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قرارات «الوزراء» بتخفيف قيود السفر.. 
للمواطنني وال تشمل الوافدين

أحمد مغربي

في الوقت الذي تســري 
الــوزراء  قــرارات مجلــس 
والســلطات الصحية بشأن 
املغادرة والقدوم عبر مطار 
الكويــت الدولي اعتبارا من 
يوم األحد املقبل ٢٠ اجلاري، 
قالت مصادر مســؤولة في 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
لـ «األنباء» ان قرارات مجلس 
الوزراء بشأن السفر خاصة 
باملواطنني فقط وال تشــمل 
الوافدين، حيث تسري على 
الوافدين القرارات الســابقة 
املعمــول بها ســابقا والتي 
تلزم بضرورة إجراء فحص 
(PCR) قبل القدوم إلى البالد 
وبعد الوصول إلنهاء احلجر 
املنزلي، وذلك بغض النظر 

عن حالة التطعيم.

وأشارت املصادر إلى أنه 
التحصني  بالنسبة ملكتملي 
ممن حصلــوا على جرعتني 
وجرعــة ثالثــة تنشــيطية 
فإنهم مطالبون أيضا بإجراء 
فحص (PCR) قبل الدخول أو 
بعدها إلنهاء احلجر املنزلي، 
وبالنسبة لألطفال الوافدين 
مــن هم في عمــر يزيد على 
٦ ســنوات ينبغــي إحضار 
شهادة (PCR) يفيد باخللو 
من الڤيروس، وذلك كما هو 

معمول به سابقا.
وشــددت املصــادر على 
جميع الوافدين الراغبني في 
الســفر خالل عطلة األعياد 
الوطنية أو بعدها بضرورة 
التأكــد من تعليمات مجلس 
الوزراء والسلطات الصحية 
اخلاصة بالدخول الى الكويت 
وفقا للتعليمات السابقة التي 

مكتملي التحصــني فإنه مت 
إلغــاء فحــص (PCR) قبــل 
الوصول الى البالد وااللتزام 
باحلجــر املنزلي ملدة ٧ أيام 
بعد الوصول مع إمكانية إنهاء 
احلجر قبل ذلك في حال إجراء 
فحــص (PCR) يؤكد اخللو 

من الڤيروس.
غيــر  املواطنــون  أمــا 
احملصنني فإنه ينبغي إجراء 
فحــص (PCR) قبل القبول 
علــى الرحلــة بـ ٧٢ ســاعة 
يفيــد باخللو مــن اإلصابة 
بڤيــروس كورونا، ويطبق 
احلجــر املنزلي ملــدة ٧ أيام 
بعد الوصول مع إجراء فحص 
(PCR) في اليوم السابع يؤكد 
اخللو من الڤيــروس وذلك 
إلنهاء احلجر، ويستثنى من 
ذلك األطفال من هم دون سن 

الـ ١٦ سنة.

 (PCR) تشترط إجراء فحص
قبل دخــول البالد بنحو ٧٢ 
ســاعة وبعد الدخول إلنهاء 

احلجر املنزلي.
وأكدت املصــادر على أن 
قــرارات مجلس الوزراء في 
الســفر تخص  اشــتراطات 
املواطنني فقط، أما املقيمون 
مكتملــو التحصــني فتطبق 
الســفر  إجــراءات  عليهــم 

الصادرة سابقا.

آلية سفر املواطنني
وبالنســبة للمواطنــني 
التحصــني فإنــه  مكتملــي 
 (PCR) فحــص  إلغــاء  مت 
قبــل الوصــول الــى البالد، 
وإلغاء فحــص (PCR) عند 
الوصول إلــى البالد وإلغاء 
احلجــر املنزلي املطبق عند 
الوصول الى البالد، أما غير 

املقيمون عليهم إجراء فحص «PCR» قبل القدوم وبعد الوصول إلنهاء احلجر املنزلي.. بغض النظر عن حالة التطعيم

جانب من إجراءات املسافرين في مطار الكويت

وفــي التفاصيــل، ذكرت 
املصــادر أنــه مينــع دخول 
الوافديــن إلــى الكويت من 
غيــر متلقي لقــاح كورونا، 
وبالنســبة لغيــر مكتملــي 
التحصــني وهــم مــن تلقوا 
جرعــة أو جرعتــني فقــط 
دون احلصول على اجلرعة 
التنشــيطية الثالثــة فإنــه 
يسمح بدخولهم بشرط عدم 
مرور ٩ أشهر على موعد أخذ 
اجلرعة الثانيــة، وضرورة 
إجــراء فحــص (PCR) قبل 
القبول علــى الرحلة بنحو 
٧٢ ســاعة يفيد باخللو من 
اإلصابة بڤيــروس كورونا، 
مع االلتزام باحلجر املنزلي 
ملدة ٧ أيام بعد الوصول مع 
إمكانية إنهاء احلجر قبل ذلك 
في حال فحص (PCR) يؤكد 
سلبية اإلصابة من الڤيروس.

عودة الوافدين إلى البالد تتطلب إجراء فحص «PCR» قبل القدوم وبعد الوصول إلنهاء احلجر املنزلي

الوافدون غير املطعمني ممنوعون من دخول البالد.. ومكتمل التحصني مطالب بفحص «PCR» قبل القدوم بـ ٧٢ ساعة
«PCR» املطعم باجلرعة الثانية ومر عليه ٩ أشهر ممنوع من دخول البالد.. واألطفال أكبر من ٦ سنوات مطالبون بفحص

الهاجري والفوزان.. عساكم عالقوة

جهود مشــهودة وتعامل راق من جميع 
الكوادر الوطنية العاملني في مطار الكويت 
الدولي، وفي شركة اخلطوط اجلوية الكويتية.
ويعتبر مدير النوبة في خدمات الركاب 
مبطــار الكويت T٤ طالل عبداهللا الهاجري، 
وضابــط حركــة أعلــى فــي إدارة اخلدمات 
األرضية في اخلطوط اجلوية الكويتية فواز 
خالد الفوزان مثاال رائعا في اإلخالص والتفاني 

بعملهما وحرصهما على استقبال املراجعني 
بــكل رحابــة والعمل على تســهيل أمورهم 
خصوصا كبار الســن والعائــالت وكل من 
بحاجة إلى مساعدة، حتى أن بعض املسافرين 
ال يشعرون بالوقت بفضل متابعة الهاجري 
وتنســيق العمل بشكل مثالي، فلكم جميعا 

أجمل باقة ورود معطرة بعبق الياسمني.
وفقكم اهللا وعساكم عالقوة.

فواز الفوزان طالل الهاجري

املنفوحي: تطوير «واتساب» البلدية ومركز االتصال 
وتقييم ربع سنوي إلجنازات احملافظات

عمال بتوجيهات وزيرة الدولة لشؤون 
البلديــة د.رنــا الفارس ومدير عــام بلدية 
الكويــت م.أحمد املنفوحــي وضعت بلدية 
الكويت رؤية لتطوير خدمة واتساب بلدية 
الكويــت ومركــز اتصال البلديــة ١٣٩ على 

اجلانب الفني.
إذ قــام مديــر عام بلديــة الكويت بعمل 
جولة ميدانية قام من خاللها مبتابعة إدارة 
اخلدمات العامة للتأكد من سير عمل الفريق 
اخلاص بشكاوى بلدية الكويت، داعيا إياهم 
لتطوير العمل خاصة على مستوى اخلدمات 
اإللكترونية والهاتفية فنيا وتعزيز سرعة 
الرد على الشكاوى الواردة لبلدية الكويت 

خاصة عبر خدمة الواتساب.
وبــني املنفوحي ان هنــاك توجه لعمل 
وعقد دورات خاصة للعاملني على متابعة 
اســتقبال الشــكاوى وآلية الردود من أجل 
تقدمي خدمات أفضل للجمهور، مشيدا ببذل 

وجهود عمل الفريق اخلاص بالشكاوى خالل 
فتــرة جائحة كورونا وما قدموه وهم على 

رأس عملهم على مدار الساعة.
وأوضح املنفوحي أنه سيتم تشكيل فريق 
خاص مكون من ضباط اتصال من كل فروع 
بلدية الكويت في كل محافظة بالتنسيق مع 
فريق شــكاوى البلدية ليتم حل الشكاوى 

الواردة وإجنازها بأسرع وقت ممكن.
وكشــف املنفوحــي عن اإلعــداد لطرح 
جائزة ربع ســنوية لفــروع بلدية الكويت 
في احملافظات األكثــر إجنازا بعد تقييمهم 
عن طريق اإلحصائيات الشهرية التي يتم 
فيها حل الشكاوى الواردة والتعامل معها.

مــن جانب آخر،  كــرم مدير عام البلدية 
م.أحمــد املنفوحي امــس نائب املدير العام 
لشئون قطاع املســاحة م.عبداهللا عمادي، 
ولذلك نظــرا لتفانيه وإخالصــه في عمله 
طوال فترة خدمته حتى آخر يوم عمل له.

م. احمد املنفوحي خالل جولته في إدارة اخلدمات العامة

الرندي يسأل عن اإلجراءات املتخذة ضد سيارة 
نظافة ألقت باملخلفات في مزارع الوفرة

قدم عضو املجلس البلدي 
الرندي سؤاال  م.عبدالسالم 
بخصــوص ڤيديــو متداول 
حول قيــام ســيارة نظافة 
بالتخلــص مــن املخلفــات 
فــي مــزارع الوفــرة. وقال 
الرندي في ســؤاله: انتشر 
فــي اآلونة األخيــرة ڤيديو 
لسيارة تابعة إلحدى شركات 
النظافة التابعة للبلدية تقوم 
بالتخلص من الســوائل أو 
املخلفات في الطريق بشكل 
غير حضاري ومما يســبب 

الضرر للبيئة. لذا نرجو الرد على أســئلتنا 
التالية حول هذا املوضوع:

٭ ما اإلجراء القانوني الذي قامت به اإلدارة 
املختصة والعقوبات التي متت جتاه الشركة؟

٭ هل متت مخالفة الشركة؟ وإن متت مخالفتها 
ما رقم املخالفة وتاريخ إرســالها إلى اإلدارة 

القانونية؟
٭ هــل هنــاك لبس موحــد لعمــال النظافة 

الواضح  العمــل؟ ألن  أثناء 
من الڤيديو املنتشر أن العمال 
يرتدون مالبس عادية، وهل 
متت محاسبة الشركة على 
عدم االلتزام باللبس املوحد 
النظافــة؟ وأرجــو  لعمــال 

تزويدي برقم املخالفة.
٭ هل الواقعة حدثت أثناء 
فترة العمل أم بعدها لذلك لم 
يتم ارتداء املالبس املوحدة 

لعمال النظافة؟
٭ هل قامت اإلدارة املختصة 
مبتابعة عقــود النظافة في 

املنطقة املذكورة؟
٭ ما اإلجراء اإلداري أو العقوبة املتخذة بحق 
مراقبي النظافة لعدم قيامهم بدورهم الرقابي؟

٭ هل مت إبالغ شرطة البيئة أو الهيئة العامة 
للبيئة التخاذ ما يلزم نحو مخالفة الشركة 
جتــاه األضرار بالبيئة؟ وفــي حال مت إبالغ 
شــرطة البيئة أو الهيئة العامــة للبيئة فما 

تاريخ اإلبالغ؟

م.عبدالسالم الرندي

فتح صاالت العزاء 
في املقابر األحد

أعلن مدير إدارة شؤون اجلنائز في البلدية د.فيصل 
العوضي عن عودة العمل بفتح صاالت العزاء في جميع 

املقابر يوم االحد املقبل.
وشدد العوضي على ضرورة اتباع االشتراطات الصحية 

د.فيصل العوضيمن قبل أهالي اجلنائز واملعزين.

إعداد: بداح العنزياملجلس البلدي

«لولو هايبر ماركت» يحتفل بالعيد الوطني

لطاملا اجتذبت لولو هايبر ماركت، سلسلة 
البيع بالتجزئة الرائدة في املنطقة، املتسوقني 
إلى منافذ بيعها املختلفة في البالد للتسوق 
وشــراء تشــكيالت متنوعــة مــن املنتجات 
املعروضة لديها بأســعار تنافســية، وكذلك 
لالستفادة واالستمتاع بالعروض الترويجية 

واالحتفاالت التي تقام على مدار العام.
وحاليا، وللمرة األولى، تتجه حشود ضخمة 
من املتسوقني والزوار إلى منفذ القرين في لولو 
هايبر ماركت ملشــاهدة عرض مذهل للبراعة 
اإلبداعية. وكجزء من مشاركتها في االحتفاالت 
بالذكرى ٦١ للعيد الوطني للكويت والذكرى 
٣١ لعيد التحريــر، قامت لولو هايبر ماركت 
بإنشــاء عرض فني فريد من نوعه للمباني 
الثالثة التي تتكون منها أبراج الكويت الشهيرة.
يجذب العرض الشاهق، الذي يتكون من 
أكثر من ١٧٠٠٠ عبوة فردية من احلليب وعصير 

الفاكهة من الشركة احمللية الكويتية الدامناركية 
لأللبان (كي دي دي)، أعدادا هائلة من الناس 
املتحمسني لرؤية العرض مباشرة، والتقاط 

صور «سيلفي» أمام هذا اإلبداع الفني.
العــرض اإلبداعي املذهل، الذي مت إجنازه 
مــن خالل تكديس ورص وموازنة حزم تترا 
صغيرة من منتجات األلبان والعصير من شركة 
كي دي دي إلى ارتفاع يصل إلى ســتة أمتار 
تقريبا، ويحتوي علــى حوالي ٨٨ طبقة من 
احلزم مكدسة واحدة فوق األخرى. وبالتالي، 
فــإن وصف هذا اإلبداع الهائل بأنه مدهش ال 
تكاد يفي حقه، ولكنه يوصف كذلك بأنه رقم 

قياسي وأول في الكويت.
لولــو هايبر ماركت، التــي طاملا افتخرت 
بتقدمي جتربة تسوق مثيرة للعمالء، قد تفوقت 
بالتأكيد على نفســها مــن خالل هذا العرض 

الدرامي للبراعة واإلبداع.

كّرم عمادي مبناسبة انتهاء عمله


