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خسائر بالغة في سراديب املنازل وازدحام بالشوارع وتعطل املركبات

غرقنا بـ»شبر ماي«

األم��ط��ار تكشف س��وء تنفيذ مشارع البنية التحتية، 
كمية األمطار التي هطلت أمس األول ال تزيد عن مستواها 
في معظم ال��دول املطيرة وأحدثت ما شاهدناه من دمار 
في املمتلكات وتعطل في حركة السير ، هناك أالعيب في 
تنفيذ املشاريع ، معروفة وميارسها املقاولون ، ومنها بيع 
املقاوالت بالباطن إلى مقاولني صغار وحتقيق نسبتهم 

ويتم تنفيذ املشروع دون املستوى .
 ما يعانيه املواطن من تأخر التنفيذ والزحام الشديد 
وهدر األم��وال يذهب هباء منثورا ، التأمني على املشاريع 
وحتمل شركات التأمني الرقابة علي التنفيذ أصبح ضرورة.

بني السطور

واجهت أغلب مناطق الكويت 
منذ مساء أمس األول صعوبات 
جمة في حركة السير ، وزحاما 
كثيفا ناجتا عن جتمعات األمطار 
وسوء حالة الطقس ، ما نتج عنه 
حالة ارتباك شديد في تصريف 
م��ي��اه األم���ط���ار وع����دم صمود 
فتحات الصرف عن تصريفها 
مم��ا س��ب��ب خ��س��ائ��ر ب��ال��غ��ة في 
ممتلكات امل��واط��ن��ني واملقيمني 
ف���ي ع����دة م��ن��اط��ق ك��اجل��ه��راء 
والفنطاس ، بعد تسرب املياه 
الى سراديب املنازل ،وانقطاع 
التيار الكهربائي وتعطل العديد 
من املركبات في الطرقات بعد 
ان غمرتها املياه، األمر الذي أدى 
ال��ى سخط شعبي شديد جتاه 

اجلهات املعنية.
ال��ى ذل��ك أعلنت ق��وة اإلطفاء 
العام الكويتية أم��س أن فرقها 
أن���ق���ذت 83 ش��خ��ص��ا ك��ان��وا 
محتجزين في مركباتهم بسبب 
م��ي��اه األم��ط��ار وذل���ك باملناطق 
ال��ب��ري��ة م��ع��ظ��م��ه��ا مبحافظة 
اجل����ه����راء ك��م��ا ت��ل��ق��ت بعض 
ال��ب��اغ��ات مبناطق أخ���رى من 
ضمنها ارت��ف��اع منسوب مياه 

األمطار في سراديب املنازل.
وأوض��ح��ت إدارة العاقات 
العامة واإلعام ب)االطفاء( في 
بيان صحفي أن الباغات التي 
تلقتها غرفة عمليات خال فترة 
هطول األمطار األخيرة جتاوزت 
ال�170 ب��اغ��ا ك���ان معظمها 
عبارة عن احتجاز أشخاص في 

مركباتهم باملناطق البرية.

»الفنطاس«..   تتسلم  »الكويتية« 
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في  احلوثيني  عشرات  مقتل  اليمن: 
غارات مبأرب

صورة متداولة ملا فعلته مياه األمطار بأحد األرصفة
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فرنسا.. اعتقاالت واشتباكات
خالل احتجاجات »األمن الشامل« 

60 شرطًيا واعتقال عشرات املتظاهرين في باريس إصابة نحو 

1.4 مليار دينار عجز امليزانية 
5 أشهر في 

كشفت وزارة املالية عن أن قيمة 
العجز املالي في امليزانية العامة 
خ��ال أول 5 ش��ه��ور م��ن السنة 
املالية احلالية 2021/2020 بلغ 

1.41 مليار دينار.
وق��ال��ت امل��ال��ي��ة ان إج��م��ال��ي 
اإلي���رادات التي حققتها الكويت 
خ��ال الفترة من 1 ابريل 2020 
حتى 31 أغسطس 2020 بلغ 3.3 
مليارات دينار فيما بلغ اجمالي 
املصروفات للجهات احلكومية 

نحو 4.2 مليارات دينار، وبلغ 
االل���ت���زام خ���ال ال��ف��ت��رة 505.9 
مايني دينار. يذكر أن البيانات 
الواردة في تقرير وزارة املالية عن 
فترة اخلمسة أشهر االولى ال متثل 
مصروفات الفترة بشكل دقيق 
بسبب تأخر العديد من اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة م��ن ن��ق��ل ال��ب��ي��ان��ات 
اخل��اص��ة ب��امل��رت��ب��ات وال��ص��رف 
ب��امل��ك��ات��ب اخل��ارج��ي��ة التابعة 

لبعض اجلهات احلكومية .

ربط إلكتروني بني
»السكنية« و»البلدية«

أعلن املدير العام لبلدية الكويت أحمد املنفوحي 
أمس، البدأ قريبا بتفعيل الربط االلكتروني مع املؤسسة 
العامة لرعاية السكنية وذلك لتسريع اجناز املعامات 
آليا دون احلاجة ملراجعة البلدية. وقال املنفوحي في 
بيان صحافي، إن البلدية تسعى دائما لتطوير املنظومة 
اإلدارية لتحسني خدماتها وتبسيط االجراءات والتسهيل 
على املواطنني الجناز املعامات واحلصول على خدمة 
أفضل. وأض��اف أن اخلدمة اجل��دي��دة ستمكن صاحب 
املنزل املرهونة وثيقته لدى السكنية من نقل ملكية العقار 

عن طريق وزارة العدل.

أطلقت ال��ش��رط��ة الفرنسية الغاز 
املسيل للدموع على محتجني احتشدوا 
في باريس ضد مشروع قانون »األمن 
ال��ش��ام��ل« ال���ذي ي��ج��رم تصوير أف��راد 
الشرطة . وبدأت االشتباكات بعدما ألقى 
بعض من احلشد احل��ج��ارة واأللعاب 
النارية على الشرطة. وأضرمت النيران 
في س��ي��ارات وأك��ش��اك صحف واعتقل 

العشرات.
ويقول معارضو مشروع القانون 
إنه يقوض حرية الصحافة في توثيق 
وحشية الشرطة.ولكن احلكومة تقول 
إنها ستساعد في حماية الضباط من 
االنتهاكات على اإلنترنت.كما خرجت 
مظاهرات يوم السبت في بوردو وليل 
ومونبلييه ون��ان��ت وم���دن أخ���رى في 

أنحاء فرنسا.

1.6 مليار يورو تكلفة
تأجيل أوملبياد طوكيو

ذك��رت صحيفة يابانية أمس 
أن تأجيل أوملبياد طوكيو 2020 
ملدة عام بسبب وباء كوفيد19-، 
قد يكلف 1.6 مليار يورو إضافية، 
باملقارنة م��ع امليزانية األولية 
البالغة 10.7 مليارات يورو، أي 

بزيادة نسبتها 15%.
ن��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة ي��وم��ي��وري 
شيمبون عن مصادر لم تكشفها 
مسؤولة عن تنظيم ال���دورة، أن 
منظمي األومل��ب��ي��اد س��ي��ق��ررون 

رس��م��ي��اً قيمة ه��ذه ال��زي��ادة في 
منتصف ديسمبر ، بعد مناقشات 
مع احلكومة اليابانية ومدينة 
طوكيو. ومت تأجيل أكبر حدث 
رياضي في العالم بسبب انتشار 
فيروس كورونا املستجد، وبات 
من املقرر أن يبدأ في 23 يوليو 
2021. وأدى ه��ذا التأخير إلى 
تكاليف إضافية، مع احلاجة إلى 
إجراء حجوزات جديدة، إلى إبقاء 

الطاقم املسؤول عن التنظيم.

مطار فرانكفورت يتأهب لنقل 
املاليني من لقاحات كورونا

بينما يقترب موعد إقرار سلسلة لقاحات ضد كوفيد-
19، يستعد موظفو مطار فرانكفورت للتعامل مع 
التحدي اللوجستي غير املسبوق واملتمثل بنقل مايني 

اجلرعات حول العالم.
وتعد فرانكفورت أكبر مركز في أوروبا لنقل املنتجات 
ال��دوائ��ي��ة وستلعب دورا أساسيا ف��ي إجن��اح عملية 
تلقيح املايني ضد فيروس كورونا املستجد. وقالت 
مديرة عمليات الشحن التابعة لشركة لوفتهانزا كارين 
كريستان لفرانس برس خال جولة في مبنى »مركز 
الشحنات املبّردة« ذو احل��رارة املضبوطة إن »الضغط 

النفسي يزداد اآلن مبا أننا ندخل املرحلة الساخنة«.

»الداخلية«: ال متديد 
للزائرين وعليهم املغادرة

تلقت إدارات اإلقامة في محافظات الكويت الست تعليمات من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون اإلقامة اللواء أنور البرجس بأن تبدأ 
يوم غد الثاثاء باستقبال املخالفني لإلقامة الذين يبدون رغبة في دفع 

الغرامات املستحقة وتعديل أوضاعهم القانونية.
وبشأن القادمني للباد بكروت زي��ارة ومت متديد زياراتهم حتى 
تاريخ اليوم االثنني ، قالت مصادر : يجب أن يغادروا قبل حلول 
الساعة الثانية عشرة مساء اليوم االثنني، وفي حال قيامهم باملغادرة 
بعد هذا التاريخ سوف يتم إلزامهم بدفع مخالفة بواقع دينارين يوميا.

وأكدت املصادر أنه ال نية ألي متديد للزائرين بعد اليوم ، الفتة إلى 
أن القرار الوزاري الذي صدر بتمديد زيارات هؤالء تلقائيا وألكثر من 
مرة جاء للظروف التي مر بها العالم وانتشار جائحة كورونا وإغاق 

العديد من الدول ملجالها اجلوي.
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