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واستنفار حكومي ملواجهته

الناصر تابع وصول آخر دفعة في «النويصيب»: أعدنا أكثر من ٤٣٥٠ مواطنًا

ثامر السليم

بحضور وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد الناصــر 
الداخليــة  ووكيــل وزارة 
النهــام،  الفريــق عصــام 
اســتقبل منفذ النويصيب 
البــري أمــس آخــر قوافل 
املواطنــني العائدين ضمن 
خطــة إجــالء العالقني في 
اململكة العربية السعودية، 
حيث مت إغالق املنفذ حتى 

إشعار آخر.

وبواسطة مركباتهم.
وفــي هذا الســياق، قال 
الشــيخ د.أحمــد الناصــر 
فــي تصريــح للصحافيني 
على هامش انتهاء االجالء 
البري سعدنا بتواجدنا في 
منفذ النويصيب الستقبال 
العائديــن فــي  املواطنــني 
اليــوم االخير مــن املرحلة 
اخلامســة لالجــالء البري 
والتي أتت بتوجيهات سامية 
من صاحب الســمو األمير 
وسمو ولي العهد، ومتابعة 

هــذه املرحلة مــن وزارات 
الدولة ومنها وزارات الصحة 
والداخلية واملالية واجلمارك 

وغيرها من القطاعات.
وأثنــى علــى اجلهــود 
الهــالل  املميــزة جلمعيــة 
األحمــر برئاســة د.هــالل 
الســاير وكل املتطوعــني 
الذين عملوا في شهر رمضان 
املبارك في هذا اجلو احلار 
وأداء  املواطنــني  خلدمــة 
هذا الــدور الوطني املميز، 
وال يفوتني اإلشــادة بعمل 

الكلي سيكون هناك تقييم 
للوضع الصحي وكالعادة 
في جائحة كورونا ســيتم 
تقييم كيفية عودة األفواج 
االخرى واملوجودين في كل 
انحاء العالم، واشكر وسائل 
اإلعالم علــى دورها املميز 
والوطنــي في هــذه األزمة 

وغيرها.
من جانبها، قالت األمني 
العــام فــي جمعيــة الهالل 
األحمر مهــا البرجس: إننا 
متواجدون في عملية االجالء 

وتعليمات مستمرة من سمو 
رئيس مجلس الوزراء.

الناصــر:  وأضــاف 
اســتطعنا خالل الفترة ما 
بــني ١٢ و٢٠ اجلاري إعادة 
أكثر ٤٣٥٠ شخصا، وبهذه 
املناســبة أشــكر السلطات 
الســعودية علــى جميــع 
اإلجراءات لتســهيل عودة 
مواطنينا في اخلارج وكذلك 
أتقدم بالشــكر لــكل الفرق 
العاملة ســواء في املراحل 
األربع التي ســبقت أو في 

زمالئي في وزارة اخلارجية 
نائــب وزيــر اخلارجيــة 
ورئيــس جلنــة الطوارئ، 
وكذلك األخ مســاعد وزير 
اخلارجية لشؤون املراسم 
ورئيس فريــق آلية وضع 
عمليــة عودة املواطنني في 
اخلــارج، وكذلك ســفيرنا 
وســفارتنا فــي الريــاض، 
ونشكر تضافر تلك اجلهود 
التي تكللــت بالنجاح وإن 
شاء اهللا في القريب العاجل، 
وبعد انتهــاء فترة احلظر 

البري منذ أول يوم باإلضافة 
إلــى تواجدنــا في الســابق 
خالل مرحلة االجالء اجلوي 
في مطار الكويت، مشــيرة 
إلــى أن جهدنــا ينصب في 
العديد من املواقع من خالل 
توصيل املواطنني من املنفذ 
السعودي إلى الكويتي ومن 
ثم إلى اخليران، نقوم بتوفير 
سيارات وباصات ومركبات 
لذوي االحتياجات اخلاصة، 
وعملنــا لوجيســتي داخل 
املنتزه، وأيضا في احملاجر.

إغالق املنفذ البري مع السعودية حتى إشعار آخر عقب انتهاء خطة إجالء املواطنني العالقني في اململكة

فرحة كبيرة بالعودة الى الكويت

 د.هالل الساير ..وإجراءات وقائية في املنفذ

تدقيق على األوراق الثبوتية منفذ النويصيب استقبل الدفعة األخيرة من املواطنني العائدين من السعودية

فرحة طفل بالعودة للوطن

الناصر في حديث مع احد املواطنني باملنفذ

(فريال حماد) الشيخ د.أحمد الناصر و«سيلفي» مع احد العائدينالشيخ د.أحمد الناصر والفريق عصام النهام ود.هالل الساير ومها البرجس وعدد من موظفي منفذ النويصيب في استقبال العائدين  

منفــذ  واســتقبل 
النويصيب أمس منذ الساعة 
العاشرة صباحا حتى الثالثة 
ظهــرا الدفعــة األخيرة من 
العائدين والذين كانوا في 
اململكة العربية السعودية، 
طبقــا للخطــة املوضوعة 
العالقون  وكان املواطنون 
فــي اململكة قد توجهوا الى 
سفارتنا في الرياض، حيث 
ســجلوا أســماءهم مبدين 
رغبتهــم فــي العــودة الى 
بالدهــم عبر املنفــذ البري 

سنبحث عودة املواطنني املتواجدين في مختلف أنحاء العالم عقب تقييم الوضع الصحي بالكويتنشكر السلطات السعودية على تسهيل اإلجراءات لعودة مواطنينا وجميع الفرق العاملة باخلطة 

ملشاهدة الڤيديو

احلمد هللا على سالمة الوصول


