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كشف عن أن أعداد المسافرين خالل مايو تجاوزت مليونًا وربع المليون شخص و35 ألفًا غادروا برًا في 48 ساعة

الدوسري: أحلنا موظفين للقضاء أساءوا استخدام وظيفتهم وهّربوا آخرين 
و»الداخلية« ال تتستر على أي شخص يتجاوز حدود عمله ووظيفته

أمير زكي
أعلن مدير عام اإلدارة العامة للمنافذ البرية اللواء محمد ادريس الدوسري عن ان عدد األشخاص الذين استخدموا منافذ الكويت اجلوية والبرية والبحرية خالل شهر مايو املاضي جتاوز املليون وربع املليون 
نس�مة، مشيرا الى ان منفذ املطار احتل الترتيب األول في عدد املس�افرين والقادمني إذ بلغ عدد مستخدمي منفذ املطار 581106 مسافرين وتاله منفذ النويصيب بعدد مغادرين وقادمني بلغ 412204 

مسافرين، ثم جاء في الترتيب التالي منفذ الساملي بعدد 196464 مسافرا مؤكدا ان وزارة الداخلية اتخذت كل ما يلزم لتوفير وتبسيط اإلجراءات املتعلقة بسفر ومغادرة املواطنني والوافدين.
وأكد اللواء الدوسري في لقاء خاص ل� »األنباء« ان جميع املعوقات اخلاصة بإجراءات السفر مت جتاوزها خاصة من املنافذ التي تشهد استخداما مكثفا في نهاية األسبوع، الفتا الى ان وزارة الداخلية قامت بنقل 

عدد من املوظفني الذين عرقلوا حركة السير مؤخرا لفترة وجيزة في منفذ العبدلي الى جانب إجراء توسعة داخل املنفذ وتوفير كوادر بشرية كبيرة تستطيع تبسيط إجراءات التنقل عبر املنافذ البرية.
ونفى مدير إدارة املنافذ البرية ان يكون منفذ العبدلي مثار خوف بالنس�بة لألجهزة األمنية، مؤكدا ان منفذ العبدلي وبحكم استخدامه بشكل مكثف لشاحنات وأفراد ينتقلون من والى العراق مت تصنيفه 
باعتباره منفذا أمنيا، أما بالنس�بة للمنفذين البريني اآلخرين )الساملي والنويصيب( فيتم تصنيفهما باعتبارهما منفذين  س�ياحيني. وكشف اللواء الدوسري عن ان هناك خطة لتطوير شامل في املنافذ البرية 
وإقامة هذه املنافذ على أحدث مستوى من اخلدمات مع إقامة مرافق خدمية مهمة يستفيد منها املسافرون، مشيرا الى ان وزارة الداخلية رصدت مبالغ كبيرة لتطوير املنافذ البرية تلك خالل اخلطة اخلمسية 
املقبلة، مش�يرا في الوقت ذاته الى ان إدارة أمن املنافذ البرية س�تطلب عددا من خريجات الشرطة النس�ائية إلحاللهن بديال عن املطبقات داخل املنافذ البرية بحيث يكون اإلشراف األمني في 
الدخول واخلروج عس�كريا مع وجود موظفني مدنيني للعمل كجهة مساندة إلخوانهم العسكريني. وقال اللواء الدوس�ري ان إدارة املنافذ البرية تسمح بدخول وافدين من دول مجلس 
التعاون ش�ريطة أن يكونوا من اجلامعيني وذلك دون ڤيزا مسبقة، مش�ددا على ضرورة ان يكون املستفيد من الدخول يعمل في وظيفة جيدة في الدول اخلليجية كأن يعمل محاسبا او 
مهندسا او صيدالنيا، إلخ، مشيرا الى ان وظيفة الوافد في مقر الدولة اخلليجية يعول عليها في عملية الدخول مبعنى انه ال يجوز ان يكون وافد مدون في جواز سفره على سبيل املثال 
انه محاسب ولكن إقامته في الدولة اخلليجية حارس امن ويسمح له بالدخول دون ڤيزا بل البد ان تتطابق الوظيفة مع املؤهل. وأشار الدوسري الى ان وزارة الداخلية وفي خطتها 
املقبلة ستضع أجهزة قارئ آلي لقراءة جوازات الوافدين، كما تعتزم ان يكون اخلروج ب� »بوردجن« يخرج من القارئ اآللي بعد قراءة جواز السفر. وقال ان اإلدارة العامة ألمن املنافذ 
البرية طلبت من اجلهات املختصة تخصيص مواقع لدفع املخالفات التي تعوق سفر الوافدين أسوة مبا هو قائم في املطار، مؤكدا ان العاملني في املنافذ أشاروا إلى أن هناك 
جتاوزات صدرت من البعض، خاصة قيامهم بتمكني ممنوعني من السفر وان هؤالء مت القبض عليهم وأحيلوا الى النيابة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية حازمة في التعامل مع 

اي جتاوز يرتكب من قبل أحد منتسبيها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي أجرته »األنباء« مع مدير عام اإلدارة العامة للمنافذ البرية اللواء محمد إدريس الدوسري:

تلقينا برقيات بتشديد اإلجراءات األمنية في منفذ العبدلي ولم تحدث 
أي محاولة لتهريب ممنوعات تستغل في زعزعة أمن واستقرار الكويت

أو االجه���زة اجلمركية مبا متلكه من معدات 
وفي املجمل فإن هناك إجراءات أخرى مشددة 
حتدث في منفذ العبدلي لألسباب التي ذكرتها 
وفي املجمل فإننا نصنف املنافذ كالتالي منفذ 
النويصيب والساملي يصفان كمنفذين سياحيني 
أما العبدلي فيتم تصنيفه كمنفذ أمني ويتم 
وضع رقابة مشددة عليه ومثل هذه اإلجراءات 

ايضا قائمة في املنافذ السياحية.
هل س��بق وان تلقيتم حتذيرا من أمر خطر 

قد يحدث أو عمليات تهريب.. إلخ؟
نعم، س���بق وتلقينا تعليمات بالتش���دد 
في اإلجراءات للدرجة القصوى، حيث تأتي 
معلومات الى اجه���زة معينة بذلك مثل أمن 
الدولة واالستخبارات ولألمانة فلم يشهد منفذ 
العبدلي أي محاوالت إلدخال مواد أو معدات 
ميكن ان تس���تغل في زعزعة أمن واستقرار 
الب���اد، وهذا ناجت عن حرصنا الش���ديد في 

املنافذ البرية.
قبل سنوات متت االستعانة مبدققات أمنيات 
لالطالع على هويات املنقبات ومطابقة وجوههن 
مع جوازات س��فرهن فهل حققت هذه اخلطوة 

جناحا وما اجلديد بالنسبة في ذلك؟
ال ش���ك ان املدققات يقمن مبا هو واجب 
عليهن ونحن نفكر في االستعانة بخريجات 
من الش���رطة النس���ائية للقيام به���ذا الدور 
حتى تكون املنافذ أمنية وتقدمنا بطلب بهذا 

اخلصوص.

تطوير المنافذ

وماذا عن تطوير املنافذ؟
تطوير املنافذ البرية تتصدر اهتمامات وزارة 
الداخلية ووزير الداخلية الفريق الركن متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد، ونحن اآلن في صدد تطوير 
املباني بداية مبنفذ الساملي واخلطة ان تكون 
املنافذ مدنا بها مرافق مختلفة وتطوير هذه 

املنافذ قائم في اخلطة اخلمسية للوزارة.
القارئ اآللي للجوازات س��يحل مش��كالت 
تزوي��ر هل هن��اك توج��ه إلدخاله ف��ي املنافذ 

البرية؟
بالتأكيد يوجد توجه لذلك.

العديد م��ن الدول تق��وم بتطوير وحتديث 
ج��وازات الس��فر لرعاياها هل يت��م إخطاركم 

باجلوازات اجلديدة للبلدان؟
نعم ما ان تقوم دولة بإجراء تعديل على 
جوازات س���فر رعاياها حت���ى يتم إخطارنا 
بذل���ك وتعميم أوصاف اجل���وازات اجلديدة 

على املنافذ.
وماذا عن دخ��ول وخروج املقيمني في دول 

مجلس التعاون من وإلى الكويت؟
هناك التزام بخروج ودخول الوافدين في 
دول املجلس بشرط وجود إقامة صاحلة ملدة 
6 أشهر، كما يكون الزما على الشخص الراغب 
في السفر أو احلضور ان يكون بوظيفة مرموقة 
أو باألح���رى جامعيا، ويج���ب ان يكون اذن 
العم���ل متوافقا مع الوظيفة مبعنى ال يجوز 
ان يحضر شخص ويريد الدخول أو اخلروج 
من الكويت ويكون جواز سفره مدّونا فيه انه 
جامعي ولكن إقامته في الكويت أو في أي قطر 
خليجي سائق أو عامل فهذه الشرائح مينع 

دخولها أو خروجها من الكويت.
كلمة أخيرة؟

أدعو املواطنني واملقيمني إلى التحلي بالصبر 
حال إنهاء إجراءات سفرهم أو دخولهم وأؤكد 
لهم ان من هم داخل املنفذ يقومون بواجبهم 
وهم يقومون بعملهم وفق القانون وال يتعمدون 

تعطيل إجراءات السفر أو الدخول.

تهريب أش��خاص بواس��طة آخري��ن الى خارج 
احلدود فماذا تقول عن مثل هذه التجاوزات؟

العاملون في وزارة الداخلية بش���ر وهم 
معرضون للصواب ومعرضون للخطأ وهناك 
أسوياء وهم األكثرية وهناك غير أسوياء واذا 
حتدثا عن غير األسوياء فإنني أؤكد ان وزارة 
الداخلية ال تتردد في اتخاذ كل ما يلزم حيال 
هذه الشريحة ونتعامل بحزم تام مع اي جتاوز 
يتعلق بإساءة استخدام املنصب أو استغال 
املنص���ب في عمليات تهريب بأنواع مختلفة 
وأؤك���د على ان اإلدارة العامة للمنافذ أحالت 
أشخاصا أساءوا استخدام عملهم الى النيابة 
العامة وال جدال في ذلك فأي ش���خص أخطأ 

فعليه حتمل نتائج خطئه.
ونحن أوقفنا اش���خاص أساءوا استخدام 
صاحياته���م وهم اآلن في القض���اء العادل 
وأيضا منهم من نالوا أحكاما تتناس���ب مع 
ما ارتكبوه اما اذا حتدثنا عن حاالت تهريب 
أشخاص فهي قائمة وسبق واكتشفنا حاالت 
عدة كأن يتم إخفاء شخص في دبة السيارة 
أو ان يتخفى شخص بأن يجلس أسفل أقدام 
النساء داخل املركبة وهؤالء يتم ضبطهم ومنع 
سفر الشخص ومن حاول تهريبه وإحالتهما 
الى االختصاص، وللعلم فإن هناك عدة نقاط 

للتفتيش في املنافذ.
املنافذ البرية: يدخل فيها الى جانب أشخاص 
آليات ومع��دات والكل يعرف هن��اك حالة عدم 
اس��تقرار في العراق فما اإلج��راءات التي يتم 
اتخاذه��ا حلماي��ة الكويت م��ن أي عمليات قد 
تس��تهدف أمنها بدخول أش��خاص خارجني أو 
خطري��ن وأيضا مواد قد تس��تغل في عمليات 

عنف في الكويت؟
ما يجب ان أؤكده ان هناك إجراءات مشددة 
للغاية الهدف منها حماية أمن الكويت وهذه 
اإلجراءات تتعلق بتفتيش دقيق لكل املعدات 
الت���ي تدخل الى الباد وذلك بأجهزة متقدمة 
للغاية، أيضا هناك تدقيق على كل من يدخل 
الى الباد بدءا من التأكد من صاحية اجلواز 
ومعرفة ما اذا كان هذا الشخص ممنوعا من 
الدخول أم ال، وهذه اإلجراءات تقوم بها مختلف 
األجهزة العاملة في املنافذ سواء كانت أمنية 
مثل أمن الدولة واملباحث اجلنائية وأمن املنافذ 

ويجب تصوير جوازات السفر ووضعها في 
مكان آمن بحيث إذا ما فقدت جوازات السفر 
يكون بحوزة املواطن أو املقيم مستند أو صورة 
من مستند ميكن الركون اليه وقت الضرورة 
ومتى ما تعرض املواطن ألي مشكلة في دولة 
ما فعليه الرجوع الى س���فارات الكويت في 

اخلارج إليجاد حلول ملشكلته.
إذا حتدثنا عن التنسيق بني األجهزة العاملة 

في املنافذ فكيف تقيمون هذا التنسيق؟
املنافذ بشكل عام يعمل فيها قطاعات مختلفة 
من وزارة الداخلية مثل أمن الدولة واملباحث 
اجلنائية واجلمارك وأمن عام وبطبيعة وجود 
هذه األجهزة حتت مظلة وزارة الداخلية فا 
شك في ان هناك تنسيقا عالي املستوى وايضا 
توجد جهات اخرى مثل اجلمارك وايضا هناك 
تنسيق فيما بيننا بصورة دورية وعلى مدار 

الساعة.
بني فترة وأخرى نس��مع عن جتاوزات من 
قب��ل عاملني في املنافذ البري��ة كأن يتم إخراج 
مطلوبني وممنوعني من السفر وأيضا محاوالت 

ترددهم على املطار لهذا الغرض والعودة الى 
املنفذ البري وبهذه املناسبة أقول انه بإمكان 
أي مواط���ن أو مقيم التأكد م���ن عدم وجود 
ما يعوق س���فره بالتردد على اإلدارة العامة 
للهجرة ومعرفة ما اذا كان مدرجا على قوائم 

املنع من عدمه.
اذا حتدثنا عن موس��م السفر فما املشكالت 
الت��ي تواجهونه��ا وما النصائ��ح التي ميكن أن 

تسدوها للمسافرين؟
بالتأكيد البد ان يتخذ املواطن واملقيم عدة 
إجراءات قبل السفر كأن يتأكد من صاحية 
اجلواز سواء بالنسبة للمواطن أو املقيم، كما 
يجب على الوافد أن يتأكد من صاحية اإلقامة 
بحيث ال تسقط أثناء تواجده خارج الكويت، 
الى جانب التأكد من وجود ڤيزا للدولة التي 
سيسافر اليها وان يكون بحوزة األطفال حديثي 
الوالدة جوازات س���فر الى جانب التأكد من 

أوراق خروج املركبة من الكويت.
ايضا احل���رص على وجود جواز س���فر 
اخلادمة واحلصول على ڤيزا لها قبل السفر 

املختصة، اما اذا حتدثنا عن اجلهات التي تقوم 
بهذه املهام فهي اإلدارة املركزية وإدارة تنفيذ 
األحكام وجهاز امن الدولة ومركز املعلومات 

في وزارة الداخلية.
ف��ي مطار الكويت الدولي يوجد قس��م تابع 
ل��وزارة الع��دل وتنفيذ األح��كام بحيث ميكن 
ملواطن��ني أو وافدين رفع أس��مائهم من قوائم 
املن��ع خاصة إذا كان املن��ع مرتبطا مببالغ مالية 
لشركات، فهل مثل هذا القسم تخططون لتواجده 
في املنافذ البرية وهل هناك اس��تثناء ميكن أن 

تقومون به حيال بعض احلاالت اإلنسانية؟
في البداية وزارة الداخلية هي جهة منفذة 
للقانون وحينما يكش���ف اجلهاز عن وجود 
منع صادر بحق شخص ننفذ القانون ومننع 
مغادرته ونحاول قدر املستطاع تقدمي املعونة 
له لتجاوز املنع كأن نرشده الى طرق التصرف 
وإزالة ما يعوق س���فره ونحن أرسلنا كتبا 
إليجاد إدارة أو قسم شبيه ملا هو متواجد في 
املطار بحيث يلجأ إليه مدينون ممنوعون من 
السفر لتجاوز املنع بدفع الغرامات، بدال من 

ف��ي البداي��ة حدثنا عن أب��رز اختصاصات 
اإلدارة العام��ة للمناف��ذ البري��ة وم��ا أهم تلك 

االختصاصات؟
إدارة املنافذ البرية معنية بتسهيل مغادرة 
واستقبال املواطنني واملقيمني من خال املنافذ 
البرية الى جانب مهام أمنية أخرى باالشتراك 
مع األجهزة العاملة في تلك املنافذ، وبالتأكيد 
فإن هذه املهام مرتبطة بحفظ األمن باعتبار 
املنافذ بوابة للدخول الى داخل الباد واالنتقال 
الى دول مجاورة تربطنا بها عاقات اخوية 

وديبلوماسية واجتماعية ايضا.
خ��الل فصل الصي��ف تزيد حرك��ة التنقل 
م��ن وإلى الكوي��ت وهناك اعداد كبي��رة تغادر 
وتع��ود الى الكويت من خالل املنافذ البرية مثل 
النويصيب والساملي والعبدلي فما استعداداتكم 
ملوسم السفر ونخص بالذكر منفذ النويصيب؟

البد من اإلش���ارة الى أن منفذ النويصيب 
يعد م���ن املنافذ احليوية ويضاهي في اعداد 
مستخدميه � الى حد ما � منفذ مطار الكويت 
وبالتالي حظي هذا املنفذ ومنذ تولى الفريق 
الركن متقاعد الش���يخ جاب���ر اخلالد وزارة 
الداخلية باهتمام خاص، حيث حرص الوزير 
اخلالد على زيارة هذا املنفذ عدة مرات لتذليل 
اي معوقات تواجه حركة التنقل في هذا املنفذ 
وإجماال نحن خال موسم السفر وفي جميع 
املنافذ البرية مت تقسيم الدوامات الى 12 ساعة 
عمل بحيث يتواج���د اكبر عدد من املوظفني 
والعسكريني للقيام بالواجبات واملهام املناطة 
بهم، وتس���هيل خروج واستقبال املسافرين 
واملغادرين من املواطنني ورعايا دول مجلس 

التعاون والوافدين.

إضراب النويصيب

قبل أشهر بسيطة أضرب عدد من املوظفني 
في منف��ذ النويصيب وهو م��ا ادى الى عرقلة 
حرك��ة التنقل م��ن وإل��ى الكويت عب��ر منفذ 
النويصيب فهل مت جتاوز األس��باب التي دعت 
ال��ى اضراب عدد محدود من املوظفني بحيث ال 

تتكرر هذه اجلزئية الحقا؟
بالتأكيد اتخذت وزارة الداخلية كل ما يلزم 
لعدم تكرار مثل هذه املشكلة التي حدثت قبل 
اشهر وللعلم فإن ما حدث من بعض املوظفني 
كان جراء س���وء فهم اذ انتشرت شائعة غير 
صحيحة بني املوظفني وهو ما ادى الى عرقلة 
حركة السير وللعلم فإن وزارة الداخلية تعاملت 
بسرعة كبيرة مع مثل هذه املسألة وقام وكيل 
وزارة الداخلية املساعد للمنافذ بسرعة حل 
هذه املشكلة وخال 4 ساعات متت إعادة حركة 
التنقل الى طبيعتها بإحضار موظفني إلنهاء 
إجراءات الس���فر من منفذ املطار ومنفذ بري 
آخر وتزامن ذلك مع فتح حتقيق مع موظفني 
اضربوا داخل املنفذ ومت اتخاذ إجراءات بحقهم 

بنقلهم الى مقارات عمل أخرى.
م��ا ه��و دور اإلدارة العامة للمناف��ذ البرية 
في جزئية منع خ��روج مواطنني أو منع خروج 
ودخ��ول وافدين لوجود اس��مائهم على قوائم 
بهذا اخلصوص وه��ل ميكن التحدث عن أعداد 
ألش��خاص مدرجة أس��ماؤهم عل��ى مثل هذه 
القوائم ومن الذي يقوم بتحديث البيانات لهؤالء 

األشخاص؟
أوال اعداد واس���ماء املدرجني على قوائم 
املنع تتغير بشكل يومي، اذ يقوم مواطنون 
ووافدون بتعدي���ل اوضاعهم القانونية التي 
تعيق تنقلهم او س���فرهم وبالتالي فإن هذه 
األرقام متغيرة اما اسباب املنع فاملعروف انها 
تكون صادرة عن القضاء الكويتي او اجلهات 

إحصائية حركة المسافرين عبر المنافذ البرية خالل الفترة من الخميس الموافق 2010/6/17 حتى السبت الموافق 2010/6/19
المجموعبقية الجنسياتدول مجلس التعاون الخليجيالكويتيينالمنفذالتاريخاليوم

خروجدخولخروجدخولخروجدخولخروجدخول

2010/6/17اخلميس
706200615111960452234126696317الساملي

178543733522301571269060198078النويصيب
11450519664525678العبدلي

2010/6/18اجلمعة
9431924816235652574022845020الساملي

238532751656303146564145066947النويصيب
0260538633544635العبدلي

2010/6/19السبت
1646101213981085253247455762571الساملي

572622861976201068465983864955النويصيب
15000653296668296العبدلي

إجمالي كل منفذ
3295494237254511350935551052913908الساملي

9896993471548056186119901891119980النويصيب
16161101710159317371609العبدلي

13207148921089013467708071383117735497اإلجمالي العام

إحصائية إنتاجية جميع المنافذ

المنفذ
اإلجماليحركة التعديلإلغاءحركة

الخروجالدخولالخروجالدخول
41134113----اإلدارة العامة لنظم املعلومات

2836162932171022573914581106ادارة جوازات املطار
99894963513840141196464قسم جوازات منفذ الساملي

2073802044285867271412204قسم جوازات منفذ النويصيب
187481802349936793قسم جوازات منفذ العبدلي

579-1-291287قسم جوازات ميناء األحمدي اجلنوبي
8---62قسم جوازات ميناء األحمدي الشمالي

129---7059قسم جوازات ميناء الشعيبة
2---2-قسم جوازات ميناء الزور

2173889-17602110قسم جوازات ميناء الشويخ
52151661161060قسم جوازات ميناء الدوحة

62062262383621138585821253636اإلجمالي

)سعود سالم( اللواء محمد ادريس الدوسري

المناف�ذ  ف�ي  »الداخلي�ة«  أجه�زة  بي�ن  ع�ال  تنس�يق 
الممنوع�ات ع�ن  للكش�ف  متقدم�ة  وأجه�زة  البري�ة 

قريبًا الخروج من المنافذ 
بالبوردن�ج وطلبن�ا فتح 
إجراءات  إلنه�اء  مكتب 
س�فر الممنوعي�ن على 

ذم�ة قضاي�ا مالي�ة


