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األحد ١٧ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

فــي البداية، أشــاد مدير 
عــام املنافذ البريــة العميد 
إيــاد احلداد بتكامــل العمل 
بني الفرق املتواجدة في منفذ 
النويصيب من رجال الداخلية 
واجلمارك والصحة والهالل 
األحمر الذين يبذلون جهودا 
كبيــرة في ســبيل تســريع 
حركة دخول ومرور املواطنني 
العائدين ونقلهم إلى محجر 
اخليران بعد إمتام اإلجراءات 
األمنية، وكذلك بتعاون جميع 
املواطنني القادمني عبر منفذ 
النويصيــب، وبانســيابية 
حركــة العبــور منــذ بــدء 
عمليــة اســتقبالهم الثالثاء 
املاضي، والتي تستمر حتى 
٢٠ اجلــاري، طبقــا للخطة 
املوضوعــة واملعتمــدة بني 
السلطات املعنية في البلدين 

الشقيقني.
٣ مراحل

العميــد احلداد  وأوضح 
لـ «األنباء» أن القادمني يتم 
توزيعهــم علــى مجموعات 
بحضور اجلهــات الصحية 
واألمنية، وميرون بـ ٣ مراحل، 
تبدأ بعــد انتهاء عمل فريق 
اجلمارك الذي يقوم بفحص 
السيارات بعد أن متر مبرحلة 
التعقيم للتأكد من عدم وجود 
أي ممنوعــات وإخضاع كل 
املركبات لعمليات التفتيش 
األمني بشكل فني يتم تنفيذها 
بدقة من املفتشني اجلمركيني، 

لهم من قبل «الهالل األحمر».
تذليل العقبات

وأشــار العميد احلداد إلى 
أنــه يتــم العمل علــى تذليل 
أي عقبــات أو إشــكاليات قد 
العائدين  املواطنــني  تواجــه 
خالل تطبيق اإلجراءات األمنية 
والتي تتم بصورتها املعتادة 
وبشكل منظم جدا، خصوصا 
ان هذه العودة تتزامن أيضا مع 
شهر رمضان املبارك والصيام 
وارتفاع درجات حرارة اجلو، 
إضافة الى التعــب واإلرهاق 
الــذي يعانــي منــه القادمون 
حســب ظروف سفر كل منهم 

واملنطقة التي جاء منها.

دوريات األمن مبرافقة سيارات 
الهالل األحمر الى منفذ اخلفجي 
الصطحابهم، ومن هناك يتم 
نقلهــم الى منتــزه اخليران، 
حيث يتــم فحصهم وتطبيق 
االجــراءات الصحيــة الالزمة 

عليهم وفقا خلطة اإلجالء.
وعن االجــراءات الوقائية 
واالحترازية، أوضح احلداد أنه 
يتم توزيع الكمامات والقفازات 
على جميع القادمني، إضافة إلى 
التأكيد على جميع العاملني في 
املنفذ من جميع اجلهات باتخاذ 
وتطبيق التعليمات الصحية 
وااللتــزام بها من حيث لبس 
الكمامات والقفازات والتعقيم 
املرافــق  جلميــع  الشــامل 
واحلرص على النظافة العامة 
وكذلك التباعد بــني العاملني 
بترك مســافة مناسبة تالفيا 
النتقال العدوى من أي مصاب، 

ال سمح اهللا.
وفي اخلتام، توجه العميد 
احلداد بالشكر جلميع العاملني 
فــي املنفذ من رجال الداخلية 
واجلمــارك والصحة والهالل 
األحمــر علــى حرصهــم على 
التعــاون والتنســيق فيمــا 
بينهم لتسهيل حركة وصول 
ودخــول املواطنــني بأســرع 
مــا ميكــن، مؤكــدا اســتمرار 
بذل اجلهود ملــا فيه مصلحة 
الكويت وأبنائها خصوصا في 
مثل هذه الظروف االستثنائية 
التي يعيشها العالم، داعيا اهللا 

تعالى بالسالمة للجميع.

وبني العميد احلداد أنه يتم 
يوميا تســيير هــذه املواكب، 
وقد وصل في اليوم اخلامس 
٥٠٨ مواطنــني ليصل إجمالي 
العائديــن إلــى ٢٣٠٠ مواطن 
ومواطنة، وهناك عدد من أبناء 
اخلليــج مــن ذوي الصلة من 
الدرجة األولى مبواطنني، وعادة 
ما يتــم اغالق املنفذ الســاعة 

الثانية والنصف بعد الظهر.
أطفال ونساء

للمواطنــني  وبالنســبة 
والنساء واألطفال الذين ليست 
بحوزتهم مركبــات ووصلوا 
بواســطة ســيارات أجــرة أو 
غيرهــا، فإنــه يتــم تكليــف 

تنظيم عملية دخول املواطنني بسياراتهم عبر منفذ النويصيب 

لتأتــي املرحلة األولى لعمل 
رجال املنافذ بالتدقيق على 
التدقيق  القادمني ثم  وثائق 
األمني، والتأكــد من وجود 
أسمائهم بالكشوفات املعتمدة 
من وزارة اخلارجية، والتي 
مت تسجيلهم فيها من خالل 
تواصلهــم مع ســفارتنا في 
الريــاض، وبعد إنهــاء هذه 
اإلجــراءات، يتم تســليمهم 
لنقطة املواكب لتســير بهم 
باجتــاه احملجر فــي منتزه 
مــع  بالتعــاون  اخليــران 
وزارة الصحــة وجمعيــة 
الهالل األحمر سواء بواسطة 
ســياراتهم اخلاصــة أو من 
خــالل تأمني وســائل النقل 

التزام من العاملني في املنفذ باإلجراءات الصحية الوقائية                                                   (هاني الشمري)

احلداد لـ «األنباء»: وصول ٥٠٨ مواطنني  عبر منفذ النويصيب
في اليوم اخلامس وإجمالي العائدين حوالي ٢٣٠٠

منفذ النويصيب

العميد إياد احلداد متابعا العمل في منفذ النويصيبدورية مرورية وفريق «الهالل األحمر» مع مواكب املواطنني باجتاه محجر «اخليران»

جاسم التنيب
تلبية لرغبة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وتنفيذا للقرارات احلكومية بعودة جميع أبناء الكويت الراغبني في العودة من مختلف بلدان العالم الى أرض الوطن، ورغم 
انتهاء مراحل اإلجالء اجلوي إال أن توافد املواطنني العالقني وأقاربهم من الدرجة االولى القادمني من اململكة العربية السعودية الشقيقة برا مازال مستمرا منذ يوم الثالثاء املاضي، والذي 
سيستمر حتى ٢٠ اجلاري.  وبجهود الفرق العاملة في مركز النويصيب البري يدخل الكويت يوميا ما يقارب الـ ٥٠٠ مواطن ومواطنة وبعض أقاربهم من الدرجة األولى، ولعل ما يقوم به 
رجال الداخلية ممثلة في إدارة املنافذ احلدودية البرية من جهود بقيادة املدير العام إلدارة املنافذ البرية العميد إياد احلداد يشكل عامال مهما في دخول املواطنني العائدين بكل 
يسر، حيث يتواجد بشكل يومي مع العاملني هناك لتذليل أي عقبات أو إشكاليات تواجههم خالل تطبيق اإلجراءات االمنية والتي تتم بصورتها املعتادة وبشكل منظم جدا، خصوصا 

ان هذه العودة تتزامن مع شهر رمضان والصيام وارتفاع درجات حرارة اجلو. وخالل متابعة «األنباء» لوصول أبناء الكويت إلى أرض الوطن التقت العميد احلداد، وفيما يلي التفاصيل:

تعقيم السيارات قبل دخولها املنفذ

السعيدي لـ «األنباء»: التزام املفتشني 
باملالبس الواقية وتعقيم السيارات

خــالل تواجــد 
«األنبــاء» في منفذ 
النويصيب احلدودي 
وملتابعــة وصــول 
العالقني  املواطنــني 
برا، التقينا مدير إدارة 
اجلمرك البري مشعان 
السعيدي الذي توجه 
في البداية بالشكر إلى 
جميع اجلهات املعنية 
ڤيروس  مبكافحــة 
كورونا املستجد وفي 
جميع مواقعهم، مؤكدا 
تقدمي  على  احلرص 
التســهيالت  جميع 
الستقبال أبناء الكويت 

وتيسير أمور عودتهم، وذلك انطالقا من 
واجبنــا وتنفيذا لرغبة صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وللتوجيهات 
احلكومية. وقال السعيدي: نتواجد اليوم 
في مركــز النويصيب ملتابعة خطة إجالء 
املواطنــني القادمني من اململكــة العربية 
السعودية الشقيقة والتي بدأت يوم الثالثاء، 
وهي مستمرة حتى يوم ٢٠ اجلاري، مشيرا 
إلى أن اخلطة تسير وفق ما هو مرسوم لها 
بفضل تعاون جميع اجلهات املعنية وفي 
مقدمتها وزارة اخلارجية ووزارة الصحة 
ووزارة الداخلية وجمعية الهالل األحمر، 
وقد وصــل عدد املواطنني العائدين حتى 

هذا اليوم حوالي ١٠٠٠ 
مواطن.

وعــن اإلجراءات 
اجلمركية املتبعة، قال 
السعيدي لـ«األنباء»: 
في البداية يتم تعقيم 
الســيارة قبل نزول 
بعد  ويتم  الســائق 
ذلك تفتيشها، ويكون 
املفتشون مبالبسهم 
الواقية بشكل كامل 
جتنبا حلــدوث أي 
إصابة أو نقل للعدوى 
إذا كان هناك مصابون 
بالڤيروس ال ســمح 
اهللا، ليأتي بعدها دور 
رجال الداخلية للتأكد من البيانات وأوراق 
املسافرين. وبخصـوص عمليــة التفتيش 
واستقبال العائدين، أوضح السعيدي أنه بعد 
إنهاء اإلجراءات في املنفذ احلدودي يتوجه 
املواطنون إلى مركز احلجر الصحي في 
منتزه اخليران مبتابعة من الفريق الصحي 
السعيدي  الهالل األحمر. ومتنى  وفريق 
الســالمة للجميع وأن يكون هناك التزام 
جدي بالتعليمات الصحية ألن هذا األمر 
في صاحلهم وصالح ذويهم وصالح بلدنا 
الكويت التي لم تبخل أبدا في هذا املجال 
وقدمت كل ما ميكن أن يســهم باحلفاظ 

على صحة وسالمة أبنائها.

مدير اجلمرك البري أكد أهمية التعاون بني جميع اجلهات

مشعان السعيدي

مدير عام املنافذ البرية أشار إلى أن دخول املواطنني براً مير بـ ٣ مراحل

تسيير مواكب العائدين إلى محجر «اخليران» بعد التدقيق األمني مبرافقة أمنية مع فريق «الهالل األحمر»

بناءاً على قرار مجلس الوزراء بتطبيق 
الشركة  البالد، تعلـن  الكلي في  الحظر 
عن تأجيـل اجتماع الجمعية العمومية 
في  المنتهية  المالية  للسنــة  العاديــة 
2019/12/31 والمـزمـع انعقـــاده يــوم 

الخميس الموافق 2020/05/21 وذلك 
حتى اشعار آخر.

و اهلل و لي التوفيق ،،،

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

مجلس اإلدارة

تأجيل اجتماع
 الجمعية العمومية العادية


