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احلفاظ على التباعد في مطار الكويت

قاعات املناسبات تعود لألفراح اليوم

في البدايــة، حتدث أحمد 
املصــري وهو مســؤول عدة 
قاعات لـ«األنباء» قائال: نحمد 
اهللا سبحانه وتعالى على رفع 
الغمــة عن هــذه االمــة وعن 
العالم، مشــيرا إلى أن الكثير 
من األنشطة قد تضررت بشكل 
كبير منذ بداية اجلائحة ومنها 

قاعات املناسبات.
 وأضــاف املصري: قاعات 
االفراح من األنشطة املتضررة 
بشــكل كبيــر، حيــث طالهــا 
االغــالق االول ملدة ســنة و٨ 
اشهر، واالغالق الثاني ملدة ٤٢ 
يوما، وخالل هذه الفترة تكبدنا 
الكثير من اخلسائر، خصوصا 
أننا قد جددنــا تقريبا جميع 
الصاالت بأحدث التصميمات 
واالثاث اجلديد والتجهيزات 
التي تعرضت للتلف واخلراب 
خالل فترة اإلغالق الطويلة، 
وبعــد ان عــادت احليــاة الى 
الصاالت وعملنا لفترة قصيرة 
ثم عاودنــا االغالق من جديد 
ورجعنا للخسائر مرة ثانية، 
والتي كانت على نوعني األول 
من خالل احلجوزات ألصحاب 
املناســبات والثانــي لتجديد 
الصــاالت التي كلفــت مبالغ 
كبيرة خصوصا مع االرتفاع 
الكبير بأســعار املواد وأجور 

العاملني.
 جتهيز وإصالح

وزاد املصــري: مهما تكن 
اخلســائر كبيــر إال أننــا مع 
القــرارات احلكومية  تطبيق 
التي تصب في صالح املواطنني 
واملقيمني والتي أقرت للحفاظ 
على السالمة العامة وللحد من 
انتشار هذا الوباء. وقال: «انت 
شــايف ان منطقة الصباحية 
تضم اكثر من ١٠ صاالت ملكية 
مجهزة بشكل كامل، ومنذ قرار 
االنفتــاح ونحن نقــوم على 
جتهيز تلك الصاالت واصالح 
الكهربائية واالثاث  االعطــال 
واماكن البوفيهات واخلدمات 
كــدورات امليــاه واخلزانــات 
وغيرهــا من األمــور املتعلقة 
بتقدمي أفضــل اخلدمات، وان 

التنظيــف الكامل مــن جديد 
من الداخل واخلــارج، وقمنا 
بالتعاقد مع شركات معتمدة 
للتنظيف، وايضا التوصيالت 
الكهربائيــة حتتــاج لبعض 
االصالحــات لضمــان عملها 
بشــكل جيــد وكــي ال حتدث 
هناك أي انقطاعات أو مشاكل 
ال قدر اهللا، باإلضافة الى دفع 
اجور العمالة وايجارات املخازن 
وغيرها مــن املصاريف التي 

استمرت معنا رغم اإلغالق.
اكتمال االستعدادات

وأوضــح العجمي ان هذه 
الصاالت تخدم فئة كبيرة من 
الشــعب الكويتي، وكثير من 
الناس خالل فترة االغالق قاموا 
بعمل افراحهم ومناسباتهم في 
الديوانيات واملزارع واجلواخير 
واملخيمات، ولم يختلف عليهم 
شــيء وكان املتضرر الوحيد 
هــم اصحــاب القاعــات، رغم 
أننا نوفر جميع االشتراطات 

وعلى جميع العالم. 
والتقينا كذلك مع محمود 
جال، وهو يعمل منذ سنوات 
فــي مكاتب االفــراح وجتهيز 
الصاالت، حيث قال لـ «األنباء»: 
االفــراح  إن جميــع صــاالت 
التزمت بجميع قرارات مجلس 
الــوزراء باالغــالق والتزمت 
بالتعليمــات واالشــتراطات 
الصحية اثناء فترة االفتتاح 
القصيرة، والتزمنا مرة اخرى 
باإلغالق تنفيذا لقرارات مجلس 
الوزراء، ومــا نقول اال احلمد 
هللا علــى كل حــال، فقد تكبد 
املكاتــب وقاعــات  اصحــاب 
االفراح واملناســبات خسائر 
فادحة خالل ازمة «كورونا» وال 
يوجد أي تعويض لهم من أي 
جهة بالدولة، وها نحن نقوم 
بتجهز الصاالت باالثاث اجلديد 
والتنظيف الكامل لنكون عند 
حسن ظن اصحاب املناسبات 
ولتظهر تلك القاعات بالشكل 
الذي يليق مبناسبات وافراح 

وساق لتجهيز القاعات وجتد 
الكهربائي يقوم بعمله بإصالح 
التمديدات ومولدات الكهرباء، 
وشركة التنظيف تقوم بعملها 
وكثير مــن االثاث مت تبديلها 
لتتناسب مع التطور السريع 
في الصــاالت، وقمنا بتجهيز 
البوفيهــات ودورات  صاالت 
املياه واخلزانــات وتنظيفها 
واســتبدال التالف منها، ومن 
اليــوم االحــد ســنبدأ العمل 
واســتئناف املناســبات فــي 
قاعاتنا، مشــيرا إلى استمرار 
جتهيــز القاعــات باملعقمــات 
وتنظيفها بالشــكل املطلوب 
وااللتزام باالشتراطات الصحية 

حفاظا على سالمة اجلميع.
أعمال كهربائية

الكهربائــي حســني  أمــا 
لـــ «األنبــاء»:  محمــد فقــال 
أعمل انا وزميل لي في مجال 
الكهربــاء ومتديداتها لتجهيز 
القاعات، وقد الحظنا ان جميع 

الصحية والكراســي متباعدة 
وادوات التعقيم متواجدة على 
مداخــل الصاالت، كمــا نقوم 
بتعقيــم الصــاالت قبل وبعد 
كل مناسبة، ولكن لو حتسب 
قيمة اخلسائر بســبب إلغاء 
احلجوزات خالل الـ ٤٢ يوما 
املاضية جتدها تتجاوز ٥٠ ألف 
دينار وال يوجد من يعوضنا 
عن هذه اخلسائر، ولو تقومون 
بجولة على القاعات في منطقة 
الصباحية فســتالحظون ان 
اكثر من قاعة معروضة للبيع 
من قبــل اصحابها والســبب 
اخلسائر الكبيرة التي تكبدوها 

خالل الفترة السابقة.
اكتمــال  وأكــد العجمــي 
االستعدادات والتجهيزات في 
معظم القاعات إلقامة املناسبات 
واســتقبال احلجوزات، داعيا 
اهللا تعالى أن يبعد هذا الوباء 
عــن اجلميــع وتنتهــي هذه 
اجلائحة على خير، وأن تعم 
السالمة والصحة على بالدنا 

زبائننا، علما بأن اجلميع يشهد 
ان قاعات االفراح واملناسبات 
فــي الكويت هــي االولى على 
مســتوى اخلليج مــن حيث 
االثاث واالضاءة والفخامة وكل 
ما يتماشى مع سرعة التطور 
في عالم االناقة وهي على اعلى 
مستوى، وكثير من اصحاب 
املكاتــب في الــدول املجاورة 
يقومــون بتصويــر قاعاتنــا 
التصميمــات  واخــذ بعــض 
إلى  لتنفيذها عندهم، مشيرا 
أنهم مستعدون اآلن الستقبال 
احلجوزات وإقامة املناسبات 
في تلك القاعات بعد االنتهاء 

من جتهيزها بشكل كامل.
جتديد وتنظيف

كذلك التقت «األنباء» محمد 
عبدالستار، وهو حارس إلحدى 
القاعات، حيث قال: منذ اعالن 
مجلــس الــوزراء عــن موعد 
عــودة القاعــات لالفتتاح من 
جديد ونحــن نعمل على قدم 

متديــدات الكهرباء في معظم 
القاعــات قد تضررت بشــكل 
كبيــر ونقوم حاليــا بتجهيز 
التمديدات الكهربائية اخلارجية 
والداخلية، كما نقوم بإصالح 
مولدات الكهرباء لتكون جاهزة 
قبل موعد افتتاح الصاالت من 

جديد اليوم االحد.
وأوضح حســني أن أعمال 
الكهربــاء في القاعات تتطلب 
صيانة مستمرة ومتابعة كي ال 
تتسبب بأي مشكالت أو حوادث 
ال قــدر اهللا، وبالتالــي يجب 
العمل على تصليح وصيانة أي 
أعطال واستبدال األسالك غير 
املناسبة التي تضررت بسبب 
اإلغالق وتقلبات الطقس وعدم 
االستخدام بشــكل متواصل، 
خصوصا أن الكهرباء شــيء 
أساســي في أي قاعة ســواء 
لإلنارة أو الزينة وتغطي القاعة 
من الداخل واخلــارج وكذلك 

املداخل القريبة منها.
تسوية الساحات

بدوره، قال محمد الرشيدي: 
نالحــظ االهتمــام الكبير من 
أصحــاب القاعــات خالل هذه 
الفترة حيث يقومون بإجراء 
أعمــال الصيانــة واإلصــالح 
واستبدال التوالف، كما يقومون 
الســاحات احمليطة  بتنظيف 
بالقاعــات وكذلــك تســوية 
األرضيات وفرشها باحلصى 
وترتيب املداخل اليها لتكون 
جاهزة إلقامة املناسبات فيها 
واستقبال روادها بكل أريحية.

ومتنى الرشيدي من جميع 
أصحاب القاعــات أن يقوموا 
بإجراء أعمال الصيانة بشكل 
جيــد وأن يتأكــدوا مــن كل 
شــيء قبل إقامة أي مناســبة 
في قاعاتهــم كي ال حتدث أي 
مشــكالت أو تســبب أي أذى 
للناس ال ســمح اهللا، فأعمال 
الصيانــة الكهربائية والتأكد 
من األعمدة والهياكل أشــياء 
ضرورية لضمان عوامل األمان 
وجتنــب أي حــوادث طارئة، 
الســالمة والســعادة  متمنيا 

للجميع.

مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيف قيود «كورونا»

محمد عبدالستارأحمد املصري حسني محمدمحمود جال (زين عالم) جتهيز إحدى القاعات وفرشها وتنظيفها بشكل كامل 

االنتهاء من جتهيزات اإلنارة وأعمال الكهرباء داخل وخارج القاعاتاكتمال االستعدادات إلقامة املناسبات في معظم قاعات األفراح املنتشرة مبناطق الكويت

شــاء اهللا خالل االيام القادمة 
نستقبل مناسباتكم على اكمل 
وجه وتعود األفراح للجميع، 
سائال املولى عز وجل أن يحفظ 
الكويت وأهلها واملقيمني فيها 

والعالم أجمع.
خسائر بال تعويض

كما قامت «األنباء» باالتصال 
بصاحب احدى القاعات وهو 
عبدالعزيز العجمي، الذي قال: 
القاعات وما ادراك ما القاعات، 
وما اصابها من خسائر؟! وال 
يوجــد أي تعويــض مــن أي 
جهــة، موضحا أن اخلســائر 
االولــى كانــت اكثــر مــن ٣٠ 
ألــف دينار للقاعــة الواحدة، 
واخلســائر في املــرة الثانية 
كانت بتوقــف العمل وارجاع 
العربون ألصحاب املناسبات 

وهي تقدر باآلالف.
 اما خســائر الصاالت من 
الداخل فهي حتتاج الى إعادة 
جتهيــز نوعا مــا، إضافة إلى 

أصحاب قاعات وعاملون فيها لـ «األنباء»: إجراء أعمال الصيانة واكتمال االستعدادات والتجهيزات إلقامة األفراح مع استمرار االلتزام باالشتراطات الصحية املطلوبة

أجرى التحقيق: محمد الدشيش

العتيبي لـ «األنباء»: ال حجر أو pcr للعائدين احملّصنني من املواطنني واملقيمني

دارين العلي

تبدأ الكويت اليوم العمل 
باالجراءات الصحية اجلديدة 
اخلاصة باملغادرة والعودة 
الى مطار الكويت الدولي وفق 
اجراءات مخففة على املواطنني 
واملقيمني تطبيقا لتوجيهات 
مجلس الوزراء االخيرة. ومن 
ابرز االجراءات التي ســيتم 
اتباعها إلغاء احلجر وفحص 
الـ pcr قبل وبعد الوصول الى 
البالد على جميع احملصنني 
سواء املواطنون او املقيمون 
الذين يســتطيعون الدخول 
الى البالد باإلجراءات السابقة 

ملا قبل اجلائحة.
هذا ما اكــده لـ «األنباء» 
مراقب املطار مشعل العتيبي 
الذي لفت الى ان االجراءات 
الصحية اخلاصة بالدخول 

جلرعتني ولــم ميض عليه 
٩ اشهر، اما من مضى عليه 
االشــهر التســعة فهو غير 
مكتمل التحصني وال يحتاج 
الى الفحص قبل الصعود الى 
الطائرة ولكنه يخضع للحجر 

فعليه اجراء الفحص خالل 
٧٢ ســاعة من الصعود الى 
الطائرة متجهــا الى البالد، 
كما عليــه اخلضوع حلجر 
منزلــي إلزامي وفقــا للمدة 
املقررة مــن مجلس الوزراء 

جميــع  مناشــدا  اليهــا، 
املســافرين مــن مواطنــني 
ومقيمــني االستفســار مــن 
شركات الطيران عن اجراءات 
اجلهات التي ستتم املغادرة 
اليها النها تختلف من دولة 

املنزلي الذي ميكــن إنهاؤه 
 pcr في حال اجرى فحص الـ

وكانت النتيجة سلبية.
وأوضح ان غير احملصن 
وهو الذي لم يتلق أي جرعة 
او تلقى جرعة واحدة فقط 

وذلك من خالل متابعته عبر 
تطبيق شلونك.

وأكد العتيبي عدم وجود 
أي اشــتراطات صحية على 
املغادرين ســوى التأكد من 
اجــراءات الــدول املغادرين 

الى أخرى ولكي ال يتعرض 
املغــادر الــى مشــاكل عنــد 
وصوله الى الدولة املقصودة.

وعن إعادة جدولة حركة 
الطيــران وطلبات الرحالت 
اجلديــدة، لفت العتيبي الى 
ان التنســيق يتــم مع ادارة 
النقــل اجلوي لعمل جدولة 
للرحالت املتوقع ان ترتفع 

خالل املرحلة املقبلة.
واشــار الى انه مت ابالغ 
التعميــم جلميع الشــركات 
باتباع االجــراءات اجلديدة 
منــذ تاريخ اليوم، الفتا الى 
ان االدارة العامــة للطيران 
وضعت خطة متكاملة للعمل 
وفق هذه االجراءات، مؤكدا 
ان اجلهات العاملة في املطار 
واالجهــزة التابعة على امت 
االستعداد للبدء بالعمل وفق 

التوجيهات اجلديدة.

مراقب املطار أكد اكتمال االستعدادات مع البدء بتطبيق اإلجراءات املخففة ملواجهة «كورونا» على القادمني واملغادرين في املطار اليوم

الــى البــالد تســري علــى 
اجلميع من مواطنني ومقيمني 
وتختلف بــني احملصن بـ ٣ 
جرعات الذي ال يحتاج ألي 
فحص pcr سواء قبل العودة 
او عند عودته، وكذلك املتلقي 

اُحملّصن من تلقى ٣ جرعات أو جرعتني خالل ٩ أشهر ومن أمضى هذه املدة فيعتبر غير محصن
ال اشتراطات صحية على املغادرين من مواطنني ومقيمني ويجب عليهم التأكد من إجراءات بلد الوصول

غير املطعم نهائيًا أو بجرعة يحتاج pcr قبل صعود الطائرة ويخضع للحجر املنزلي عند عودته
تطبيق «شلونك» سيتابع غير اُحملّصنني فقط واحلجر ٧ أيام أو إجراء pcr ملن مضى على جرعتيه ٩ أشهر

مراقب املطار مشعل العتيبي ومساعد املراقب بدر الشمري والزميلة دارين العلي  (متني غوزال)

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


