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الشركة الكويتية لنفط الخليج - شركة شيفرون العربية السعودية
العمليات المشتركة - الوفرة

المناقصات  طرح  عن  السعودية(  العربية  شيفرون  شركة   - الخليج  لنفط  الكويتية  )الشركة  المشتركة  العمليات  تعلن 
الواردة في وثائق كل مناقصة، وعلى الموردين )المسجلين  العامة والخاصة  المذكورة أدناه طبقًا للشروط والمواصفات 
مع أي من الشركتين( الراغبين باالشتراك في أي من المناقصات المذكورة أدناه التقدم للحصول على الوثائق المطلوبة 
من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي - الدور األرضي - العمليات المشتركة - الوفرة - الكويت، وذلك أثناء مواعيد العمل 

الرسمية، اعتبارًا من يوم األحد الموافق: 2020/11/1 حتى يوم االثنين الموافق: 2020/11/23.
علمًا بأن تاريـخ إغـالق المناقصات وفقًا للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحًا وذلك مقابل دفع الرسم المذكور 
مقابل كل مناقصة،  غير قابل للرد، رسوم االشتراك يجـب أن تودع من قبل المورد في بنـك الكويـت الوطنـي حساب رقـم: 
1001132057 وإحضـار إيصال بذلك وعلى المـورديـن السعوديين الموجوديـن في المملكـة العربيـة السعودية الحصـول 

على الوثـائـق من مكتـب الخبـر - شيـفـرون - هاتف رقم: 8645104 )03( - فاكس رقم: 8985436 )03(.

• الرجاء عمل تصريح دخول للمبنى الرئيسي لإلدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من 
خالل تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية: 

         * صورة كتاب تفويض من الشركة.                   * صورة البطاقة المدنية.
         * صورة دفتر السيارة.                                       * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

 HBJH@chevron.com :وإرسالهم عبر البريد اإللكتروني
المناقصة التي يتم استالمها بعد موعد اإلغالق لن يتم األخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 تلفون: 23982614 - 23982605 
فاكس: 23981315 - 23981314 

المواد المطلوبةرقم المناقصة
رسم 

االشتراك
تاريخ إغالق 

المناقصة

12653922-R1
S/F EP SOLUTION WELL HEAD PROCESS CONTROL SYSTEM

)EP SOULTION(  قطع غيار نظام التحكم في عمليات رأس البنر
152020/11/30

2   2666321MISC FISHER ITEMS                             )FISHER( 52020/11/30مواد متنوعة

32667300CONTROL VALVES                                                 52020/11/30صمامات تحكم

42671314
MISC VALVES )GATE, GLOBE, BALL(
)GATE, GLOBE, BALL(  صمامات متنوعة

152020/11/30

«الكهرباء» تقطع التيار عن عدد من مناطق 
الفروانية والعاصمة وحولي ومبارك الكبير

دارين العلي

أعلنــت وزارة الكهرباء واملاء عن عدد 
من عمليات الصيانة التي ستجريها على 
محطات التحويل الثانوية التابعة لقطاع 

شبكات التوزيع في مختلف احملافظات.
وستشــمل أعمــال الصيانــة محطات 
فــي محافظات مبارك الكبيــر والفروانية 
والعاصمة وحولي، ما يترتب عليه انقطاع 
للتيار عن املناطق التي تغذيها احملطات.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إنه 
مت تعديل جداول الصيانات مبا يتوافق مع 
خطة وبرامــج وزارة التربية في التعليم 

عن بعد لضمان عدم انقطاع التيار عن أي 
منطقة خالل فترة التدريس.

وأوضحت ان برامج الصيانة تبدأ في 
أي مــن املناطــق منذ الرابعــة فجرا حتى 
الثامنة صبــــاحا على ان تعــــود جميع 
احملطات الى اخلدمة وإعــادة التـــيار إلى 
املناطــــق التي تغذيها عند الثامنة موعد 

بدء الدراسة.
هــذا، وستشــمل االنقطاعات بســبب 
أعمــال الصيانة أجزاء من مناطق القرين 
وصباح السالم والفيحاء والدسمة والقبلة 
واجلابرية وسلوى وإشبيلية واألندلس، 

وذلك منذ اليوم األحد حتى اخلميس.

بسبب أعمال الصيانة الدورية بدءاً من اليوم حتى اخلميس

«املعلومات املدنية»: 
إتالف ٢٠٠ ألف 
بطاقة غير صحيح

عاطف رمضان

نفــت الهيئــة العامة 
للمعلومات املدنية ما مت 
تداوله بشــأن دراســتها 
إتــالف ٢٠٠ ألــف بطاقة 
مدنية لم يتم تسلمها من 

قبل أصحابها.
وأوضحت الهيئة أن ما 
تردد عن أنها بصدد دراسة 
إتالف هذه البطاقات غير 
صحيح ومجرد شائعات.

y.abdul@alanba.com.kwد يوسف عبد الرحمن

ومضات

فقط ستة أرقام!

«فقط ســتة أيام» القوى العظمى التي 
تشكل الكون!

كتاب نوعي له قيمته العلمية وقد قضيت 
عطلتي األسبوعية معه محاوال الغوص في 
محتواه لعرضه على قارئي الكرمي خاصة أن 
الكتاب مؤلفه هو السير د.مارتن ريس األستاذ 
الباحث باجلمعية امللكية بجامعة كامبردج 
وأحد أبرز علماء الكونيات في العالم وهو 
يحمل لقب (فلكي اململكة البريطانية) وله 
عضوية جمعيات وروابط علمية فيزيائية 
وكان رئيسا سابقا لالحتاد البريطاني لتقدم 
العلوم ورئيســا لكلية ترينتي في جامعة 
كامبردج من عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٢ ورئيسا 

للجمعية امللكية من ٢٠٠٥ الى ٢٠١٠.
الكتاب عندما تقرأه وتستوعبه يوصلك 
باالســتدالل بالضبط الدقيق للكون على 
وجود اهللا، واملؤلف يوضح من خالل الكتاب 
القيــم أهمية ٦ ثوابت ذات مقادير محددة 
ومصنوعة بعناية بحيث تشــكل أساس 
للكون وإن  الفيزيائية األساسية  اخلواص 
كانت األرقام الســتة قد تبدلت حتى ولو 
ألدنى درجة فلن تكــون هناك جنوم وال 

عناصر معقدة وال حياة.
العناصر الســتة حتتاج إلى فهم علمي 
دقيق وقد فصل د.مارتن ريس فيها كعالم 

متخصص.
أتذكر أنني قرأت إعالنا في ٢٠٠٣ وتأليفه 
لكتاب جديد اسمه (ساعتنا األخيرة) يحذر 
فيه من أن عام ٢٠٢٠ عام اخلطأ البيولوجي 
الذي ســيقتل مليون إنسان، وهذا يحتاج 
من البحاثة واملتخصصني أن يعيدوا قراءة 

كتبه لعمقها العلمي.
لقد صــدق تنبؤه العلمــي فاجتاحتنا 
الكورونا في ســنة ٢٠٢٠ وهذا يعني أن 
هذا الوباء كوفيد-١٩ (ڤيروس قاتل من صنع 

اإلنسان) وكيف تنبأ هذا العالم بحدوثه؟
هذا ما جعلني أقرأ سطوره أكثر من مرة 

في كتابه العلمي فقط ستة أيام؟
الكتاب بصدق جعلني أشفق على د.محمد 
العوضي واإلخوة املترجمني (جنات جمال - 
مهند التومي - د.مؤمن احلسن - د.موسى 
إدريس) هذا الكتاب له قيمة علمية ألسباب 

عديدة، منها:
- مكانة مؤلفه وكاتبه د.مارتن ريس الذي 
يعتبر واحدا من أكبر علماء الفيزياء والفلك 

في اململكة املتحدة.
- وضع في مؤلفه الثوابت الكونية أو ما 
نطلق عليه بـ «املكون املعرفي» واعتبر فقط 
الستة أرقام املسؤولة عن صفات الكون مع 

نشأة احلياة وصالحيتها واستمراريتها.
- طرح العديد من األسئلة احمليرة وأجاب 
عنها فمن أين جاءت تلك القوانني وعالقتها 

مع بقية الثوابت ومن أين اكتســبت الدقة 
واملعيارية في نظام الكون ومجراته وملاذا 
وجدت تلك القوانني الســتة حتديدا دون 

سواها من القوانني؟
- يجيب د.مارتن ريس في الفصل األخير 
أن مصدر تلــك القوانني بثالثة احتماالت: 
ما أن يكون وراءها املصمم الذكي (العناية 
اإللهية) وإما الصدفة وإما فرضية (األكوان 

املتعددة).
- برأيي بعد القراءة العميقة اكتشــفت 
مواطن أهمية هذا الكتــاب الذي ترجمته 
(رواسخ) بعد أن قرأ أساتذتها ومفكروها 
أهميــة طباعة هذا املؤلف خاصة أن مؤلفه 
د.مارتن ريس ال ميكــن اعتباره من فئة 
(املؤمنني املوحدين)، فهو ال يعتنق أي قناعات 
دينية كما صرح لصحيفة اجلارديان في ٦ 
أبريل ٢٠١٠ ورغم ذلك لم يستطع ان يتجاهل 

قوة أدلة أهل اإلميان عن نشأة الكون.
رمبا لهذه األسباب التي ذكرتها وخلصتها 
للقارئ ورمبا لغيرها من األســباب غير 
املذكورة عزم (أهل رواسخ) بعزمية راسخة 
طباعة هذا الكتاب ليكون بني يدي الباحثني 
عن احلقيقة ومحبي املعرفة العميقة وطالب 
العلم والبحاثة وهو رمبا يكون إضافة جادة 

لفهم أسرار هذا الكون.

٭ ومضة:  أيها األب وأيتهــا األم.. توقع أن 
يسألك ابنك او ابنتك يوما هل تؤمن بوجود 

خالق لهذا الكون؟
اليوم الفضاء الرقمي والشبكة اإللكترونية 
ســماء مفتوح ملختلــف األيديولوجيات 
واملعلومات وعليك أن تستعد وأسرتك أوال 
من أصدقاء الســوء ألن الصاحب ساحب، 
خاصة مع كثرة امللحدين واملجاهرين باحلداثة 

التغريبية اآلن.
وتذكر ان احلوار مع هــؤالء املالحدة 

كاألطرش في الزفة.
والسؤال: ملاذا يضحي املالحدة بالدليل 
القوي املتسق واملمنهج مع التفكير املنطقي 
ويختارون بديــال احتماليا هزيال ضعيفا 

يعضون عليه بالنواجذ؟
إن االختــالف في قوة احلوار واحلجة 
يجعلني أتساءل هل نحن اآلن في حواراتنا 
مع الدوافع النفسية مسكونون فيها أم مع 
احلجج العقلية البرهانيــة؟ أم مع منطق 

العقل املبني؟
نحن اآلن أمام حقيقة خالق منظم هذا 
الكون الفسيح وهو وحده قادر على إحداث 

ما يريد وقتما وكيفما شاء.
ولعل هذا ما جعل البروفيسور د.مارتن 
ريس يجعل ترجيحــا ملنطق العقل املعزز 
لإلميان باخلالق احلكيم خالفا للمالحدة الذين 

يتعللون بأي قرينة هامشية ضعيفة فقط 
ألنهم ركبوا العناد املؤدلج املضاد للتنوير 
الذي ينادون بــه وال يطبقونه ويركنون 

لإلحلاد واملجاهرة به.

٭ آخــر الكالم: أمتنى أن تلتفــت جهة مالية 
ومتول وتساند (رواسخ) التي ترد على كل 
هؤالء الضالني املضلني ومن يتابع جهدهم 
الذي نشــرته يعي حقيقة عملهم املخلص 
والبناء حلفظ شــباب األمــة من الضياع 
وهم بالفعل يحتاجون الى (رواســخ) التي 
تعالج القضايا الفكرية املعاصرة وفق أسس 
عقلية وعلمية ومنهجية وهم يحتاجون الى 
(دعمنا) اإلعالمــي واملالي ملواصلة خطاب 
هؤالء املالحدة وتوسيع دائرة احلوار مع 
عبدة الشيطان وغيرهم من أصحاب األفكار 
املنحرفة، واجلميل في (رواسخ) قدرتها على 
خطاب كل فئات شــرائح املجتمعات عبر 
خطاب علمي مؤصل ومحكم يقدم الكتب 

املترجمة والبحوث التأصيلية احلوارية.

٭ زبدة احلچي: كل ما ذكرت آنفا هو رقم ٦ من 
حيث األرقام التي تشكل القوى العظمى للكون 
التي ذكرها د.مارتن ريس ويبقى ان رقم ٦ 
في املنام يدل على انتهاء املشاكل واملتاعب 
والقضاء على الهموم وأن رؤية رقم ٦ في 
احللم دليل على جناح كافة املشاريع املخطط 
لها من قبل الرائي وايضا يبشــر باخلير 

والسعادة والرزق الوفير وانتهاء املتاعب.
وعليه أبشر أستاذنا د.محمد العوضي 
بأنني متفائل كعادتي بهذا الرقم وال أعتبره 
من البدائل الباردة ورمبا تأتي النتائج طيبة 
للحواس والعلوم التجريبية املعاصرة عن 
صورة الكون الذي يسحرنا ونحن نتأمل 
مبوضوعيته في انتظام الكون بكل نظامه 
الفيزيائي واحتياجه للخالق املنظم سبحانه 

وتعالى.
ال بــد أن يلتقط كرمي قــادر على رفد 
(رواســخ) بدعمه السخي فما أحوجنا الى 
هذه (الرواسخ) أُّم البراهني واألدلة الدامغة 
التي تتوافــق أهدافها مع كل مؤمن موحد 

عابد للخالق احلكيم.
ونحمد اهللا أن عامــة الناس والدهماء 
منهم (الالويني) والعيب كل العيب في أولئك 
املؤدجلني املضادين للحقيقة كارهي التنوير 
اإلميانــي ألن اإلحلاد يقودهم الى اإلحلاد 
البارد.. وفي انتظارهم (النار) التي وقودها 
منهم.. وال حول وال قوة إال باهللا، ألن بقائنا 
على قيد احلياة مرهون بوجود كون معد 
بعناية، كون قد يكون اوسع حتى من الكون 

الذي ميكننا مالحظته فعليا.
في أمان اهللا..

املجددي: العسل 
املستورد يفتقد 

فوائد «احمللي»

قــال خبير إنتاج العســل 
ومدير شــركة معجزة الشفاء 
محمد قاســم املجــددي خالل 
لــه ردا  تصريــح صحافــي 
على بعض التســاؤالت حول 
مدى جودة العسل املستورد: 
إن جميــع منتجــات العســل 
فــي  املوجــودة  املســتوردة 
اجلمعيــات وأرفف األســواق 
والبقــاالت عبــارة عن عســل 
طبيعــي ١٠٠٪، لكــن معظمه 
تعــرض للحــرارة مــن خالل 
عمليات التسخني التي تقوم بها 
مصانع اإلنتاج والتعبئة بغرض 
احلفاظ على العسل من التبلور 
حتقيقا لرغبات املســتهلكني، 
حيث إن املســتهلك العادي ال 
يرغــب فــي العســل املتبلور 
(املتجمد) لعدم معرفة البعض 
بالفوائد الغذائية للترســبات 
املتواجدة في العسل. وأضاف: 
إن العسل املستورد قليل القيمة 
الغذائية من ناحية االنزميات 
ومن ناحية الشوائب املوجودة 
في العســل فضال عن افتقاده 
العديــدة املوجــودة  الفوائــد 
فــي حبوب اللقاح بعد مروره 
مبراحــل اإلنتاج والتعبئة في 

املصانع حول العالم.

محمد املجددي

الصيانات متتد بني ٤  فجرًا و ٨ صباحًا لتجنب االنقطاعات أثناء الدراسة


