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«سابتكو» تنهي إجراءات املسافرين جوًا يف الدمام

وزير احلج يؤكد على تطوير اخلدمات واإلستعداد لطالئع احلجاج

أكدت أن وترية العمل جيدة ال تستدعي معها التأجيل
«الطريان املدني» :تشغيل مطار امللك عبدالعزيز اجلديد يف موعده دون تغيري
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«سابتكو» تنهي إجراءات املسافرين جوًا يف الدمام

أبرمت إدارة مطار امللك فهد الدولي بالدمام مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية
للنقل اجلماعي (سابتكو) ،إلنشاء صالة إلنهاء إجراءات الركاب «»City check-in
ضمن موقع حمطة الشركة وسط املدينة ،لتسهيل إجراءات املسافرين.
وستوفر صالة إنهاء إجراءات الركاب خدمة متكاملة لتسهيل إنهاء إجراءات السفر
من خالل إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسلم أمتعة الركاب من وسط مدينة الدمام،
عوضًا عن إجنازها باملطار ،وميكن إنهاء إجراءات السفر فيها بفرتة زمنية كافية قبل
الوقت املقرر ملغادرة الرحالت.
وسيتم نقل األمتعة بشكل آمن إىل املطار وحتميلها مباشرة إىل الطائرة بعد الفحص
األمين ،ويتيح ذلك انتقال الركاب مباشرة إىل بوابات السفر ،وستضم صالة إنهاء
إجراءات الركاب أربعة «كاونرتات» ،نظام للرتحيل اآللي ،وزن األمتعة ،وخدمات
تغليف األمتعة ،وشاشات عرض معلومات الرحالت ،وخمزن لألمتعة ومواقف لسيارات
الركاب مع سهولة الوصول إىل موقع الصالة.
ونوه املدير العام ملطار امللك فهد الدولي تركي اجلعويين إىل أن هذه اخلطوة تأتي
ضمن التزام إدارة املطار لالرتقاء مبستوى وتنوع وتكامل اخلدمات املقدمة مبطار امللك
فهد الدولي ،مبا ينال رضى املسافرين ومبا يواكب تطلعات وتوجهات اهليئة العامة
للطريان املدني لتطوير صناعة النقل اجلوي باململكة وتقديم خدمات أفضل
للمسافرين.
رابط اخلرب
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وزير احلج يؤكد على تطوير اخلدمات واإلستعداد لطالئع احلجاج

أكد معالي وزير احلج والعمرة الدكتور حممد صاحل بن طاهر بننت أهمية تطوير اخلدمات
املقدمة لضيوف الرمحن  ،ويف مقدمتها االستقبال واإلسكان والنقل والتغذية والتفويج والتصعيد
والتوعية واملغادرة وغريها من اخلدمات.
وشدد معاليه خالل زيارته امليدانية للمؤسسة األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا
واسرتاليا واملؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا ولقائه أعضاء جملس إدارتي املؤسستني
 ,على أهمية تعزيز اإلجيابيات ومعاجلة املالحظات والعمل على حتقيق أقصي درجات الرضا
للحجاج عن اخلدمات املقدمة هلم ،لتظل رحلة احلج ذكرى مجيلة يتذكرها احلاج طيلة حياته
وترتك أثراً إجيابياً عن اململكة وإنسان هذا البلد املبارك .
كما أكد معاليه أهمية تكثيف الدورات التدريبية جلميع العاملني يف امليدان وضرورة متابعة أداء
مكاتب شؤون احلجاج والشركات والوكاالت السياحية يف التزامهم بكافة تعليمات الوزارة
لتحقيق راحة احلجاج ومتكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ مبا حيقق رضى اهلل سبحانه
وتعاىل وتطلعات والة األمر الذين جعلوا رعاية احلاج وعمارة احلرمني الشريفني يف قمة أولوياتهم .
وأشار معالي وزير احلج والعمرة إىل ضرورة االستعدادات هذه األيام بقدوم طالئع احلجاج من
مجيع منافذ اململكة وتنظيم برامج الرتحيب وحسن االستقبال والتوديع واملعاملة اليت تعكس
القيم العربية واإلسالمية األصيلة لضيافة قاصدي األماكن املقدسة من اللحظة اليت يصلون
فيها إىل اململكة وحتى مغادرتهم ليحملوا معهم أمجل الذكريات عن هذه الرحلة اإلميانية.
رابط اخلرب
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أكدت أن وترية العمل جيدة ال تستدعي معها التأجيل

«الطريان املدني» :تشغيل مطار امللك عبدالعزيز اجلديد يف موعده دون تغيري

جانب من املراحل اإلنشائية ملطار امللك عبد العزيز اجلديد يف جدة.

استبعد مصدر مطلع يف اهليئة العامة للطريان املدني تأجيل موعد التشغيل التجرييب ملطار امللك
عبدالعزيز اجلديد يف جدة ،مؤكدا أن التشغيل سيتم يف املوعد املعلن يف نهاية عام .7102
وأوضح لـ"االقتصادية" عبداهلل اخلريف ،املتحدث الرمسي باسم اهليئة أن نسب اإلجناز واألعمال
اإلنشائية يف املطار تسري على وترية جيدة ال تستدعي معها التأجيل.
وقال ،إن اهليئة ستعلن قريبا يف تقرير مفصل نسب اإلجناز وسري العمل ،كما هو معمول به يف
السابق ،حيث تصدر اهليئة تقارير عن أعمال املطار من فرتة ألخرى ،لتوضح آخر تطورات األعمال
القائمة.
وكانت مصادر رجحت تأخري التشغيل التجرييب للمشروع إىل عام 7102 - 7102م ،بسبب
األزمة اليت تعاني منها شركة املقاوالت املنفذة للمشروع منذ أشهر ،الفتة إىل أن سري العمل يف
املشروع حاليا ميضي على قدم وساق.
وتتضمن مراحل تنفيذ مشروع مطار امللك عبدالعزيز الدولي اجلديد ثالث مراحل ،املرحلة األوىل
تشمل رفع طاقة املطار االستيعابية إىل  01مليون مسافر خالل العام حبلول  ،7102واملرحلة
الثانية رفع طاقة املطار االستيعابية إىل  30مليون مسافر ،فيما تشمل املرحلة الثالثة رفع طاقة
املطار االستيعابية إىل  21مليون مسافر.
ومت تقسيم املرحلة األوىل من املشروع الذي تتسع طاقته االستيعابية لـ  01مليون مسافر ،إىل
حزمتني رئيستني بعقدين منفصلني ،إضافة إىل بعض احلزم الصغرية ،حيث يشمل العقد األول
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بناء مبنى صاالت السفر ،جممع برج مراقبة احلركة اجلوية واملباني املساعدة ،مبنى اإلنقاذ
واإلطفاء الرئيس ،مركز إدارة األزمات ،مركز البيانات ،ومبنى األرصاد اجلوية ،إضافة إىل مبنى
صيانة معدات اخلدمات األرضية.
كما يضم مركز التحكم للخطوط اجلوية العربية السعودية ،أنفاق ناقل الركاب اآللي ونظام
نقل أمتعة املسافرين ،مركز صيانة وحدات ناقل الركاب اآللي ،مخسة مواقع للراديو موزعة على
أرجاء املطار ،مواقف سيارات مسافري الدرجة األوىل ورجال األعمال ،ومواقف سيارات كبار
الشخصيات.
أما عناصر العقد الثاني ،فتتضمن مركز النقل ،حمطة السكك احلديدية (مرتبطة بقطار
احلرمني السريع) ،اجلسور ذات األرصفة اجلانبية ،موقف السيارات متعدد الطوابق ،منطقة انتظار
احلافالت ،مواقف سيارات املوظفني ،موقف سيارات للفرتات الطويلة ،وموقف سيارات شركات
تأجري السيارات ،عالوة على موقف سيارات األجرة ،الطرق السطحية واألنفاق ،الطرق العلوية،
مراكز املنافع ،املسجد ،حقل خزانات الوقود ،أنفاق اخلدمات ،ممرات اخلدمات ،ساحات انتظار
الطائرات ،ممرات الطائرات ،وإعادة تأهيل جمموعة من املباني القائمة ،عالوة على تطوير بعض
مكونات القاعدة اجلوية.
ويصل عدد الشركات املشاركة يف املشروع لنحو  062شركة من بينها مخس من الشركات
الكربى ،بينما يصل عدد العاملني يف املشروع إىل  72ألف عامل منهم  7311مهندس ،بيد أن
عددهم يبلغ عند الذروة  72ألف عامل.
وتصل مساحة ساحات انتظار الطائرات حنو  0.2مليون مرت مربع ،بينما تبلغ مساحة إمجالي
صاالت الركاب  271ألف مرت مربع ،مشرية إىل أن عدد بوابات السفر تصل إىل  36بوابة جبسور
متصلة بالطائرات عالوة على أربع بوابات لطائرات املواقف املنفصلة.
بينما تبلغ صاالت الصعود العامة  37للسفر الدولي ،عالوة على  73صالة للسفر احمللي ،إىل
جانب  06صالة مرنة االستخدام ،بينما تنقسم صاالت الشخصيات املهمة إىل صالتني للسفر
احمللي عالوة على صالتني للسفر الدولي ،وأخرى صالة للوصول .فيما تتسع مواقف السيارات
ألكثر من  70.6ألف ما بني سيارات املسافرين وحافالت وسيارات أجرة وتأجري وأخرى للعاملني
وانتظار ملدد طويلة.
رابط اخلرب
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