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اجلمعة ٢٤ ابريل ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

أحد املواطنني العائدين من اخلارج

جهود متكاملة لضمان راحة وسالمة املواطنني العائدين .. ولقطة أمام طيران اجلزيرة

.. وارتداء للكمام والقفازات طوال الرحلة

(محمد هاشم) مواطنة أثناء وصولها أرض الوطن 

اجلميع ملتزمون بإجراءات السالمة

عودة ٤٢٠٠ مواطن ومواطنة على منت ٢٤ رحلة إلى الكويت
ثامر السليم

وتستمر أكبر عملية إجالء 
بتاريخ الكويت، حيث بدأت 
املرحلــة الثانية ووصل إلى 
أمــس ٤٢٠٠  الوطــن  أرض 
مســافر على مــنت ٢٤ رحلة 
جوية موزعة على ١٣ رحلة 
الكويتية  للخطوط اجلوية 
و١١ علــى طيــران اجلزيرة، 
وذلك تنفيذا لألوامر السامية 
بعودة اجلميع ومن مختلف 

بلدان العالم.
وتضمنت الرحالت القادمة 
امس ٥ رحالت من عمان حتمل 
على متنها ٦٥٠ مسافرا، و٤ من 
إسطنبول وحتمل ٥٢٠ مسافرا، 
ورحلة من نواكشوط/ الدار 
البيضاء وتنقل ٢٩٠ مسافرا، 
ورحلة من بروكســل حتمل 
١٩٠ مســافرا، ورحلتــني إلى 
لندن وتنقالن ٥٨٠ مســافرا، 
فضال عن رحلــة واحدة إلى 
باريس وحتمل ١٩٠ مســافرا 
ورحلة واحدة تنقل ٢٩٠ من
 مانيال/ بانكوك، و٤ رحالت 
مــن القاهــرة حتمــل علــى 
متنها ٥٢٠ مســافرا، و٣ إلى 
االســكندرية وحتمــل ٣٩٠ 
مسافرا، ورحلة إلى نيويورك 
وتنقل ٢٩٠ مسافرا، فضال عن 
رحلة واحدة من ڤيينا وحتمل 
٢٩٠ مسافرا، كما مت استخدام 
مقرين لفحص القادمني وهما 
A وC، حيث سيتم استخدام 
مقــر (A ١٣) مــرة لفحــص 

الرحــالت اجلويــة علــى 
مستوى العالم، مشيدين 
املتبعة منذ  باإلجــراءات 
بدايــة اإلعــالن عن خطة 
املواطنني  اإلجالء وعودة 
إلــى الكويــت، مؤكديــن 
بالتعليمــات  التزامهــم 
الصــادرة عــن اجلهــات 
املعنيــة ملــا فــي ذلك من 

بالتحــرك إلجــالء جميــع 
الكويتيــني قبل  املواطنــني 
شــهر رمضان املبارك، الفتا 
الى أن هذا الفضل يعود لسمو 
األمير، وكذلك وقفة السفراء 
وحتركاتهم في اخلارج هذه 
الوقفة املشــرفة والتي كان 
لهــا اثــر كبير في نفوســنا 
جميعا، مشــيدا فــي الوقت 

هــذا لم يكــن إال بفضل اهللا 
أوال ثــم بفضل الوالد القائد 
صاحب السمو الذي أبى أن 
يتناول فطوره من دون أوالده 
ونقول له «يا صاحب السمو 
تهنى بفطورك عيالك رجعوا» 
ويدعون لك يا بوناصر، وأدام 
اهللا هذا الوطن وهذا اخلير.

وأشار د.املضاحكة الى أن 

مصلحــة لهــم وأســرهم 
وللمجتمع ككل.

وقفة مشرفة

وفي هــذا الســياق، قال 
د.وائل احلســاوي: نشــكر 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد علــى لفتته 
الطيبــة وإيعــازه للحكومة 

ذاته بجهــود جميع اجلهات 
والعاملــني واملتطوعني في 

مواجهة هذا الوباء.
الكويت متماسكة

أمــا د.عدنــان املضاحكة 
فقال: لقد اكرمنا اهللا بالعودة 
الى ارض الوطن العزيز بعد 
غياب طويل، مشيرا الى أن 

هذه رسالة بأن الكويت طوال 
وقتها متماســكة وفي اشــد 
الظروف، وفــي هذا الظرف 
الطــارئ نحن متماســكون 
وبقوة مع القيادة السياسية 
ومع شعبنا، متمنيا ان متر 
هــذه الظروف بهــذه الروح 
العاليــة والــى اكبــر مــدى 
ممكن، بحيــث نحافظ على 
هذا التماسك وهذه الوحدة، 
مثمنا دور وسائل االعالم في 
نقل وتســليط الضوء على 
الوضــع احلالــي أوال بأول 
ونحن خارج البالد فشعرنا 

باالطمئنان والراحة.
بــدوره، أشــاد املواطــن 
الذويــخ باإلجراءات  صالح 
املميــزة التي شــهدناها في 
مطار الكويت والتي ملســنا 
من خاللهــا الترتيب اجليد 
والتنسيق املتكامل بني جميع 
اجلهات لتسهيل اإلجراءات 
والتخفيــف عــن العائدين، 
مشيرا الى اننا كنا نخشى من 
االزدحام والتدافع ولكن هذا 
لم يحصل وملسنا الترحيب 
ولم تأخذ اإلجراءات أي وقت 
يذكر، مثمنا لقائد اإلنسانية 
صاحب السمو األمير الذي اكد 
حرصه على إجالء كل أبنائه 
قبل بدء شهر رمضان املبارك 
والشــكر موصــول لوزيــر 
اخلارجيــة ووزيــر الصحة 
ولسفيرنا في املغرب وللطاقم 

الديبلوماسي في السفارة.
فحوصات احترازية

الرحالت توزعت على ١٣ رحلة للخطوط اجلوية الكويتية و١١ على طيران اجلزيرة

القادمني، فيما سيتم استخدام 
.(C١١) مقر الفحص

مــن جانبهم، عبر عدد 
من املواطنني القادمني الى 
ارض الوطن عن سعادتهم 
بالوصــول،  وفرحتهــم 
مثمنــني كل اجلهود التي 
فــي  احلكومــة  بذلتهــا 
إجالئهــم في ظــل إيقاف 

عودة إحدى األسر بالسالمة

ملشاهدة الڤيديو

د.وائل احلساوي خالل وصوله
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احلفاظ على املسافات والتباعد خالل احلركة

استقبال خاص وطريقة سالم احترازية بسبب «كورونا» مغادرة املطار بعد إنهاء اإلجراءات املتبعة

توجيه اجلميع باحلفاظ على املسافات والتباعد فيما بينهم

حمدا هللا على السالمة

مواطنة وصلت بالسالمة إلى أرض الكويت   (احمد علي)

الوصول إلى أرض الوطن

العائدون: نشكر اجلميع على جهودهم وملتزمون بالتعليمات
من جانبــه، قال املواطن 
نبيل عبداهللا العيسى: أشكر 
وزارتي الصحــة والداخلية 
احلكوميــة  اجلهــات  وكل 
التــي اســتنفرت جهودها، 
باإلضافة لدور سفير الكويت 
فــي املغرب، مشــيرا إلى أن 
اإلجــراءات التــي كانت في 
استقبالهم تثلج الصدر من 
جميــع اجلوانب، خاصة أن 
الفحوصات االحترازية كانت 
دقيقة ومركــزة وهذا يعود 
لقلق احلكومة على مواطنيها 

وحرصها على سالمتهم.
بدوره، أشاد عبدالهادي 
الشــمري بــدور اجلهــات 
احلكومية وبالتسهيالت التي 
واكبت حضورهم في املطار، 
مؤكدا انه قضى شهرا ونصف 
الشــهر على أعصابه بعيدا 
عن األهــل واألقارب وأرض 
الوطن، موضحا ان السفارة 
الكويتية كان لها دور كبير 
خاصة من حيث اســتمرار 
االتصــاالت واخلدمات التي 
يوفرها ســفير الكويت في 

املغرب وأعضاء السفارة.
تنظيم مميز

مــن جهته، قــال املواطن 
صالح العنــزي: نحمد اهللا 
على عودتنا بالســالمة إلى 
أرض اخلير والسالم، مؤكدا 
أنه قــام بإجراء الفحوصات 

مع الركاب القادمني.
وأشــاد العنــزي بعمليــة 

التنظيم واإلجراءات االحترازية 
من قبل وزارة الصحة وإدارة 
الطيــران املدنــي، مثمنا دور 
وتوجيهــات صاحب الســمو 
حفظــه اهللا ورعايتــه لهــذه 
الدار الكرمية واملعطاءة التي 
أصــرت علــى أن جتلــب كل 
املواطنني في اخلارج، موضحا 
أن احلكومة وفرت لهم فنادق 
خمســة جنــوم طيلــة الـ ٤٠ 
يوما حينما كانوا في املغرب 
وخدمات على مســتوى عال، 
خاصة أن الســفارة الكويتية 
في املغرب لبت كل االحتياجات 

ألبناء الكويت.
ومــن جانبــه، قــال فهد 
الشمري انهم بعد الوصول 
ملطار الكويت كانوا خائفني 
مــن عمليــة االزدحــام التي 
قــد يواجهونهــا، مؤكــدا أن 
التنظيم واالستقبال  حسن 
والفحوصــات لــم تأخذ إال 
دقائــق معــدودة، متقدمــا 
بالشــكر لصاحــب الســمو 
األمير قائد اإلنســانية على 
مبادرته الكرمية وتوجيهاته 
للحكومــة بإجالء املواطنني 
وهــذا ليس غريبا على قائد 
حريص على شعبه وسالمته 
بأن يقضوا شهر رمضان مع 
أهاليهم، شاكرا سفير الكويت 
في املغرب ودوره في خدمة 

املواطنني.
مــن جهتــه، قــال محمد 
العنزي: يعجز اللســان عن 
شــكر احلكومــة وحرصها 

الدائــم معنا في  وتواصلها 
اخلارج، مؤكدا ان االستقبال 
كان رائعا جدا ويعتبر مبنزلة 
إجنــاز ليــس طبيعيــا في 
مواجهــة دواعي هذا األزمة، 
وما ملســناه حــني الوصول 
وإجــراءات الوصول تعامل 
نفتخر به كمواطنني على هذه 

األرض الطيبة.
نظام وترتيب

مــن جهتــه، قــال اإلمام 
بــوزارة األوقاف  واخلطيب 
والشؤون اإلسالمية الداعية 
خالد الســعيدي الــذي كان 
يســتقبل ابنتــه الطالبة في 
األردن: إن اإلجــراءات فــي 
مطــار الكويــت تســير بكل 
هدوء ونظام وترتيب وهناك 
تعاون من قبــل اجلميع في 
تطبيق التعليمات، الفتا الى 
أن: شــهادتي مجروحة فيما 
تقوم به الكويت جتاه أبنائها، 
والعالــم جميعه يشــهد مبا 
تقوم به حكومتنا مع رعاياها 
فهي تبــذل كل ما بوســعها 
من اجل وصول أبنائهم إلى 
ارض الكويــت. وتابع قائال: 
أدعــو لوالة األمــر أن يكتب 
ما يقومون به جتاه رعيتهم 
في ميــزان حســناتهم، وان 
ينفع بهم البالد والعباد وان 
يبارك في أعمارهم وأعمالهم 
ويوجههم الى اخلير دوما وهم 
سباقون دوما الى عمل اخلير 

وهذا ليس غريبا عليهم.

أشادوا باإلجراءات املتبعة وبوقفة سفاراتنا في اخلارج منذ بداية خطة اإلجالء حتى وصولهم إلى أرض الوطن 

(احمد علي) مساعدة كبار السن خالل وصولهم من اخلارج  

التزام اجلميع باإلجراءات الوقائية

الحظنا خالل تواجدنا ومتابعتنا لعودة املواطنني من 
اخلارج على العديد من الرحالت اجلوية االلتزام الكبير 
بالتعليمات وبإجراءات الوقاية والسالمة، وذلك يدل على 
حرصهم وتعاونهم مع اجلهات املعنية ملا فيه الصالح العام 
ومبا يضمن ســالمة اجلميع، إضافة إلى بروز اجلهود 
املبذولة من الفرق العاملة القائمة على عملية اإلجالء سواء 
من الطيران املدني من «الكويتية» وطيران «اجلزيرة» أو 
رجال الداخلية واجلمارك وفرق الدفاع املدني واملتطوعني 
الذين أظهروا بحسهم الوطني كل ما ميكن في سبيل راحة 

وسالمة أبناء الكويت.

د.عدنان املضاحكة.. شكرا للجميع


