األخيرة
زهيريات

العدد ( )3434الجمعة  13يوليو 2018

العصفورة

«األشغال» :توقيع  5عقود خاصة بمبنى

عيد الوطن عيدنا بايام شيخ حكم

المطار الجديد وبعض الطرق

طالت يمينه وفي حكم الشريعة حكم

جدد عهود مضت بأفكار حكم حكم

وقع وزير الأ�شغال العامة وزير الدولة
ل�ش�ؤون البلدية املهند�س ح�سام الرومي
خم�سة عقود متعلقة مب����شروع مبنى
الركاب اجلديد مبطار الكويت الدويل
وا���ص�لاح بع�ض الطرق بالبالد بقيمة
بلغت  18.585مليون دينار كويتي «نحو
 61مليون دوالر».
وقالت وزارة الأ�شغال العامة �إن العقد
الأول ي�شمل اخل��دم��ات اال�ست�شارية
لدرا�سة وت�صميم «احلزمة رقم  »3ملواقف
ومم��رات الطائرات واملباين اخلدمية
ملبنى الركاب اجلديد «تي .»2
و�أ�ضافت ال��وزارة �أن القيمة الإجمالية
لهذا العقد تبلغ 594ر 2مليون دينار
«نحو  8.250ماليني دوالر» م�شرية الى
ان التنفيذ �سيتم خالل  225يوما.
و�أو�ضحت �أن �أعمال العقد الأول حتتوي
ع��ل��ى م��واق��ف و���س��اح��ات للطائرات
ومم���رات مرتبطة مب��درج الطائرات
حيث يقع امل����شروع ب�ين املدرجني
ال����شرق��ي وال��غ��رب��ي مم��ت��د ًا م��ن مبنى
الركاب اجلديد «تي  »2على م�ساحة
تقدر 1.300.000مرت مربع .و�أفادت

شيخ حكمها برايه وفي مشاريعه

• عبدالله الدوي�ش

النوم بدون مكيف

يجعل التفكير بطيئ ًا

ب�أن العقد الثاين ي�شمل �صيانة عامة
للطرق وال�ساحات يف حمافظة «مبارك
الكبري» وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا
العقد  6ماليني دي��ن��ار «نحو 19.8
مليون دوالر» على �أن يتم التنفيذ خالل
مده  915يوم ًا .وبيت �أن العقد الثالث
ي�شمل �صيانة عامة للطرق وال�ساحات
يف حمافظة االحمدي مبنطقتي «جابر
العلي و�أم الهيمان» حيث تبلغ القيمة
الإجمالية للعقد  5ماليني دينار «نحو
 16.5مليون دوالر» على �أن يتم التنفيذ
خالل مده مقدارها  1095يوما.
وذكرت �أن �أعمال العقدين الثاين والثالث
تت�ضمن �أعماال �إن�شائية �صغرية و�صيانة
للطرق وال�ساحات مب��ا فيها الطرق
وال�ساحات امل�ؤقتة ومواقف ال�سيارات
وقطوعات اخلدمات واالعمال الطارئة
واملتفرقة وجم��اري االم��ط��ار وخمارج
البحر واالر�صفة ملواقع خمتلفة ومتفرقة
ا�ضافة ال��ى الطرق وال�ساحات داخل
م�ؤ�س�سات الدولة على ح�سب م�ستلزمات
ال�صيانة العامة.
و�أ�شارت �إلى �أن العقد الرابع يت�ضمن

إشاعة!
قيادي لم يصدر عنه أي نفي أو

�صيانة عامة للطرق وال�ساحات يف
حمافظة حويل منطقة ال�شعب �إذ تبلغ
القيمة الإجمالية للعقد 3.522.400
مليون دينار «نحو  11.630مليون دوالر»
على �أن يتم التنفيذ خالل مده مقدارها
 730يوما.
وتت�ضمن �أعمال العقد الرابع �أعماال
�إن�شائية �صغرية و�صيانة للطرق
وال�ساحات مبا فيها الطرق وال�ساحات
امل�ؤقتة ومواقف ال�سيارات وقطوعات
اخلدمات واالعمال الطارئة واملتفرقة
وجم����اري االم���ط���ار وخم����ارج البحر
واالر�صفة ملواقع خمتلفة ومتفرقة.
وقالت الوزارة �إن العقد اخلام�س ي�شمل
مراجعة الت�صميم واال�رشاف على ت�صميم
وان�شاء و�صيانة ط��رق و��صرف �صحي
وجم��اري امطار وخ��دم��ات �أخ��رى على
طريق ال��دائ��ري اخلام�س بني طريقي
«الغزايل» و»حممد بن قا�سم».
و�أ�ضافت �أن القيمة الإجمالية لهذا العقد
تبلغ  1.468.152مليون دينار «نحو
 4.847.987مليون دوالر» على �أن يتم
تنفيذه خالل  820يوما.

تأكيد إلشاعة تدور حوله ،وينتظر

أن تتضح الرؤية.

حكايات

نجم ...الموسم!
دخ��ل «ح��ص��ان» النجومية
المؤقتة ،من الباب الخلفي،
في غفلة من الزمن ،ووزع أدوار
البطولة على رفاقه« :أنت
مساعدي،
«سنيد»،وأنت
وأنت مرافقي ،ومكلف أيض ًا
بحمل حقائبي و«بدلتي»،
وتنقل لي األس��رار ،ولقبك
هو أمين سري وأسراري»!
«ال��ح��ص��ان ال��ن��ج��م» ص��ار
مهووس ًا ،ب��األض��واء ،وفي
خطف «الفالشات» ،وطلب
من «أمين السر» أال يقوم
بتصوير أي ض��ي��ف دون
ابالغه ،حتى يأتي و«ي��رز»
عمره معه!
«ال��ح��ص��ان ال��ب��ط��ل» جاهز
ل��ل��ت��ص��ري��ح��ات ف���ي كل
األوقات ،ولديه حلول فورية
لكل ش��اردة وواردة ،ولديه
تنزيالت أيض ًا في نهاية...
الموسم!

• النوم  ...الصعب

قال باحثون من الواليات املتحدة �إن درجات
احلرارة املرتفعة يف غرف النوم جتعل قدرتنا
على التفكري بطيئة ,وخل�ص �أط��ب��اء «كلية
هارفارد لل�صحة العامة» �إلى هذه النتيجة،
بعد درا�سة �رسعة ردود فعل الطالب �صباحاً،
�أثناء �إحدى موجات احلر يف مدينة بو�سطن.
وقارن الأطباء املتخ�ص�صون يف طب البيئة،
وعلى مدى  12يوما ،القدرات الإدراكية لـ44
طالبا �أثناء موجة احلر وبعدها.
ون�رش الباحثون نتائج الدرا�سة يف العدد
الأخري من جملة «بلو�س ميدي�سني» املتخ�ص�صة،
ح�سب وكالة الأنباء الأملانية .وكان  24من
ه�ؤالء ال�شباب الذين يتمتعون جميعا ب�صحة
جيدة يعي�شون يف م�سكن طالبي به مكيفات,
حيث كان متو�سط درجة احلرارة يبلغ .421
درجة مئوية ،مع مدى �إح�صائي يبد�أ من .517
وينتهي بـ 25درجة مئوية ،يف حني كان الطالب
الع�رشون الآخرون يعي�شون يف مبنى بال �أجهزة
تكييف ،يبلغ متو�سط درجة احلرارة به .326
درجة مئوية ،مبدى �إح�صائي من .6� 19إلى
.4 30درجة مئوية.

• جحا

مواقيت الفجر  3.24الشروق  4.57الظهر  11.54العصر  3.28المغرب  6.50العشاء 8.20
الصالة

انخفاض في الرؤية األفقية وارتفاع األمواج البحرية

لقطة اليوم

«األرصاد» :الحرارة اليوم
تصل لـ « »50درجة مئوية
قال مراقب التنب�ؤات اجلوية يف �إدارة
الأر�صاد اجلوية عبدالعزيز القراوي
�إن طق�س ال��ب�لاد ي��ت���أث��ر بامتداد
منخف�ض الهند املو�سمي ت�صاحبه
رياح �شمالية غربية ن�شيطة ال�رسعة
مثرية للغبار يف بع�ض املناطق
ت�سمى حمليا «ال��ب��وارح» ما ي�ؤدي
�إلى انخفا�ض يف مدى الر�ؤية الأفقية
وارتفاع الأمواج البحرية.
و�أ�ضاف القراوي �أن الطق�س نهار
ال��ي��وم �شديد احل����رارة وال��ري��اح
�شمالية غربية معتدلة �إلى ن�شيطة
ال�رسعة وترتاوح ما بني  20و 50
كيلومرتا يف ال�ساعة مثرية للغبار
الفت ًا �إلى �أن درجة احلرارة العظمى
املتوقعة �سترتاوح ما بني  48و 50
درجة مئوية والبحر يكون خفيفا

• زحمة الباصات

«المرور» غائبة عما يحدث من كوارث

بقايا أقدام ديناصور عمالق  ...في األرجنتين

الباصات تشعل حرب الشوارع
كل يوم تزداد حرب ال�شوارع بني �سائقي البا�صات يف الكويت ,حتى
حتولت ال�شوارع �إلى جحيم وقد �سجلت عد�سة «ال�شاهد» بع�ض ما يحدث
من اخرتاقات مرورية وجتاوزات �سائقي البا�صات مثل الوقوف يف �أي
مكان بال�شارع من دون ح�سيب �أو رقيب ,ما �أدى �إلى فو�ضى عارمة ,كما
ت�شهد ال�شوارع حرب ًا طاحنة بني �سائقي البا�صات و«التاك�سي» ,ومل

يعد �أمام ال�سيارات اخلا�صة جمال لل�سري يف ال�شارع ب�أمان ,حيث ان
ال�سباق �أ�صبح يف ال�شوارع على مر�أى �ضباط و�رشطة املرور وال يتحرك
�أحد .وكانت عد�سة «ال�شاهد» �سجلت كوارث مرورية �ستن�رشها يف الأيام
املقبلة لعل الإدارة العامة للمرور تتحرك للحد من هذه التجاوزات
اله�ستريية.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ناصر مبارك عبدالله اجلميعة  48 -عام ًا � -شيع  -الرجال :ال�صباحية ،ق1
�ش 18م .19ت.94995354 - 96698884 :
• عائشة علي عبدالله العبدالهادي أرملة جاسم محمد املطر  75 -عام ًا � -شيعت -
الرجال :اخلالدية ق� 2ش 23م« 3ديوان العبدالهادي» ،الن�ساء :حطني،
ق� 3ش 329م .21ت.66029878 - 66883030 :
• منذر مكي شهاب  71 -عام ًا � -شيع ،الرجال :القاد�سية ،ق� 9شارع
العد�ساين م ،20الن�ساء :املن�صورية ،ق� 1ش 14م .4ت- 96033331 :
.55993365 - 51344884

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

هاتف
22460500
فاكس
22450700

• فوزية حسون جديع زوجة عبدالصاحب أحمد باشا  59 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
الدعية ،ح�سينية بوعليان ،الن�ساء :الد�سمة ق� 6ش االنباري م .12ت:
.22515559 - 98012902
• كوثر عبدالله أكبر غريب رضا أشكناني زوجة جابر �سلمان �أدري�س �سليماين
  38عام ًا � -شيعت  -الرجال :ميدان حويل ،احل�سينية اال�شكانية،الن�ساء :الرميثية ،ق� 9ش �أ�سامة بن زيد ،ج 93م .38ت65088864 :
.65088863 -

مدير التحرير

118

رئيس قسم المحليات

104

سكرتير التحرير

203

رئيس قسم االقتصاد

101

�إل��ى معتدل امل��وج يعلو �أحيانا
وارتفاعه ما بني  2و � 6أقدام.
وذكر �أن الطق�س م�ساء اليوم يكون
ح���ار ًا ن�سبي ًا وال��ري��اح �شمالية
غربية خفيفة �إلى معتدلة ال�رسعة
تن�شط على فرتات خ�صو�صا على
املناطق ال�ساحلية وت�تراوح ما
بني  12و  40كيلومرتا يف ال�ساعة
ً
��ش�يرا �إل���ى �أن درج���ة احل���رارة
م���
ال�صغرى املتوقعة �سترتاوح ما
بني  34و  36درجة مئوية والبحر
يكون خفيف ًا �إل��ى معتدل املوج
يعلو �أحيانا وارتفاعه يرتاوح ما
بني  2و � 6أقدام.
وح���ول الطق�س ن��ه��ار غ��د �أو�ضح
�أنه يكون �شديد احل��رارة والرياح
�شمالية غربية خفيفة �إلى معتدلة

ال�رسعة وترتاوح ما بني  12و 35
كيلومرتا يف ال�ساعة ودرجة احلرارة
العظمى املتوقعة ما بني  47و 49
درجة مئوية والبحر يكون خفيفا
�إلى معتدل املوج وارتفاعه ما بني
 1و � 4أقدام.
وعن الطق�س ليل الغد قال القراوي
�إن��ه يكون ح��ارا ن�سبيا والرياح
�شمالية غربية �إلى �شمالية خفيفة
�إل��ى معتدلة ال�رسعة وت�تراوح ما
بني  12و  32كيلومرتا يف ال�ساعة
وتظهر بع�ض ال�سحب العالية م�شري ًا
�إل��ى �أن درج��ة احل���رارة ال�صغرى
املتوقعة �سترتاوح ما بني  33و35
درجة مئوية والبحر يكون خفيفا
�إلى معتدل املوج وارتفاعه ما بني
 2و � 4أقدام.

القسم الرياضي

102

القسم البرلماني

107

القسم األمني

132

القسم الفني

115

ادارة االعالن

22457800
داخلي

113

«رويرتز» :اكت�شف علماء بقايا �أقدم دينا�صور
عمالق معروف يف �شمال غربي الأرجنتني وهو
دينا�صور نباتي له �أربعة �أرجل وعنق متو�سط
الطول وذيل طويل.
وي�صل طول الدينا�صور ،الذي �أطلق عليه ا�سم
«�إجننتيا براميا» وتعني «العمالق الأول»،
�إلى ع�رشة �أمتار ويزن نحو ع�رشة �أطنان و�إنه
عا�ش قبل نحو  210ماليني عام خالل الع�رص
الرتيا�سي .ويعد الإجننتيا ع�ضوا قدميا يف
جمموعة دينا�صورات تعرف بال�سوروبود والتي
�شملت بعد ذلك �أكرب خملوقات برية عا�شت على
الأر�ض مبا يف ذلك �أرجنتينو�سور�س والدريدنوت�س
والباتاجوتيتان التي كانت تعي�ش يف منطقة
باتاجونيا .ويعتقد العلماء �أن الدينا�صورات
ظهرت لأول مرة يف �أوائل الع�رص الرتيا�سي �أي
قبل  230مليون عام تقريبا .وكانت الدينا�صورات
الأول��ى �صغرية احلجم بعك�س الدينا�صورات
العمالقة التي عا�شت يف الع�رصين اجلورا�سي
والطبا�شريي الالحقني .وكان العلماء يظنون يف
البداية �أن الدينا�صورات العمالقة ظهرت قبل 180
مليون عام تقريبا.

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوي والتوزيع

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

صباح ًا
مسا ًء

الطقس

حالة البحر

�أعلى مد � 00.29أدنى جزر 05.33
�أعلى مد � 10.53أدنى جزر 06.44
العظمى  45ال�صغرى 29

