارتفاعات تصل حت���ى 20.000 

ق���دم ويكش���ف ع���ن ارتف���اع املوجات ع���ن طريق 
أجهزة األقمار الصناعية ، وهو نظام مستخدم 
حالي���ًا في دول اخلليج األخ���رى . ومن املنتظر 
تنفي���ذ املش���روع الذي طال انتظاره بش���وق وهو 
مش���روع مركز التحكم اجلديد املتوقع الش���روع 
األخي���رة  الرئيس���ية  اخلط���ة  م���ن  كج���زء  ب���ه 
واملعدل���ة ل���إلدارة العام���ة للطي���ران املدن���ي في 
خالل السنوات اخلمس القادمة . وسيمثل هذا 
املشروع نقلة لبيئة عمل جديدة متميزة لإلدارة 
بحي���ث جتعلها أق���رب إلى زميالتها ف���ي إدارات 

املالحة اجلوية وأجهزة املالحة األخرى .



مطـــــــار الكويــــــــت الدولـــــــــــي                     الكــــتـــــاب ال�سنــــوي والـــــدلــــيـــل لعــــــام    2013 - 2014  

54

رادار الطقس املتطور – الذي مت تركيبه خارج نطاق املطار لزيادة كفاءته 
إلى  إضافة   ، السوء  الشديدة  احمللية  الطقس  بأحوال  مسبقة  إنذارات   -
قدرات ممتازة الكتشاف األمطار والسحب على مسافات طويلة في حني أن 
نظام اإلنذار املبكر لقص الرياح السطحية قد مت تصميمه خصيصا ليعطي 

أطقم الطائرات إنذارًا مبكرًا لتفادي الرياح السطحية اخلطرة احملتملة .
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بالرق����م )161( واتب����اع التعليم����ات اآللي����ة للحص����ول 
عل����ى آية معلوم����ات تتعل����ق بحركة الطيران بالنس����بة 
للخط����وط اجلوي����ة الكويتي����ة أو أي خط����وط طي����ران 
أخرى كموع����د اإلقالع والهبوط أما نظام التحكم عن 
 ( SCADA) Supervisory بع����د للش����بكة الكهربائي����ة
 Control and Data Acquicisitionفه����و نظ����ام 
مراقب����ة وحتكم مركزي ق����ادر على مراقبة حالة النظم 
العاملة باملطار وتشخيص أي عطل مبجرد حصوله .

 وق����د مت االنته����اء م����ن تركي����ب نظ����ام رادار الطقس 
Doppler Weather Radar ( DWR ) وال����ذي ميثل 
العصب الرئيسي إلنشاء مركز األرصاد الوطني وذلك 
لضمان س����المة حركة املالحة اجلوي����ة واملواطنني من 
خالل كشف األحوال اجلوية الغير مالئمة والتي تؤثر 
عل����ى س����المة حركة الطيران أو األرواح . أم�ا بالنس����ب�ة 
الس����طح�ية  الري������اح  لق������ص  املبك�����ر  اإلن����ذار   لنظ����ام 
 (LLWAS ) Low Level Wind shear Alert System 
وال����ذي يعتبر ف����ي غاية األهمية لكش����ف ق����ص الرياح 
الس����طحية ، الذي ميثل خطورة عل����ى حركة الطيران 
، قب����ل حدوث����ه بفت����رة مناس����بة وتوجيه إن����ذار ملراقبي 
املالح����ة اجلوي����ة لتحويل مس����ار الطائ����رات التي على 
وش����ك الهبوط باملطار أو تأجيل إق����الع الرحالت التي 

على وشك اإلقالع . 
كم���ا مت االنته���اء م���ن أعم���ال مش���روع نظ���ام األرص���اد 
(AMS Airport Meteorological System )  باملط���ار 
لتطوير األجهزة احلالية على املدرج باملطار نظرا لقدمها 
حيث أن لتل���ك األجهزة أهمية قصوى وتأثير بالغ على 
س���المة حركة الطائرات القادمة واملغادرة . ومت االنتهاء 
 من مشروع أعمال محطات مراقبة الطقس األوتوماتيكية
(AWOS) Automatic Weather Observation System 
 حي���ث تغط���ي ه���ذه احملط���ات املج���ال اجل���وي الكويتي 
واملي���اه اإلقليمي���ة وعدده���ا 26 محطة توف���ر املعلومات 
املس���تخدمني  لكاف���ة  اجلوي���ة  باألح���وال  اخلاص���ة 
ألغ���راض املالح���ة اجلوي���ة والبحرية والزراع���ة وخالفه 
وكذل���ك تس���اهم في إمكانية الكش���ف عن أية إش���عاعات 
 ض������ارة . أم�����ا نظ��ام معاجل�����ة بيان��ات األرص���اد اجلوية 
 (MDP) Meteorological Data Processing 
وال���ذي مت االنته���اء من���ه أيض���ا فه���و جلم���ع وحتلي���ل 
وحف���ظ بيان���ات األرصاد الت���ي يتم احلص���ول عيها من 
محط���ات األرص���اد اجلوي���ة املختلف���ة ومحط���ة األقمار 
الصناعي���ة التي مت تركيبه���ا ضمن هذا النظام واملصادر 

إدارة التخطيط واملتابعة

قام���ت إدارة التخطيط واملتابعة ، املس���ئولة عن تنفيذ 
ومتابع���ة كاف���ة مش���اريع املالح���ة اجلوي���ة املتضمن���ة في 
املخط���ط الهيكلي ملطار الكويت الدولي ، في تنفيذ عدد 
من املشاريع الكبرى على مدى األعوام القليلة املاضية .

وجاري العمل حاليا مبشروع تنفيذ املرحلة األولى من 
املخطط الهيكلي ملطار الكويت الدولي )مش����روع تنفيذ 
البني����ة التحتية لنظام مخطط املجال اجلوي الكويتي 
KASP )مش����روع مرك����ز التحك����م( واملزود بنظ����م حديثة 
متخصص����ة وفقا ألحدث ما توصل إليه من تقنيات في 
مجاالت الرادارات واملراقبة اجلوية واالتصاالت املالحية 
واألرص����اد اجلوي����ة وكذل����ك نظ����م التغذي����ة الكهربائي����ة 
ونظ����م التحك����م واملراقب����ة والبنية التحتي����ة للخدمات ، 
عوض����ا ع����ن تلك التي مت تدميرها أثن����اء الغزو ، وإقامة 
املنشآت اخلاصة بها وفقا للقواعد القياسية واألساليب 
املوص����ي به����ا من قب����ل منظم����ة الطيران املدن����ي الدولي 
ICAO بحي����ث يصب����ح املركز اجلديد مؤه����ال على أعلى 
مستوى للتحكم في إقليم املعلومات اخلاص بالطيران 
املدني في دولة الكويت وضمان س����المة الطيران املدني 

الدولي عبر األجواء الكويتية .
األولوي����ة  ذات  املش����اريع  م����ن  املش����روع  ه����ذا  ويعتب����ر 
التنموي����ة ألهميت����ة القص����وى في ضمان س����المة حركة 

الطيران واملسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي .
أما بالنسبة للمشاريع التي مت االنتهاء من تنفيذها 
، فهن����اك نظام ومبن����ى رادار املراقبة اجلوية قريب املدى 
 ،Building/Approach Radar System(KARS)
وقد مت إنش����اء مبنى رادار املراقبة اجلوية باملطار والذي 
يضم األجهزة واملعدات والنظم الالزمة لتشغيل الرادار 
ال����ذي مت تركيب����ه كبديل مؤق����ت للرادار الق����دمي بنظام 
آخ����ر حديث ومتطور ويعمل بأح����دث التقنيات التي مت 
التوصل إليها في وقت تركيب هذا النظام لدعم وتعزيز 
وضم����ان س����المة حرك����ة الطائرات ف����ي املج�����ال اجل�وي 
الصوت�����ي  واالس����تع����الم  البدال�������ة  ونظ�������ام   .  الكويت�����ي 
PABX (Private Automatic Branch Exchange)
حي����ث مت اس����تبدال نظ����ام البدالة واالس����تعالم الصوتي 
الق����دمي مبط����ار الكوي����ت الدول����ي بنظ����ام آخ����ر حدي����ث 
ومتط����ور لتحدي����ث وتطوير وزيادة س����عة نظ����ام البدالة 
واالس����تعالم باملطار وأصبح بإم����كان املواطنني االتصال 
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املالحة اجلوية 

األخ���رى وتوزيع املعلوم���ات تلقائيا للجهات املس���تفيدة 
، وه���ذا املش���روع يحقق التكامل التام ب���ني أجهزة ونظم 
ومحط���ات األرص���اد اجلوي���ة الت���ي مت تنفيذه���ا ومتثل 
حجر األساس لتش���غيل املركز الوطني لألرصاد اجلوية 
بأقص���ى كف���اءة فني���ة ممكن���ة . وم����ن املش����اريع اجلاري 
تنفيذه����ا حالي����ا مش����روع تطوي����ر وحتدي����ث الش����بكة 
باملط����ار  الفرعي����ة  واحملط����ات  احلالي����ة   الكهربائي����ة 
Electrical Data Network (EDN) وق����د مت توقي����ع 
عقد هذا املش����روع ف����ي 17/12/2007 وج����اري العمل 
عل����ى اس����تكمال تنفي����ذ أعمال����ه ، ول����ه أهمي����ة قصوى 
الستيعاب األحمال املتزايدة نتيجة للمشاريع اجلديدة 
واملستقبلية ومن ضمنها مبنى الركاب اجلديد . وكذل�ك 
 مش��روع مبن�ى مرك�ز التحك�م ومرك�ز األرص�اد الوطني 
  (KCMC Kuwait Control Meteorological Center) 
ف����ي  أيض����ا  املش����روع  ه����ذا  عق����د  توقي����ع  مت  وق����د   ،
17/12/2007 ليض����م العدي����د م����ن األجه����زة والنظم 
اخلاصة بهذا املشروع وسيتم تشغيله من قبل 3 إدارات 
ب����اإلدارة العام����ة للطي����ران املدن����ي وه����ي إدارة األجهزة 
املالحية وإدارة املالحة اجلوية وإدارة األرصاد اجلوية ، 

ومن املتوقع استكماله قريبًا .
قري����ب  اجلوي����ة  املراقب����ة  رادار  ومبن����ى  نظ����ام  أم����ا 
 امل����دى والثانوي بعي����د املدى ونظام البح����ث التلقائي:

 Building/ Airport Surveillance Radar System (B/ASRS)

& Secondary Surveillance Radar ( MSSR ) & ADS-B

فه����و لدعم نظام املراقبة احلالي وتوفير أقصى درجات 
األمن والس����المة لرح����الت الطيران القادم����ة واملغادرة 
. وق����د مت توقيع عقد املش����روع ف����ي 30/9/2010 ومن 

املتوقع االنتهاء قريبًا .
أم����ا العص����ب األساس����ي لنظ����ام إدارة املراقب����ة اجلوي����ة 
املراقب����ة  إدارة  وبرام����ج  نظ����م  فه����ي  املس����تقبلي 
 ATM) Air Traffic Management  اجلوي����ة  
، وسوف تعزز قدرات مراقبي املالحة اجلوية وتساعدهم 
عل����ى أداء مهامه����م بكف����اءة عالي����ة مع توفي����ر احللول 
املناس����بة للمواقف املعقدة وتزوي����د املراقبني بالبيانات 
املطلوبة وحتديث هذه البيانات أوال بأول ، وقد مت توقيع 
عقد هذا املشروع في 30/9/2010 ومن املتوقع االنتهاء 
م����ن أعمال العقد قريبًا . وبالنس����بة لنظام االتصاالت 

 

(Comm . Sys . Communication System) وهي 
عب����ارة ع����ن نظم اتص����االت صوتية ومراقب����ة ومحطات 
إرس����ال واس����تقبال لتمك����ن املراقب����ني م����ن االتص����االت 
ببعضه����م البع����ض ومبراك����ز املراقبة املج����اورة ، وقد مت 
توقي����ع عقد هذا املش����روع بتاري����خ 5/9/2011 وجاري 

العمل بتنفيذه .
الط����رح  حت����ت  الت����ي  للمش����اريع  بالنس����بة  أم����ا 

املالحي����ة  املعلوم����ات  تب����ادل  ش����بكة  مش����روع   فهن����اك 
 (KADIN) Kuwait Airport Data Interchange Network
حي����ث ستش����كل العم����ود الفق����ري لش����بكة االتص����االت 
املتنامية في املطار . وستكون هذه الشبكة حلقة الوصل 
ب����ني مش����اريع مخطط نظ����ام املجال اجل����وي الكويتي 
KASP م����ن جه����ة ، ومرك����ز التحك����م ومختل����ف إدارات 
املطار من جهة أخرى ، وتتميز هذه الشبكة بجاهزيتها 
الدائمة بنسبة 100% . ومن املشاريع التي حتت الطرح 
 ايضا مش�����روع نظام أجه�زة املساعدات املالحية باملطار 
 ( ILS)  Instrument  Landing System 
لقدمها وكذلك نتيجة ألعمال استطالة مدارج املطار 
املزم����ع تنفيذها قريب����ا والتي مت إقرارها في التحديث 
األخير للمخطط الهيكلي للمطار لتطبيق متطلبات 
بالنس����بة   ICAO املدن����ي  للطي����ران  العاملي����ة  املنظم����ة 

لألنظمة اجلديدة املعتمدة من قبل املنظمة .
التحضي����ر  اجل����اري  للمش����اريع  بالنس����بة  أم����ا 
املراقب�����ة  رادار  نظ�����ام  مش����روع  فهن����اك  للط����رح  له����ا 
 (A-SMGCS)الس����طحية املتط����ور للحرك����ة   واإلرش����اد 

  Advance – Surface Movement Guidance Control System 
وه����و من أهم املش����اريع التي يت����م التحضير لها حاليا 
ويتكون من نظام رادار متقدم ملراقبة احلركة األرضية 
مبط����ار الكوي����ت الدولي ل����كل من الطائ����رات واملركبات 
ونظام كش����ف األجسام الثابتة الصغيرة والكبيرة على 
م����دارج وممرات املطار وحولها منعا للحوادث ، وقد مت 
تأهيل خمسة ش����ركات عاملية متخصصة لهذا املشروع 

وسيتم طرح هذا املشروع مبناقصة .
ونتطلع إلى أن يتم االنتهاء من تنفيذ أعمال املرحلة 
األول����ى من املخط����ط الهيكل����ي ملطار الكوي����ت الدولي 
)مش����روع مرك����ز التحك����م( وجمي����ع املش����اريع الفرعية 
التابع����ة له����ا بحل����ول س����نة 2015 ، وعندئ����ذ س����يكون 
مطار الكويت الدولي قد اس����تعاد مكانته املرموقة بني 

مطارات العالم .



م�صاعفة القيمة والكفاءة

إدارة الشئون اإلدارية:

تتمثل املهمة األساسية إلدارة الشئون اإلدارية 
بتقدمي الدعم الضروري لإلدارة العامة للطيران 
املدني ككل . وتعتبر إدارة الشئون اإلدارية مسئولة 
بصورة رئيسية عن إدارة املوارد البشرية باإلدارة 
العامة للطيران املدني وتشرف على كافة األمور 
اخلاصة بالتوظيف والتدريب والتطوير الوظيفي 
واالنضباط ألكثر من 400 موظف يعملون في 

مطار الكويت الدولي . 
وإدراكًا منها أن جودة اإلدارة تقاس بكفاءة 
العاملني لديها ، فإن اإلدارة العامة للطيران 
املدني تبذل مابوسعها لتوفير التدريب الالزم 
جلميع العاملني فيها مبا يضمن جودة أدائهم 

جلميع املهام املوكلة إليهم .
وتساعد تقارير التقييم السنوية للموظفني على 
 حتديد التوجه الوظيفي وإمكانيات الترقيات .
ودائمًا يكون موظفو املوارد البشرية على أمت 
استعداد ملناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى 

. ويتم تشجيع جميع املوظفني على إضافة 
 شيء إلى مهاراتهم ذات العالقة مبحل عملهم .
عليها  يحصل  إضافية  مؤهالت  أي  وتؤخذ 
تقارير  إع���داد  االع��ت��ب��ار عند  امل��وظ��ف بعني 

املوظفني السنوية . 
ويتم اإلشراف على تدريب األفراد بواسطة مكتب 
التدريب والتطوير )انظر الهيكل التنظيمي( 

وهو وحدة تابعة إلدارة الشئون اإلدارية . 

مكتب العالقات العامة واإلعالم:
يعتبر هذا املكتب املتخصص الذي يتبع ادارة 
الشئون اإلدارية مسئوال عن العالقات مع وسائل 
اإلعالم واإلشراف على إصدار مجلة مطار الكويت 
الدولي الدورية والكتاب السنوي ملطار الكويت 
الدولي باإلضافة الى العديد من املطبوعات 

الدعائية اآلخرى .
بتنظيم  أيضًا  املكتب  كما يقوم موظفو هذ 
في  املدني  للطيران  العامة  اإلدارة  مشاركة 
واملعارض  بالطيران  اخلاصة  اإلجتماعات 

املختصة الدولية .

اخلدمات املساندة

إدارة الشئون اإلدارية مس���ئولة بصورة رئيسية عن ادارة املوارد 
البشرية باالدارة العامة للطيران املدني
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مكتب التدريب والتطوير:

يقع اإلش���راف عل���ى التدريب املس���تمر والتطوي���ر الوظيفي 
جلمي���ع العامل���ني ب���اإلدارة العام���ة للطي���ران املدن���ي ضمن 
مس���ئوليات مكتب التدري���ب والتطوير وهو مكتب تخصصي 
تاب���ع إلدارة الش���ئون اإلدارية. حيث تش���مل سياس���ات اإلدارة 
العامة للطيران املدني ، تش���جيع العامل���ني بصورة إيجابية 
على تعزيز قاعدة مهاراتهم للقيام مبس���ئوليات إضافية من 
خالل احلصول على مؤهالت مكتس���بة تؤخذ بعني االعتبار 

عند إعداد تقارير التقييم السنوية للموظفني.
وتق���ام الدورات التدريبية املتقدم���ة للموظفني بالتعاون مع 
وزارات حكومي���ة أخ���رى وكلي���ات وجامعات محلي���ة. وتغطي 

هذه الدورات مجاالت عدة.
أم���ا بالنس���بة للتدري���ب التخصص���ي العال���ي مث���ل مراقب���ة 
احلركة اجلوية وهندسة النظم واإلشراف األمني وحتقيقات 
احل���وادث اجلوية أو قان���ون الطيران ، فيتم ابتعاث املوظفني 

ملراكز تدريبية معترف بها خارج البالد.

اخلدمات املساندة
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اخلدمات املساندة

ه���ل ترغ���ب في معرف���ة آخر األخب���ار عما يدور 
ف���ي مطار الكوي���ت الدولي؟ إذن ق���م بزيارة موقع 
 اإلدارة العام���ة للطي���ران املدن���ي عل���ى الش���بكة: 
www.dgca.gov.kw وال���ذي ه���و مبثابة النافذة 

الفعلي���ة الدائم���ة للمط���ار املطل���ة عل���ى العالم. 
ويعتبر املوقع مصدر معلومات شامل يغطي كافة 
أوج���ه األنش���طة تقريب���ًا ف���ي املط���ار. فباإلضافة 
إلى املعلومات املفي���دة عن خدمات مرافق املطار، 
تشتمل األوجه األخرى على معلومات عن األمتعة 
املفقودة، وآخر التنبؤات عن الطقس مباشرة من 
إدارة األرص���اد اجلوي���ة. وحتف���ل األقس���ام املعنية 
بتغطي���ة دور مس���ؤوليات اإلدارة العامة للطيران 
املدن���ي بفي���ض م���ن املعلوم���ات بخص���وص آخ���ر 

اإلحصائيات عن مستويات احلركة في املطار.
كم���ا ميكن متابع���ة احلركة الفعلي���ة للرحالت 
املغ���ادرة والقادم���ة للمط���ار وآخ���ر األخب���ار عنها 
مباش���رة م���ن نظ���ام معلوم���ات املط���ار اخل���اص 
بالرح���الت، ف���ي الوقت ال���ذي تتمكن ب���ه طواقم 
الطائرات من اإلطالع على معلومات عن املالحة 
اجلوي���ة، مبا فيه���ا أحدث موجز ع���ن املالحظات 
املوجهة إل���ى الطيارين NOTAMs املتوفرة للنقل 

والتحميل على جهاز آخر.
وتتوف���ر مي���زة مفي���دة أخ���رى تتمث���ل بخدم���ة 
الرسائل القصيرة )SMS( التي أصبحت متيسرة 
بع���د اختب���ارات ش���املة وتوقيع عقود مع ش���ركات 
الهواتف النقالة في الكويت، وهذه الرسائل تتناول 

معلومات عن الرحالت والتنبؤات اجلوية.
العام���ة  اإلدارة  الت���زام  مب���دأ  م���ن  وانطالق���ا 
احلكوم���ة  مب���ادرة  بتطبي���ق  املدن���ي  للطي���ران 

االلكتروني���ة فقد انتهت إدارة نظم املعلومات من 
وضع الشروط الفنية واملعايير القياسية للبوابة 
االلكتروني���ة لس���وق النق���ل اجل���وي م���ن بغرض 
اجن���از جمي���ع املعام���الت الكتروني���ًا. كم���ا س���وف 
يتم توس���عة طاقات املوقع ليشمل تقدمي طلبات 
التصاري���ح الس���نوية لدخ���ول املناط���ق احملظورة 

مبطار الكويت الدولي.
وال ري���ب أن موق���ع املط���ار عل���ى االنترن���ت ه���و 
الواجه���ة العلنية املرئية الت���ي تعكس تكنولوجيا 
املعلومات املتعددة املسؤوليات والتي تتوالها إدارة 
نظم املعلومات وتش���مل املشاريع الكبرى األخرى 
توس���عة ش���بكة األلي���اف الضوئية باملط���ار لربط 
جمي���ع اإلدارات بش���بكة نق���ل املعلوم���ات وتركيب 
املزي���د م���ن أجه���زة الكمبيوتر املركزي���ة احلديثة، 
وجتديد كافة أجهزة الكمبيوتر لضمان دوام ربط 
جمي���ع اإلدارات التابعة ل���إلدارة العامة للطيران 

املدني بشبكة نقل املعلومات.
كم���ا تق���وم اإلدارة بوض���ع اخلط���ط املرحلي���ة 

مركز نظم املعلومات

والتطوي���ر  املس���تمر  التدري���ب  عل���ى  اإلش���راف 
العام���ة  ب���اإلدارة  العامل���ني  جلمي���ع  الوظيف���ي 
للطيران املدني ضمن مسئوليات مكتب التدريب 
إلدارة  تاب���ع  تخصص���ي  مكت���ب  وه���و  والتطوي���ر 

الشئون اإلدارية. 

http://www.dgca.gov.kw
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تضطلع إدارة الش����ئون املالية مبس����ئولية اإلدارة 
االقتصادي����ة الس����ليمة لكاف����ة أوجه النش����اط في 

مطار الكويت الدولي. 
وتعتب����ر التحدي����ات التجاري����ة لتش����غيل مط����ار 
دولي رئيس����ي كبيرة. وينقس����م دور اإلدارة الش����امل 

إلى ثالثة قطاعات رئيسية كالتالي:
1 - رقابة احملاسبة العامة

قسم املصروفات - قسم اإليرادات - قسم شركات 
الطيران - قس����م امليزانية - قس����م التدقيق - قسم 

الصندوق - قسم السكرتارية والطباعة.
2 - رقابة املشتريات واملناقصات

قس����م العق����ود واملناقص����ات - قس����م املش����تريات 
قس����م   - اخلارجي����ة  املش����تريات  قس����م   - احمللي����ة 

التخليص اجلمركي.
3 - رقابة املخازن

قس����م املخازن - قس����م ش����ئون التخزين - قس����م 
التنظيمي����ة  العه����د  ش����عبة   - املخ����ازن  محاس����بة 

والشخصية.

إدارة الشئون املالية:

اخلدمات املساندة

لعملي���ات التطوي���ر وتنفي���ذ املش���اريع وحتدي���د 
االحتياج���ات اآللي���ة والك���وادر الفني���ة الالزم���ة 
وتقدم املس���اندة العلمية واملش���ورة الفنية جلميع 
اإلدارات الس���تخدام احلاس���ب اآلل���ي واألجه���زة 
املتاح���ة ف���ي اإلدارة وكيفي���ة االس���تفادة من نظم 
املعلوم���ات اآللي���ة الت���ي تعده���ا وتش���رف عليه���ا 
باعتباره���ا بن���ك معلومات مركزي على مس���توى 

اإلدارة العامة للطيران املدني.
وتتواص���ل اجله���ود ف���ي اجت���اه حتوي���ل مط���ار 

الكوي���ت الدول���ي إل���ى بيئة خالية م���ن الورق، مع 
نظ���ام أرش���فة رقم���ي مطب���ق حالي���ًا ف���ي العديد 
م���ن اإلدارات وم���ن املتوق���ع اس���تكمال تركيبه في 
كافة إرجاء املطار في املس���تقبل. ويس���مح النظام 
بتصوي���ر وتخزين مس���تندات األوراق احلالية في 
أرشيف مركزي جاهز السترجاعها حني الطلب.

التفاعل���ي  التميي���ز  نظ���ام  تش���غيل  مت  كم���ا 
لألص���وات واخل���اص بنظ���ام االس���تعالم الصوتي 

وذلك بالتنسيق مع إدارة األجهزة املالحية.
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اخلدمات املساندة

ويتضمن الدور الرئيس����ي إلدارة الش����ئون املالية 
إع����داد مش����روع امليزاني����ة الس����نوية ملط����ار الكويت 
وتطبي����ق  املالي����ة  وزارة  م����ع  ومناقش����تها  الدول����ي 
الق����رارات املتعلق����ة به����ا وتتعل����ق ميزاني����ة اإلدارة 
األه����داف  وحتقي����ق  واملصروف����ات  باإلي����رادات 
للبندي����ن املذكوري����ن بحي����ث يك����ون م����ا مت تقديره 
مطابق ملا حتقق فعال بعد العمل بامليزانية خالل 
الس����نة وتعتب����ر مصاري����ف مط����ار الكوي����ت الدولي 
التي تش����رف عليها اإلدارة الباب األول وهو رواتب 
املوظف����ني والب����اب الثان����ي املتمث����ل باملس����تلزمات 

السلعية واخلدماتية.
والباب الثالث هو وسائل النقل واملعدات واآلالت 
والباب الرابع ميثل املشاريع اإلنشائية التي متتد 
فترتها عدة س����نوات كما تعتب����ر إيرادات املطار من 
عملية اإلش����راف التي تتابعها الشئون املالية وهي 
م����ا متث����ل تأجير الس����وق احل����رة وإعالن����ات املطار 
واحمل����الت التجاري����ة داخل مبنى املط����ار وخدمات 
توفي����ر بيان����ات الطقس أيض����ا ومناول����ة احلقائب 
ومحاس����بة   BOT وعق����ود  للمس����افرين  واألمتع����ة 
ش����ركات الطي����ران للهب����وط واإلي����واء واس����تخدام 
جسور نقل الركاب وميزان األمتعة ورسوم املغادرة 
ورسوم الكشف ملكاتب الس����فر والسياحة وإيرادات 
متنوعة للمطار، كما تقوم بدورها احليوي لتوفير 
املش����تريات احمللي����ة واخلارجي����ة لتطوي����ر املط����ار 
واحملافظ����ة على صورته داخليا وخارجيا باعتباره 
الت����ي تعك����س للزائ����ر  البل����د احلضاري����ة  واجه����ة 
واملس����افر أهمي����ة املطار كما تق����وم اإلدارة بعمليات 
التخزين للبضائع التي يتطلب تخزينها مبخازن 
اإلدارة الت����ي تكون عادة قطع اس����تهالكية، ويعتبر 
إش����راف اإلدارة املالي����ة جلمي����ع م����ا ذكرن����اه مبثابة 
اإلشراف العام لتحقيق األهداف التي حتقق اكبر 
عائ����د للدولة واقل كلفة عليه����ا من خالل تطبيق 
القوانني والقرارات والتعاميم التي تصدر من قبل 
وزارة املالي����ة باعتبارها اجلهة املخولة للمحافظة 

على املال العام للدولة.
وق����د تضمن����ت عملية الش����رح الوافي لألس����باب 
واملفاهي����م م����ن وراء طلب����ات اإلدارة ج����دول أعمال 
مفي����دا لكاف����ة األط����راف وه����ذا النج����اح التعاوني 

أصب����ح عالم����ة ممي����زة حتى أن����ه يبدو م����ن املمكن 
حتقي����ق رق����م قياس����ي ألرب����اح الطي����ران املدني في 
املس����تقبل القريب أيضا س����تلعب اإلدارة دورها في 
ضمان محافظة مطار الكويت الدولي على سجل 
السالمة الذي يوفر املزيد من اإليرادات التي تعود 

بالفائدة على امن املطار في املستقبل القريب.
إلدارة  األخ����رى  الروتيني����ة  امله����ام  وتش����مل 
الش����ئون اإلداري����ة اإلش����راف على ممارس����ات عمل 
اإلدارة العام����ة للطي����ران املدن����ي وحض����ور وغي����اب 
املوظفني والروات����ب وجمع املعلومات والتحليالت 

اإلحصائية.

ادارة الشئون القانونية:
ف���ي عالم متزاي���د التعقيد، م���ن املفيد معرفة 
آخ���ر القواعد واللوائح التي تعتم���د فيها اإلدارة 
العام���ة للطيران املدني على مش���ورة وخبرة ادارة 

الشئون القانونية .
وميك���ن ل���كل إدارات اإلدارة العام���ة للطي���ران 
املدني استش���ارة اإلختصاصيني بقانون الطيران 
ف���ي كاف���ة القضاي���ا القانوني���ة التي تت���راوح بني 
أفض���ل وس���ائل التوظي���ف والقضاي���ا التعاقدية 

املتعلقة باملوردين . 
وتتضم���ن امله���ام الرئيس���ية الداخلي���ة لفري���ق 
القضاي���ا  ملف���ات  مراجع���ة  القانون���ي  العم���ل 
واتخ���اذ اإلج���راءات القانوني���ة نيابة ع���ن اإلدارة 
العام���ة للطي���ران املدن���ي أو املرافع���ات الدفاعية 
ف���ي القضايا املرفوعة ضدها. كم���ا نتولى االدارة 
أيض���ًا مراجعة جميع العقود ذات العالقة باملطار 
 لضمان توافقها مع اللوائح اخلاصة باملناقصات ،

وف���ي نف���س الوق���ت مراقب���ة ج���ودة أداء أصحاب 
التزامه���م  االمتي���از بص���ورة منتظم���ة لضم���ان 
باملقايي���س الصارم���ة ل���إلدارة العام���ة للطي���ران 

املدني .
الش����ئون  ادارة  تق����وم   ، ذل����ك  إل����ى  وباإلضاف����ة 
القانونية بتقدمي النصح واملشورة لإلدارة العامة 
للطي����ران املدن����ي التي تدرس ش����كاوى املس����افرين 
ضد شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر . 
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الإ�صتعداد الدائم لالإ�صتجابة

تتضافر اجلهود املس���تمرة ألعلى مستويات 
اخلبرة في ضمان أمن وس���المة مطار الكويت 
الدولي على مدار الساعة ، والتي تشمل بشكل 
ب���ارز دور التأه���ب واليقظة املس���تمر للش���رطة 

بأحدث تقنيات املراقبة األمنية .
إذ أن مسؤولية أمن مطار الكويت الدولي هي 
مسؤولية مشتركة بني االدارة العامة للطيران 
املدن���ي وإدارة حماية أمن املطار التابعة لوزارة 
الداخلي���ة ، وتتطلب الرقابة األمنية الصارمة 
بدرجة عالية من التنظيم والتطبيق احملترف 
للمحافظ���ة على الدقة والفعالية مما يضمن 

أداء العمل بكفاءة دائمة في املطار .
ويبق���ى املط���ار ف���ي حال���ة تأه���ب متواصل���ة 
واالجتماع���ات  املس���تمر  التنس���يق  بفض���ل 
الالزم���ة  االس���تراتيجيات  لوض���ع  املنتظم���ة 

ملواجهة أي تهديدات على الصعيد األمني .
وتتمث���ل املس���ؤولية األول���ى في ضم���ان أمن 
وس���المة مبنى الركاب الرئيس���ي الذي جتوبة 
دوري���ات الش���رطة املنتظم���ة ، باالضاف���ة ال���ى 
االج���راءات االمني���ة املتبع���ة لدخ���ول صال���ة 
الس���فر من خالل امل���رور بجهاز كش���ف املعادن 
واخلض���وع للتفتيش الش���خص الدقيق ، وفي 
مطار الكويت الدولي متر كافة األمتعة س���واء 
املشحونة أو احملمولة باليد عبر أجهزة الكشف 
باالش���عة احلديث���ة قبل دخوله���ا للطائرة من 

أمن املطار

األمن والسالمة
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األمن والسالمة

قب���ل رج���ال أم���ن مدربني عل���ى أعلى مس���توى 
وكفائ���ه الزمة لهذه االجهزة ، كما أن التفتيش 
املس���تمر وال���دوري لتفق���د أرجاء مبن���ى املطار 
وكذل���ك م���ن خ���الل املراقب���ة بالكامي���رات عن 
طريق غرفة املراقبة يكفل التعامل الفوري مع 

أي أمتعة مشبوهة قد تكون غير مصحوبة .
وتوافق���ا م���ع معايي���ر األم���ن الدولي���ة ، مت 
اتخ���اذ إج���راءات أمنية إضافية عن���د كاونترات 
قب���ول املس���افرين بعد الهجم���ات اإلرهابية في 
11 س���بتمبر كما يعق���ب ذلك عمليات تفتيش 
تت���م عن���د مدخل املغ���ادرة قب���ل ختم ج���وازات 
الس���فر ، حي���ث يق���وم موظفو األم���ن بعمليات 
تفتي���ش إضافي���ة لل���ركاب وم���ا يحملون���ه من 
أمتعة من خالل أجه���زة ذات تقنية عالية عند 
بواب���ة الطائ���رة إضاف���ة الى مص���ادرة ما ميكن 
اس���تخدامه كس���الح ، مث���ل الس���كاكني مب���ارد 
االضافر واملقصات أو أي قطعة حادة مش���بوهة 
والبخ���اخ  كاجل���ل  الس���وائل  ال���ى  باالضاف���ة 
واملعج���ون وغيره���ا م���ن املواد الس���ائلة ، كذلك 
تش���مل صالحيات موظفي األمن رفض إدخال 
األمتع���ة الكبي���رة احلج���م التي قد ته���دد أمن 

ال���ركاب أو الطائ���رة ، ونف���س ه���ذه االج���راءات 
تنطبق أيضا على ركاب الترانزيت واملس���افرين 
القادم���ني وه���م أيض���ا يخضع���ون إلج���راءات 

التفتيش األمني .
كم���ا يدع���م االج���راءات املتخ���ذة م���ن قب���ل 
موظف���ي األمن أحدث نظ���ام مراقبة إلكتروني 
، حيث يتواجد مركزان للعمليات والتحكم في 
املبنى الرئيس���ي كم���ا يتوفر رجال أمن مدربون 
عل���ى أعل���ى مس���توى ملراقب���ة احلرك���ة الدائرة 
ف���ي األماك���ن العامة احملظورة مبط���ار الكويت 

الدولي .
وق���د جه���ز مرك���ز التحكم الرئيس���ي بأحدث 
دوائر املراقب���ة التلفزيونية الت���ي تغطى مبنى 
ال���ركاب من اجلانب الداخل���ي واخلارجي ، مبا 
في ذلك البواب���ات وصاالت اجلمارك والهجرة 
ومنطق���ة الترانزيت أما املرك���ز الثاني فيراقب 
منطقتي كبار الش���خصيات وكبار الشخصيات 
الهامة الواقعتني على بعد من املبنى الرئيسي 

حيث تخضعان لرقابة أمنية مشددة .
كما يتول���ى املركزان مراقب���ة امللحق اجلديد 
للمرك���ز التج���اري وموق���ف الس���يارات وقد مت 
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تركي���ب كامي���رات جدي���دة ، وأحدث الشاش���ات 
املتكافئ���ة ف���ي جمي���ع أنحاء امللح���ق مما يتيح 
ملوظف���ي األمن القدرة على مراقبة كل ما يدور 

حتى في أبعد املمرات بوضوح تام .
وفي طابق املغادرون ، يقتصر على املسافرين 
وحده���م ح���ق الدخ���ول ال���ى كاونت���رات قب���ول 
املس���افرين اجلدي���دة ، والت���ي ستنقس���م ال���ى 
أربع���ة مناطق على جانبي الصالة الرئيس���ية ، 
ويت���م التحكم في الداخلني ال���ى هذه املنطقة 
عب���ر أربعة مواق���ع تفتيش لألمتعة املش���حونة 

واحملمولة باليد .
فيتوج���ب  اآلخري���ن  لل���زوار  بالنس���بة  أم���ا 
عليه���م االنتظ���ار ف���ي الصالة الرئيس���ية حتى 
خروج املس���افرين من منطقة كاونترات القبول 
احملظورة ، ويتولى قس���مان فرعيان مس���ؤولية 
أم���ن املهبط اجلوي ، حيث يضطلع قس���م أمن 
الس���احة مبس���ؤولية أمن الطائ���رات التجارية 
والهب���وط  االق���الع  منطق���ة  ف���ي  واخلاص���ة 
احملظورة مبطار الكويت الدولي ، بينما يتولى 
قسم األمن اخلارجي مسؤولية سالمة محيط 

املطار .
ويت���م التحك���م ب���كل العملي���ات عل���ى م���دار 
الساعة من خالل برج مراقبة مخصص لضمان 
ع���دم الدخ���ول لغير املص���رح لهم ال���ى املناطق 
احملظورة ، وكذلك من خالل البطاقات األمنية 
املمغنطة واملراقبة بالكاميرات كما يتولى قسم 
األم���ن اخلارج���ي وقس���م أم���ن الس���احة أيض���ا 
مس���ؤولية مدخل البواب���ات املؤدية الى املناطق 
الرئيس���ي  الش���حن  مبن���ى  ومنه���ا  احملظ���ورة 
وساحة املطار وأمن منطقتي كبار الشخصيات 

وكبار الشخصيات الهامة .
ويعزز اجلهود األمنية البارزة فريق من قسم 
الرقاب���ة األمنية يجوب أف���راده مختلف أنحاء 
املط���ار وه���م متأهبون متأهبني دوم���ا للتعامل 
مع أي نش���اط مش���بوه ، ويتولى قس���م الرقابة 
األمني���ة أيض���ا التحقيق في مكامل���ات التهديد 
الكاذب���ة التي كثي���را ما تزعج املط���ارات ، حتى 

مطار الكويت الدولي .

ويتم تسجيل أي مكاملة صوتية ترد الى بدالة 
اإلدارة العامة للطيران املدني لتحليلها الحقا 
، بينم���ا تتيح تقني���ة حتديد املوقع تتبع مكاملة 
اجلان���ي مما مّيكن فريق التحقيقات اجلنائية 
من التعامل بنجاح مع نسبة قد تبلغ 85 ٪ من 
تلك املكاملات املزعجة ، ويتلقى جميع موظفي 
األمن تدريبات متخصصة بصفة منتظمة كما 

يخضعون دوريا للتقييم النفسي واملهني .

حماية الطائرات
بالرغ���م من االهتم���ام العاملي مؤخرًا بش���أن 
اليقظ���ة للقيم���ة الفعلي���ة حلماي���ة الطائرات 
، تب���ني أن الضب���اط املؤهل���ني للقي���ام بدورهم 
األمني في مج���ال الطيران املدني يعملون في 
الكويت منذ أكثر من عقدين ، فمنذ اختطاف 
طائ���رة تابع���ة للخطوط اجلوي���ة الكويتية في 
الس���بعينيات ، ب���دأ أف���راد حماي���ة الطائ���رات 
يس���افرون بتحف���ظ من مطار الكوي���ت الدولي 
على جميع طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية 
، وينتم���ي أف���راد حماية الطائ���رات ذوو اخلبرة 
العالي���ة في مكافح���ة اإلرهاب الى إدارة حماية 

الطائرات الكويتية التابعة لوزارة الداخلية .
وهن���اك مش���روع آخ���ر ستش���ارك في���ه إدارة 
األم���ن وه���و إنش���اء مبن���ى ال���ركاب اجلدي���د ، 
وس���يتم ع���زل املوقع متاما أثن���اء عملية البناء 
ع���ن عملي���ات املطار العادية وس���يدخل العمال 
واملقاول���ون واملركب���ات موقع البن���اء عن طريق 
إحدى البوابات الرئيسية ، مما يجعل العملية 

األمنية أسهل بكثير .
وقد أثمر احلوار املس���تمر م���ع االدارة العامة 
للطيران املدن���ي في أن يتضمن تصميم املبنى 
اجلديد أحدث التقنيات والتكنولوجيا األمنية 
، فعلى س���بيل املثال فضال عن نقاط التفتيش 
 2 ال���ركاب  ، سيش���مل مبن���ى  بواب���ة  عن���د كل 
نقاط تفتيش مركزية مما يس���هل حركة تدفق 
املس���افرين وراحتهم ، وفي نفس الوقت سيتيح 

هذا النظام التركيز على العمليات األمنية .
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ل���دى إدارة اإلطف���اء مبط���ار الكوي���ت الدولي 
الق���وى البش���رية احملترفة واألجه���زة احلديثة 
الالزم���ة لالس���تجابة الس���ريعة والفعال���ة ألي 

طارئ .
وتعم���ل طواق���م اإلطف���اء احملترف���ة املصنفة 
  ICAO م���ن قبل منظمة الطيران املدني الدولي
عل���ى الفئ���ة التاس���عة، وه���ي ج���زء م���ن اإلدارة 

االدارة العامة لالطفاء

األمن والسالمة

عدده إلى حوالي 400 فرد مقس���مني لقسمني: 
األول للتعامل مع املسافرين والثاني للتعامل 

مع الشحن. 
وق���د حقق���ت اإلدارة جناح���ات ملحوظة في 
األع���وام األخي���رة ف���ي الكش���ف ع���ن عملي���ات 
التهري���ب. ودائم���ًا ما يتواجد رج���ال اجلمارك 
الوص���ول  صال���ة  ف���ي  عمله���م  رأس  عل���ى 
ملراقب���ة الرح���الت القادمة مس���لحني باخلبرة 
احلديث���ة  الس���ينية  األش���عة  وتكنولوجي���ا 

ومهارتهم في كشف أعمال التهريب. 
وف���ي مج���ال الش���حن اجل���وي، لعب���ت إدارة 
مكافح���ة  ح���رب  ف���ي  رئيس���يًا  دورًا  الش���حن 
املخ���درات وتق���وم بتفتيش ش���حنات التصدير 

واالستيراد.
ولضم���ان ع���دم تعطي���ل اإلج���راءات األمنية 
املش���ددة للش���حنات الس���ليمة دون داع لذل���ك، 
قام���ت اإلدارة بتطبي���ق نظ���ام تق���دمي قائم���ة 
الش���حن وذل���ك بالتعاون مع عدد من ش���ركات 
البضائ���ع  وص���ول  قب���ل  املخت���ارة  الطي���ران 

املشحونة. 
وميّك���ن هذا النظ���ام إدارة اجلمرك اجلوي من 
التع���رف عل���ى ن���وع البضائ���ع املش���حونة والتأكد 
م���ن ذلك أثن���اء وجود الطائرة ف���ي اجلو. وميكن 
ملوظفي اجلمارك حينئذ متابعة فحص البضاعة 
املش���حونة إذا كانت هناك ش���كوك بخصوصها أو 
السماح مبرورها دون تأخير إذا لم تكن تشكل أي 

تهديد.

تعنى اإلدارة العامة للجمارك باحلفاظ على 
دولة الكويت خالية من خطر عمليات التهريب 
الدولي���ة. وهي أقدم إدارة حكومية في الكويت. 
فق���د مت إنش���اؤها ع���ام 1899 في عه���د املغفور 
ل���ه الش���يخ مب���ارك الصب���اح )مب���ارك الكبير(. 
وعلى مدار األع���وام تطورت إدارة اجلمارك من 
دورها األصلي كجهاز جلمع الرسوم اجلمركية 
لتصب���ح هيئ���ة عل���ى درج���ة كبيرة م���ن احلنكة 
ملكافح���ة اجلرمي���ة تعم���ل عل���ى مدار الس���اعة 

وطوال أيام السنة.     
واإلدارة عل���ى اتصال باملنظم���ات املماثلة في 
جميع أنحاء العالم مما يضمن أن لديها دراية 
كافي���ة بأح���دث التهدي���دات األمنية وأس���اليب 
التهريب. ويش���ارك طاق���م العاملني في اإلدارة 
بنشاط في املؤمترات الدولية ملكافحة املخدرات 
مم���ا يجعله���م عل���ى علم بأح���دث اإلج���راءات 
وااللتزام باملعاهدات والقرارات املوقعة من قبل 

حكومة الكويت. 
وللجمارك طاقم مخصص للعمل في مطار 
الكويت الدولي في إدارة اجلمرك اجلوي يصل 

اإلدارة العامة للجمارك



الكــــتـــــاب ال�سنــــوي والـــــدلــــيـــل لعــــــام    2013 - 2014                    مطـــــــار الكويــــــــت الدولـــــــــــي

65

العامة لإلطفاء بالكوي���ت، من محطتي إطفاء 
مبط���ار الكوي���ت الدول���ي وتتمرك���زان مبوقع���ني 
ملواق���ع  الوص���ول  م���ن  للتمك���ن  اس���تراتيجيني 
احلريق في أي نقطة في ممرات الطائرات بأقل 

من ثالث دقائق .
إطف���اء،  أجه���زة   6 ف���ي كل محط���ة  ويوج���د 
وأس���طواًل مكون���ًا من 12 مركبة بإجمالي س���عة 
29000 لت���ر م���اء و 16000 لتر رغ���وة باإلضافة 

إلى مطفئات احلريق التي تس���تخدم مساحيق 
جافة وثاني أكسيد الكربون CO2 ، وتتراوح أنواع 
املركبات ما بني مركبات تايتان Titan لالستجابة 
السريعة وهي املركبات التي ميكنها التسارع من 
صف���ر ك���م في الس���اعة إل���ى 80 كم في الس���اعة 
 بفترة أقل من 25 ثانية إلى مركبات أوسكوش تي

دف���ع  عل���ى  الق���ادرة    Oskosh T3000 3000  
امل���اء إلى إرتفاع 82 متر م���ن برجها املثبت على 
سطح املركبة . وتعمل طواقم اإلطفاء في مطار 
الكوي���ت الدولي على مدار الس���اعة بنظام ثالث 

نوبات في اليوم . 
ويش���هد س���جل الس���المة في الكويت أّن مهام 
ه���ذه الطواقم ما هي إال مجرد عمل عادي وقد 
اس���تجابت طواق���م اإلطف���اء عل���ى مر الس���نني 

جلمي���ع أن���واع ط���وارئ الطائ���رات . واش���تملت 
احل���وادث الت���ي متت االس���تجابة لها كل ش���يء 
ابت���داًء م���ن توقف مح���ركات الطائ���رات املدنية 
وصواًل إلى درجات التأهب القصوى التي تشمل 

الناقالت العسكرية وطائرات الهليكوبتر .
ويق���وم العامل���ون ب���اإلدارة العام���ة لإلطف���اء 
مبراقبة املطار بصورة منتظمة وفحص املداخل 
ومخ���ارج الط���وارئ للتأك���د م���ن خلوه���ا من أي 
معوق���ات واختب���ار نظ���م الوقاي���ة م���ن احلرائق 
والتأك���د م���ن أن جمي���ع الش���ركات العامل���ة في 
مط���ار الكوي���ت الدول���ي تعم���ل طبق���ًا للوائ���ح 

صارمة ملكافحة احلرائق .
ويخض���ع كل أفراد اإلطفاء لتدريب مس���تمر، 
وع���ادة م���ا يكون ذلك في مرك���ز التدريب مبطار 
الكوي���ت الدول���ي، كم���ا يش���اركون ف���ي مترين���ات 
الطوارئ الس���نوية الش���املة التي تش���ارك فيها 
هيئات حكومية أخرى تشمل اجلمارك والشرطة 

ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع .
وتش���كل أفض���ل التمرينات في جمي���ع أنحاء 
العال���م ج���زءًا من التدريب . وم���ن املتوقع أيضًا 
ابتعاث أوائل اخلريجني حلضور دورات تدريبية 

في اخلارج .

األمن السالمة



خدمات وتسهيالت املطار
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خربة فريدة يف ال�صفر 

مركز املطار التجاري / سوق املطار
يواص���ل املركز التجاري ملط���ار الكويت الدولي 
ارتق���اءه إل���ى مس���تويات رفيعة في مج���ال جتارة 

التجزئة ضمن املطار . 
وبع���د التطوي���ر ال���ذي أج���ري علي���ه وش���مل 
مساحة 32 .000 م2 ويعرف أيضًا بسوق املطار ، 
فإنه يقع مالصقًا ملبنى الركاب الرئيسي ويتصل 
بقاعت���ي املغ���ادرون والقادم���ون ، وكان أول مرفق 
من نوعه في الش���رق األوس���ط عند افتتاحه عام 
2002/2003 . واليوم ، تسهم اللمسات املعمارية 
وبرنام���ج جت���ارة التجزئ���ة الواس���ع ف���ي تولي���د 
انطب���اع ال ينس���ى حتى ل���دى املس���افرين الذين 
سبق وشاهدوا مطارات تضم مثل هذه املرافق .

ويضمن التخطيط الش���امل أن مطار الكويت 
الدول���ي يتمت���ع بتواج���د مجموع���ة منتقاة من 

احملالت التي فازت بامتيازات العالمات التجارية 
الشهيرة ، إلى جانب األكشاك واخلدمات واملطاعم 
واملقاه���ي ، وجميعه���ا حتي���ط بالس���احة املركزية 
الفسيحة من كافة اجلهات . وفي قاعة القادمون 
، مت تصمي���م املرك���ز التج���اري الجت���ذاب ث���الث 
مجموعات رئيس���ية من الزبائن ، وهم املس���افرون 
، وامللتق���ون عل���ى موع���د واملس���تقبلون ، وموظفو 
املطار/ والزوار العابرون . وتتواجد جنبًا إلى جنب 
مح���الت العط���ور ، ومحالت الس���اعات ، ومحالت 
األلبس���ة الرياضية ، ولوازم السفر ، ومحالت بيع 
األش���رطة املوسيقية واملكتبات ، ومراكز اخلدمات 
كالبنوك ، ومحالت الصرافة ، وماكينات الس���حب 
النقدي ، وش���ركات تأجير الس���يارات ، وصيدلية ، 
وعي���ادة طبية متكاملة اخلدمات ، وكش���ك تأمني 
، ومح���ل حالق���ة ، ومحل هوات���ف نقالة ، ومكاتب 

حجز الفنادق .

خدمات وتسهيالت املطار



احملالت.  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  أمامهم  املغادرون  املسافرون 
التذكارية،  والهدايا  واملالبس  املجوهرات  التجزئة  محالت  وتشمل 

باإلضافة إلى احملالت الشهيرة عامليًا.

خدمات وتسهيالت املطار

كما أن هناك متس���ع من اخليارات في منطقة 
املطاع���م ، حي���ث ميك���ن لل���زوار االختي���ار م���ن 
مجموعة تضم ما يقارب 12 مطعمًا من املطاعم 

الشهيرة عامليًا .
لق���د س���اعدت دق���ة التصمي���م عل���ى أن تبق���ى 
احمل���الت الت���ي حتم���ل أس���ماء عالم���ات جتارية 
ش���هيرة على مرأى واضح جّدًا من اجلميع ، دون 
أن يك���ون ذل���ك عل���ى حس���اب حركة املس���افرين . 
كم���ا أن التصمي���م املفتوح ملنطق���ة القادمون في 
اخلطة يس���اعد على حتاشي االزدحام في أوقات 
الذروة . فالس���احة املركزية الفس���يحة تؤدي من 
قاع���ة اجلم���ارك مباش���رة إل���ى رصي���ف انتظ���ار 
منطقة الس���يارات ومن ثم إلى مواقف السيارات 

القصيرة والطويلة املدى .
كما يجد املسافرون املغادرون أمامهم مجموعة 
كبي����رة ومتنوع����ة م����ن احمل����الت . وتش����مل محالت 
التجزئ����ة املجوهرات واملالبس والهدايا التذكارية 
، باإلضاف����ة إل����ى احملالت الش����هيرة عاملي����ًا . وتقع 
املطاع����م في الطابق العل����وي – وهو مكان مثالي 

لالسترخاء واحتساء القهوة واالستمتاع مبشاهدة 
املناظر لكون املكان عاليًا وله إطاللة مميزة . 

ومن مزايا املركز التجاري الرئيس���ية أنه تتوفر 
 مس���احات شاس���عة للمواق���ف ، مجه���زة حلوال���ي 
2.500 مركب���ة في مناطق انتظ���ار املدى القصير 
والطوي���ل . وميكن حلوالي %70 من إجمالي هذا 
العدد من السيارات االنتظار في موقف السيارات 
املتع���دد الطوابق حيث تبلغ مس���احته اإلجمالية 
120.000 م2 موزع���ة عل���ى ثالث���ة طوابق مجاورة 
مباش���رة للمرك���ز التجاري . كما تتوفر مس���احات 
كافي���ة ملا عدده 670 س���يارة وتق���ع املواقف املظللة 
بالكام���ل واملخصص���ة لالنتظ���ار الطوي���ل ، عل���ى 

مسافة غير بعيدة . 
وم���ن املؤك���د أن نظام األمن ج���زء ال يتجزأ من 
مجم���ع املركز التج���اري املجه���ز بأنظمة التحكم 
األمن���ي باألب���واب ونظ���ام الدائ���رة التلفزيوني���ة 
املغلق���ة CCTV للتحكم عن بعد ونظام التش���غيل 
األوتوماتيكي للمبنى . وكلها أنظمة يتم التحكم 

بها مركزيًا من غرفة عمليات . 



http://www.nascorporate.com
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تعد ش����ركة الدياسا أحد أكبرالش����ركات الرائدة 
في مجال إدارة األس����واق احلرة في املطارات حول 
العال����م، وذل����ك م����ن خ����الل 30 عاما م����ن اخلبرة. 
وتق����وم الش����ركة اآلن ب����إدارة أكث����ر م����ن 273 محال 
جتاري����ا في 16 دولة تنتش����ر في 4 ق����ارات، وتغطي 
مساحة أكبر من 53.000 متر مربع ويعمل لديها 
أكث����ر من 3300 موظف. وتش����كل ش����ركة الدياس����ا 
ÆAUTOGRILL اآلن جزءًا من مجموعة اوتوجريل

 بع����د حصوله����ا عل����ى األس����هم املتبقية لش����ركة 
 ©ALPHA( الف����ا  ش����ركة  و   )Aldeasa( الدياس����ا 
لألس����واق احل����رة و ش����ركة وارل����د لألس����واق احلرة 
اوتوجري����ل  أصبح����ت   ،)World Duty Free(
AUTOGRILL  أكبر مجموعة ش����ركات متخصصة 
في إدارة األس����واق احلرة حول العالم بعد أن كانت 

شركة إيطالية مختصة في املأكوالت السريعة.
وكج����زء م����ن عملي����ة اإلندم����اج الت����ى قامت بها 
شركة اوتوجرل AUTOGRILL قامت شركة الدياسا 
خ����الل س����نة 2008 بتول����ي أعمال ش����ركة اورالندو 
بالوالي����ات املتح����دة األمريكية وم����ن ثم مجموعة 

ألفا أسيا في سيرالنكا، الهند، نيبال ومالديف.
ف����ي فبراير 2006، وبعد رس����و العط����اء اخلاص 
بتش����غيل األس����واق احل����رة، قامت ش����ركة الدياس����ا 
وش����ريكها احمللي ذات السالس����ل بافتتاح األسواق 
احل����رة في مطار الكويت الدول����ي. وباالضافة الي 
مش����روع الس����وق احلرة قامت الش����ركة احمللية ذات 
السالس����ل بإنش����اء العديد من األس����واق منتش����رة 

السوق احلرة
ف����ي جميع مناط����ق الدولة، بعض منه����ا يوجد في 

الفنادق وكذلك داخل مراكز التسوق.
وتعرض السوق احلرة مبنطقة الترانزيت مبطار 
كويت الدولي منتجات متنوعة من املاركات العاملية 

معفاة من الضرائب.
وم����ن خالل التوس����ع وبعد اكتمال عملية إنش����اء 
األسواق، مت افتتاح أقسام إضافية خاصة بالعطور 
وأدوات التجمي����ل ومح����الت الذه����ب وقس����م خاص 
التجاري����ة  احمل����الت  ه����ذه  أضيف����ت  و  باحللوي����ات 
اجلدي����دة خلدمة املس����افرين في منطق����ة البوابات 
ويقوم فريق العمل بتقدمي أفضل و أرقى اخلدمات 

للمسافرين.
تق����دم األس����واق احل����رة أيًض����ا مجموعة واس����عة 
م����ن العروض إلى الركاب من اجلنس����يات املختلفة 
لتقدمي نوع من املتعة أثناء رحلتهم. وميكن لركاب 
الترانزي����ت الذين يتنظرون الرحالت اخلاصة بهم 

قضاء وقت اإلنتظار في التسوق.
وننص����ح املس����افرين باحلض����ور إل����ى املط����ار قبل 
املوع����د بفت����رة كافية لكي ميك����ن التمتع بالعروض 
املقدم����ة. وس����واء كنت تريد ش����راء هدية لش����خص 
عزيز عليك أو لطفلك، تعتبر الس����وق احلرة املكان 
األمثل لكافة املس����افرين في كافة املراحل العمرية 

وكافة األجناس.
وحملبي التس����وق، تتعهد الس����وق احلرة اجلديدة 

بجعل التسوق ذا فائدة وذكرى ال تنسى. 

خدمات وتسهيالت املطار



http://www.worlddutyfreegroup.com
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فندق سفير املطار

يق����ع فندق س����فير املطار داخل س����احة مطار 
الكوي����ت الدول����ي ب����ني مبنى ال����ركاب الرئيس����ي 
وقاع����ة التش����ريفات ، كما تطل واجه����ة الفندق 
عل����ى مهب����ط الطائ����رات وه����و مصم����م لراح����ة 

ومالئمة مسافري الترانزيت .
ومبوج����ب قان����ون النقل اجل����وي الكويتي فإن 
ال����ركاب الذي����ن عليه����م أن ينتظ����روا ألكث����ر من 
ثماني س����اعات قبل مواصلة رحلتهم يحق لهم 
احلصول مجانًا على إقامة بفندق سفير املطار 
على حس����اب الش����ركة الناقل����ة . وه����ذا اإلجراء 
الهادف إلى تخفيف االزدحام في مبنى الركاب 
لل����ركاب  الالزم����ة  الرعاي����ة  وتوفي����ر  الرئيس����ي 
العابري����ن ملط����ار الكوي����ت الدول����ي ، لي����س م����ن 
املس����تغرب أن يحظى أيضًا بش����عبية واسعة بني 
مس����افري الرحالت التجارية . وميكن الوصول 
إل����ى فندق س����فير م����ن مبنى ال����ركاب خالل 10 

دقائ����ق عن طري����ق الباصات التي تس����ير بحركة 
مكوكية مجانًا . ويستضيف الفندق أيضًا رواده 
من طواقم الطائرات املدنية والعس����كرية الذين 
يصل����ون املط����ار أحيانا في وقت متأخ����ر ليال أو 

يتوقفون لفترة قصيرة .
كذل����ك ف����إن كف����اءة العامل����ني ف����ي الفن����دق 
جتعله����م قادري����ن عل����ى توفي����ر خدم����ة الغ����رف 
ل����ركاب رحلة ما ف����ي مدة رمبا تك����ون أقصر من 

تلك التي تستغرقها الطائرة لإلستدارة .
وبالرغم من طبيعة اإلقامة القصيرة بالنسبة 
للضيوف ، فإن فندق س���فير املكون من خمس���ة 
طواب���ق يق���دم خدم���ات ش���املة فاخ���رة ، ف���كل 
غرفة من املئتي غرف���ة املجددة حديثًا واملكيفة 
وامل���زودة بزجاج نوافذ من ث���الث طبقات تعتبر 
واح���ة وعامل���ا بعيدا ع���ن الضوض���اء واإلزعاج . 
وتتوفر أجنحة فردية ومزدوجة وأخرى لرجال 
األعم���ال ، وجميعه���ا مجهزة بأث���اث من الذوق 
الرفيع ، داخل األجنح���ة وتلفزيونات للقنوات 
الفضائي���ة وقن���وات داخلي���ة وخدم���ة انترن���ت 

السلكية .
وف����ي الطابق األرضي تتضم����ن صالة املدخل 
الفس����يحة ومنطق����ة االس����تقبال ومركز لرجال 
األعمال ومس����جدا والعديد من املقاعد الوثيرة 

وأروقة االسترخاء .
ويق���دم املطع���م الفخم في فندق س���فير املطار 
وال���ذي يق���ع بجوار صال���ة املدخل ويفت���ح أبوابه 
على مدار الس���اعة مجموعة متنوعة من أش���هى 
األطب���اق العربي���ة والعاملي���ة وكذل���ك املش���روبات 
اخلفيف���ة واملرطب���ات ، هذا باإلضاف���ة إلى صالة 
خاصة لضيوف الدرجة األولى ورجال األعمال .
والتزام����ا بتقدمي خدم����ة راقية يضم الفندق 
مصبغ����ة مالبس وتنظي����ف املالبس على البخار 
وم����ن   ، الغ����رف  وخدم����ات  الصراف����ة  وخدم����ة 
خدم����ات الراح����ة األخ����رى أيض����ا غرف����ة بخ����ار 
ومرك����ز رياضي مجه����ز بالكامل وغرف����ة العاب ، 
كم����ا ميكن للضيوف اس����تخدام حوض س����باحة 
الفن����دق والذي ميك����ن التحكم بدرج����ة حرارته 

ومنطقة للتمتع بحمام شمس .

خدمات وتسهيالت املطار
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آذن تطوي���ر مبن���ى الش���يخ س���عد للطي���ران الع���ام 
مبط���ار الكويت الدولي ببزوغ حقبة جديدة في مجال 

الطيران املدني بدولة الكويت .
يدي���ر املبنى ش���ركة متخصصة في مج���ال الطيران 
العام هي شركة رويال أفييشن ، و تغطي مرافق املبنى 
مس���احة 130,000 مت���ر مرب���ع ، و تتأل���ف م���ن مبن���ى 
رئيس���ي فخ���م مبس���احة 4,000 مت���ر مربع م���ن ثالثة 
طواب���ق ، و حظي���رة للطائ���رات مبس���احة 5,000 مت���ر 

مربع ، و ساحة مساحتها 90,000 متر مربع . 
ش���هد قطاع ملكية الطائرات اخلاص���ة منوًا مذهاًل 
خالل السنوات األخيرة ، سواء على مستوى العالم أو 
في منطقة اخلليج ، حيث أصبح العش���رات من رجال 

األعمال اآلن ميتلكون طائراتهم اخلاصة . 
يفت���ح مبنى الش���يخ س���عد ، والذي تأس���س بتكلفة 
16 ملي���ون دين���ار كويت���ي ، أبواب���ه عل���ى مدار الس���اعة 
رج���ال  وطائ���رات   ، اخلاص���ة  الطائ���رات  الس���تقبال 
األعمال ، والطائرات املستأجرة ، و طائرات الهيلكوبتر 
و طائرات اإلس���عاف اجل���وي ، باإلضافة إلى الرحالت 

العارضة .
يضم املبنى الرئيس���ي منطقة اس���تقبال ، و صاالت 
لكب���ار الش���خصيات و العم���الء ، و قاع���ات مؤمت���رات 
مجهزة بأح���دث التقنيات ، و مصلى ، ومكاتب خاصة 

ومطاع���م . وتتي���ح التجهيزات الداخلي���ة املتمثلة في 
مكات���ب الهج���رة واجلم���ارك ، و النق���اط األمني���ة ، و 
نق���اط فح���ص احلقائب و كش���ف األجس���ام املعدنية ، 
تتيح جميعًا تس���هيل حركة ال���ركاب و مناولة األمتعة 
بسالس���ة فائقة . كما تتوافر كذلك صاالت اس���تراحة 
لطواق���م الطي���ران ، باإلضاف���ة إل���ى خدم���ات متوي���ن 

الطائرات .
إضاف���ة إل���ى م���ا تق���دم ، يتي���ح مبنى الش���يخ س���عد 
للطي���ران العام خدمات مناول���ة الطائرات ، و خدمات 
الصيان���ة ، كم���ا يوفر مس���احة كبيرة ملالك���ي الطائرات 
اخلاصة ومشغليها . تتسع لعدد 33 طائرة في املواقف 

املظللة وغير املظللة املتوفرة باملبنى .
و يع���د مرف���ق الطي���ران اخل���اص األول ف���ي مط���ار 
الكوي���ت الدول���ي الذي يقدم هذه اخلدمة . يس���تطيع 
املرفق التعامل مع عدد من رحالت الطيران يصل إلى 

40 رحلة .
م���ن  االس���تفادة  املس���تقبلية  اخلط���ط  تتضم���ن 
املرف���ق كقاع���دة ملدرس���ة التدريب على الطي���ران ، و 
ن���ادي الطي���ران ، و مرك���ز للتصوير اجل���وي و القفز 

باملظالت .
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حلول اخلدمات ال�صاملة

خدمات كاسكو األرضية 

الطيران  خل���دم���ات  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ش��رك��ة   ت��ق��دم 
ملؤسسة  امل���ت���ع���ددة  اخل����دم����ات  ذراع  )ك���اس���ك���و( 
من  واسعة  خدمة   ، الكويتية  اجلوية  اخلطوط 
مطار  ف��ي  للطائرات  األرض��ي��ة  املناولة  خ��دم��ات 
الكويت الدولي من خالل خبرات قطاع اخلدمات 

التشغيلية التابع لها .
وتوف���ر مناط���ق املغ���ادرة اجلدي���دة الت���ي يس���هل 
اس���تخدامها على املس���افرين ، واملجه���زة بأحدث 
تكنولوجي���ا لش���ركة ” س���يتا“ إج���راءات املغ���ادرة 
املريح���ة . وتس���هل بطاق���ات األمتع���ة إضافة الى 

نظام قراءة البوابات ، اإلجراءات بشكل الفت .
أم���ا نظ���ام اس���تعادة األمتع���ة وال���ذي يعم���ل آليًا 
بالكامل ، وهو نظام معلومات اس���ترجاع األمتعة 
التفاعلي ) إبريس ( ، فيزيد من الكفاءة ، ويساعد 
على تقليل مش���اكل فق���دان األمتعة وزيادة األمن 
م���ن خ���الل التأك���د ب���أن األمتع���ة لن يس���مح لها 
باملغادرة دون تواجد صاحبها على منت الطائرة .

 وهن���اك في ه���ذه املنطقة نظام ترتي���ب آلي يوزع 
األمتع���ة املغ���ادرة بناء على رقم الرحلة ويرس���لها 

عبر املمر األساسي .
وتنق���ل األمتعة القادمة ال���ى منطقة التوزيع في 

طاب���ق القادم���ون مببن���ي ال���ركاب ، حي���ث تقس���م 
األمتع���ة ال���ى فئت���ني محلي���ة وأخ���رى للتحوي���ل 
. وتن���زل األمتع���ة احمللي���ة عل���ى الس���ير احلام���ل 
حي���ث  اجلم���ارك  قاع���ة  ال���ى  وامل���ؤدي  لألمتع���ة 
يلتقطه���ا املس���افرون ، أما أمتع���ة التحويل فيتم 
التع���رف عليها حس���ب الرحلة ، وترس���ل الى تلك 

الرحلة مبوجب ذلك .
أما األمتعة التي ال يتم تس���ليمها فتسجل وتنقل 
ال���ي مخزن مركزي انتظارًا لقدوم صاحبها بحثًا 

عنها وطلبًا الستالمها .
إن اجلي���ل الق���ادم من الطائ���رات العريضة البدن 
مث���ل االيرب���اص A 380 ل���ن يخل���ق أي مش���كالت 
لكاس���كو أو ملط���ار الكوي���ت الدول���ي . فاجلس���ور 
اجلوية اجلدي���دة في املطار الكويت الدولي قادرة 
عل���ى التعامل مع الطائرات ذوات الطابقني ، كما 
أن معظ���م مع���دات اخلدم���ات األرضي���ة احلالي���ة 
متطابق���ة م���ع ه���ذه الطائرات . فنق���اط اخلدمة 
ومواقعها هي نفسها املوجودة في الطائرة احلالية 
وعل���ى نفس االرتفاع مقارنة بطائرة بوينغ 747 ، 
رغم أنه س���يكون هناك حاجة ملعدات حتميل عال 
إل���ي الطاب���ق الرئيس���ي ملناول���ة الطائ���رات ذوات 

الطوابق الثالثة .
وتضم����ن مهني����ة الطواق����م الفنية جهوزي����ة وكفاءة 
الطائ����رات للرح����الت القادمة بس����رعة وفعالية من 
حلظة اس����تقرار الطائرة في موقفها وتقدم كاسكو 
جميع اخلدمات ، ابتداء من خدمات الكهرباء واملاء 
والص����رف الصحي ، ومرورًا بخدمة توفير الوجبات 
الغذائية على الطائرة وإعادة تزويدها باملستلزمات 
، وحت����ى ابتع����اد الطائرة رجوعًا ع����ن البوابة . وتتم 
مناول����ة الطائرات الضيقة البدن خالل 45 دقيقة ، 
أما الطائرات العريضة البدن فتتم مناولتها خالل 
أقل من س����اعتني ، مع اكتم����ال األداء ضمن الوقت 

Æ  % 95 احملدد بنسبة متميزة هي

اخلدمات األرضية
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ناشيونال خلدمات الطيران ) ناس ( 

اخلدمات األرضية

يتمتع عمالء ناس من ش����ركات الطيران بأماكن 
. وه����ذه  املط����ار  ف����ي  به����م  وزن األمتع����ة اخلاص����ة 
الكاونت����رات تعم����ل بنظ����ام SITA CUTE )مع����دات 
ص����االت ال����ركاب ذات االس����تخدام املش����ترك( إل����ى 
جانب مكتب السياحة والسفر اخلاص بناس حيث 
يوفر لعمالئه جميع احتياجاتهم في الكويت حتت 

سقف واحد . 
وقد باش����رت الش����ركة العمل عل����ى توفير العديد 
من اخلدم����ات اإلبداعية اجلديدة األخرى ، ومثال 
عل����ى ذل����ك صال����ة اللؤل����وة الواقع����ة ف����ي الطاب����ق 
العل����وي بجان����ب صال����ة املغادري����ن ، فه����ذه الصالة 
ذات الديكورات األنيقة واملتميزة تعكس مس����تويات 
عالي����ة من تصاميم ال����ذوق الرفيع والراحة وميكن 
للجمي����ع ، وليس فقط ركاب الدرجة األولى ودرجة 
رج����ال األعم����ال عل����ى خط����وط الطي����ران العميلة 

للشركة ، استخدامها مقابل مبلغ رمزي .
وحتت����وي الصال����ة عل����ى جمي����ع ما ق����د يحتاجه 
املس����افرون وتوفر ج����وًا متمي����زًا لالس����ترخاء قبيل 
املغ����ادرة وم����ن ضم����ن املراف����ق أماك����ن االس����تحمام 
وغرف����ة  س����اعة   24 م����دار  عل����ى  املطع����م  وخدم����ة 
اجتماعات ومركز لرجال األعمال أماكن مخصصة 
للعب األطفال ، أما بالنسبة الولئك الذين يرغبون 
في استخدام بريدهم االلكتروني أو االنترنت وهم 
يجلس����ون في كرس����يهم املريح ، فإن صال����ة اللؤلؤة 

مزودة بخدمة االنترنت الالسلكية . 
وتعتب����ر –“ه����ال كوي����ت“ أيض����ًا خدم����ة ابداعي����ة 
أخرى ، هي خدمة االس����تقبال واملس����اعدة مع ملسة 
 من التميز وتقدمي هذه اخلدمة في ثالثة أماكن :
خدم����ات القادم����ون وخدم����ات املغ����ادرون وخدم����ات 
كبار الزوار وتوفرخدم����ات القادمون برنامج خدمة 
ومس����اعدة يش����تمل عل����ى تق����دمي باقة زه����ور إذا ما 
تطلب األمر ، ومرافقة عبر قسم اجلوازات ومساعدة 
ف����ي نق����ل األمتعة وم����ا تس����تلزمه الرحل����ة القادمة 
، وتق����دم خدم����ة ه����ال كوي����ت خدماته����ا ف����ي جميع 
 أنح����اء العال����م ع����ن طري����ق موقعه����ا االليكتروني:

Æ www.pearlassist.com
ومن ناحية الشحن تعتبر )ناس ( أولى الشركات 
الرائدة في تقدمي خدمات مناولة الش����حن اجلوي 
في مطار الكويت الدولي ، وستحصل الشركة التي 
تهدف لبناء عالقات طويلة األمد من خالل تقدمي 
خدمات مميزة ، على مستودعات خاصة كجزء من 
اخلطة الرئيس����ية ل����إلدارة العامة للطيران املدني ، 
لكنها في الوقت احلالي تس����تخدم مس����احة وفرتها 
اخلط����وط اجلوي����ة الكويتي����ة ف����ي مجمع الش����حن 
ويوجد في املس����تودع أرفف تس����توعب 3500 منصة 

وأيضًا مساحة تستوعب 200 مقصورة تخزين . 

خلط����وط  األرضي����ة  املناول����ة  خدم����ات  ش����هدت 
الطيران تغييرًا جذريًا مع دخول ش����ركة ناشيونال 

خلدمات الطيران ) ناس ( إلى السوق . 
 ن����اس ق����د قطعت ش����وطا طوياًل من ع����ام 2003 
كأس����اس ولي����دة التعام����ل م����ع العم����الء مع ش����ركة 
طي����ران واح����دة ف����ي الكوي����ت ، وق����د حتول����ت ن����اس 
بس����رعة إلى قوة ناشئة في املنطقة وذلك في سبعة 
بلدان وتقدمي العمليات في عشرين مطارًا مبا في 
ذل����ك الكويت ، رأس اخليم����ة ، أبو ظبي ، مومباي ، 

رواندا.
وتفخر ناس في تقدمي احللول العاملية للطيران 
في املطارات عبر أفريقيا والش����رق األوسط وجنوب 

شرق آسيا . 
 ومن بني عمالء ش���ركة ناس املتح���دة للطيران ،
، اخلط���وط  ، طي���ران االحت���اد  اإلم���ارت  طي���ران 
اجلوي���ة القطري���ة ، مص���ر للطي���ران ، اخلط���وط 
اجلوي���ة  اخلط���وط   ، دلت���ا  طي���ران   ، التركي���ة 
البريطانية ، الطيران امللكي الهولندي ، اخلطوط 
، اجلزي���رة  طي���ران   ، الس���يريالنكية   اجلوي���ة 
 اخلطوط العماني���ة ، طيران العربية ، فالي دبي ،

اللوفتهان���زا ، طي���ران امللكية األردني���ة ، اخلطوط 
اجلوية التونس���ية ، طي���ران البحرين والعديد من 
خطوط الطيران . وتعتبر ناس مس���ئولة أيضًا عن 
العديد من حركة املسافرين من حيث نقل الركاب 

والبضائع في مطار الكويت الدولي . 
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اخلدمات األرضية

خلدمات  ناشيونال  شركة  لدى  يعملون  اللذين  والفنيون  املهندسون  فريق 
الطيران في قسم العمليات األرضية – الساحة ، ميتازون بكفاءة عالية ، حيث 
يقوم عملهم املخصص في الساحة على استالم الطائرات ، وعلى االتصال مع 

الكابينة وطاقم الطائرة إلى توجيه مسار الطائرة نحو املكان املناسب

ويت����م إع����داد مناط����ق منفصل����ة داخ����ل املجم����ع 
، كالبضائ����ع  ملناول����ة مناط����ق املنتج����ات اخلاص����ة 
الت����ي تتأث����ر باحل����رارة والبضائ����ع املب����ردة وامل����واد 
اخلط����رة واحليوان����ات احلي����ة والش����حنات القابل����ة 
للكس����ر وهناك أيضًا منطقة تخزين حتت إش����راف 
اجلمارك ، ونظام أمني شديد يعمل بنظام الدوائر 
التلفزيوني����ة املغلق����ة CCTV وأن����واع متع����ددة م����ن 

أدوات املناولة املتخصصة . 
وف����ي عمله����ا ، تطبق الش����ركة أعل����ى املعايير في 
للتل����ف  القابل����ة  فالبضائ����ع   ، الش����حنات  تس����ليم 
ت����وزع خ����الل ثالث س����اعات من وص����ول الطائرة أما 

البضائع العادية فتوزع خالل ست ساعات . 
كم���ا إن إج���راءات قب���ول الش���حنة عل���ى نف���س 
الدرجة من اجلودة ، حيث يتم اس���تكمال الوثائق 
خالل 20 دقيق���ة من وصول احلمولة إلى رصيف 
الش���حن وميك���ن قبول الش���حنات حتى قب���ل أربع 
س���اعات م���ن وص���ول الرحل���ة املنتظم���ة وميك���ن 
للتجار ش���حن البضائ���ع احملجوز عليه���ا جمركيًا 
ومن ثم تس���ديد ما يترتب من رس���وم ضريبية في 
الوجهه النهائية واليهم إذا كانت البضائع متجهة 
في عدة وجهات فالشركة ستعالج العملية برمتها 
بسالس���ة . ولي���س هن���اك مج���ال للش���ك أن مطار 
الكويت الدولي وش���ركات الطيران العاملة فيه قد 
اس���تفادت من ق���رار اإلدارة العامة للطيران املدني 
الس���ماح باملنافس���ة في تقدمي اخلدمات األرضية 
وملا كان لشركات الطيران اخليار من بني مجموعة 
وكالء اخلدمات األرضية فقد أدى هذا إلى ارتفاع 
مستوى اخلدمات في السوق وذلك يأتي في صالح 

كل من الركاب وشركات الشحن على حد سواء . 
ولضمان احلفاظ على نفس املستوى من اخلدمة 
حتتف����ظ الش����ركة باتفاقيات مس����توى اخلدمة مع 
جمي����ع عمالئه����ا وتطلب بش����كل مس����تمر تزويدها 

باالقتراحات حول كيفية تطوير هذا املستوى . 
وتدير االدارة الهندسة في ناس في مطار الكويت 
الدولي األعمال باعتبارها وحدة أعمال داخل ناس 
ومس����ؤولة عن توفير اخلدمات الهندس����ية الالزمة 
للرح����الت اجلوي����ة ف����ي س����احات وق����وف الطائرات 
املدني����ة والعس����كرية ، خدم����ات املناول����ة األرضي����ة ، 
تنس����يق الرحالت واالتصال بش����ركة تزوي����د الوقود 

بالنيابة عن خطوط الطيران . 
حتم���ل  ن���اس  الطائ���رات:  صيان���ة  ش���هادات   •
 ©EASA ( ش���هادة وكال���ة س���المة الطي���ران األوروبي���ة
وكال���ة  ج���زء  حت���ت  الطائ���رات  لصيان���ة  كمحط���ة 
س���المة الطي���ران األوروبية 145- للعدي���د من أنواع 
 الطائ���رات مب���ا ف���ي ذل���ك سلس���لة متع���ددة الط���راز 
 A320 , A330 , A340 , B737 ,B747-400 و B777 
باإلضاف���ة إلى ذل���ك حتمل ناس أيض���ًا موافقات من 
أكثر من ستة سلطات الطيران املدني ، باالضافة إلى 

Æ FAA ترخيص إدارة الطيران الفيدرالي األميركي
كما أن اخلدمة املقدمة من ناس قد كسبت سمعة 

ممتازة في املنطقة وتوسيع قاعدة عمالئها . 
املناول����ة األرضي����ة  الهندس����ي خلدم����ات  الدع����م 
يش����مل جمي����ع اخلدمات مب����ا في ذلك آلي����ة الدفع 
وأجه����زة  التكيي����ف   ، املناس����ب  للم����كان  والس����حب 
تش����غيل احملركات ، وحدة املياه والنفايات و تنظيف 

الكابينة والتنظيف اخلارجي . 
وتس����تخدم ناس أحدث وح����دات املعدات األرضية 
متبع����ة برنامج صيانة الش����ركة املصنعة عن طريق 

نظام ماكسيمو من شركة اي بي أم . 
يخط����ط العملي����ة ويرصده����ا ف����ي ن����اس مرك����ز 
عملي����ات التحك����م ال����ذي يحس����ن امل����وارد بكف����اءة 
ومبثاب����ة مرك����ز االس����تجابة للط����وارئ عل����ى م����دار 

الساعة طوال السنة . 
تعتبر ناس هي الش���ريك املثالي االستراتيجي 
م���ع الصناع���ة املعترف بها مبا ف���ي ذلك التركيز 
الهائ���ل عل���ى التكنولوجي���ات املبتك���رة كواح���دة 
م���ن ش���ركات تق���دمي خدم���ات املناول���ة األرضية 
 ، ISAGO ف���ي العال���م بحصوله���ا عل���ى ش���هادة
وتلتزم ن���اس بتوفي���ر اخلدمات العاملي���ة الرائدة 
واالس���تثمار   ، األرضي���ة  املناول���ة  خدم���ات  ف���ي 
ف���ي التدري���ب والنم���و الوظيفي هو ركي���زة هامة 

للنجاح الذي حتققه . 



اخلدمات اجلوية
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ل نر�صى باأقل من الأف�صل... طموح بال حدود

الشركة الكويتية خلدمات 
الطيران )كاسكو(

درجت الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
)كاسكو( على تقدمي اخلدمات املتنوعة لشركات 
 الطيران واملسافرين عبر مطار الكويت الدولي ،

على مدى أكثر من ربع قرن .
تأسست كاسكو عام 1981 م كوحدة للخدمات 
الغذائية املركزية ، وهي مملوكة بالكامل وتابعة 
ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ، ومنت لتصبح 
مؤسسة متعددة األنشطة ، وتتراوح عملياتها 
بني تقدمي اخلدم���ات الغذائية على الرحالت 
اجلوية وصاالت مسافري الدرجة األولى ومحالت 

احللويات واحلفالت واالستثمار العقاري .
وفي الوقت احلاضر ، ينتج مطبخ كاس���كو 
احلديث حوالي 25,000 وجبة يوميًا ، يزود بها 

اخلطوط اجلوية الكويتية و 25 شركة طيران 
عاملية والرحالت اخلاصة باجليش األمريكي ، 
ورحالت كبار الشخصيات الهامة والشخصيات 

الهامة .
وفي كافة عملياتها التموينية ، تلتزم كاسكو 
بأعلى معايير الصحة واجلودة ، أما مطابخها 
ومناطق حتضير الطعام فهي مجهزة بأحدث 
املع���دات الالزم���ة ، والعامل���ون فيه���ا مجازون 
ويخضعون لدورات تدريبية منتظمة لتطوير 
مهاراتهم واطالعهم على أحدث اللوائح الصحية 
، وجتري مختبرات الشركة فحوصات عشوائية 
لتضمن أن جميع منتجات كاسكو تطابق أعلى 

معايير الصحية واجلودة العالية .

اخلدمات اجلوية
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هو  كاسكو  عن  معروف  هو  ما  أن  من  بالرغم 
اجلوية،  للرحالت  التغذية  خدمات  تخضير 
فقد جنحت في تنويع أنشطتها بحيث اشتملت 
الوكيل  فهي  بالطيران.  تتعلق  ال  مشاريع  على 
للعديد من العالمات التجارية العاملية الشهيرة، 

مبا فيها شوكوال غراوي

جددت كاسكو شهادتها اخلاصة في سالمة 
 2005-ISO 22000 وصالحية الغذاء الصحية

Æ 2013-3-28 والتي متتد صالحيتها لغاية
وف���ي مط���ار الكويت الدول���ي ، يقوم قس���م 
الكافتيريات وخدمات املطاعم التابع لكاسكو 
بإدارة العديد من مرافق اخلدمات الغذائية داخل 
مبنى الركاب الرئيسي ، مبا فيها عدة كافتيريات 

ملوظفي املطار وكافتيريا لركاب الترانزيت .
أما جوهرة املطار فهي )قاعة دسمان( الفخمة 
املخصصة ملسافري الدرجة األولى ودرجة رجال 
األعمال ، حيث يتمكن املسافرين من االسترخاء 
في أجواء مريحة لالستمتاع بالضيافة الرفيعة 
التي تتميز بها كاسكو . وتشتمل قاعة دسمان على 
خدمات االنترنت وفروع بنوك وغرفة مخصصة 
للتدخني ، إلى جانب فسخة خاصة باملسافرين 

الصغار .
وتشغل كاسكو أيضًا مطعم فندق سفير املطار 
الذي يختص بوجبات ركاب الترانزيت وكذلك 
كافتيريات املوظفني في مبنى املقر الرئيس���ي 
للخطوط اجلوية الكويتي���ة . وعلى العموم ، 
حتضر كاسكو ما مجموعة حوالي مليون وجبة 

سنويا على مستوى املطار .

وتراقب كاس���كو عن كثب تط���ورات املخطط 
الهيكلي اجلديدة ملطار الكويت الدولي - وعلى 
وجه اخلصوص مبنى الركاب الثاني اجلديد الذي 
من شأنه تعزيز مستويات احلركة اجلوية ورفعها 
لغاية 13 مليون مسافر سنويًا . ومن املالحظ أن 
قسم الكافتيريات وخدمات املطاعم على استعداد 
لتوسعة نطاق عملياته لتلبية الطلبات . وسيشتمل 
املبنى على مطاعم جديدة ومطاعم إضافية ملوظفي 
املطار ، وتشير التوقعات إلى زيادة لغاية 1,5 مليون 

وجبة سنويًا على أقل تقدير .
وانطالقًا من رؤية مستقبلية ، انشأت كاسكو 
مجمع���ًا حديثًا في منطق���ة الضجيج ، يضم 
مكاتب ومطابخ تقدم الوجبات املطبوخة والباردة 
ومناطق تخزين تنتقل إليها بالنهاية كافة املكاتب 

والعمليات غير األساسية باملطار .
وبالرغم من أن ما هو معروف عن كاسكو هو 
حتضير خدمات التغذية للرحالت اجلوية ، فقد 
جنحت في تنويع انشطتها بحيث اشتملت على 
مشاريع ال تتعلق بالطيران . وهي الوكيل للعديد 

من العامالت التجارية العاملية الشهيرة .
أما هواة احللويات ، فقد ارتاحوا لفوز كاسكو 
بوكالة ش���وكوالته غراوي الس���ورية الشهيرة ، 
وافتتح أول محل لبيع األصناف الفاخرة التي 
تشتمل على ماال يقل عن 120 صنفًا مختلفًا 
من الشوكوالته - على شارع البدع بالساملية عام 
2006م . ومت افتتاح فرعها الثاني في منطقة 

اجلابرية عام 2010م .
أما كاسكو غورميه ، فهي فرع راقي آخر يختص 

اخلدمات اجلوية
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بتقدمي أجود أصناف الطعام للمناسبات اخلاصة 
كاملؤمترات واحلفالت وتشريفات الشخصيات الهامة 
على مستوى الكويت . وعالوة على ذلك ، يتبع 
كاسكو غورميه محالن للتجزئة - إحدهما في مبنى 
املقر الرئيسي ملؤسسة اخلطوط الكوية الكويتية 
واآلخر داخل جمعية كيفان التعاونية - يقدمان 
تشكيلة واس���عة من املعجنات احمللية والعاملية 
ومنتجات املخابز باإلضافة إلى السندويشات 
واألنواع األخرى الشهية املذاق . وهناك خطط 

الفتتاح املزيد من محالت كاسكو غورميه .
وف���ي مس���اعيها الدائم���ة بحث���ًا عن فرص 
جتارية جديدة ، تقوم كاس���كو بتوس���يع نطاق 
عملياتها على املس���تويني احملل���ي والعاملي في 
س���بيل خدم���ة العمالء م���ن القطاع���ني العام 
واخل���اص . وفي الوقت احلاضر تقدم كاس���كو 
كافة اخلدم���ات الغذائية للموظفني واملرضى 

من نزالء مستشفى السيف بالكويت .
شاركت كاسكو أيضًا بتقدمي اخلدمات ملؤمتر 
القمة العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
الذي عقد في الكويت عام 2009م حيث جهزت 
اخلدمات لرحالت كبار الشخصيات التي لم يكن 

عددها أقل من 26 رحل���ة . ومتثلت اخلدمات 
بالوجب���ات اخلاصة املميزة واملرطب���ات وأنواع 
العصي���ر والتمور والزهور وش���وكوالته غراوي 
. وع���الوة عل���ى ذلك وف���رت كاس���كو اخلدمات 
الغذائي���ة الجتماع���ات املؤمتر مب���ا فيها أنواع 
البوفي���ه وش���كوالته غ���راوي . كم���ا مت مؤخرًا 
املشاركة خدمات الضيافة للضيوف الذين مت 
دعوتهم للمشاركة باالحتفاالت الوطنية وذلك 
مبناسبة مرور 50 عامًا على االستقالل وعشرون 
عامًا على التحرير و 5 أعوام على تولي حضرة 
صاحب السمو مقاليد احلكم وذلك من خالل 

تقدمي البوفيهات .
وتش���مل مشاريع االس���تثمار باخلارج على 
حصة بنس���بة 49% من مشروع كاسكو البتيل 
املشترك ، لتقدمي اخلدمات الغذائية في قطر 
. وتش���تمل العالم���ات التجارية على سلس���لة 
املطاعم األرجنتينية »BETOS« ووكالة املطعم 
 الهن���دي »TANGORE« ومقه���ى كوف���ي ش���وب 

. »LA BOUTIQUE«
كما تشمل اإلستثمارات اخلارجية اإلستثمار في 

بوابة املغرب ومشاريع مدينة الطاقة بالهند .

اخلدمات اجلوية
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واملزودات  املعدات  من  أسطوال  وتدير  متلك  أن  كافكو  استطاعت 
بالوقود.  الطائرات  تزويد  عمليات  في  بدورها  تقوم  والتي  احلديثة، 
كما يقوم مختبر اجلودة والنوعية في KAFCO بإجراء كافة الفحوصات 
تداوله  قبل  الوقود  وسالمة  جلودة  لضمان  مستمرة  وبصورة  املخبرية 

وذلك حسب املواصفات واملعايير العاملية املعمول بها.

الشركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود )كافكو(

الش���ركة الكويتي���ة لتزوي���د الطائ���رات بالوقود 
)كافكو - KAFCO( ، هي إحدى الش���ركات التابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية )KPC( حيث أنها تنفرد 
بنشاط تزويد الطائرات بالوقود في دولة الكويت 
. وتق���وم ش���ركة كافك���و بكافة اخلدم���ات املتعلقة 
بتزوي���د الطائ���رات بالوق���ود جلمي���ع الطائ���رات 
 ©KIA( العامل���ة على أرض مطار الكوي���ت الدولي
كما تق���وم بتقدمي االستش���ارات وخدمات الدعم 

الفني لوزارة الدفاع الكويتي .
تأسس���ت الش���ركة ف���ي األول م���ن ش���هر يولي���و 
1963م ، كش���ركة كويتي���ة مملوك���ة بنس���بة )٪51© 
 ©KNPC( الكويتي���ة  الوطني���ة  البت���رول  لش���ركة 
البريطاني���ة  البت���رول  لش���ركة   )%49( ونس���بة 

Æ ©BP( احملدودة
ف���ي أول يوليو 1966م امتلكت ش���ركة البترول 
الوطنية الكويتية نس���بة )80٪( من أس���هم شركة 
كافكو بينما احتفظت شركة البترول البريطانية 

بنسبة )20%( من األسهم .
وف���ي أول يناي���ر 1973م أصبحت ش���ركة كافكو 
مملوكة الكامل لشركة البترول الوطنية الكويتية 
، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت شركة كافكو تشرف 
دون  فيه���ا  العامل���ني  بواس���طة  عل���ى عملياته���ا 
االس���تعانة بأية مس���اعدات فنية خارجية ، حيث 
أصبحت في مصاف الشركات العاملية املتخصصة 

في مجال تزويد الطائرات بالوقود .
ف���ي م���ارس 1987م امتلك���ت مؤسس���ة البترول 
الكويتي���ة جميع أس���هم ش���ركة كافكو من ش���ركة 
البت���رول الوطني���ة الكويتي���ة وأصبح���ت إح���دى 

الشركات التابعة للمؤسسة .
منذ إنش���اء الش���ركة وحتى نهاية ع���ام 1974م 
كان يت���م جلب وقود الطائرات بواس���طة س���يارات 
الصهاريج من مصفاتي ش���ركة البترول الوطنية 

الكويتي���ة ، الش���عيبة واألحم���دي ، إل���ى موق���ع 
مس���تودع الش���ركة الذي يقع على مس���احة )115 
،000( متر مربع ، ويتم تخزين الوقود في خزانات 

الوقود وعددها )3( خزانات سعة كل خزان )1 ،5© 
مليون لتر وطاقتها التخزينية اإلجمالية )4 ،5© 

مليون لتر من الوقود .
وم���ع بداية ع���ام 1975م مت مد خ���ط أنبوب ذو 
قط���ر )8( بوصة بط���ول )37( كيل���و متر مطمور 
حت���ت األرض والواصل من املصفاتني ، الش���عيبة 
واألحم���دي ، إل���ى خزان���ات الوق���ود في مس���تودع 
الش���ركة مبط���ار الكويت الدول���ي ، وبذلك أصبح 
احلص���ول عل���ى وق���ود الطائ���رات م���ن املصاف���ي 
بواس���طة ضخ���ة عبر خط األنبوب مباش���رة بداًل 

من جلبه بسيارات الصهاريج .
وم���ع الزيادة املطردة في ع���دد الطائرات والتي 
أصب���ح معظمه���ا من الطائ���رات العمالق���ة التي 
حتتاج إل���ى كميات هائلة من الوقود في رحالتها 
، قام���ت ش���ركة كافكو في ع���ام 1979م ببناء عدد 
)6( خزان���ات وقود جديدة س���عة كل خزان )4 ،5© 
مليون لتر وس���عتها اإلجمالي���ة )27( مليون لتر 
تقريب���ًا وه���و م���ا يكف���ي لالس���تهالك عل���ى مدى 
حوال���ي ثالثة أس���ابيع ، كما قامت الش���ركة ببناء 
 (Hydrant System) نظام شبكة اجلهاز احلابس
، ومضخ���ات عالي���ة الس���رعة ، وأجه���زة مكافحة 
حرائق ، وأنظمة مراقب���ة عمليات معقدة ملراقبة 
عملي���ات املس���تودع عن بعد . ويت���م تزويد الوقود 
للطائ���رات بواس���طة هذا النظام ال���ذي هو عبارة 
عن ش���بكة من األنابي���ب مت توصيلها مع بعضها 
البع���ض حتت األرض تربط ب���ني خزانات الوقود 
 (Hydrant Pits) باملس���تودع وب���ني نق���اط تزوي���د
موزعة لتغطي س���احات املطار ومنطقة الش���حن 
اجلوي بالكام���ل ، وقد بلغ معدل عدد الطائرات 
الت���ي تق���وم الش���ركة بتزويدها بالوق���ود )1500© 

طائرة شهريًا .
وتدي���ر  أن متل���ك  كافك���و  واس���تطاعت ش���ركة 
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أس���طواًل م���ن املعدات وامل���زودات احلديث���ة والتي 
تق���وم بدورها في عمليات تزويد الطائرة بالوقود 
ف���ي س���احة املط���ار ومنطق���ة الش���حن اجل���وي . 
كم���ا يقوم مختب���ر اجلودة والنوعية في الش���ركة 
وبص���ورة  املخبري���ة  الفحوص���ات  كاف���ة  بإج���راء 
مس���تمرة لضم���ان جودة وس���المة الوق���ود وخلوه 
من الشوائب قبل تداوله وذلك حسب املواصفات 

واملعايير العاملية املعمول بها .
ومتاشيًا مع اخلطط املستقبلية لإلدارة العامة 
للطي���ران املدن���ي بتوس���عة املط���ار احلال���ي وف���ق 
املخط���ط الهيكل���ي العام ملط���ار الكوي���ت الدولي 
Master Plan وال���ذي يش���مل بن���اء مبنى جديد 
لل���ركاب )Terminal 3( ملواكب���ة الزي���ادة املط���ردة 
في حركة املس���افرين والش���حن حتى عام 2034م 
، وملا كانت مرافق شركة كافكو ومستودعها تشغل 
املوقع الذي س���يبنى عليه املبنى اجلديد للركاب 
، فق���د خصص���ت اإلدارة العامة للطي���ران املدني 
قطع���ة أرض جدي���دة لش���ركة كافكو تبع���د )3 ،5© 
كيلومت���ر جن���وب املطار لبن���اء مس���تودع ومرافق 
جدي���دة للش���ركة واالنتقال إليها وإخ���الء املوقع 

احلالي لإلدارة العامة للطيران املدني .
بتاري���خ 8/10/2005م مت إب���رام عقد رقم )14 
- 2005/2006( اس���تئجار قطعة أرض مساحتها 
اإلجمالية )120( ألف متر مربع التي خصصتها 
اإلدارة العامة للطيران املدني لشركة كافكو لبناء 

مستودع جديد .
مت االنتهاء من إجناز مش���روع مستودع الشركة 
اجلدي���د وانتقل���ت اإلدارة العليا ومعظ���م إدارات 
الش���ركة إلى املوق���ع اجلديد في عام 2010م فيما 
ع���دا دائرت���ي العملي���ات والصيان���ة حيث س���يتم 
انتقالهم���ا إلى املس���تودع اجلديد ح���ال االنتهاء 
من تش���غيل عملي���ات تزويد الوقود من مس���تودع 

الشركة اجلديد بطاقته القصوى .
تتأل���ف مراف���ق املوق���ع اجلدي���د م���ن مس���تودع 
خزانات رئيس���ية عددها )6( خزانات تبلغ سعتها 
اإلجمالي���ة )54( مليون لتر . باإلضافة إلى ذلك 
يضم املس���تودع اجلدي���د مضخات الوق���ود ، جزر 
تعبئ���ة الوق���ود ، نظ���ام مكافح���ة احلري���ق ، نظام 
مراقبة متطورة ، مختبرات فحص الوقود ، ورش 
الصيان���ة ، مبان���ي العمليات والهندس���ة ، ومبنى 

اإلدارة الرئيسي .
لقد مت تصميم املستودع اجلديد طبقًا ألحدث 
املواصف���ات العاملي���ة به���دف رفع ق���درة التخزين 
وكف���اءة تزويد الطائرات بالوق���ود ، وذلك لتلبية 
االحتياجات املس���تقبلية من وق���ود الطائرات في 

مطار الكويت الدولي إلى عام 2034م .
وتعد ش���ركة كافكو عضوا في )IATA( واالحتاد 
العربي للنقل اجلوي )AACO( ، كما أنها حاصلة 
على شهادة اجلودة أيزو ISO 9001 - 2000 وأيزو 
ISO 14001 - 2004 اخلاص���ة بالبيئ���ة . وتطب���ق 
الش���ركة أحدث وأش���د أنظمة وإج���راءات الصحة 
والس���المة والبيئ���ة )HSE( املعم���ول به���ا عاملي���ا 
ف���ي إط���ار تزويد الطائ���رات بالوق���ود األمر الذي 
جعل ش���ركة كافكو حتافظ على س���جل جيد من 

العمليات اخلالية من احلوادث .
كم���ا تس���عى ش���ركة كافك���و إل���ى تق���دمي أفضل 
منتجات الوقود اخلاص بالطيران واألكثر جودة 
باإلضاف���ة إل���ى توفي���ر اخلدم���ات األكث���ر تطورًا 
إلى عمالئها ، وتس���عى ألن تك���ون االختيار األول 
لعمالئه���ا في مج���ال تزوي���د الطائ���رات بالوقود 
معتمدة في ذلك عل���ى التزامها مبعايير اجلودة 
وتق���دمي اخلدم���ات املتمي���زة التي تلق���ى رضاهم 

واستحسانهم .



ال�صركات الناقلة...

تعزيز لالإنت�صار العاملي وتقريب للم�صافات 

مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية

1954 مت تأس����يس ش����ركة اخلط����وط  ف����ي ع����ام 
اجلوي����ة الكويتي����ة الوطني����ة احمل����دودة بفك����رة من 
رج����ال األعم����ال الكويتني ورج����ال االقتصاد وبدأت 
ب����ني  املنتظم����ة  أول خطوطه����ا  بافتت����اح  الش����ركة 
الكوي����ت والبص����رة ونظ����رًا الحتياج الش����ركة دعمًا 
مالي����ًا ميكنه����ا م����ن الصم����ود فق����د قام����ت حكومة 
الكويت بتقدمي هذا الدعم مقابل متلك 50 % من 
أس����همها ومت تغيير اس����مها إلى مؤسسة اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتي����ة ايذانًا بإش����هار الناقل الرس����مي 

الكويتي وإعالنه للوجود .
وف����ي ع����ام 1962 امتلك����ت حكومة دول����ة الكويت 

اخلطوط اجلوية الكويتية بالكامل . 
وفي شهر ديسمبر من هذا العام امتلكت مؤسسة 
اخلط����وط اجلوي����ة الكويتية أول طائ����رة من طراز 
 De النفاث����ة باإلضاف����ة إل����ى طاقم من Comet 4C
Havilland حت����ى يت����م االنته����اء م����ن تدريب طاقم 

املؤسسة للعمل على الطائرة احلديثة . 
1965 ص���در قان���ون ينظ���م عم���ل  وف���ي ع���ام 

املؤسسة .
وفي يوم العش����رين من ش����هر نوفمب����ر عام 1968 

وصل����ت أول طائ����رة من ط����راز البوين����ج B 707 إلى 
مطار الكويت .

اجلوي����ة  اخلط����وط  متلك����ت   1978 ع����ام  وف����ي 
الكويتي����ة أول طائرتيني الطائرات العريضة البدن 
وهم����ا م����ن ط����راز بوين����غ B747 - 200 مم����ا مكنها 
من حتقيق توس����ع في ش����بكة خطوطها وخصوصًا 

الطويلة بدون توقف .
وف����ي الثاني من أغس����طس من ع����ام 1990 قامت 
الق����وات العراقية الغازية بتحطيم كل مامت اجنازه 
م����ن أعمال خالل الس����نوات املاضية من الغزو وقام 
باالس����تيالء على 15 طائرة مخلف����ة وراءها الدمار 
والتخريب الش����امل لكافة املنشأت التابعة ملؤسسة 

اخلطوط اجلوية الكويتية .
وبع����د حتري����ر دول����ة الكوي����ت ع����ام 1991 ب����دأت 
»الكويتي����ة« مرحل����ة االعم����ار وبن����اء أس����طولها من 
جدي����د وب����دأت ف����ي ش����راء 17 طائ����رة جدي����دة م����ن 
 B777, A340, A300, A310 ب����اص  اي����ر  ط����رازات 

 Æ -300, A320 -200
وانطالقًا من سعيها الدائم إلى تقدمي أكبر قدر 
ممكن م����ن اخلدم����ات وتطويره����ا ومن����ح امتيازات 
ه����ذه  يالح����ظ  املس����افر  ف����ان  جدي����دة  وخدم����ات 
اخلدم����ات مثل مش����روع »KIOSK« اخلاص بتطبيق 
نظ����ام القب����ول اآلل����ي لل����ركاب ف����ي مط����ار الكوي����ت 

شركات الطيران
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احمللي وتنشيط السياحة وإرضاء اكبر شريحة من 
العم����الء متتد ش����بكة الكويتية إل����ى 37 مدينة في 
قراب����ة 24 دولة عبر العالم في أوروبا لندن ، باريس 
، روم����ا ، فرانكفورت ، جنيف وإلى الواليات املتحدة 
االمريكية نيويورك وفي شبة القارة الهندية بومبي 
، دلهي ، ترافندروم ، كوتشني ، مدراس ، أحمد أباد ، 
حيدر أباد ، كولومبو ، دكا ، أس����الم أباد ، الهور وفي 
منطقة الشرق األقصى بانكوك ، مانيال ، كواالمبور 
، جاكرتا وفي منطقة الشرق األوسط اإلسكندرية ، 
القاهرة ، أس����يوط ، األقصر ، ش����رم الشيخ ، بيروت 
، دمش����ق ، عم����ان وف����ي منطقة اخللي����ج البحرين ، 
دبي ، أبوظبي ، مس����قط ، الدوحة ، الرياض ، جدة 

، الدمام وطهران .
كم����ا تق����وم املؤسس����ة بإب����رام ع����دد م����ن اتفاقيات 
 CODE SHARE التع����اون التجاري القتس����ام الرم����ز
مع العديد من شركات الطيران العاملية حيث تتيح 
هذه االتفاقيات خدمة مسافريها على خطوط هذه 
الشركات واإلعالن عن جدول الرحالت بني الكويت 
وهذه الدول في أنظمة احلجز املختلفة باستخدام 
رم����ز اخلط����وط اجلوي����ة الكويتية KU ف����ي الذهاب 
والع����ودة وكذل����ك مطبوع����ات اجل����داول باإلضاق����ة 
إلى العالمات اإلرش����ادية في مطار الكويت الدولي 

ومطارات شركات الطيران .
وتأت����ي هذه االتفاقيات ضم����ن خطط اخلطوط 
اجلوية الكويتية الرامية إلى التوسع في التشغيل 
إل����ى نقاط جدي����دة بالتعاون مع ش����ركات الطيران 
العاملي����ة األخ����رى والعم����ل على اس����تكمال خطتها 
اإلستراتيجية التي تهدف إلى تقدمي قيمة مضافة 
إل����ى عمالئها من خالل أفضل اخليارات والعروض 

والبرامج اجلديدة ملسافريها الكرام .
إن ما حققته مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
م����ن اجن����ازات إمن����ا يع����ود لتظاف����ر جه����ود جمي����ع 
موظفيها لتقدمي اخلدمات بالشكل األمثل لراحة 
ال����ركاب وحتقيق كل ماهو أفضل جلعل »الكويتية« 
في مص����اف الش����ركات واخلطوط العاملي����ة الرائدة 

في العالم .

شركات الطيران

واخلاص����ة   KU Express Self Check-in الدول����ي 
باصدار بطاقات صعود الطائرة آليًا بدون االنتظار 
عل����ى حاج����ز ال����وزن ، كم����ا أنش����أت املؤسس����ة صالة 
ل����ركاب الدرجة األولى ورج����ال األعمال وفق أحدث 
التقنيات احلديثة ووس����ائل الترفية وحتتوي على 
مركز لإلنترنت وآخر إلس����ترخاء املس����افر وحتتوي 
عل����ى شاش����ات ع����رض للقن����وات الفضائي����ة . وق����د 
أسهم افتتاح صالة دسمان الفخمة في ترفيه ركاب 

الدرجة األولى ودرجة رجال األعمال .
وتتمتع طائرات املؤسس����ة بأنظمة ترفيه حديثة 
من برامج مرئية وس����معية متعددة اللغات تشتمل 
على قنوات األفالم واألخبار والرياضة واملوس����يقى 
باإلضافة إلى خدمة عروض السوق احلرة الرفيعة 

املستوى .
ومم����ا يعك����س ديناميكية الس����وق احمللي وجود 3 
درج����ات ه����ي الدرجة األولى ودرج����ة رجال األعمال 

)الواحة( والدرجة السياحية .
وتضع املؤسس����ة س����المة الراكب ف����ي املقام األول 
وتعتب����ره م����ن أه����م أولوياته����ا وتعم����ل عل����ى توفير 
أماك����ن الصيان����ة وتأهي����ل أطق����م صيان����ة مدرب����ة 
ومهيأه للقيام بأعمال الصيانة حس����ب التعليمات 
والنص����وص املق����ررة م����ن قب����ل مصان����ع الطائ����رات 

وهيئات السالمة الدولية .
وتلبية لرغبات الطلب املتزايد في س����وق الس����فر 

وتضع املؤسسة سالمة الراكب في املقام األول وتعتبره من أهم أولوياتها 
ومهيأه  مدربة  صيانة  أطقم  وتأهيل  الصيانة  أماكن  توفير  على  وتعمل 
قبل  من  املقرة  والنصوص  التعليمات  حسب  الصيانة  بأعمال  للقيام 

مصانع الطائرات وهيئات السالمة الدولية.
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الرفيع  خدماتها  وأسلوب  املنخفضة  اجلزيرة  أسعار  وتستجيب 
احلديثة  النفاثة  الطائرات  هذه  أسهمت  ولقد  اآلن.  السوق  لرغبة 
مبقاعدها اجللدية الوثيرة في خلق جو مثالي يجتذب إليه جمهور 

املسافرين. 

طي���ران اجلزي���رة ه���ي أكب���ر مش���غل إقليم���ي ف���ي 
مط���ار الكوي���ت الدول���ي وق���د نقل���ت منذ تأسيس���ها 
ع���ام 2005م ولنهاي���ة ع���ام 2010م أكث���ر من س���بعة 
مالي���ني مس���افر ، وه���ي حائ���زة على جائ���زة »أفضل 
بيزن���س«  أرابي���ان  »مجل���ة  م���ن  طي���ران«  ش���ركة 
لعام���ني متتال���ني ف���ي 2009 و 2010م ، باإلضاف���ة 
إل���ى اجلائ���زة الذهبي���ة م���ن قب���ل »ماجن���وم أوب���س 
Æ  ©Magnum Opus Awards(  »2010  أووردز 

وتخ���دم طيران اجلزي���رة الوجهات األكث���ر طلبًا في 
منطقت���ي الش���رق الوس���ط وش���مال أفريقي���ا ، منها 
الوجه���ات األكث���ر طلب���ًا لعط���الت نهاي���ة األس���بوع 
والعطالت الطويلة ، وتلك اخلاصة برجال األعمال 
، ومنه���ا دب���ي ، والبحري���ن ، وبيروت ، واالس���كندرية 
، وعّم���ان ، ودمش���ق ، واس���طنبول ، وش���رم الش���يخ ، 
والدوحة ، وأسيوط ، وحلب ، ودير الزور ، واألقصر ، 

ومشهد ، وسوهاج ، وجّدة ، والرياض ، والقاهرة .
مقارن���ة  للمس���افرين  قيم���ة  أفض���ل  تق���دم  كم���ا 
بالناق���الت األخ���رى ، حي���ث توفر للمس���افرين على 
الدرجت���ني الس���ياحية و »اجلزيرة لرج���ال األعمال« 
أس���عار تنافس���ية ط���وال الع���ام ، ووجب���ات ومرطبات 
مجان���ًا ، وإمكاني���ة تس���جيل 40 كيلوجرام���ًا مجانًا 

إلجمالي وزن األمتعة إلى جميع الوجهات .
وإضافة إلى تلك اخلدمات ، تقدم طيران اجلزيرة 
خدمات حصرية بأس���عار تنافس���ية للمسافرين على 
درج���ة »اجلزي���رة لرجال األعمال« الت���ي توفر لرجال 
األعمال مقصورة مخصصة وخدمة تسجيل األمتعة 
خاصة بهم وقاعة رجال األعمال في كافة املطارات .

وتتمي���ز طي���ران اجلزي���رة بأس���طولها املك���ون من 
طائ���رات إيرب���اص 320A املجهزة مبقاع���د جلدية 
وثيرة والذي هو أحد أحدث األس���اطيل في الش���رق 
األوس���ط ، وحتافظ الشركة على أسطولها احلديث 
باس���تبدال الطائرات التي ميضي عليها ست سنوات 

من التشغيل .
الس���المة  مس���تويات  بأعل���ى  الش���ركة  وتلت���زم 
التشغيلية الدولية في عملياتها التي تضم أكثر من 
112 رحلة أسبوعية من الكويت ، إضافة إلى مستوى 
إلتزامها مبواعيد جدول الس���فر التي تزيد نس���بتها 
ع���ن 95% وه���ي م���ن األعل���ى ف���ي الش���رق األوس���ط 
والعال���م ، وقد اعتم���د االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
، »آياتا« ، الس���المة التش���غيلية التي تتبعها الش���ركة 
لتقيدها ومتيّزه���ا باملعايير واملقايي���س العاملية وقد 
منحها شهادة ال� »األيوسا« )IOSA( التي تضع طيران 
اجلزيرة على قدم املساواة مع أفضل الناقالت العاملية 
في أمور التشغيل والسالمة . ومن اجلدير بالذكر أن 
ش���ركة طيران اجلزيرة حترص دائمًا على أن س���كون 
أس���طول الش���ركة حديث وأن الش���ركة ستتس���لم أربع 
 320A طائ���رات إيرب���اص جديدة بالكامل م���ن طراز

بني عامي 2012 و 2014م .
طي���ران اجلزي���رة ه���ي ش���ركة مدرج���ة ف���ي س���وق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالي���ة ، وتع���د أكثر م���ن 12,000 
مس���اهم ، كم���ا أنه���ا إح���دى الش���ركتني التابعت���ني 
ملجموعة طيران اجلزيرة التي متلك اليوم أس���طواًل 
 ، 320A مكون���ًا م���ن 11 طائ���رة من ط���راز إيرب���اص
وتشّغلها عبر شركة طيران اجلزيرة مع ست طائرات 
، وشركة »سحاب لتأجير الطائرات« اململوكة بالكامل 
للمجموع���ة والت���ي متل���ك خمس طائ���رات تؤجرها 
لش���ركات عاملية ، أربعة منها لشركة »فيرجن أمريكا« 

وطائرة للخطوط السريالنكية .

طيران اجلزيرة

شركات الطيران
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شركة أالفكو لتمويل شراء و تأجير الطائرات )ش.م.ك.م( 
هي شركة عاملية تقدم خدمات تأجير الطائرات املتوافقة 
لها،  مقرا  الكويت  من  تتخذ  و  االسالمية  الشريعة  مع 
تأسست الشركة في عام 1992 من قبل مؤسسة اخلطوط 
التمويل  بيت  عليها  استحوذ  ثم  ومن  الكويتية  اجلوية 
2000، وقد بنت شركة أالفكو  الكويتي )بيتك( في عام 
على مر السنني سمعة جيدة وتبوأت مكانة مرموقة في 
صناعة تأجير الطائرات، ومت إدراج شركة أالفكو في سوق 

 Æ2006 الكويت لألوراق املالية في عام
تقدم شركة أالفكو ثالث منتجات رئيسية هي:

الطائرات على  بشراء  الشركة  تقوم  التشغيلي:  التأجير 
اإلستغالل  ملنفعة  املستأجر  إلى  وتأجيرها  مسؤوليتها 
من  اإليجار  دفعات  الشركة  تتلقى  وباملقابل  املؤقت، 
املستأجر على مدار الفترة الزمنية املتفق عليها إستنادا 

إلى البنود والشروط املتفق عليها.
البيع وإعادة التأجير: وهي معاملة متويلية يبيع مبوجبها 
املؤجر  الى  الطائرة  الطيران(  )شركة  الطائرة  مالك 
)أالفكو( ومن ثم يقوم املؤجر باعادة تأجير الطائرة الى 
املستأجر )شركة الطيران(، وبهذا تنتقل ملكية الطائرة 

من البائع إلى املؤجر.
النقل اجلوي من  يعتبر مجال  الطائرات:  تأجير  إدارة  
ويتميز   ، العالية  املنافسة  ذات  النمو  سريعة  الصناعات 
ولذلك  التقلب،  وبدورات عمل سريعة  املال  رأس  بكثافة 
من  يخلو  شركة  أو  فردا  كان  سواء  مستثمرا  اليوجد 
شكوك االستثمار في هذه الصناعة، ولهذه األسباب تقدم 
إلى  االستشارية  اخلدمات  من  مجموعة  أالفكو  شركة 
أطراف أخرى فيما يتعلق بشراء وتأجير وإعادة تسويق 

الطائرات.
أالفكو لديها فريق إدارة ذو خبرة عالية وتزخر بعالقات 
جتارية مميزة مع شركات الطيران الرائدة وسلسلة إمداد 
دائما  حترص  إنها  كما  العمالء،  حاجة  لتلبية  صممت 

على مواكبة متطلبات السوق. 
هذا وقد تبوأت شركة أالفكو مكانة عاملية في فترة وجيزة 
الطيران  شركات  إلى  الركاب  طائرات  لتأجير  كشركة 
املنتشرة في أنحاء العالم، حيث متتلك وتدير محفظة 
مكونة من ستني طائرة من عائالت اإليرباص والبوينغ، 
تسعة  إلى  تأجير محفظة طائراتها  في  الشركة  وتفخر 

عشر شركة طيران، وهي كالتالي: 
 1 – شركة طيران يوروبا )طائرة واحدة من طراز بوينغ 

©B737-800
2 -  اخلطوط اجلوية املاليزية )طائرتان من طراز بوينغ 

©B777-200ER
3 - اخلطوط اجلوية الصينية الشرقية )طائرة واحدة من 
طراز ايرباص A320-200 وطائرتان من طراز ايرباص     

©B737-800( وطائرة من طراز بوينغ A319-100

من  )طائرتان  اجلنوبية  الصينية  اجلوية  اخلطوط   -  4
©B777-200ER طراز بوينغ

امللكية األردنية )طائرتان من طراز  5 - اخلطوط اجلويه 
©A320-200 ايرباص

طراز  من  طائرات  )خمسة  التركية  اجلوية  اخلطوط   -  6
©A320-200 و ثالثة من طراز ايرباص B737-800 بوينغ

طراز  من  طائرات  )أربع  األثيوبية  اجلوية  اخلطوط   -  7
©B737-800 بوينغ

A320- 8 - شركة  جو أير )أربع طائرات من طراز ايرباص
©200

9 - خطوط أوملبيك اجلوية )أربع طائرات من طراز ايرباص 
©A320-200

عشر  )ثالثة  السعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط   -  10
©A320-200 طائرة من طراز ايرباص

11 - اخلطوط اجلوية فيت جت )ثالث طائرات من طراز 
©A320-200 ايرباص

بوينغ   طراز  من  )طائرتان  اجلوية  سكاي  خطوط   -  12
A320-  و طائرة واحدة من طراز ايرباص B737-900ER

©200
طراز  من  واحدة  )طائرة  اجلوية  ترانسيرو  خطوط   -  13

©B737-800 وطائرة من طراز B777-200ER بوينغ
بوينغ  طراز  من  )طائرتان  اجلوية  أوكي  اخلطوط   -  14

©B737-800
15 - اخلطوط الكاريبني اجلوية )طائرة واحدة من طراز 

(B737-800( بوينغ
16 - اخلطوط اجلوية الصينية )طائرة واحدة من طراز 

(B737-800( بوينغ
)طائرة  ميدالند  بريتيش    BMIاجلوية اخلطوط   -  17

(A330-200( واحدة من طراز ايرباص
طراز  من  )طائرتان  االماراتيه  اجلوية  اخلطوط   -  18

(A340-300( ايرباص
19 - اخلطوط اجلوية مارتن أير )طائرتان من طراز بوينغ 

© MD11-CF(
وباإلضافة إلى ذلك قامت شركة أالفكو بتوقيع عقد لتأجير 
6 طائرات من طراز ايرباص A350-900XWB إلى شركة 

اخلطوط اجلوية التايالندية ملدة 12 عاما.
وقد قامت شركة أالفكو بطلب شراء 105 طائرة جديدة من 
مصنعي الطائرات ايرباص وبوينغ بقيمة إجمالية تقدر ب� 
13.4 مليار دوالر أمريكي حسب أسعار السوق املعلنة لتلبية 
الطلب العاملي املتزايد للطائرات على مدى السنوات العشر 
من  طائرة    85 على  الطلبات  تلك  حتتوى  حيث  املقبلة، 
طراز ايرباص A320neo ذات البدن الضيق و8 طائرات من 
طراز بوينغ  B787 ذات البدن الواسع و 12 طائرة من طراز 

إيرباص  A350XWB ذات البدن الواسع. 
بالنزاهة  أالفكو  لشركة  التجارية  العالمة  ارتبطت  لقد 
والتميز في خدمة العمالء، وذلك من خالل تطويع الروابط 
املتينة مع املساهمني والشركاء في مجال الصناعة للتوصل 

إلى إرضاء إحتياجات العمالء في جميع أنحاء العالم.   

شركة أالفكو لتمويل شراء و 
تأجير الطائرات )ش.م.ك.م(



http://www.alafco-kw.com
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بوابة �صحن تنب�ض باحلركة والن�صاط

في عالم جتاري معقد حيث ”التس���ليم في الوقت 
احملدد“ هام جدًا ، يعتبر توفير وصالت نقل س���ريعة 
، وفعال���ة ، ومضمونة ب���ني الكيانات التجارية الكبرى 

أساسيًا حليوية االقتصاد العاملي . 
وتدل تنبؤات الش���حن اجلوي الصادرة عن منظمة 
الطي���ران العاملي���ة على متوس���ط منو ه���ذه الصناعة 
بحوالي 5 % س���نويًا حتى عام 2011 ، مع توقع منو 

أسرع على مستوى الشرق األوسط . 
لقد كان لسياسة ”األجواء املفتوحة“ التي نفذتها 
اإلدارة العامة للطيران املدني بخصوص حركة النقل 
اجل���وي ، أثره���ا الق���وي عل���ى النمو ، بينما أس���همت 
حالة االزدهار في الشراكات التجارية التقليدية عبر 

منطقة اخلليج في حتفيز السوق أيضًا . 
يذك���ر أن إجمال���ي ش���حنات البضائ���ع عب���ر مط���ار 
الكوي���ت الدول���ي ع���ام 2008 بلغ حوال���ي 182.000 
طن ، بزيادة %2 مقارنة بالس���نة التي س���بقتها ، مع 
زيادة في رحالت الناقالت أو تقدمي خدمات مباش���رة 

جديدة من وإلى املطار . 
ويقوم املطار مبناولة تش���كيلة واس���عة من طائرات 
الش���حن املنتظمة وغي���ر املنتظمة ، مب���ا فيها طائرة 
البوين���غ B747F وطائ���رة انتون���وف 124 ، باإلضافة 
إل���ى مجموعة من املعدات احلديثة اخلاصة مبناولة 
البضائ���ع ومس���تودعات تخزين م���ن الدرجة األولى ، 
مما يس���هل العملية . وميكن اس���تقبال سبع طائرات 
شحن من طراز بوينغ 747 على ساحة الشحن التي 

 Æ 2تبلغ مساحتها 150.000 م
وبالرغ���م من توفر بنية حتتي���ة قوية ، فقد عقدت 
الكوي���ت الع���زم لترتقي إلى مس���تويات أعل���ى . وبناء 
عل���ى ذل���ك ، عمل���ت اإلدارة العام���ة للطي���ران املدني 
عل���ى تفعي���ل خططها لتعزي���ز عمليات الش���حن في 
مطار الكويت الدولي ، حيث أدركت األهمية املتزايدة 
لوجود ش���بكة ش���حن واس���عة كفوءة متحررة خلدمة 

االقتصاد املزدهر في البلد . 
وهن���اك خط���ط لبن���اء محط���ة جدي���دة للش���حن 
واخلدمات اللوجس���تية ضمن مدينة الشحن مبطار 
الكوي���ت الدول���ي مبس���احة مليوني مت���ر مربع ، مما 
ميّك���ن مطار الكويت الدولي م���ن مناولة أعداد كبيرة 
م���ن أضخم الطائرات التي ميكن للس���وق أن ينتجها 

– حاليًا ومستقباًل . 
وتخط���ط اإلدارة العام���ة للطيران املدني لتش���ييد 
البني���ة التحتي���ة ”ملدينة الش���حن العمالق���ة“ هذه ، 
وتس���مح لش���ركات الش���حن اجلوي ، ووكالء الش���حن 
وبعض الشركات العاملة في املجال اللوجستي ببناء 
مراف���ق متخصص���ة – حس���ب متطلباته���ا احملددة – 

على أرض يتم تأجيرها . 
وس���تضم مدينة الش���حن اجلدي���دة مواقع جديدة 
ضمن املجمع اجلديد ش���ركات مناولة الش���حن وهي 
)ن���اس( واخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة ، الت���ي تعمل 
حالي���ًا م���ن مناط���ق متفرق���ة ضمن مجمع الش���حن 

 Æ 2احلالي والذي تبلغ مساحته 40.000م
وس���تكتمل مجموع���ة الش���حن ح���ني تنض���م إليها 
الش���ركات الناقل���ة ووكالء الش���حن وممثل���و تخليص 
اجلمارك ، مما يس���هل ش���حن البضائع حتت إشراف 
التجاري���ة احل���رة  واملنطق���ة  املط���ار  ب���ني  اجلم���ارك 

القائمة في ميناء الشويخ . 
ومن ش���أن التحس���ينات في املطار – مبا فيها بناء 
م���درج ثالث – متكني مطار الكويت الدولي في نهاية 
املطاف من مناولة أكثر من 6 مليون طن من بضائع 
الش���حن س���نويًا ، مما يضمن لدول���ة الكويت التمتع 

بنمو اقتصادي مزدهر . 

الشحن اجلوي
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تش���هد الس���ياحة ف���ي الكوي���ت من���وًا ملحوظ���ًا 
، بفض���ل التوج���ه املتج���دد نح���و تنوي���ع النش���اط 
االقتص���ادي . وال تقتص���ر وفرة املعالم الس���ياحية 

حاليًا ومستقباًل على كميتها فحسب ، بل تتعداها 
إلى نوعيتها الالفتة التي تشكل محور اجلذب .

املواقع التاريخية
ف���ي تطلعه���ا الدائ���م إل���ى املس���تقبل ، ال تدي���ر 
الكويت ظهرها للماضي لكي تتناس���اه بل تفعل ما 
بوس���عها لتعزيزه . فقد كش���فت احلفريات األثرية 
األخي���رة ف���ي جزي���رة فيل���كا - وهي إح���دى 9 جزر 
كويتي���ة وموطن أقدم احلضارات في املنطقة - عن 
مواقع تعود للعصر البرونزي وتش���تمل على معبد 
وإحدى القالع . وكانت اجلزيرة مركزًا جتاريًا هامًا 
خ���الل الفترة التي بلغت فيها احلضارة االغريقية 
األوج . وه���ي حتتض���ن العدي���د من اآلث���ار والكنوز 

الهلنستية .
ومع ان املجتمع الكويتي يسير على وقع التحرر 
واالنفت���اح ، فقد اتخذت الكوي���ت اجراءات ناجحة 
للحف���اظ عل���ى تقاليده���ا وتراثها اللذي���ن تفاخر 
بي���ت  التاريخي���ة عل���ى  املعال���م  وتش���تمل   . بهم���ا 
الس���دو ال���ذي رمبا كان األق���دم في الكوي���ت ، لكنه 

أعي���د احياؤه اآلن بالكام���ل . وهو مكرس للحفاظ 
عل���ى التقاليد البدوي���ة للحياكة ، وذل���ك يبرز في 
متحف طارق رجب ، حيث تعرض الفنون واحلرف 
االس���المية البارع���ة الت���ي يناه���ز عمره���ا 1 .300 
ع���ام . ويتألق الفن اإلس���المي أيضًا ف���ي دار اآلثار 
االس���المية الت���ي تض���م مجموعة القط���ع األثرية 
التي متتلكها أس���رة الصب���اح ، وهي من املجموعات 
األكثر شمواًل في العالم . ويقع هذا املركز الثقافي 
في قلب املتحف الوطني الكويتي الذي يضم أيضًا 
مخطوط���ات ن���ادرة وم���ا يزي���د ع���ن 7 .000 كت���اب 
ضم���ن مكتب���ة متخصصة . ومما أس���هم في إحياء 
األماكن اجلديرة بالرس���وخ واالس���تمرار هو العمل 
ال���دؤوب على إضفاء روح احلداثة على مش���اهدها 
وااللتفات إلى إعادة انشائها لتعكس تاريخ الكويت 

بلمسة من الدقة واجلمال الرفيع .
وتضم املواقع التاريخية األخرى القصر األحمر 
وبي���ت ديكس���ون . والقص���ر األحمر معل���م هام من 
معال���م الهندس���ة املعمارية احمللية )ويع���رف أيضًا 
باس���م القلع���ة احلم���راء( . وبناه املغف���ور له مبارك 
الصباح عام 1914/15 ويقع على بعد 24 كيلومترًا 
إل���ى الغ���رب من مدينة الكوي���ت ، حيث كان ملتقى 
هام���ًا لطرق القوافل . ولعبت القلعة دورًا حساس���ًا 
ف���ي معركة اجلهراء ع���ام 1920 والتي انتصر فيها 
اإلخ���وانª الغزاة . ويع���ود تاريخ  الكويتي���ون عل���ى́ 
بيت ديكسون إلى أواخر القرن التاسع عشر . وكان 

لوؤلوؤة اخلليج
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حقائق عن الكويت
تق���ع الكويت ف���ي اجلزء الش���مالي الغربي م���ن اخلليج 
العربي، مبس���احة تبلغ حوال���ي 18.000كم2 وهي تنعم 
بخ���ط س���احلي ميت���د إل���ى 290كم ش���رقًا، وله���ا حدود 
مش���تركة مع العراق متتد 240كم إلى الش���مال والغرب، 
و250ك���م م���ن احل���دود املش���تركة م���ع اململك���ة العربي���ة 
الس���عودية إلى اجلنوب واجلنوب الغربي. وقبالة ساحل 
الكوي���ت تقع 9 جزر وهي: فيلكا، وبوبيان، ومس���كان، وأم 

املردام، وأم النمل، وكبر، وقاروه، ووربة.
املعت���دل  وش���تائها  احل���ار،  بصيفه���ا  الكوي���ت  تتمي���ز 
القصير. وقد تصل درجات احلرارة خالل أشهر الصيف 
)يوني���و، يولي���و، أغس���طس( إل���ى 50 درج���ة مئوي���ة. أما 
درج���ات احلرارة خالل أش���هر الش���تاء )ديس���مبر، يناير، 
فبراي���ر( فتصل إلى معدل متوس���ط من البرودة يبلغ 8 
درجات مئوي���ة، غير أن فصلي الربيع واخلريف ممتعان 

والطقس فيهما لطيف.
العطالت الثابتة: رأس السنة امليالدية )1 يناير(، العيد 

الوطني )25 فبراير(، يوم التحرير )26 فبراير(.
العطالت على أس���اس التقومي الهجري )قمري(: املولد 
النبوي الشريف، اإلسراء واملعراج، رأس السنة الهجرية، 

عيد الفطر )3 أيام(، عيد األضحى )4 أيام(.
يحت���اج جمي���ع زوار الكوي���ت، باس���تثناء مواطن���ي مجل���س 
دخ���ول.  تأش���يرة  العربي���ة،  اخللي���ج  ل���دول  التع���اون 
وميك���ن احلص���ول عل���ى ه���ذه التأش���يرات م���ن أي س���فارة 
ال���دول  بع���ض  ملواطن���ي  وميك���ن  كويتي���ة.  قنصلي���ة  أو 
 احلص���ول عل���ى تأش���يرات الزي���ارة عن���د الوص���ول )أنظ���ر 
http:/www.kuwaitiah.net/ministry.html إلدراج 

األسماء حاليًا(.
اللغ���ة الرس���مية ه���ي العربية. أم���ا االنكليزي���ة املعروفة 
أنها اللغة الثانية، فتستخدم على نطاق واسع، وخاصة 
ف���ي مج���ال األعم���ال واألنش���طة املصرفي���ة وقطاع���ات 

التجزئة.
يزيد التوقيت احمللي 3 ساعات عن توقيت غرينيتش

هي الدين���ار الكويتي املكون من 1.000 فلس. ويس���اوي 
ال���دوالر االمريك���ي حوال���ي 300 فل���س. وتتوف���ر أجهزة 
الص���رف اآلل���ي الت���ي تقب���ل بطاق���ات النق���د الدولي���ة 
وهي منتش���رة على نطاق واس���ع. أما بطاق���ات االئتمان 

فمقبولة لدى الفنادق واألسواق التجارية واملطاعم.
اإلس���الم ه���و الديان���ة الرس���مية للكويت. وهن���اك أيضًا 
البروتس���تانت  املس���يحيني  م���ن  للمقيم���ني  كنائ���س 

واالرثوذكس والكاثوليك واملوارنة.
ت���داوم الدوائ���ر احلكومي���ة والعام���ة م���ن األح���د إل���ى 
اخلميس. ويبدأ الدوام عادة الس���اعة 7 صباحًا وينتهي 

الساعة 2 بعد الظهر
أما ساعات دوام القطاع اخلاص فتختلف من شركة إلى 
أخ���رى. وتفتح احملالت التجارية من الس���اعة 8 صباحًا 
إل���ى الواح���دة ظهرًا وم���ن الرابع���ة عصرًا إلى التاس���عة 

مساء من كل يوم. وتغلق البنوك أبوابها أيام السبت.

مق���ر الكولونيل هارولد ديكس���ون الذي ، جنبًا إلى 
جن���ب م���ع قرينته ، عمل على توثي���ق الروابط بني 
بريطانيا والكويت والتي ال تزال قائمة حتى يومنا 

هذا .
وم���ن اآلثار الباقية أيض���ًا هي خمس )5( بوابات 
م���ن أيام مدينة الكويت القدمية ذات الس���ور . فقد 
بني الس���ور األول عام 1760 ووصل طوله إلى 750 
مترًا . وبني س���ور ثاٍن عام 1814 ، بينما كان السور 
الثالث الذي أنش���ئ ع���ام 1922 ، ميتد حوالي 6.5 
كيلومت���ر ويش���هد على من���و املدين���ة . وبالرغم من 
إزالة هذا السور في اخلمسينات من القرن املاضي ، 
إلفساح املجال أمام التوسع ، فإن البوابات اخلمس 
- اجله���راء ، والبريعصي ، والش���امية ، وعبدالرزاق 
، واملقص���ب ، م���ا ت���زال ماثلة كش���اهد عل���ى أهمية 
مدين���ة الكوي���ت كمركز جتاري هام يع���ود به القدم 

إلى عدة قرون .
وال يقتص���ر األم���ر عل���ى االهتم���ام بالق���دمي ، 
فالتاري���خ احلدي���ث ل���ه مكانة حتظ���ى باالحترام . 
فقصة العدوان العراقي الغاشم ، وملحمة املقاومة 
البطولي���ة الت���ي س���جل س���طورها أهال���ي الكوي���ت 
تبقى تفاصيله���ا وآثارها ماثلة للعيان في املتحف 
التذكاري ، حيث تعبر معروضاته عن صور وحقائق 
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رحلة قصيرة إلى فيلكا

مقصدنا... الكويت

مسافة  سوى  عنها  تفصلهم  فال  الطبيعة،  تستهويهم  ملن  وبالنسبة 
األفق،  امتداد  على  املترامي  مبشهدها  الصحراء  لتستقبلهم  قصيرة 

وعلى جنباتها تسرح بعض قطعان املاشية من اإلبل واألغنام واملاعز.

تقع جزي���رة فيلكا على مس���افة يقطعها القارب 
ف���ي رحل���ة قصيرة من مدينة الكوي���ت، وتبعد عنها 
حوال���ي 20 ك���م ف���ي الش���مال الغرب���ي م���ن اخلليج 

العربي.
ولع���ل فيل���كا كانت املنطق���ة املأهول���ة على مدى 
أط���ول فترة ف���ي تاريخ الكويت، حي���ث يقدم علماء 
اآلث���ار الدلي���ل على وجود حضارة متت���د ألكثر من 

4000 سنة.       
ل���م تع���د فيل���كا جزي���رة مأهول���ة بع���د التحرير. 
ويترك���ز اإلهتم���ام اآلن على إمكاني���ة حتويلها إلى 
موقع س���ياحي جت���در زيارته وقضاء بع���ض الوقت 
هناك. فقد أقيمت قرية تراثية فيها، كخطوة أولى 
لتحوي���ل اجلزيرة إلى منتج���ع يضم أحدث املرافق 

التي توفر أسباب الراحة للزائرين.
وم���ن ضمن األمكنة األخرى في القرية التراثية 
مح���الت الهداي���ا التي تظه���ر فيها براع���ة الصنع، 
واملقاهي، وركن لتناول الشيش���ة، ومركز الفروسية، 
وم���كان لركوب اجِلمال، والرياض���ات املائية، وركوب 
األم���واج، والتزلج على امل���اء، باإلضافة إلى متحف 
يق���ع ف���ي قصر املغفور له الش���يخ عبدالله الس���الم 

الصباح الذي أعيد ترميمه.
ويت���م تس���يير رح���الت يومي���ة إل���ى فيل���كا عل���ى 
م���نت مراكب ”الطوف“ الس���ريعة الت���ي تنطلق من 
املارينا كريس���نت مقاب���ل مارينا م���ول. ومن املمكن 
أيض���ًا التوجه إلى فيلكا بالعّبارات العامة من رأس 

األرض بالساملية.

من واقع االحتالل الذي دام سبعة )7( أشهر .
> املعالم الشهيرة

ينتص���ب برج التحرير أيض���ًا ليخلد ذكرى حرب 
اخللي���ج الثاني���ة - وه���و رمز الكويت احل���رة ، وبرج 
اتصاالت أعلى من برج إيفل يضم مصاعد تتحرك 
بسرعة 6.3 أمتار بالثانية - وبهذا يعتبر من أسرع 

املصاعد في العالم .
ومن املعالم الش���هيرة أيضًا أبراج الكويت ، حيث 
يتك���ون املوق���ع من ثالثة مباٍن مصممة على ش���كل 
زجاجات عطر مزخرفة ، ويتميز اثنان منها بكرته 
الضخم���ة، وتقوم املباني الثالثة ب���دور أبراج مياه ، 
يس���توعب األوس���ط منه���ا كمية ال تقل ع���ن مليون 
غال���ون من امل���اء . ويش���تمل ب���رج التحري���ر وأبراج 
مراقب���ة  ومنص���ات  دوارة  مطاع���م  عل���ى  الكوي���ت 
مفتوحة للجمهور ، ملطالعة مش���هد البحر ومدينة 

الكويت .
وتن���درج في ه���ذا اإلط���ار احلديث أيض���ًا املدينة 
الترفيهي���ة ف���ي منطق���ة الدوح���ة . ويش���تمل ه���ذا 
املتن���زه الترفيهي املترامي األطراف - والذي يعتبر 
أح���د أفضل املتنزهات في الش���رق األوس���ط - على 
مجموعة كبي���رة من أماكن الترفيه واالس���تعراض 
موزع���ة على ثالثة عوالم: العالم العربي ، والعاملي 
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وضع  هو  الالفت  باالرتياح  إحساسًا  التسوق  أجواء   على  يضفي  مما 
الكويت املتميز الذي يخلو من فرض الضرائب. أما األسواق الكبرى األخرى 
الصاحلية،  ومجمع  الكوت،  ومجمع   360 ومجمع  األفينيوز  شرق،  كسوق 
فهي تضيف مزيدًا من التنوع، وتعرض كافة السلع من منتج محلي إلى أشهر 

املاركات العاملية.

مقصدنا... الكويت

، وعالم املس���تقبل . أما املتن���زه ´الريفيª فهو أحد 
مناطق اجلذب للجمهور بحديقته اخلالبة وألعابه 

املشوقة ومسرحه الروماني في الهواء الطلق .
وفي املوق���ع أيضًا ، تتراقص النافورة املوس���يقية 
الش���هيرة بكونها رابع أكب���ر نافورة في العالم والتي 
تتألف من ثالث نوافير رئيسية يدخل في تشكيلها 
220 ناف���ورة صغيرة يتخذ امل���اء عند خروجه منها 
أش���كااًل ومناذج مختلفة تتغير باس���تمرار . وترتفع 
اندفاع���ات امل���اء من خالله���ا إل���ى األوج الذي يبلغ 
35 مت���رًا ويعززه���ا تناغ���م تختلط فيه املوس���يقى 

باألضواء الساحرة .
وتض���م املتنزه���ات الترفيهي���ة األخ���رى ، منت���زه 
الش���عب حي���ث ألعاب القف���ز باحلبل البالس���تيكي 
وفرص���ة اختيار املوس���يقى التي يرغ���ب فيها الزائر 
، وأرض املرح - التي افتتحت مؤخرًا وتشتمل على 
أماكن تس���لية جلميع أف���راد العائلة . ومن املعروف 
أن طق���س الكوي���ت ال���ذي تغمره إش���راقة الش���مس 
، يجع���ل املتنزه���ات املائي���ة مناط���ق ج���ذب كبي���ر ، 
فاملدينة املائية على ش���ارع اخلليج العربي والقرية 
الس���ياحية املائية على شاطئ املسيلة تتوفر فيهما 

تشكيلة متنوعة من الوسائل الترفيهية املائية .
أم���ا حديق���ة احلي���وان ، فق���د أصبح���ت إح���دى 
أح���دث احلدائق من هذا الن���وع في املنطقة بفضل 
أعم���ال التجدي���د الت���ي أدخل���ت عليها ف���ي أعقاب 
ح���رب اخللي���ج . وم���ن ضم���ن املناط���ق الس���ياحية 
أيض���ًا اجلزي���رة اخلضراء - وهي جزء من مش���روع 

الواجه���ة البحرية الطموح - وكذلك محمية جابر 
الكوي���ت . وهناك 19 محمي���ة اصطناعية صممت 
جميعها لتشجيع منو الشعاب املرجانية . واليزال 
14 منه���ا يحظ���ر الوص���ول إليه���ا لضم���ان اكتمال 
من���و الكائن���ات احلية فيه���ا . غير أن خمس���ة منها 
، معروف���ة مبحمية بنيدر الكب���رى ، ميكن الوصول 

إليها من خالل نوادي الغوص .
ونظ���رًا لطول خط الس���احل ف���ي الكويت ، ليس 
من املس���تغرب أن تتميز الرياضة املائية بالنش���اط 
والتن���وع واالهتمام على نحو خ���اص . فإلى جانب 
الغ���وص ، تتوفر رياضة ركوب البحر ، والس���باحة ، 
والتزلج على املاء ملزيد من احليوية واحلركة ، إلى 
جان���ب صيد الس���مك ، وركوب الزوارق باس���تخدام 
´البومª العربي التقليدي ، أو االستلقاء على أحد 
الش���واطئ التي تس���تحم بأش���عة الش���مس ، وذلك 
كض���رب من ض���روب التس���لية واالس���تمتاع بأوقات 

الفراغ .
يفضل���ون  م���ن  يج���د   ، اآلخ���ر  اجلان���ب  وعل���ى 
ممارس���ة رياضتهم بعيدًا عن امل���اء ، كل ما يرغبون 
في���ه . ومن الواضح مثاًل أن زيارة ميادين األطراف 
لس���باق الهجن من اللزوميات خالل املوس���م الذي 
ميت���د م���ن نوفمبر حت���ى أبريل . وكبدي���ل مماثل ، 
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تتوفر في نادي الصيد والفروس���ية فرصة ملشاهدة 
س���باق اخليل باإلضافة إلى املرافق املجهزة أللعاب 
 ، والبولين���غ   ، واالس���كواش   ، والتن���س   ، الغول���ف 

والسباحة .
وف���ي صال���ة التزل���ج األوملبي���ة الكويتي���ة مج���ال 
ملمارسة أنش���طة األلعاب الشتوية على مدار السنة 
. فالصال���ة الرئيس���ية الت���ي هي مق���ر فريق صقور 
1.800م2  مس���احتها  تبل���غ   ، اجللي���دي  الهوك���ي 
وتس���توعب لغاية 1.600 متفرج ، بينما تس���توعب 
الصال���ة الصغ���رى الثانية التي مس���احتها 800م2 

حوالي 600 شخص .
وبالنسبة ملن تستهويهم الطبيعة ، فال تفصلهم 
عنها سوى مس���افة قصيرة لتس���تقبلهم الصحراء 
مبش���هدها املترام���ي عل���ى امت���داد األف���ق ، وعل���ى 
جنباته���ا تس���رح بع���ض قطعان املاش���ية م���ن اإلبل 

واألغنام واملاعز .
وال تكل���ف الزائر رغبته ف���ي التعرف على احلياة 
النباتية واحليوانية احمللية أن يقطع مسافة بعيدة 
. فاملرك���ز العلم���ي يجس���د الرعاية به���ذه الكائنات 
واحملافظة عل���ى احلياة الفطري���ة والنظم البيئية 

ملنطقة اخلليج العربي .
 ، الث���الث - وه���ي الصح���راء  البيئ���ات  وتس���مح 
احلي���اة  مبطالع���ة  لل���زوار   ، والبح���ر   ، والس���احل 
الفطري���ة الكويتي���ة املتنوع���ة وجهًا لوج���ه . فهنا ، 
يفاجئك أكبر حوض لألسماك في الشرق األوسط 
بروع���ة ومفاتن البح���ر ، بينما جتد من جانب آخر 
قاعة االستكشاف التي صممت للزوار من الناشئني 
الذي تستوقفهم وتش���اغلهم معروضات مختلفة . 
وتش���تمل مراف���ق املركز العلمي الالفت���ة أيضًا على 

شاشة اآلمياكس ومرفأ زورق البوم اخلشبي .

البنية التحتية للسياحة
تعزز السياحة في الكويت فخامة فنادقها ، ورقي 
مطاعمه���ا ، وحداثة أس���واقها التجاري���ة . فالذين 
يبحث���ون ع���ن اخلدم���ة املمي���زة يج���دون ضالته���م 
املنش���ودة ف���ي أي فن���دق رفيع املس���توى م���ن فنادق 
الكوي���ت الت���ي من بينها ك���راون ب���الزا ، وجي دبليو 
ماري���وت ، ولو ميريديان ، وراديس���ون بلو ، وس���فير 
انترناش���يونال . وكان فن���دق مارين���ا آخ���ر حلق���ة 
انضم���ت إل���ى املجموع���ة ، ويق���ع عل���ى مقرب���ة من 
مارينا م���ول على الواجهة البحرية اجلديدة حيث 
يعج الس���وق هناك بأعداد كبيرة م���ن الرواد الذين 

جتذبهم متعة التسوق .

ومم���ا يضف���ي عل���ى أج���واء التس���وق إحساس���ًا 
باالرتي���اح الالفت ه���و وضع الكوي���ت املتميز الذي 
يخل���و من ف���رض الضرائب . أما األس���واق الكبرى 
األخ���رى كس���وق ش���رق ، األفينيوز ، مجم���ع 360 ، 
مجم���ع الكوت ، ومجمع الصاحلي���ة ، فهي تضيف 
مزي���دًا من التنوع ، وتعرض كافة الس���لع من منتج 

محلي إلى أشهر املاركات العاملية .
ورمب���ا يرغب الزائر في اس���تطالع أل���وان محلية 
مختلف���ة أخ���رى . فما عليه ، واحلالة هذه ، س���وى 
التوج���ه لزي���ارة س���وق الس���مك بقرب س���وق ش���رق 
، أو س���وق احل���رمي ، أو أي س���وق للس���جاد حيث أن 
املساومة هي سيدة املوقف هناك ، وتستخدم عبارة 
´آخ���ر ش���يª لتعن���ي أن ´ه���ذه هي آخ���ر أو أرخص 
قطعة لديناª . أما زيارة س���وق الذهب فهي محطة 
أخرى ضرورية . فالس���عر هنا حس���ب الوزن ، وسط 
تش���كيلة واسعة من املصوغات اإلقليمية والعاملية . 
وهذه فرصة لش���راء بعض قطع املجوهرات بأسعار 

معقولة . 
 ªأثبت جناح املناس���بات مثل مهرجان ´هال فبراير
مدى فعالية وتأثير احلوافز التي من شأنها تشجيع 
كافة اجلهات املشاركة - كاخلطوط اجلوية ، ووكاالت 
الس���فر ، ومحالت التجزئ���ة ، والفنادق ، والش���ركات 

السياحية - على تطوير وتعزيز عروضها . 
وتخط���ط الكويت ، على م���دى األعوام القادمة ، 
للمضي في تطوير مرافقها السياحية والترفيهية 
، إلثبات وجودها كموقع في مصاف املراكز العاملية 
لألعم���ال والس���ياحة . غي���ر أن ش���يئًا واح���دًا ب���اٍق 
ال يتغي���ر وال يتب���دل ، أال وه���و الطاب���ع الكويت���ي 
التقلي���دي األصيل املتميز بح���رارة الترحيب وكرم 
الضياف���ة وحس���ن الوف���ادة ، مما أدى إلى اكتس���اب 

الكويت لقب ´أرض الصداقة '' .



دليل الت�صالت

اإلدارة العامة للطيران املدني
صندوق بريد 17 الصفاة، الرمز البريدي 13001، دولة الكويت - هاتف: 161 (965+) فاكس: 24713504 (965+) 

 isc@kuwait :البريد اإللكتروني - OKAAYAYX :شبكة اإلتصاالت املالحية - KWIAPYA - KWIDDYA - KWIASYA :سيتا - CIVAIR KUWAIT :كيبل
عند اإلتصال هاتفيًا من اخلارج، يرجى وضع رمز دولة الكويت )+965( قبل رقم الهاتف املطلوب

اإلدارة العليا واجلهاز اإلداري
السيد/ فواز عبدالعزيز الفرح

رئيس الطيران املدني
president@dgca.gov.kw

املهندس/ بدر عبداهلل بوطيبان
مدير عام الطيران املدني

dg@dgca.gov.kw

السيد/ بدر عيسى املطر
نائب املدير العام للشئون اإلدارية واملالية والقانونية

ddg.afla@dgca.gov.kw

املهندس/ عادل يوسف العوضي
نائب املدير العام لشئون مطار الكويت الدولي

ddg.kia@dgca.gov.kw

املهندس/ خالد فهد الشايجي
نائب املدير العام لشئون التخطيط واملشاريع

ddg.pp@dgca.gov.kw

املهندس/ نبيل عبداحملسن الزامل
نائب املدير العام لشئون سالمة الطيران والنقل اجلوي

ddg.asat@dgca.gov.kw

السيد/عبداحلميد دشتي
نائب املدير العام لشئون األجهزة املالحية

ddg.ans@dgca.gov.kw

السيد / عبداهلل بن زايد
مدير إدارة الشئون االدارية

ae.benzayed@dgca.gov.kw

السيد/ محمد علي امليلم
مدير إدارة الشئون املالية

ma.almailam@dgca.gov.kw

السيد/ فوزي محمد املرشود
مدير إدارة املالحة اجلوية

fm.almarshod@dgca.gov.kw

املهندس/ نادر محمد البلوشي
مدير إدارة النقل اجلوي

nm.albuloushi@dgca.gov.kw

املهندس/ مهدي صالح الدخيل
مدير إدارة االنشاءات

ms.aldakheel@dgca.gov.kw

املهندس/ فهد سليمان الوقيان
مدير إدارة الهندسة

fs.alwogeyan@dgca.gov.kw

الكابنت/ عبداخلالق إبراهيم التويجري
مدير إدارة سالمة الطيران

ai.altwijri@dgca.gov.kw

املهندس/ عباس حسني جاسم
مدير إدارة التخطيط واملتابعة

ah.jassem@dgca.gov.kw

املهندس/ سعود علي املطيري
مدير إدارة األجهزة املالحية

sa.almutairi@dgca.gov.kw

املهندس/ سامي سليم احلليبي
مدير إدارة املشاريع

ss.alhulaibi@dgca.gov.kw

السيد/ عصام محمد الزامل
مدير إدارة العمليات

esm.alzamel@dgca.gov.kw

السيد/ محمد جوهر كرم
مدير إدارة األرصاد اجلوية

mk.ali@dgca.gov.kw

السيد/ سامي خالد عيد
مدير إدارة نظم املعلومات

s.eid@dgca.gov.kw

السيدة/ منى راشد ذياب
مدير إدارة الشئون القانونية

mr.bader@dgca.gov.kw

مكتب العالقات العامة واإلعالم

24720711

24333687

24331281

24332222

24767637

24339790

24319235

24730774

24711509

24346221

24760904

24732537

24318149

24346124

24767627

24343417

24729144

24766724

24762565

24313380

24729764

24740856

24719847

24762623

24310720

24767537

24343419

24342491

24319237

24313026

24762971

24346220

24721273

24729759

24745435

24342492

24310300

24334077

24319236

24744627

24310838

24313381

24721430

24319916

دليل االتصاالت
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هاتف: 24332227
هاتف: 24747267
هاتف: 24336773

هاتف: 24744259/24710683
24319235

هاتف: 24712437
هاتف: 24319829

هاتف: 161 /داخلي: 1522-1523
هاتف: 24749234

هاتف: 161 
هاتف: 24379078

هاتف: 24763811
هاتف: 24748740
هاتف: 24719973

هاتف: 161 /داخلي: 2627
هاتف: 104

هاتف: 24761617/24721337
هاتف: 24317414/24765139
هاتف: 24742409/24318403

هاتف: 24760267/24760314

هاتف: 24710199
هاتف: 24710188
هاتف: 24710189

هاتف: 24342051
هاتف: 24726039

هاتف: 24310264

هاتف: 24736737
هاتف: 24746650

هاتف: 24745667

هاتف: 24333946
هاتف: 24716979
هاتف: 24724262
هاتف: 24336051
هاتف: 24336052
هاتف: 24713565
هاتف: 24330319
هاتف: 24727631
هاتف: 24331128
هاتف: 24730690
هاتف: 24724913

هاتف: 24724913/2400/2500
هاتف: 24346459
هاتف: 24336214

إدارة املطار
رئيس قسم تنظيم احلركة

رئيس قسم السالمة واألمن 
مراقب تسهيالت مبنى الركاب

رئيس قسم املفقودات
)مفقودات املطار فقط، خالف األمتعة املتخلفة للرحالت(

رئيس قسم الزيارات/ املطار
مراقب خدمات املطار املناوب

مركز االستعالم اآللي
تصاريح املطار/ السنوية

تصاريح املطار/ املؤقتة
مراقب الطيران العام

إدارة النقل اجلوي
رئيس قسم اجلداول
رئيس قسم اإلحصاء
رئيس قسم الشكاوي

)يتعامل القسم مع الشكاوي املرفوعة من عامة اجلمهور ضد وكالء مكاتب 
السياحة والسفر وشركات الطيران املخالفة لقانون النقل اجلوي في دولة 

الكويت(

إدارة األرصاد اجلوية
إستفسارات التنبؤات اجلوية

جهاز الرد اآللي/ خدمة 24 ساعة

وزارة الداخلية/ املطار
اإلدارة العامة لألمن العام

إدارة أمن املطار
مدير أمن املطار

العمليات
الضابط املسئول/ مناوب 24 ساعة

اإلدارة العامة للهجرة/ إدارة جوازات السفر املطار
إدارة جوازات السفر/ املوانئ

مكتب خدمات التأشيرات/ املطار

اإلدارة العامة لإلطفاء/ املطار
مدير إدارة اإلطفاء

العمليات
الضابط املسئول/ مناوب 24 ساعة

وزارة الصحة/ املطار
عيادات املطار:

صالة القادمني/ الطابق األرضي
خارج مبنى الركاب

وزارة املواصالت/ املطار
مكتب البريد/ قاعة املغادرين، الطابق األول

وزارة اإلعالم/ املطار
قسم املطبوعات والنشر )الطابق األرضي(

قسم املطبوعات والنشر )البضائع(

وزارة العدل/ املطار
املقاضاة والرسوم

قاعة املغادرين/ الطابق األول

مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية/ املناولة األرضية، املكتب الرئيسي واملطار
مدير املناولة األرضية

نائب مدير املناولة األرضية/ خدمات الركاب والبضائع
مساعد مدير املناولة األرضية/ مساندة النظم اآللية باملطار

مساعد مدير املناولة األرضية/ إتصاالت املطار
مدير خدمات الركاب

املدير اإلداري
وحدة خدمات الركاب

املدير املناوب/ حركة الركاب
مساعد املدير املناوب/ حركة الركاب

مدير خدمات الساحة
مدير خدمات احلقائب

قسم املفقودات
الشحن )إستيراد(
الشحن )تصدير(

فاكس: 24721423
فاكس: 24735963
فاكس: 24348567
فاكس: 24744396

فاكس: 24712452
فاكس: 24733739

فاكس: 24332222
فاكس: 24332222

فاكس: 24723423
فاكس: 24723423
فاكس: 24723423

فاكس: 24348714

فاكس: 24313029
فاكس: 24748735/24319958
فاكس: 24724758/24724708

فاكس: 24732248

فاكس: 24735713
فاكس: 24735713
فاكس: 24735713

فاكس: 24730884
فاكس: 24730884

فاكس: 24310265

فاكس: 24736737
فاكس: 24710127

فاكس: 24745664

فاكس: 24768562
فاكس: 24716797
فاكس: 24768560
فاكس: 24317341
فاكس: 24740466
فاكس: 24331127
فاكس: 24344648
فاكس: 24317341
فاكس: 24317341
فاكس: 24331129
فاكس: 24331127
فاكس: 24712240
فاكس: 24336235
فاكس: 24337526

دليل االتصاالت

أرقام مهمة للمطار
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يتقدم الناشرون بجزيل الشكر واالمتنان إلى كافة الشركات والهيئات التي شاركت في اإلعالنات التجارية للكتاب السنوي
والدليل لعام 2013 - 2014 ملطار الكويت الدولي

أرقام مهمة للمطار )تتمة(
ناشيونال خلدمات الطيران/ املناولة األرضية

البدالة الرئيسية
خدمات املسافرين

صالة اللؤلؤة
العمليات األرضية

خدمات الشحن
خدمات الشحن السريع

هال كويت
السالمة واألمن

فندق سفير املطار
ركاب الترانزيت فقط، املنطقة احملظورة، ساحة وقوف الطائرات

السوق احلرة باملطار
ذات السالسل

خدمات تزويد وقود الطائرات
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو(

متوين الطائرات
الشركة الكويتية خلدمات الطيران )كاسكو(

شركات االمتياز في املطار
)KUCM( الشركة الكويتية املتحدة إلدارة املشاريع

البنك التجاري، فرع املطار
مكتب خدمة إيقاف السيارات

مبنى الشيخ سعد للطيران العام
رويال آفيشن - الكويت

الفنادق
فندق الكورنيش

كورت يارد بإدارة فندق ماريوت مدينة الكويت
كراون بالزا الكويت

جي دبليو ماريوت الكويت
فندق كويت رينجنسي باالس

فندق ميريديان الكويت
موفنبيك

فندق راديسون ساس الكويت
فندق سفير انترناشيونال الكويت

فندق شيراتون وأبراج الكويت

هــــاتــــــــف
1842842

1842842 )داخلي: 102( 
1842842 )داخلي: 410/412(

1842842
1842842 )داخلي: 201(

 24718293/24718295
)داخلي: 212(

1842842 )داخلي: 304(
1842842 )داخلي: 270(

24725000/24747614

24315173

1835000 / 24378500

24738032

1833338
24740026/1952

24746161

24379777

25740006
22997000
24742000
22455550
25728000
22510999
24610033
25756000
22530000
22421009

اخلطوط اجلوية الكويتية
املشاريع املتحدة

رويال أفيشن - الكويت
دي أش آل للطيران

كاسكو غورميه
سيمنس

ميريديان ميديا
سفريات الغامن

فــــاكـــــس
24711942
24733759
24733759
24344983
24711942
24711942

24344968
24711942

24722621

24314306

24378505

24318673

24727343
24741951/6482

22469749

24379888

25747494
22997001
24732020
22438391
25723109
22528334
24610031
25750155
22563797
22448032

أنيكو
ناكو

ناشيونال خلدمات الطيران )ناس(
الدياسا ذات السالسل

هوثورن
طيران اجلزيرة

أالفكو

IFC

 2

 4

 6

 8

 10

 15

 20

 39

47

 69

 71

 73

89

91

فهرس املعلنني
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دليل اخلطوط اجلوية

دليل  اخلطوط اجلوية

     
     

KWIKPXH   q22449824  PO Box 233, Safat 13003, Kuwait   ABY
 v22426826    

KWITLXH   q22441041/2  PO Box 23837, Safat 13099, Kuwait   AFG
 v22428671    

KWIKKAF  q22422651  q887887 x265  PO Box 5798, Safat 13060, Kuwait   AFR
 v24765773  v22420552    

KWIRZAI  q24718297  q22438184/5/6  PO Box 594, Safat 13006, Kuwait   AIC
v24755451  v22411718    

KWIDZUL  q24711079  q22425239  PO Box 20053, Safat 13061, Kuwait   ALK
 v24711079  v22429151    

q22423344  q22499994  PO Box 878, Safat 13009, Kuwait   AUI
v22429288    

   
  q22466006  PO Box 594, Safat 13006, Kuwait   AXB

 q22477455/66  PO Box 26775, Safat 13128, Kuwait   BAB
v22453702    

KWISSBA  q24718143  q22413868  PO Box 81, Safat 13003, Kuwait   BAW
KWIKTBA  v24733404  v22446562    

KWIUUBG  q24330863  q22439764  PO Box 23837, Safat 13099, Kuwait    BBC
KWIKKBG  v24330863  v22439764    

KWIDDCA  q22438568  q22438568  PO Box 5798, Safat 13058, Kuwait   CCA
q22426128  v22439498    
v22439498     

 
KWIFSK4  q24849162  q24849162  PO Box 697, Safat 13007, Kuwait   CKS

 v24831816  v24831816    

KWIGGCV   q22416798  PO Box 21575, Safat 13076, Kuwait    CLX
KWIAPCV   v22407637    

KWITOOK  q22431011   PO Box 576, Safat 13006, Kuwait   CSA
 v22453130     

q22257925  PO Box 28406, Safat 13145, Kuwait   DAL
 v22257924    

BAHOWER   q24318300  PO Box 26523, Safat 13126, Kuwait   DHX
v24317120    

KWIGULH  q24731067  q22429437  PO Box 21291, Safat 13073, Kuwait    DLH
KWISTLH  v24724085  v22431085    

q22960090  PO Box 93, Souk Dakhili 15259, Kuwait   ETD
v22960080    

q22433141  PO Box 576, Safat 13006, Kuwait   ETH
v22453130    
v22462358    

hÉµjE’G õeQا�سم اخلطوط

العربية للطريان

اخلطوط اجلوية 

الأفغانية )اآريانا(

اخلطوط اجلوية 

الفرن�سية

الطريان الهندي

اخلطوط اجلوية 

ال�سريلنكية

اخلطوط اجلوية 

الدولية الأوكرانية

الطريان اك�سرب�س 

الهندي

طريان البحرين

اخلطوط اجلوية 

الربيطانية

اخلطوط اجلوية 

البنغالدي�سية

طريان ال�سني

طريان كليتا

كارجولك�س للطريان 

العاملية

اخلطوط اجلوية 

الت�سيكية

دلتا للطريان

دي اأ�س األ للطريان

اخلطوط اجلوية 

الأملانية

طريان الإحتاد

اخلطوط اجلوية 

الأثيوبية

املكتبالعنوان

 الرئي�سي

Öàµe

 املطار
�سيتا
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دليل اخلطوط اجلوية

hÉµjE’G õeQاملكتبالعنوانا�سم اخلطوط

 الرئي�سي

Öàµe

 املطار
�سيتا

DXBMACR   q22456777  PO Box 20619, Safat 13066, Kuwait    FC
  v22456183  (c/o Dubai Office, UAE)   

q(+9714) 3316999   
 v(+9714) 3314441   

q22460065   Safat, Kuwait 13073   GEC
v22434941    

KWISZGF  q24768692  q22403880  PO Box 28648, Safat 13147, Kuwait   GFA
KWIKZGF  q24761339  v22243886    
KWIKKGF  v24723255     

KWIKKIC  q24726555  q22456700  PO Box 594, Safat 13006, Kuwait   IAC
KWICOIC  v24726444  v22434700    

KWISMIR  q24715897  q22240570  PO Box 21384, Safat 13074, Kuwait   IRA
KWIKKIR  v24715897  v22240573    

KWIGSEP   q22454351  PO Box 3035, Safat 13031, Kuwait   IRC
 v22454323    

KWIKKIY   q22491457  PO Box 2842, Safat 13029, Kuwait    IYE
 v22472452    

 q22976555  PO Box 28406, Safat 13145, Kuwait   JAI
v22976551    

KWIOWJ9   q24333304  PO Box 29288, Safat 13153, Kuwait   JZR
q24339436    
v24339432    

:Airport  q24336051   q22431634  PO Box 394, Safat 13004, Kuwait   KAC
KWIKZKU  v24317341  q22411883/2    

:City   v22413238    
KWISZKU      

 Ground      
 & Handling      

Passenger      
 :Services      

 KWICZKU      
KWIGHKU      

KWIUCKL  q24713857  q24343155  PO Box 26567, Safat 13126, Kuwait    KLM
KWIKGKL  v24712161  v22438143     

 
  q24379900  PO Box 3355, Safat 13036, Kuwait   KW

v24349199    

SOFPCFB   q22416474  PO Box 22591, Safat 13086, Kuwait   LZB
v22457611    

q801234  PO Box 3718, Safat 13038, Kuwait   MAS
v22414659    

KWISZME  q24340492  q22423070  PO Box 310, Safat 13004, Kuwait   MEA
KWIKZME  v24710144  v22410577    

فالكون اكرب�س لل�سحن

اخلطوط اجلوية الأملانية 

لل�سحن

طريان اخلليج

اخلطوط اجلوية الهندية

الطريان الإيراين

خطوط اأ�سمان الإيرانية

اخلطوط اجلوية اليمنية

جيت للطريان

طريان اجلزيرة

اخلطوط اجلوية الكويتية

اخلطوط اجلوية 

الهولندية

طريان الوطنية

اخلطوط اجلوية البلغارية

اخلطوط اجلوية املاليزية

طريان ال�سرق الأو�سط
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دليل  اخلطوط اجلوية

hÉµjE’G õeQاملكتبالعنوانا�سم اخلطوط

 الرئي�سي

Öàµe

 املطار
�سيتا

q22458968  PO Box 20053, Safat 13061, Kuwait   MPH
v22458242    
v22461437    

KWIDMMS  q24739528  q22425292/3  PO Box 20340, Safat 13064, Kuwait   MSR
KWIKKMS  v24762093  v22426209    

KWIUZOA  q22420008  q22420006/9  PO Box 24209, Safat 13103, Kuwait   OAL
 v22444420    

KWISZWY  q24729198  q22412284  PO Box 2842, Safat 13029, Kuwait   OMA
KWITOWY  v24715621  v22452795    
KWIKTWY      

 
KWIUUPK  q24715621  q22428798  PO Box 3926, Safat 13040, Kuwait    PIA
KWIKKPK  v24715621  v22401268    

KWISZQR  q24343888  q22423888  PO Box 27839, Safat, Kuwait   QTR
KWIKZQR  v24332332  v22423755    

KWITBRJ  q24740871  q22418063  PO Box 576, Safat 13006, Kuwait    RJA
KWIKZRJ  v24740870  v22419170    

KWIRRNL  q24713985  q22411368  PO Box 5791, Safat 13058, Kuwait    SAI
v22411367  v22411367    

KWIFDSQ  q24339673  q22258230  PO Box 25422, Safat 13115, Kuwait    SIA
v24339274  v22258241    

  
KWIFDSQ  q24340812  q224243205  PO Box 25422, Safat 13115, Kuwait    SQC

v24340815  v22420754    

KWIKKSV  q24710330  q22445463  PO Box 25685, Safat 13117, Kuwait   SVA
KWIKLSV  v24729075  v22426027    

KWISMSV      

KWITOET  q22415401  q22434940  PO Box 576, Safat 13006, Kuwait   SVK
v22453130  v22434059    

KWIDMRB  q24348971  q22423116/7  PO Box 394, Safat 13004, Kuwait   
SYRKWIKZRB  v24344876  q22423118/9    

v22423115    

  q22406942/3  PO Box 794, Safat 13008, Kuwait   TAR
v22406940    

KWIAATG  q24725205  q22421444  PO Box 26775, Safat 13128, Kuwait    THA
KWIKKTG  v24725205  v22453702    

 
KWITZTK  q24345555  q22425421  PO Box 23959, Safat 13100, Kuwait   

THYKWITOTK  v22466508  q22453820    
v22402956    

KWISZEK  q24331462  q22464646  PO Box 27949, Safat 13058, Kuwait   UAE
KWIKZEK  v24344777  ext. 1800    

v22460156    

 q24315569  q22475961   2nd Floor, Sahab Tower   UAL
v24315568  v22475962  Fahad Al-Salem Street, Kuwait   

مارتني اير لل�سحن

م�سر للطريان

اخلطوط اجلوية اليونانية

الطريان العماين

اخلطوط اجلوية 

الباك�ستانية الدولية

اخلطوط اجلوية القطرية

امللكية الأردنية

طريان �ساهني الدويل

اخلطوط اجلوية 

ال�سنغافورية

اخلطوط اجلوية 

ال�سنغافورية لل�سحن

اخلطوط اجلوية العربية 

ال�سعودية

الطريان ال�سلوفاكي

موؤ�س�سة الطريان العربية 

ال�سورية

اخلطوط التون�سية

اخلطوط التايلندية 

الدولية

اخلطوط اجلوية الرتكية

طريان الإمارات

يونايتد للطريان

105

الكــــتـــــاب ال�سنــــوي والـــــدلــــيـــل لعــــــام    2013 - 2014                    مطـــــــار الكويــــــــت الدولـــــــــــي



Dasman
Lounge

قاعة دسمان
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خريطة مبنى املطار
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 Pearl
Lounge

قاعة اللؤلؤة
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Terminal Maps
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