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االحد ١٧ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

٢٠ اجلاري آخر رحلة للوافدين املخالفني اجلاري آخر رحلة للوافدين املخالفني اجلاري آخر رحلة للوافدين املخالفني اجلاري آخر رحلة للوافدين املخالفني اجلاري آخر رحلة للوافدين املخالفني
ثامر السليم

مــن  «األنبــاء»  علمــت 
مصــادر مطلعة فــي اإلدارة 
العامة للطيران املدني أن آخر 
رحلة للوافدين املغادرين من 
مطار الكويت الدولي ستكون 
بتاريخ ٢٠ من الشهر اجلاري 
لطائــرات ملخالفــي اإلقامــة 
الذين سلموا أنفسهم لوزارة 
الداخلية، مشيرة املصادر إلى 
أن تســيير هذه الرحالت مت 
بالتنســيق مع «اخلارجية» 
وســفارات الــدول التابع لها 

رعاياها.
تابعــت «األنبــاء» لليوم 
التوالي  الثاني عشــر علــى 
مغادرة أمس ٣ طائرات تقل 
مصريني الى القاهرة على منت 
طيران اجلزيرة تقل ٤٣٥ راكبا، 
وذلك ضمن إطار جسر جوي 
لـ ٣٢ رحلة جوية تقل جميع 
العالقــني تباعا خــالل األيام 
القادمة، وذلك بالتنسيق مع 
السلطات الكويتية املختصة 
لنقل مخالفي اإلقامة املصريني 
بصــورة متتاليــة. هذا، وقد 
استنفرت األجهزة العاملة في 
املطار لتسهيل إجراءات سفر 
املصريني، بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية والسفارة املصرية 
واإلدارة العامة للطيران املدني 
ووزارة الصحة واإلدارة العامة 
للجمارك، حيث مت تذليل كل 
الصعاب وتسخير اإلمكانات 
من خالل إجــراءات الفحص 
الطبــي قبل الدخــول وختم 
اجلــوازات ووزن األمتعــة 
الواقيــة  وتوزيــع األقنعــة 
على جميع الركاب. كما غادر 
الكويت يوم أمس ٢٠٠ مسافر 
من جاليات مختلفة على منت 
رحلة طيران القطرية إلى مطار 
الدوحة، كما غادر أيضا ٣٤٠ 
مقيما إلى دكا في رحلة على 
منت اخلطوط اجلوية الكويتية 
وأخرى على طيران اجلزيرة. 
وفي هذا السياق، أصدر نائب 
مدير عام شؤون مطار الكويت 
الدولــي بالتكليــف ومديــر 
اإلدارة الهندســية ورئيــس 
فريق تشــغيل مبنى الركاب 
T٤ م.صالح الفداغي تعليمات 
التشغيلية  بشأن اإلجراءات 
للتعامل مع رحالت إخالء غير 
الكويتيني من البالد عبر مطار 

يتم فحص الركاب في منطقة 
وزن األمتعة رقم ١، عن طريق 
الطاقم الطبي لوزارة الصحة، 
ويتم من قبلهم إصدار شهادة 
خلو من ڤيروس كورونا في 
حالة كانــت نتيجة الفحص 
سلبية، أما إذا كانت النتيجة 
إيجابيــة فيتم أخــذ اإلجراء 
الالزم من قبل وزارة الصحة، 
وكذلك الرحالت املغادرة عن 
طريــق مبنــى ركاب T٣ يتم 
فحص الركاب في قاعة رويال 
أفييشــن، عن طريق الطاقم 
الطبي لوزارة الصحة، ويتم 
من قبلهم إصدار شهادة خلو 
من ڤيروس كورونا املستجد 
في حالة كانت نتيجة الفحص 
ســلبية، أما إذا كانت نتيجة 
الفحص إيجابية فيتم اتخاذ 
اإلجراء الالزم من قبل وزارة 
الصحــة. وتابــع قائــال: أما 
بالنســبة للرحالت املغادرة 
 Tعن طريــق مبنى الركاب ٤
فيتم فحص الركاب في منطقة 
املغادرين قبــل منطقة وزن 
األمتعــة عن طريــق الطاقم 
الطبي لوزارة الصحة، ويتم 
من قبلهم إصدار شهادة خلو 
من ڤيروس كورونا في حال 
كانت نتيجة الفحص سلبية، 
ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
من قبل وزارة الصحة إذا كانت 
النتيجة إيجابية، وللرحالت 
املغادرة عن طريق مبنى ركاب 

T٥ يتــم  فحــص الركاب في 
املنطقة املخصصة للفحص 
قبل منطقة وزن األمتعة عن 
طريق الطاقم الطبي لوزارة 
الصحة ومن قبلهم يتم إصدار 
شــهادة خلــو مــن ڤيروس 
كورونــا إذا كانــت نتيجــة 
الفحص ســلبية، ويتم أخذ 
اإلجراء الالزم من قبل الصحة 

إذا كانت النتيجة إيجابية.
وأشار الى أن مسؤوليات 
اجلهــات املعنيــة تتمثل في 
وزارة اخلارجية، حيث تتولى 
أخذ املوافقات الديبلوماسية 
بالتنسيق مع سفارات الدول 
في الكويت وإعداد كشوفات 
املسافرين وتسليمها لإلدارة 
العامة للطيــران املدني، كما 
ان اإلدارة العامــة للطيــران 
املدنــي تختــص بعد تســلم 
كشوفات املسافرين من قبل 
وزارة اخلارجيــة أو وزارة 
الداخليــة بالتنســيق مــع 
شركات الطيران إلعداد جداول 
املوافقات  الرحــالت، وأخــذ 
املطلوبة من اجلهات املعنية، 
وتتولى إدارة العمليات اعداد 
الترتيبات الستقبال املسافرين 
والتنسيق مع مشغلي مباني 
الــركاب ومقدمــي اخلدمات 
األرضية وشــركات الطيران 
وكذلــك مــع وزارة الصحة، 
في حال طلب شهادة فحص 
ڤيروس كورونا في الرحلة.

٩٧٥ مقيماً غادروا الكويت على منت  رحالت إلى القاهرة والدوحة ودكا

مغادرة ابناء اجلالية البنغالية           (قاسم باشا)

الكويت الدولي، إذ خصصت 
لرحالت الطيران اخلاص مبنى 
ركاب T٣ ملغادرة ركاب الرحلة.

وأكــد الفداغي في تعميم 
اصدره أن الوافدين املغادرين 
للكويت سيتم فحصهم داخل 
املطار من قبل وزارة الصحة 
وإعطاؤهــم شــهادة مصدقة 
ومعتمدة بخلوهم من ڤيروس 
كورونا حــال كانت النتيجة 
سلبية، فيما يتم التعامل معهم 
وفق اإلجراءات من قبل وزارة 
الصحة لــو كانــت النتيجة 
إيجابية، الفتا إلى أن مراحل 
عمليــة اإلخالء في حال عدم 
طلب شهادة خلو من ڤيروس 
كورونا املستجد للراكب قبل 
موعد الرحلة تكون اإلجراءات 
بأن تتم مراحل قبول الركاب 
االعتياديــة جلميــع رحالت 
خطــوط الطيــران العامليــة 
 ،Tمــن خالل مبنى الــركاب ١
ويتــم قبــول ركاب رحالت 
الطيــران اخلــاص من خالل 
 ،T(مبنى ســعد العبداهللا) ٣
ومبنــى T٤ جلميــع ركاب 
 Tرحالت الكويتية، ومبنى ٥
جلميع ركاب طيران اجلزيرة. 
وأشار الفداغي إلى أنه في حال 
طلب شهادة خلو من ڤيروس 
كورونا املستجد للراكب قبل 
موعد الرحلة، تكون اإلجراءات 
فيما يتعلق بالرحالت املغادرة 
 Tعن طريق مبنــى الركاب ١

العنزي: إجراءات جديدة لتسريع إجناز املطار اجلديد
فرج ناصر

قال الوكيل املساعد لقطاع املشاريع 
الكبرى بالتكليف في وزارة األشــغال 
م.عبداحملسن العنزي إن األعمال املتعلقة 
مبشروع مبنى املطار اجلديد مستمرة، 
وسيتواصل العمل كاملعتاد بعد انتهاء 
فترة احلظر الكلي، الفتا إلى أن مساحة 

املشروع تبلغ ٧٠٠ ألف متر مربع.

وبني م.العنزي في تصريح صحافي 
أن مبنى املطار اجلديد سيحتوي على 
١٨٠ كاونتر، وبقدرة استيعابية تصل إلى 
نحو ٢٥ مليون مسافر سنويًا، ويتميز 
مبواصفات عاملية تضع تصنيفه كأحد 

أفضل املطارات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الوزارة حترص على 
متابعــة عمليــة تنفيذ املشــروع، وقد 
اتخــذت خطوات لإلســراع في اإلجناز 

خاصــة أن مســكن العمالــة اخلاصــة 
باملشروع مجاور ملوقع العمل، والذي يتم 
تنفيذه وفق أعلى التصنيفات العاملية 
مبجــال خدمات الطيــران، عالوة على 
أنه سيكون متوافقا مع معايير املباني 
الصديقة للبيئة، الفتا إلى أن املشروع 
يتم تنفيذه حتت إشراف مكتب عاملي، 
إضافة إلى متابعة وإدارة جهاز إشراف 

من وزارة األشغال.

ملشاهدة الڤيديو

«كونا» حرصت على التواصل مع أجهزة الدولة ومؤسساتها 
للحصول على األخبار واملعلومات من مصادرها املوثوقة

فحص الوافدين املغادرين داخل املطار وإعطاؤهم شهادة 
مصدقة ومعتمدة بخلوهم من «كورونا» حال كانت النتيجة سلبية

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلـة اإلبراهيم الكـرام
لوفـاة فقيدها المغفـور له بإذن اهلل تعالى

محمد الشيخ صالح اإلبراهيم
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

الدعيج: وكاالت األنباء رافد رئيسي
لنشر احلقائق ومحاربة الشائعات

جدة - كونــا: أكد رئيس 
مجلــس اإلدارة املديــر العام 
لوكالة األنباء الكويتية (كونا) 
الشيخ مبارك الدعيج السبت 
أن وكاالت األنبــاء، وخاصة 
وكاالت األنبــاء فــي الــدول 
اإلسالمية استطاعت أن تؤكد 
تواجدها وتثبت قوتها كرافد 
اعالمي رئيسي لنشر احلقائق 

ومحاربة الشائعات.
جاء ذلك فــي كلمة القاها 
الدعيــج  مبــارك  الشــيخ 
خالل افتتاح أعمــال امللتقى 
الحتــاد  األول  االفتراضــي 
أنبــاء دول منظمــة  وكاالت 
التعــاون اإلســالمي «يونا» 
الذي عقد حتت عنوان «دور 
وكاالت األنبــاء اإلســالمية 
في مســاندة اجلهود ملكافحة 

جائحة كورونا».
وقــال الدعيج: إنــه رغم 
الظروف الصعبة واإلجراءات 
االحترازية التي اتخذتها كل 
دول العالم في مواجهة جائحة 
«كورونا املســتجد - كوفيد 
١٩» وما رافقها من قيود على 
احلركة اال أن وكاالت األنباء 
وخاصة وكاالت األنباء بالدول 
اإلسالمية استطاعت أن تؤكد 
تواجدها وتثبت قوتها كرافد 
اعالمي رئيسي ومتميز ميكنه 
أن يتجاوز مختلف العقبات 
ويتحدى مختلف الصعوبات 
من اجــل اداء رســالتها بكل 
مصداقية وموضوعية ونشر 
احلقائق واملعلومات الصادقة 
والصحيحة لبث الطمأنينة في 
نفوس ابناء شعوبنا ومحاربة 
الشائعات واألخبار املغلوطة.

وأضــاف أن وكالة األنباء 
الكويتية (كونا) التي اتشرف 
بحمل مسؤوليتها كانت على 
مستوى هذا احلدث وخطورته 
منذ البداية فكانت رديفا وطنيا 
وشريكا فاعال وعنصرا اصيال 
فــي كل اإلجــراءات الوقائية 
التي اتخذتها الكويت تنفيذا 

وأوضح الدعيج أن «كونا» 
حرصت بشــكل مستمر على 
الدولة  التواصل مع اجهــزة 
للحصــول  ومؤسســاتها 
علــى األخبــار واملعلومــات 
الرئيســية  مــن مصادرهــا 
املوثوقــة، كما ســاهمت في 
نقــل األخبــار العامليــة مــن 
املصادر الرســمية وتعاملت 

بــكل مهنيــة ومصداقية مع 
تطورات االحداث في مختلف 
الــدول، اضافــة الــى تغطية 
ونقل االتصــاالت التي تقوم 
بهــا الكويت مــع دول العالم 
واملنظمــات الدولية في اطار 
حرصهــا علــى التعــاون مع 
املجتمع الدولي ملكافحة هذه 

اجلائحة التي املت بالعالم.
كما أعرب عن األمل في أن 
يزيــل اهللا هــذه األزمة التي 
يعيشها العالم بسبب انتشار 
جائحة «كورونا املســتجد» 
التي اشــاعت الذعر والرعب 
في قلوب الشــعوب وخلفت 
الكثير من األضرار واخلسائر.

ووجه الدعيــج في ختام 
كلمته الشــكر لوزير اإلعالم 
السعودي واألمني العام الحتاد 
وكاالت األنبــاء بدول منظمة 
التعاون اإلسالمي واملسؤولني 
باالحتاد على عقد هذا امللتقى، 
متمنيا لالمة اإلسالمية دوام 
اخلير والرخاء واألمن واألمان.

خالل مشاركته في أعمال امللتقى االفتراضي األول الحتاد وكاالت أنباء دول التعاون اإلسالمي «يونا»

الشيخ مبارك الدعيج خالل االجتماع

املشاركون في االجتماع االفتراضي لوكاالت األنباء بالدول اإلسالمية «يونا»

لتوجيهــات صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، وحرص 
ســموه على تســخير جميع 
اإلمكانات ملواجهة هذه اجلائحة 
الدؤوبــة  ومتابعــة ســموه 
للجهــود التي تضافرت فيها 
مختلف األجهزة واملؤسسات 

احلكومية واألهلية.

«اخلارجية»:   إطالق موقع لتسجيل
عودة أقرباء الوافدين غير صحيح

قال مســاعد وزير اخلارجية للشؤون القنصلية 
سامي احلمد إن ما نشر في وسائل التواصل االجتماعي 
بشــأن إطالق موقع لتسجيل عودة أقرباء الوافدين 
«غير صحيح»، موضحا أن عملية ترتيبات العودة 
تقتصر على الكويتيني وأقاربهم من الدرجة األولى 
وذلك بناء على قرارات السلطات املعنية في البالد.

وأضــاف احلمد في بيان لوكالة األنباء الكويتية 
«كونا» أمس أن ترتيبات العودة تشمل كذلك حملة 
جوازات السفر مادة (١٧) الذين غادروا البالد بشكل 

رسمي.
وبني أنه بناء علــى اإلجراءات املتخذة واملتعلقة 
باحلظر الكلي فإن وزارة اخلارجية وتســهيال على 
املواطنني، فقد أطلقت اخلارجية رابطا خاصا لتسجيل 
املواطنــني ممن لديهم أقرباء من الدرجة االولى وهم 

السفير سامي احلمد(األب - األم - االبن - الزوج - الزوجة).


