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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

«الكي نت» وسيلة التعامل مبحطات الوقود بعد عودة العمل
فرج ناصر

بعد انقضاء فترة احلظر 
الكلي والدخــول في احلظر 
اجلزئي ومنذ قرابة الســاعة 
السادســة صباحــا رصدنــا 
اإلقبال على محطات الوقود 
التــي شــهدت كثافــة كبيرة 
من الســيارات تعــدت احلد 
األقصــى ما جعل مســؤولي 
أعدادا  احملطــات يفتتحــون 
كبيــرة مــن مكائــن الوقود 
لتغطية الكثافة الكبيرة من 
السيارات.  ولوحظ أن العديد 
من محطات الوقود اعتمدت 
استخدام «الكي نت» للدفع بدال 
من عمليــة «الكاش» كإجراء 
وقائــي، إضافــة الــى التزام 
العاملني في محطات الوقود 
بارتداء الكمامات والقفازات. 
كما طلب مسؤولو احملطات من 
أصحاب وقائدي املركبات عدم 
النزول من سياراتهم واالكتفاء 
باجللــوس بداخلهــا كإجراء 

صحي خوفا من االقتراب.
وقال املوطن نايف اخلالدي 
انه حرص على تزويد سيارته 
بالوقــود بعــد توقفها طوال 
الكلــي لذلك  فتــرة احلظــر 
اســتغل فترة السماح حتى 
تكون سيارته جاهزة ألي أمر 

أو طارئ.
ومــن جهته، قــال حبيب 
الشمري إن التزود بالوقود أمر 
حتمي، لذلك حرص على أن 
يقوم بتعبئة سيارته بالوقود 
مع حرصــه على تطبيق كل 
التدابير الصحية الالزمة من 
لبــس الكمام والقفــاز ودفع 
قيمة الوقود من خالل جهاز 
«الكــي نت» كإجــراء وقائي 
وعدم النزول وترك التعبئة 

ومــن جانبه، دعــا نواف 
العنزي املواطنني الى االلتزام 
بالتعليمــات الصحيــة مــن 

اجلهات الرسمية. 
أما مبــرج العازمي فقال: 
تواجــدت للقيــام بتعبئــة 
الســيارة بالوقــود من اجل 

الذهاب إلــى حاللي في البر، 
وذلــك لعــدم وجــود وقود 
بالســيارة منذ فترة احلظر 
وإن شاء اهللا تكون بداية خير 
وعلى اجلميع احملافظة على 
بلدهــم الكويــت، واهللا يعز 

حكومتنا.

مواطنون لـ «األنباء»: حرصنا على تزويد سياراتنا بالوقود بعد فترة توقف كبيرة حتسباً ألي طارئ

عودة العمل باحملطات

للعامل املوجود.
أما خالد الظفيري، فقال إنه 
فضل الذهاب حملطة الوقود 
لتزويــد ســيارته خوفا من 
توقفهــا وبنفس الوقت نوع 
من الســالمة لتكون جاهزة 

ألي طارئ. 

(متني غوزال) احدى احملطات بالساملية 

(زين عالم) املصابغ عادت للعمل 

الكثير من اصحاب السيارات حرصوا على تعبئة سياراتهم بالوقود

مليونا ليتر بنزين يوميًا
استهالك الكويت خالل احلظر الكلي

أحمد مغربي

قال مصدر نفطي مسؤول لـ «األنباء» 
إن استهالك البالد اليومي من اجلازولني 
(البنزيــن) انخفض خــالل فترة احلظر 
الكلي إلى مليوني ليتر، وذلك انخفاضا 
من مســتوى ١٣ مليون ليتر يوميا قبل 

أزمة ڤيروس كورونا املستجد.
وتوقــع املصــدر أن ترتفــع معدالت 
االســتهالك للوقود خالل الفترة املقبلة 
مع بدء االنتقال وسريان احلظر اجلزئي 

اعتبارا من اليوم األحد، ليرتفع االستهالك 
إلى ما بني ٥ و٦ ماليني ليتر.

وذكــر أن شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتية لديها ١٨ محطة تابعة لها ستعمل 
على مدار ٢٤ ساعة خالل املرحلة األولى 
من مراحل العودة إلى احلياة الطبيعية 

في الكويت.
وقال إن جميع محطاتها ستعمل من 
الســاعة ٨ صباحا إلى ٤ عصرا متاشــيا 
مع قرار احلكومة تعديل ســاعات حظر 

التجول في البالد.

دت وانتعشت في أول يوم بعد رفع احلظر الشامل املصابغ عيَّ
عبداهللا الراكان

بعــد توقف دام قرابة ٢٠ 
يوما، تصاعد بخار املصابغ 
صباح امس كأنه العيد بعد 
قرار مجلس الوزراء بتطبيق 
املرحلــة االولى مــن مراحل 
التدريجية للحياة  العــودة 
الطبيعية في البالد. وتوافد 
الزبائــن مبالبســهم خاصة 
الى  (الغتــر والدشــاديش) 
املصابغ بعد غياب قســري 
بســبب احلظر الكلي والذي 

حرمهم كشخة العيد.
وقــال اصحــاب املصابغ 
لـ «األنبــاء» ان هذه الفترة 
ســتنعش املصابــغ خــالل 
الفترة املسموح بها، مؤكدين 
التزامهم باالشتراطات  على 
الصحية من لبس القفازات 
والكمامات وتوفير املعقمات.
النبهان  وقــال م.مالــك 
صاحــب مصبغــة ان على 
القيــام بتغيير  احلكومــة 
قانون العمل وقت اإلغالق 
القســري واحلظر من قبل 
احلكومــة، موضحــا اننــا 
كأصحاب مشاريع صغيرة 
ظلمنا بهذه القرارات حيث 
نغلق انشــطتنا ونســتمر 
ايجــارات احملــالت  بدفــع 

بعــد انتهــاء احلظــر الكلي 
كأنه يوم عيــد، موضحا ان 
االقبــال كبيــر مــن الزبائن 
فــي الفتــرة املســموح فيها 
باخلــروج، مشــيرا الــى ان 
الدوام من الساعة ٧ صباحا 
حتى ٥ مســاء، مؤكــدا اننا 
ملتزمــون  املصبغــة  فــي 
بالتعليمات واالشــتراطات 
الصحيــة في البــالد، داعيا 
املولــى عــز وجــل ان تعود 

احلياة الى سابق عهدها.
مــن جهته، قال وي جيه 
يعمل في احدى املصابغ ان 

االقبال بسيط على املصبغة 
في اول يــوم، موضحا اننا 
بالتعليمــات  ملتزمــون 
الصحيــة ووفرنــا جميــع 

املعقمات للزبائن.
من جانبــه، قال صاحب 
مصبغة ان االقبال في اول يوم 
كان كبيرا جدا.  وأكد االلتزام 
بجميع االجــراءات الوقائية 
في املصبغة والتزام العمال 
بلبــس الكمــام والقفــازات 
وتواجــد مــواد التعقيم في 
كل مكان حرصا على سالمة 

اجلميع.

احد العمال في احدى املصابغ

ورواتب العمال.
اننــا  النبهــان  واضــاف 
كأصحــاب مصابــغ واكبنا 
احلدث مــن خــالل االلتزام 
بالتعليمات واالشــتراطات 
الصحيــة في البــالد وقمنا 
بتوفير الكمامات والقفازات 
وجهاز قياس احلرارة للعمال 
والزبائن وقمنا بزيادة عدد 
سيارات التوصيل للمنازل.

بــدروه، عبر نبيل محمد 
عن سعادته البالغة بالعودة 
للعمــل في املصبغــة قائال: 
اول يــوم افتتــاح املصبغة 


