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إجراءات ملواجهة زيادة إصابات «كورونا»
مرمي بندق 

اســتبعدت فعاليات اقتصادية وجتارية 
جلوء مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بإغالق 
مطار الكويت اكتفاء بقرار تقليص عدد الركاب 
القادمني على الرحالت التجارية الى ٣٥ راكبا، 
املطبق اآلن والذي مت متديده حتى إشعار آخر 
بدال من املوعد احملدد له في ٦ اجلاري. وعلمت 
«األنباء» ان جلنة طوارئ كورونا التي يرأسها 
نائــب رئيس الوزراء وزير الدولة لشــؤون 
مجلــس الوزراء أنس الصالح جتتمع اليوم 
بحضور وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح 
والقياديني في ادارة الطيران املدني ملناقشة 
إجراءات جديدة ملواجهة أي ثغرة قد تؤدي 
إلى زيادة أعــداد املصابني بڤيروس كورونا 
منهــا إجــراء فحص االجســام املضادة على 

القادمني الى البالد، واستكمال ربط املختبرات 
اخلارجية فــي جميع دول العالــم ببرنامج 
MUNA لضمان موثوقية الشهادات الصادرة 
منها، سواء شهادات فحص PCR أو شهادات 

مجلس الوزراء يجتمع استثنائياً غداً إذا دعت الضرورة..  وتعليق دخول الوافدين مرهون بقراره

 

شهادات الـ «PCR» املزّورة قد ُتعّجل بإغالق املطار
أحمد مغربي ـ باهي أحمد

علمت «األنباء» من مصادر 
مســؤولة ان وزارة الصحــة 
اكتشفت شهادات فحص كورونا 
(PCR) مزورة لقادمني من عدد 
من الدول السيما مصر واململكة 
املتحدة (لندن) والهند، مشيرة 
إلــى أن هناك حــاالت أصيبت 
بڤيــروس كورونــا علــى منت 
الرحــالت القادمــة الــى البالد 
رغــم ســلبية الفحــص الذي 
يحملونه، كمــا تبينت إصابة 
بالڤيروس  املواطنــني  بعــض 

نتيجة انتقاله من املســافرين 
على الرحالت القادمة من الدول 
احملظور دخولها مباشــرة الى 

الكويت. 
وكشــفت املصادر أنه بعد 
اكتشاف الشهادات املزورة، مت 
فرض فحص إجباري على جميع 
القادمني الى الكويت من مصر 
والهند واململكــة املتحدة عبر 
الدول الوسيطة، وذلك لضمان 
سلبية مسحتهم ضد ڤيروس 
كورونــا وعدم االعتمــاد على 
شهادة الـ«PCR» التي يحملونها 
معهم من دولهم األصلية. وفي 

ســياق متصل، وجهت اإلدارة 
العامــة للطيــران املدني كتابا 
مساء أمس الى شركات الطيران 
العاملة مبطار الكويت باستمرار 
قرار خفض أعداد القادمني الى 
الكويت بواقع ٣٥ راكبا فقط في 
الرحلة الواحدة جلميع الشركات 
األجنبية وذلك حتى إشعار آخر 
بدال من تاريخ ٦ فبراير اجلاري، 
مشــيرة الى ان قرار «الطيران 
املدني» جاء بناء على تعليمات 
وزارة الصحــة، بحيث ال تزيد 
سعة التشغيل على ١٠٠٠ راكب 
يوميا. إلى ذلك، قال أصحاب عدد 

من مكاتب الســياحة والسفر، 
في تصريحــات لـــ «األنباء»، 
ان االجتمــاع املرتقب يوم غد 
اخلميس ملجلس الوزراء لتحديد 
موقف الرحــالت التجارية في 
املطــار الكويــت قفز بأســعار 
التذاكر بنسبة تصل إلى ٥٠٪، 
حيث وصل ســعر التذكرة من 
دبي إلــى الكويــت لنحو ٦٥٠ 
دينارا، مضيفة أن هناك بعض 
املكاتب استحوذت على حصص 
من تلك التذاكر، وقامت بعرضها 
بأسعار خيالية تتجاوز ١٠٠٠ 

دينار للتذكرة.

«الطيران املدني»: االستمرار في قرار خفض أعداد القادمني بواقع ٣٥ راكباً للرحلة حتى إشعار آخر

اخذ اللقاح، اعتماد وتطبيق اجلواز الصحي 
للــركاب احلاصلني على اللقــاح، قيام وزارة 
 PCR الصحة باستكمال متطلبات إجراء فحصني
جلميع الركاب القادمني، إعداد منصة صحية 
موحدة «كويتـ  مسافر» للمغادرين والقادمني، 
وإلغاء التسجيل داخل مباني الركاب، وحتديد 
التسعيرة املوحدة للفحصني PCR. وأشارت 
املصادر إلى أنه في حالة وجود ما يســتدعي 
رفع األمر الى مجلس الوزراء سيتم عقد اجتماع 
اســتثنائي للمجلس غدا اخلميس، أما إذا مت 
التوافق على إجراءات اعتيادية فسيتم تعميمها.

وردا على سؤال حول مدى احتمالية تعليق 
دخــول الوافدين وعائالتهم مؤقتا الي البالد، 
أجابــت املصادر: هذا القرار يعود إلى مجلس 
الوزراء مع حتديد البالد التي يســري عليها 

في حال اتخاذه.


