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«انتعاشة» في املطار مع تخفيف «قيود السفر»
وسط سهولة في إجراءات املغادرة والعودة مع تطبيق التعاميم املخففة ملواجهة جائحة «كورونا»

مساجد الكويت عادت لـ «رّص الصفوف» من جديد
أسامة أبوالسعود

«أقيموا الصفوف وحاذوا بني املناكب وســدوا 
اخللل وال تذروا فرجات للشيطان».. هكذا دعا األئمة 
املصلني في مساجد الكويت خالل صالة فجر األحد 
إيذانا بعودة رص الصفوف والصلوات الى سابق 
عهدها وعودة احلياة إلى طبيعتها، تنفيذا للقرارات 
األخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء للتخفيف من 
«قيود كورونا» عقب استقرار الوضع الصحي وتراجع 
أعداد اإلصابات بالڤيروس ومتحوراته. عامان من 
االغالق والعودة وتوقف صالة اجلمع واجلماعات، 
واتخاذ العديد من اإلجراءات االســتثنائية القاسية 
انتهت بعودة رص صفــوف املصلني في مختلف 

مساجد البالد.
هذا، وعبر املصلون عن فرحتهم الكبيرة بكشف 
الغمة وعودة تراص الصفوف في املساجد من جديد، 
داعني اهللا ان ينتهي هذا الڤيروس عن العالم أجمع، 
وتعود احلياة الى سابق عهدها بصفة كاملة ودائمة.

وكان وكيل وزارة االوقاف املساعد لقطاع املساجد 
م.بــدر العتيبي قد اصدر تعميما بناء على قرارات 
مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية بعودة 

رص الصفوف بدءا من األحد.
وجاء في التعميم املوجه لالئمة واخلطباء، والذي 
حصلت «األنباء» على نسخة منه: بناء على قرارات 
مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة يوم االثنني ١٤ 
فبراير بشأن االشتراطات الصحية احمللية، يرجى 

االلتزام مبا يلي:
٭ دعوة املصلني إلى رص الصفوف، وسد اخللل 
في صلوات اجلمعة واجلماعة، اعتبارا من يوم األحد.

٭ التأكيد على جمهور املصلني بضرورة االلتزام 
باالشــتراطات الصحية مثل لبس الكمام، إحضار 

سجادة الصالة اخلاصة.
٭ حث غير املطعمني على التحصني من خالل أخذ 

اللقاحات املقررة.
٭ تكرار التنبيه بــني احلني واآلخر على املصلني 

بضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية.

األئمة للمصلني: «أقيموا الصفوف وحاذوا بني املناكب وسّدوا اخللل وال تذروا فرجات للشيطان»

(متني غوزال) إزالة عالمات التباعد من املساجدعودة رص صفوف املصلني في مساجد البالد 

دارين العلي ـ عادل الشنان

مع اللحظــات األولى ليوم 
أمــس االثنــني، وحتديــدا من 
الساعة الثانية عشرة ليال، بدأ 
مطار الكويت الدولي بتطبيق 
التعاميــم اجلديــدة اخلاصــة 
باملغادرة والعودة والتي تتسم 
بالتسهيل والتخفيف من قيود 
وإجراءات السفر، وخصوصا 
«إلغاء منع غير املطعمني» من 

السفر.
«األنباء» تابعت بدء تنفيذ 
هذه القرارات، ورصدنا أن حركة 
السفر عبر مطار الكويت الدولي 
شهدت انتعاشة، حيث بدا ذلك 
واضحا من خالل إقبال الكثير 
من املســافرين علــى املغادرة 
فور بدء تطبيق هذه القرارات 
وخاصة من فئة غير املطعمني، 
بينما رصدنا سعادة العائدين 
من قــرار تخفيــف اإلجراءات 
وإعفائهم من إجراء مســحات 

«pcr» قبل العودة.
العمليــات  إدارة  مديــر 
فــي الطيران املدنــي منصور 
الهاشــمي قــال لـ«األنباء» انه 
مت بدء تطبيق إجراءات السفر 
املستحدثة وفق تعاميم مجلس 
الوزراء والطيران املدني للفئات 
الثــالث اخلاصــة بالتحصني، 
الفتا إلــى انه يتم التعامل مع 
احملصن بالكامل وفق الشروط 
واألحكام بإعفاء العائدين من 
 pcrـ احلجر املنزلي ومن فحص ال
قبل الصعود إلى الطائرة وبعد 
العودة، واحملصن هو من تلقى 
٣ جرعات أو من لم ميض على 
تلقيه اجلرعة الثانية ٩ أشهر.
أما الفئة الثانية وهي غير 
مكتمل التحصني فلفت إلى ان 
العائد ممن مضى ٩ أشهر على 
تلقيه اجلرعة الثانية يخضع 
للحجر املنزلي أو إجراء حتليل 

يثبت خلوه من الڤيروس.
وأشار إلى أن الفئة الثالثة 
غير احملصنة يجب عليهم إجراء 
التحليل خالل ٧٢ ســاعة قبل 
الصعود إلى الطائرة وااللتزام 
باحلجر املنزلي ملدة ٧ أيام عند 

الكويت الدولي دون اســتثناء 
سواء للمواطنني او املقيمني أو 

األجانب.
فتح وجهات جديدة

بدوره، قال مساعد مراقب 
إن  الشــمري  حمــد  املطــار 
اإلجراءات تسير بسالسة وفق 
التعاميم اجلديدة الصادرة إلى 
شــركات الطيران وفق الفئات 
الثالث للتحصني احملددة بتعميم 

مجلس الوزراء.
وأوضــح ان العائدين يتم 
تفقد حالتهم اخلاصة بالتطعيم 
وفــق الفئــات فــي حــال عدم 
خضوعهم للحجر أو التحليل 
إذا كانــوا مكتملي التطعيم أو 
للحجر لغير مكتملي التطعيم.
ولفت إلى أن العمل يسري 
بشــكل طبيعــي دون عوائق، 
مشددا على املغادرين ضرورة 
االستفسار من شركات الطيران 
عن الشروط املطلوبة في دولة 
الوصــول تفاديا ألي مشــاكل 

ميكن أن تواجهه.
فتــح  الشــمري  وتوقــع 
وجهــات جديدة خالل املرحلة 

في هذا الشأن.
بدوره، قال شريف عامر ان 
النظام يسود في صاالت العودة، 
الفتا إلى أن األمور تتم بسهولة 
ويسر، مشيرا إلى أنه مت تفقد 
تطبيق مناعة اخلاص به وانه 
لن يخضع للحجر او الـpcr إذ 
مضى فقط ٥ أشهر على تلقيه 
اجلرعــة الثانيــة، كمــا انه لم 
ترد له أي رســالة من تطبيق 

«شلونك» لتفعيل احلجر.
إجراءات إلكترونية

إما إجراءات املغادرة فأوضح 
أبو خالد الذي يسافر إلى سورية 
أن اإلجراءات سهلة ومع إزالة 
شرط التطعيم سيشهد السفر 
مزيدا من االنفتاح، مشيرا إلى 
انه من املطعمني بثالث جرعات 
إال انــه من املفترض التأكد من 
إجــراءات بلــد الوصــول قبل 

السفر.
بدوره، قــال حافظ نعمان 
املتوجه إلى البحرين إن إجراءات 
املغادرة باتت اكثر سهولة وإلغاء 
الشــروط الصعبة للسفر من 
شأنها تسهيل وتسريع عملية 

بسيطة وهللا احلمد وتتيح راحة 
أكثر للمسافرين.

بــدوره، قــال عبدالرحمن 
املطيري: أنا مسافر إلى اإلمارات 
بعد فترة انقطــاع طويلة عن 
السفر بسبب منع غير املطعمني 
من السفر، مطالبا دول العالم 
أجمع باســتقبال جميع فئات 
البشــر دون متييز بني مطعم 
وغير مطعم او اشتراط تطعيم 
ملرة واحدة فقــط كحد أقصى 

للشروط.
احلياة الطبيعية

من جهتــه، قال عبدالعزيز 
أحمــد: إنني دائم الســفر وقد 
سافرت خالل الفترات السابقة 
التي كانت بها اإلجراءات مشددة 
بصفتي مطعمــا، إال أنني أرى 
أن العالــم أجمــع كان يواجــه 
جائحة جديدة ال يعلم عن مدى 
خطورتها شيئا وال يوجد لها 
دواء، أما اليوم فاإلجراءات مت 
تسهيلها الن السلطات الصحية 
في كل دول العالم تعرفت على 
الوباء ووجدت اآللية املناسبة 
ملكافحته، ومن هنا بدأ اجلميع 

املقبلة وزيادة عدد الرحالت إلى 
الوجهات املوجودة حاليا بعد 
االنفتاح وزيادة السعة إلى ما 

كانت عليه قبل اجلائحة.
pcr ال حجر.. ال 

هــذه اإلجــراءات شــكلت 
فارقا لدى املسافرين سواء من 
املغادريــن أو العائدين الذين 
أكدوا أن اإلجراءات تتم بسهولة 
ويســر ودون تأخيــر ســواء 
اخلاصة بالدخول أو اخلروج من 
البالد مع تخفيف حدة اإلجراءات 

املتعلقة مبواجهة الڤيروس.
وقالت أميمة يوسف العائدة 
من القاهرة إن إجراءات العودة 
ســهلة جدا، الفتة إلــى أنه مت 
إبالغها عند االطالع على تطبيق 
مناعتي بأنها لن تخضع للحجر 
أو حتليل الـpcr كونها لم ميض 
على تلقيها اجلرعة الثانية اكثر 
من ٩ أشــهر، الفتة إلى أن هذه 
اإلجراءات ســاهمت كثيرا في 
تسريع وتيرة العمل، كما أنها 
تشــجع على الســفر والعودة 
يلتزمــون  ملــن  خصوصــا 
بالتطعيم ومن يقومون بدورهم 

املغادرة، مشيدا بعمل التطبيقات 
اإللكترونية اخلاصة كتطبيق 
مناعة وغيرها والتي تشــرح 
وضع املســافر بالتفصيل من 
حيث تلقيه اجلرعات وموعدها 
وموعــد اجلرعــة الثالثة، مما 

يساهم بتسهيل اإلجراءات.
مــن جهته، حتدث الســيد 
ناصر القرق الذي كان في وداع 
ابنتيه املغادرتني للدراسة في 
لبنان عن سهولة اإلجراءات التي 
متت في صالة املغادرة، مشيرا 
إلى أن األمر لم يستغرق دقائق 
وان تخفيف شروط املغادرة كان 

له أثر طيب في هذه العملية.
إلــى أن الشــروط  ولفــت 
اجلديــدة للســفر والعــودة 
ستســاهم فــي حتفيــز عودة 

احلياة بشكل طبيعي.
ال متييز

مــن جهتــه، قــال عبداهللا 
السبيعي: أسافر إلى دبي وفق 
اإلجراءات اجلديدة، ورغم أنني 
مطعم اال أنني كنت أشعر بامللل 
من كثرة اإلجراءات املترتبة على 
السفر، أما اليوم فاألمور باتت 

يتســاهل فــي االشــتراطات 
الصحية واصبحنا قريبني من 
العودة إلــى احلياة الطبيعية 
كما كانت بالسابق وبشكل تام.

وتابع أحمد أن التطعيمات 
والتحصني كان له اثر إيجابي 
في بث الطمأنينة التي وصلنا 

لها اليوم.
االطمئنان

بدوره، قال محمد يوسف: 
إنني محصن بتطعيمني إال أنني 
لم أستطع السفر خالل الفترة 
املاضيــة الن الوضع الصحي 
في العالم اجمع لم يكن مطمئنا 
بسبب وباء ڤيروس كوفيد-١٩ 
ومتحوراته املتعددة، أما اليوم، 
هللا احلمد واملنة، فقد متكن العلم 
من حتجيم هذا الوباء، واصبح 
يعمل على توفير الدواء الناجع 
له وبات الناس في طمأنينة مما 
شجعنا على اتخاذ خطوة السفر 

بعد انقطاع طويل.
من جهته، قال فهد الطويل 
كنت معتــادا على الســفر مع 
أســرتي ومــع أصدقائــي لكن 
لــم  بعــد دخــول «كورونــا» 
أستطع السفر ألنني غير مطعم، 
واليوم احلمدهللا مت السماح لنا 
بالســفر، وهاأنا أستغل أقرب 
فرصة للسفر وستكون رحلتي 
األولى عقب االنقطاع إلى دبي 
وبعدها سأنطلق إلى البحرين 
قبل العودة للبالد، متمنيا من 
كل دول العالم فتح املجال أمام 
غير املطعمني وعدم اشــتراط 

التطعيم للسماح بدخولها.

محمد يوسفأميمة يوسفعبدالرحمن املطيري عبداهللا السبيعيحافظ نعمانشريف عامر

العودة ومن ثم إجراء فحص الـ 
pcr وميكن فك احلجر إذا ثبت 

خلوهم من الڤيروس.
وحــول املغادريــن، لفــت 
إلى انــه مت تســهيل إجراءات 
السفر في املغادرة مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية املطلوبة، 
مؤكــدا ان علــى املغادريــن 
االستفسار عن شروط السفر 
إلــى بلــد الوصــول ألن كل 
دولــة تختلف عن األخرى في 

اشتراطاتها.
التأشيرات اجلديدة

أمــا أصحــاب التأشــيرات 
اجلديدة القادمــون إلى البالد 
فلفــت إلى أنه تســري عليهم 
جميع شروط وإجراءات السفر 
اخلاصة وفق اعتماد تأشيراتهم 

من وزارة الداخلية.
انــه ال تســري  وأوضــح 
على مــن هم دون الـ١٦ ســنة 
أي شروط أو أحكام وميكنهم 
املغادرة والعودة وفق إجراءات 
السفر املطلوبة، مؤكدا أن هذه 
اإلجــراءات تتــم علــى جميع 
املغادريــن والعائديــن ملطــار 

أصحاب التأشيرات اجلديدة تسري عليهم جميع شروط وإجراءات السفر اخلاصة وفق اعتماد تأشيراتهم من «الداخلية»
الهاشمي لـ «األنباء»: جميع إجراءات السفر تسري على املواطنني واملقيمني واألجانب وفقًا لفئة التحصني

ال تسري على من هم دون الـ ١٦ سنة أي شروط خاصة وميكنهم املغادرة والعودة وفق إجراءات السفر املطلوبة

مغادرون لـ «األنباء»: إجراءات السفر باتت أكثر بساطة وسرعة وعلينا التأكد من اشتراطات بلد الوصول
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