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عائدون من ثورة البركان
»األنباء« التقتهم بعد وصولهم إلى مطار الكويت أمس وأكدوا أن توجيهات صاحب السمو طمأنتهم وأن سفاراتنا تابعت أوضاعهم

العائدون أشادوا مببادرة صاحب السمو األمير حمود فليطح يتحدث للصحافيني عقب عودته إلى الكويت

فليط�ح: الخطوط الكويتي�ة قامت بدور بطول�ي.. والش�فافية األوروبية الفتة في التعام�ل مع الحادثة
أوروبا أدت واج�ب�ه���ا عل�ى أك�م�ل وج���ه ال�م�ط�يري: سفارات الك��ويت في 
جن�ان: إلغ�اء الرح�ات أح�دث ربك�ة وأمضي�ت 10 أي�ام ف�ي لن�دن ول�م أش�عر بالصدم�ة
ورط�ة في  واألوروب�ي��ون  ع�ادي�ة  لل�خ�ل�ي�ج�ي�ين  ب�ال�ن�س�ب�ة  األوضاع  ت�رك�م�اني: 

النائب  ــتنـكر  اس
د.فـيصل الـمـسلـم 
ــوء امتثال وتقدير  س
ــني  الـقـائم ــض  بع
املبادرة  ــذ  تنفي على 
ــب  لصاح ــة  الكرمي
بإعانة  األمير  السمو 
ــه  ابنائ ــاعدة  ومس
ــني ممن تعذر  املواطن
ــم  ــفرهم وعودته س
ــة  ــاد نتيج ــى الب ال
تعليق حركة الطيران 
العواصم  ــض  بع في 

األوروبية وما ترتب على تنفيذها من إذالل ومهانة بحق 
ابنائنا من قبل بعض القائمني على سفاراتنا في اخلارج، 
ــراع احلكومة بتخصيص طائرات  مطالبا بضرورة اس
ــم األوروبية التي أعلنت جاهزيتها  اضافية الى العواص
ــي حجم املخصصات  ــة اجلوية وإعادة النظر ف للماح
ــي قدرها القائمون على تنفيذ مبادرة صاحب  املالية الت
السمو مبا ال يتجاوز األربعني دينارا لكل أسرة وثاثني 
دينارا لألعزب عن طول فترة متديد اإلقامة في اخلارج 

وحتى عودتهم للباد.
ــي: نثمن املبادرة  ــلم في تصريح صحاف وقال املس
الكرمية التي أمر بها صاحب السمو األمير بإعانة ابنائه 
ــبل وتعذرت مغادرتهم  ورعاياه ممن انقطعت بهم الس
ــم األوروبية نتيجة تعليق حركة املاحة  لبعض العواص
اجلوية فيها من جراء السحب الرمادية الناجمة عن ثورة 
ــلندا منذ اخلامس عشر من الشهر اجلاري  بركان ايس
وحتى يومنا هذا ونستغرب في الوقت ذاته سوء تدبير 
وامتثال بعض القائمني على تنفيذ هذه املبادرة الكرمية 
ــاب  ــفاراتنا ببعض العواصم األوروبية والتي ش في س
ــض املواطنني ممن أجبرتهم  ــا إذالل ومهانة بع تنفيذه
ظروف هذه الكارثة وشل حركة الطيران وما ترتب عليها 
ــن تكاليف متديد االقامة وحاجتهم ملصاريف اضافية  م
ــاعدة من بعض سفاراتنا في  ــؤال االغاثة واملس على س

اخلارج لألسف الشديد.
ــلم: فقد بلغنا من اهلنا ممن احتجزوا  وأوضح املس
ــكنا اال في اليوم  ــفارتنا لم توفر لهم س في لندن ان س
ــل حركة املاحة في أوروبا كما انها قدرت  الرابع من ش
ــم حلني موعد عودتهم  ــل مصاريف متديد اقامته مجم
الى الكويت وأهلهم وذويهم وهو موعد ال يعلم حينه اال 
اهلل سبحانه وتعالى بخمسة وسبعني جنيها استرلينيا 
ــرة وخمسني جنيها استرلينيا لألعزب ولم  لرب كل أس
ــذه الكارثة  ــتة أيام على ه ــرف اال بعد انقضاء س تص
ــاءت الى أهلنا عند صرفها  ناهيك عن الطريقة التي أس
ــني على تنفيذ وصرف هذه  من تصرفات بعض القائم

اإلعانة وكأنها تصرف من أموالهم اخلاصة.
ــاءل املسلم: أيعقل ان يقدر القائمني على تنفيذ  وتس
توجيهات صاحب السمو األمير بإعانة جميع املواطنني 
ــة وال يعلم  ــذه الكارث ــفر جراء ه ــن من الس املتعذري
ظروفهم اال اهلل سبحانه وتعالى، خمسة وسبعني جنيها 
ــرة وخمسني جنيها استرلينيا لألعزب  استرلينيا لألس
منذ بداية الكارثة وحتى حني عودتهم للباد والكل يعلم 
ــمو  وخاصة القائمني على تنفيذ توجيهات صاحب الس
ــض العواصم  ــة في بع ــتوى املعيش ــدى ارتفاع مس م
ــم يتجاوز  ــذا املبلغ الذي ل ــة؟ وهل يكفي ه األوروبي
ــددت اقامته  ــرة أو مريضا او طالبا مت ــارا أس 40 دين
ــم يضعوا تكاليفها في  لظروف خارجة عن ارادتهم ول
احلسبان سبعة ايام؟ أيعقل ان يتصرف القائمون على 
ــعر األسر املنكوبة واملواطنني  هذه املبادرة بطريقة تش
وكأنهم يتفضلون ومينون عليهم من أموالهم اخلاصة؟ 
مشيرا الى ان ما ذكره هو مجرد عينة من معاناة بعض 
ــيئا عن معاناة البقية في  ــر في لندن وال نعلم ش األس

العواصم األوروبية األخرى.
ــة طائرات  ــلم: أيعقل اال توفر الدول ــاءل املس وتس
اضافية حتى بعد ان اعلنت بعض العواصم عن جاهزية 
ــبانيا وغيرها  مطاراتها إلقاع الرحات من أوروبا كإس
ــخر فيه الطائرات اخلاصة للنواب  في الوقت الذي تس
والوزراء؟ وطالب املسلم احلكومة بتخصيص طائرات 
ــن جاهزيتها  ــي اعلنت ع ــارات األوروبية الت ــي املط ف
ــفارات في أوروبا  للماحة اجلوية وتكليف جميع الس
ــم الى الباد مع  ــراع بعودته بنقل املواطنني اليها لإلس
ــي القائمني على تنفيذ توجيهات صاحب  اعادة النظر ف
السمو األمير ممن أساءوا معاملة املواطنني ورفع قيمة 
ــة في  املخصصات املالية مبا يتاءم مع ظروف املعيش

اماكن تواجدهم حلني عودتهم ساملني.

المسلم: على الحكومة اإلسراع
في تخصيص طائرات إضافية إلى أوروبا

طائرات كويتية بدأت في الوصول من مطارات أوروبية

السفارة الكويتية في بلجيكا تقدم 
المساعدة الازمة لمواطنينا العالقين

بناء على توجيهات صاحب السمو االمير الشيخ 
ــفارة الكويتية في بلجيكا  صباح األحمد تتابع الس
شؤون الكويتيني العالقني هناك بسبب اغاق املجال 
اجلوي لنحو اسبوع وتقدم لهم املساعدة الازمة.

ــفارة الكويتية في بلجيكا  وأبلغت مصادر الس
ــأن هناك كويتيني  ــاء الكويتية )كونا( ب وكالة األنب
قدموا الى بلجيكا بهدف السياحة وآخرين بغرض 

العاج الطبي.
ــدد كبير من الكويتيني يوم غد  وأكدت عودة ع
ــع العالقني يوم  ــتكمال عودة جمي ــيتم اس فيما س

االثنني املقبل.
ــران طبيعتها في مطار  ــتعادت حركة الطي واس
ــال اجلوي  ــد ان اغلق املج ــي بع ــل الدول بروكس
ــحب رماد بركان  ــتة أيام بسبب تكاثف س ملدة س

ايسلندا.

الدويسان: عودة المواطنين إلى الكويت
من بريطانيا ستتم بأسرع وقت ممكن

الكويتية  رحلة اخلطوط اجلوية 
والبقية خال االيام املقبلة.

ــح  فت ــا  بريطاني ــادت  واع
ــا بعد ان اغلقت بالكامل  مطاراته
ــبوع املاضي بسبب الرماد  االس
ــلندي  املنبعث من البركان اآليس
ــبب في ابقاء الطائرات  الذي تس
ــى االرض في جميع  ــة عل جاثم
انحاء اوروبا الشمالية والوسطى. 
ــركان  الب ــورة  ث ــببت  وتس
ــلندي في تعطل الرحات  اآليس
العاملي  ــاق  النط ــى  ــة عل اجلوي
ــبق له مثيل منذ  ــكل لم يس بش
احلرب العاملية الثانية اذ انقطعت 

السبل بآالف املسافرين.
ووفقا لتقديرات احتاد النقل 
ــارة  ــوي الدولي، فإن اخلس اجل
ــركات الطيران  ــي حلقت بش الت
ــة تصل الى حدود 200  االوروبي

مليون يورو في اليوم.

ترتيبات عودة  ان  ــح  واوض
ــألة  الكويت مس الى  ــني  املواطن
وقت مبينا ان عددا من املواطنني 
ــة  ــل املاضي ــة قب ــادروا الليل غ
ــات اخلطوط  ــدى رح اح على 
ــة وان جزءا  ــة البريطاني اجلوي
ــيغادر صباح امس على  منهم س

ــي للمواطنني املوجودين  االجمال
هنا حاليا 214 شخصا. واضاف 
انه هدف من خال هذه الزيارة 
االطمئنان على احوال املواطنني 
وطمأنتهم بأن جميع االمكانيات 
مسخرة خلدمتهم حتى عودتهم 

الى الباد ساملني.

ــال عميد  ــا: ق ــدن ـ كون لن
السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى 
ــان  اململكة املتحدة خالد الدويس
ــس ان ترتيبات عودة  صباح ام
ــتتم في  ــني الى الباد س املواطن

اسرع وقت ممكن.
ــب الزيارة التي  جاء ذلك عق
ــان  ــفيرنا الدويس ــا س ــام به ق
ــه  ــذي مت تخصيص ــدق ال للفن
ــن  الذي ــني  الكويتي ــني  للمواطن
العاصمة  ــي  للبقاء ف ــروا  اضط
لندن بعد ان انقطعت بهم السبل 
لعدة ايام بسبب توقف الرحات 
ــحب الرماد  ــة س ــة نتيج اجلوي
ــان ان  ــة. وقال الدويس البركاني
كانوا  ــفارة  الس ــي  ف ــني  العامل
متواجدين في الفندق على مدار 
ــام املاضية  ــال االي ــاعة خ الس
ــوال املواطنني وتلبية  ملتابعة اح
احتياجاتهم، مشيرا الى ان العدد 

السفير خالد الدويسان تفقد مقر إقامة املواطنني

د.فيصل املسلم

قضيتها في لندن كانت 10 ايام لم 
احس بالصدمة وال اخفي عليك انه 
كان هناك بعض اخلوف خصوصا 
ان هناك افراد اس����ر انقسموا الى 
نصفني، نصف في الكويت واآلخر 
في لندن وكنت مع زوجي وخالتي 
وكان الشيء الذي ننتظره هو فتح 

ابواب املطار.

لم أذهب إلى السفارة

ومن جانب����ه قال اس����ماعيل 
تركماني انني لم اذهب الى السفارة 
وال اعلم شيئا عنهم ولكن سمعت 
تناقل االقاويل واالخبار ان هناك لكل 
عائلة 50 جنيها وهذه اخلمسون 

جنيها ال نريدها.
واضاف تركماني انني كنت ذاهبا 
كسائح لم تكن لدي اي التزامات 
مؤمنا نفسي من جميع النواحي 
اما بالنسبة لغيري فال اعلم ما حل 
بهم، اما من ناحية الوضع فلم اجد 
اي شيء مربك او سيئ فالوضع 
للخليجي����ني عادي ام����ا لالجانب 
فلديهم ربكة اللتزاماتهم في العمل. 
اما جنود الربيع����ان فقالت ان ما 
حصل لنا هو حدث تناقلته وسائل 
االعالم العاملية، خصوصا بعد الغاء 
الرحالت بالطائرات والعواقب التي 
قد حتصل من حادثة البركان لكن ال 
انسى مبادرة صاحب السمو ودور 
السفارة الباهر الذي لم تقصر في 
االهتمام بنا الن ه����ذا هو وقتهم 

ونقول لهم ما قصرتوا.
ومن جانبه قال املواطن سعد 
حميد في تعقيب حول املوضوع 
ان بركانا واحدا أدى إلى ذلك، األمر 
الذي يدعونا إلى التقرب إلى اهلل، 
وأن نحم����د اخلالق عز وجل على 

رجوع ابنائنا الى ارضهم.

هاني الظفيري
في الوق����ت الذي طالب فيه 
النائب د.فيصل املسلم بضرورة 
تخصيص طائرات اضافية لنقل 
املواطنني العالقني في املطارات 
االوروبية جراء السحابة الناجتة 
عن بركان ايسلندا، بدأت اعداد من 
املواطنني في الوصول الى البالد 
منذ الساعات االولى من صباح 
امس، اذ حطت على ارض مطار 
الكويت الدولي عدد من الطائرات 
القادمة من بلدان اوروبية كانت 
حركة الطيران فيها مغلقة امام 
املالحة اجلوية، »األنباء« حرصت 
على ان تلتقي اعدادا من العائدين 
الى ارض الوطن للوقوف على 
حالتهم وظروف اقامتهم خالل 
هذه الفترة الى جانب الوقوف 
على التسهيالت التي قامت بها 
السفارات الكويتية في البلدان 

االوروبية.

مطار هيثرو

البداية كانت مع نائب مدير 
ع����ام الهيئة العامة للش����باب 
الذي  والرياضة حمود فليطح 
عاد الى الكويت امس قادما من 
مطار هيث����رو، اذ حرص على 
االشادة بدور السفارات الكويتية 
خارج الكويت، مؤكدا ان معظم 
السفراء الكويتيني بذلوا كل ما 
يلزم جتاه احملتجزين في املطار 
بفعل بركان ايس����لندا وهو ما 
انعكس على وقع احلالة النفسية 

للكويتيني.
ولفت فليطح الى ان توجيهات 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد متت ترجمتها من 
قبل الديبلوماسيني في البلدان 

االوروبية، مشيرا الى ان السفراء 
حرصوا على توفير غرف فندقية 
في البلدان التي كانوا يقيمون 

فيها.
واضاف فليطح ان اخلطوط 
الكويتية تواج����دت معنا منذ 
بداية احلادثة، بل وقاموا بدور 
بطولي، باالضافة الى االخ سامي 
الزمانان في السفارة، لدرجة انهم 
املال لألشخاص  قاموا بإعطاء 

املتضررين.
واكد فليطح ان الشفافية كانت 
هي عنوان االجواء التي تسود 
املنطقة االوروبية في عملية نقل 
اخلبر، خصوصا ان هناك بعض 
اخلبراء أشاروا الى امتداد رحلة 

اسرتي وفوجئنا بهذه احلادثة 
اال ان مهمتي غ����دا هي االقالع 

الى الصني.

تواصل دائم

التقينا  السياق فقد  وفي ذات 
بأح����د املنتظرين الفراد اس����رته 
س����عد املطيري الذي قال اننا كنا 
نراقب الوضع عن طريق االخبار 
املرئية واملس����موعة خصوصا ان 
عمي وزوجت����ه وابناءه كانوا في 
اوروبا وعاشوا االحداث التي شهدها 
العالم، االمر الذي جعل االتصال 
بشكل دائم بيننا في الكويت وبينهم 
في لندن ليطمئنونا بأن السفارة 
قامت بدورها على اكمل وجه دون 

التعامل مع البركان مما ادى الى 
االحباط ووقوع عملية صراع بني 
الشركات واحلكومة من خالل 
فتح اجنح����ة املطار من عدمه، 
وهلل احلمد نحن في اول رحلة 

تصل الى الكويت.
ال����ى ان  واش����ار فليط����ح 
االتصاالت جت����ري بيننا وبني 
افراد اس����رنا واالصدقاء الذين 
كانوا يخشون علينا، وعن نفسي 
فق����د كان وزير اخلارجية على 
اتصال مباشر معنا وذلل جميع 
العقبات حتى انهم قاموا بارسال 

طائرة خاصة للمواطنني.
وأضاف ان زيارتي الى لندن 
كان����ت رحلة عالج م����ع افراد 

ان يحس����وا بأي شيء من عملية 
االرتباك التي نسمعها هنا.

اما جنان محمد فقالت ان هناك 
نوعا من الربكة الروتينية خصوصا 
بعد الغاء الرحالت وحصول ضغط 
على الطائرات مما ادى الى القلق 
نوعا ما خصوصا ان هناك جدوال 
يضعه االنسان فيحصل امر يجعلك 

تعيد ترتيب اوراقك من البداية.
واردفت: ان دور السفارة كان 
فعاال جدا وب����رزت قوته في هذه 
احملنة الت����ي نتمنى عدم تكرارها 
فلم يقصروا في وضع االماكن ولم 
يقصروا في عملية س����د النقص 

املادي واملعنوي لدى املواطنني.
وقالت جن����ان ان الفترة التي 

بن ناجي: 22 مواطنًا غادروا لندن 
أمس عائدين ألرض الوطن

ذكر أن الكويتيين الذين اضطروا إللغاء سفرهم 250 تقريبًا

أعلن املدير االقليمي األعلى ملؤسس����ة اخلط����وط اجلوية الكويتية 
في أوروبا وليد بن ناجي أم����س عن مغادرة 22 راكبا كويتيا من أصل 
م����ا يقارب ال� 190 راكبا اضط����روا للبقاء في لندن عقب اغالق املطارات 

البريطانية االسبوع املاضي.
وقال ب����ن ناجي في تصريح ل� »كون����ا« ان رحلة اخلطوط اجلوية 
الكويتي����ة التي غ����ادرت صباح أمس تعد األولى الت����ي تقلع من مطار 
هيثرو منذ فتح السلطات البريطانية املطار والسماح لشركات الطيران 
مبعاودة رحالتها. وأضاف ان رحلة اليوم اجلمعة ستشهد مغادرة عدد 
أكبر، مش����يرا الى ان حتديد عدد املقاعد التي سيتم توفيرها سيتضح 
قب����ل االقالع. وتوقع بن ناجي ان يعود جميع املواطنني قبل يوم االحد 
املقبل، الفتا الى ان عددا من املواطنني قد غادر الليلة قبل املاضية على 
رحالت لشركات طيران مختلفة. يذكر ان العدد االجمالي للمواطنني الذين 
اضطروا إللغاء سفرهم بسبب اغالق املطارات البريطانية بلغ االسبوع 
املاضي ما يقارب ال� 250 شخصا. واعادت بريطانيا فتح مطاراتها أمس 
األول بعد ان اغلقت بالكامل االسبوع املاضي بسبب الرماد املنبعث من 
البركان اآليسلندي الذي تسبب في ابقاء الطائرات جاثمة على األرض 
في جميع أنحاء أوروبا الش����مالية والوسطى. وتسببت ثورة البركان 
اآليس����لندي في تعطل الرحالت اجلوية على النطاق العاملي بشكل لم 
يسبق له مثيل منذ احلرب العاملية الثانية، حيث تشير تقديرات احتاد 
النقل اجلوي الدولي الى ان اخلس����ارة التي حلقت بش����ركات الطيران 

األوروبية تصل الى نحو 200 مليون يورو في اليوم.


