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«السكنية» تتسلم مشروع شرق تيماء األسبوع األول من ديسمبر املقبل
عادل الشنان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة ان املؤسســة العامــة 
الســكنية ســتقوم  للرعايــة 
املبدئــي  التســلم  بإجــراءات 
ملشروع شرق تيماء اإلسكاني 
واملخصص للمشمولني بالقانون 
رقم ٢٠١٥/٢ (من باع بيته) خالل 
األسبوع األول من شهر ديسمبر 
املقبل. وأكد املصدر ان املتعهد 
بإجناز املشروع قد وجه كتابًا 
رسميًا الى مدير عام املؤسسة 
الســكنية  للرعايــة  العامــة 
م.بــدر الوقيان معلنــا انتهاء 
وجاهزية األعمال املوكلة إليه 
حسب العقد املبرم واالستعداد 
لتسليم األعمال بدءا من تاريخ 

١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وبعد مراسلة 
اجلهــات املعنيــة والتــي لهــا 
عضوية في جلنة التسلم املبدئي 
مت االتفــاق على ان تكون آلية 
التسلم املبدئي خالل األسبوع 
االول من شهر ديسمبر املقبل.

وتضم اللجنــة ممثلني من 
عدة جهات حكومية من بينها 
وزارة املالية متثلها إدارة أمالك 
الدولة ووزارة الكهرباء واملاء 
ووزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية ووزارة الداخليــة 
ووزارة األشغال العامة وهيئة 
الطرق والنقل البري.من جانب 
آخر، علمت «األنباء» ان متعهد 
العقد الثاني في مشروع مدينة 
املطالع السكنية قد قام بتسليم 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 

السكنية كافة املخططات اخلاصة 
بعدد ١٢ ألفًا و١٧٧ قسيمة، وذلك 
حســب اآللية املتعارف عليها 
متهيدا لقيام املؤسسة بتسليم 
شهادات ملن يهمه األمر اخلاصة 
ببنك االئتمان الكويتي وبلدية 
الكويــت مرفق معهــا مخطط 
قســيمة كل مواطن على حدة 
حتى يتسنى له استخراج إذن 
البناء من البلدية. وأكد املصدر 
ان املؤسســة بدورها باشــرت 
اعتمــاد مخططــات الضواحي 
 -N٦  -N٨-N٩-N١٠-N١١)
الــى أول توزيعتني  باإلضافة 
من الضاحية N٧) وهم مجموعة 
الدفعات التي لها األولوية لتسلم 
شهادات ملن يهمه األمر حسب 

 مشروع شرق تيماء السكنيأولوية التخصيص.

املؤسسة تسلمت مخططات ١٢ ألفاً و١٧٧ قسيمة في مدينة املطالع من املتعهد واعتمدتها

أبل لـ «األنباء»: طريقة تخزين اللقاح
هي الفارق األساسي بني «موديرنا» و«فايزر»

آالء خليفة

أوضح طبيب مسجل أول 
أمراض ڤيروسية د.محمد 
أبل ان الفترة املقبلة ستشهد 
تنافســا قويا بني شركات 
صناعات األدوية التي تقوم 
حاليــا بتصنيــع وجتربة 
لقاح ضد ڤيروس كورونا 
التطوير،  مبختلف مراحل 
وحول الفــرق بني تطعيم 
«موديرنا» وتطعيم «فايزر- 
بيونتيــك»، ذكــر أبــل في 
تصريح خاص لـ «األنباء» 

ان النوعني يستخدمان ذات التكنولوجيا وهي 
إيصال احلمض النووي الريبوزي الرســول 
(MRNA) لصنع النتوءات التي تتواجد فوق 
ڤيروس كورونا وإيصالها الى خاليا اجلسم 
بحيث ان تلك اخلاليا تقوم بترجمة هذا احلمض 
الرسول الى سپايك بروتني، واملناعة تتعرف 
على هذا البروتني كجسم خارجي، بحيث تتكون 
لدينا األجسام املضادة واخلاليا التائية والبائية 
املناعية. وأردف قائال: وبعد اإلصابة بالڤيروس 
سيتعرف اجلسم على هذا البروتني ويحمي 
اجلسم من الڤيروس، موضحا ان الفارق بني 
تطعيم موديرنا وتطعيم فايزر هو ان تطعيم 
فايزر- بيونتيك يعطى على شــكل حقنتني 
بينهما ٣ أسابيع، أما تطعيم موديرنا فيعطى 
على شكل حقنتني بينهما ٢٨ يوما. ولفت أبل 
الى ان الفارق األساسي كذلك واملهم جدا الذي 
سيؤثر على فاعلية التطعيم هو طريقة إرسال 
التطعيم وتخزينه، موضحا ان تطعيم فايزر 
يجب ان يخزن بدرجات حرارة ال تقل عن ٧٠ 
درجــة مئوية حتت الصفر، ونظرا ألن ليس 

لدى جميع الدول املختبرات 
والثالجات املخصصة لذلك 
فقــد يؤثــر ذلك األمــر على 
إرســال اللقــاح وفاعليتــه، 
فيما يسمى بسلسلة النقل في 
درجات البرودة املنخفضة. 
وتابــع قائــال: أمــا تطعيــم 
موديرنــا فيمكــن تخزينــه 
في درجة حــرارة ٢٠ درجة 
حتت الصفر ملدة ٦ أشهر أو 
درجــة حــرارة الثالثة ٢-٨ 
درجات ملدة شهر وفي درجة 
حرارة الغرفــة العادية ملدة 
١٢ ساعة، لذا فإنه لوجستيا 
تطعيم موديرنا أفضل من تطعيم فايزر فيما 
يخص طريقة التخزين والنقل. وأفاد أبل بأن 
التطعيمــني «موديرنا وفايــزر - بيونتيك» 
تعمل على حماية اجلسم من اإلصابة اخلطيرة 
بسبب الڤيروس واملضاعفات. وعلى صعيد 
متصل، ذكر أبل ان شركة موديرنا أعلنت ان 
التطعيم الذي أطلقته واملضاد لڤيروس كورونا 
فعال بنسبة ال تقل عن ٩٤٫٥٪ بعدما أعلنت 
شــركة فايزر ان التطعيم الذي أطلقته فعال 
بنســبة ال تقل عن ٩٠٪. موضحا ان أكثر من 
٣٠ ألف متطوع نصفهم أخذوا تطعيم موردنا 
والنصف اآلخــر أخذوا تطعيم «بالســيبو» 
والحظوا ان اخلاليا املناعية واألجسام املضادة 
ظهرت لدى املتطعمني ولكن ال يعلم الى متى 
ستستمر في جسم اإلنسان. متابعا: قد تظل 
في اجلســم ملدة ٣ أشــهر أو ٤ أشهر او سنة 
ويتــم حقن الشــخص باجلينوم او جزء من 
اجلينوم الوراثي بحيث تتعرف عليه اخلاليا 
وتقوم بتدريب املناعة حتى يهاجمه اجلسم 

في حال متت اإلصابة بالڤيروس.

أكد أن الفترة املقبلة ستشهد تنافساً قوياً بني شركات صناعات األدوية

د.محمد أبل

«الصحة» تسجل أقل معدل إصابة منذ أشهر
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل ٥٥٦ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيد ١٩) في الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلــاالت املســجلة في 
البالد إلى ١٣٧٨٨٥ في حني مت 
تسجيل ٦ حاالت وفاة ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٨٤٨ حالة.
وأكدت الوزارة شفاء ٦٢٧ 
حالة من املرض خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية، ليرتفع إجمالي 
حاالت الشفاء من املرض إلى 
١٢٩ ألفا و٤١ حالة وبنســبة 
٩٣٫٥٪ من إجمالي اإلصابات 
اإلجمالية فــي البالد، وذلك 
عقب التأكد مــن متاثل تلك 
احلاالت للشــفاء بعد إجراء 
الفحوصــات الطبية الالزمة 
املتبعــة بهــذا  واخلطــوات 

الشــأن. وأوضحــت ان عدد 
مــن يتلقى الرعايــة الطبية 
في أقســام العنايــة املركزة 
بلغ ١٠٥ حاالت ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض 
«كوفيد-١٩» ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٧٩٩٦ 

حالة.

وذكرت الــوزارة أن عدد 
املســحات التــي مت إجراؤها 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلــغ ٦٥٢١ مســحة، ليبلــغ 
مجموع الفحوصات منذ بداية 
اجلائحة وحتى اآلن مليونا 
و٢٣ ألفا و١٥٩ فحصا مخبريا، 
وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات 
اجلديدة من املسحات ٨٫٥٪.

م.عبيد العجمي لـ «األنباء»: جميع خدمات
 «التوزيع الكهربائية» إلكترونية ونسبة النجاح ٩٥٪

دارين العلي

أعلــن مســؤول اخلدمات 
اإللكترونية في قطاع شبكات 
التوزيــع الكهربائية م.عبيد 
العجمي عــن حتويل جميع 
اخلدمات التي يقدمها قطاعه 
الى الكترونية ما شكل نقلة 
نوعية في عــرض اخلدمات 
وتطويرها وتقدميها للجمهور 
واإلسراع في تنفيذها، وذلك 
بإيعــاز مباشــر مــن الوزير 
د.خالد الفاضل ووكيل القطاع 

م.مطلق العتيبي.
وفند العجمي في تصريح 
خاص لـــ «األنباء» اخلدمات 
التي يقدمها القطاع إلكترونيا 
واخلاصــة بتقــدمي طلبــات 
إيصال التيار اجلديد وتقوية 
التيار ونقل الكيبل أو العداد 
ورفع الكيبل والعداد متهيدا 
للهدم، إعــادة التيار، وتقدمي 
طلــب تيــار كهربائي مؤقت، 
الفتا الــى أن هــذه اخلدمات 
م  وغيرهــا باتــت اليــوم تقدَّ
إلكترونيا عــن طريق تقدمي 
الطلبات ســواء في الســكن 
اخلاص أو في االســتثماري 
والتجــاري دون احلاجة الى 
مراجعة الــوزارة منذ تقدمي 

الطلب حتى إجناز اخلدمة.
٤٧ ألف معاملة

وأوضــح أنه منــذ بداية 
اخلدمة مت  التعامل مع ٤٧ ألف 
معاملة مت تقدميها الكترونيا 
ومت االنتهاء من إجناز بعضها 
خــالل يوم واحــد، مؤكدا أن 
التعامالت اإللكترونية سهلت 
التواصل مع العمالء وساهمت 
فــي إجنــاز املهــام بســرعة 
قياسية تســتغرق أياما بدل 

وشــبكات  الطــوارئ  إدارة 
التمديــدات  التوزيــع وإدارة 
وإدارة  احلســابات  وإدارة 
خدمــات العمــالء، حيث يتم 
انتقــال املعاملة من إدارة إلى 
أخرى الكترونيا دون احلاجة 
إلــى األعمال الورقية وتنتهي 
بسرعة قياســية.  كما حتدث 
عن خدمات تزويد املشــاريع 
الكبيرة باملعدات حيث ميكن 
الطلبــات اإللكترونية  تقدمي 
واملعني بهــذه الطلبات إدارة 
التخطيط والبرامج واملتابعة، 
الفتا الى أن الطلب مير عبر عدد 
مــن االدارات وينتهي إجنازه 
بشــكل ســريع نظــرا لربــط 
هــذه االدارات ببعضها بعضا 
الكترونيا ما يسهم في تسريع 

عملية االجناز.
وأوضــح أن هناك خدمات 
جديدة متــت إضافتها خاصة 
بــإدارة إنارة الشــوارع وهي 
ترحيل أعمــدة اإلنارة، حيث 
ميكن للعميل تقــدمي طلبات 
الترحيل دون احلاجة الى زيارة 
الــوزارة والتواصل مع إدارة 

بوزارة الكهرباء واملاء ويذهب 
الطلب لإلدارة املعنية لدراسته 
ومن ثم إلى إدارة احلســابات 
 فــي حال املوافقــة عليه  لدفع 
تكاليف النقل الكترونيا قبل 

إجناز العملية.
املناطق اخلضراء

 وأشار العجمي الى خدمة 
تعرف بـ «املناطق اخلضراء» 
وهــي عبارة عــن اتفاقية مع 
البلديــة على إعطــاء املوافقة 
البنــاء  التلقائيــة لرخــص 
اجلديدة في املدن قيد اإلنشاء، 
وقــد متت هــذه االتفاقية عن 
طريق الرابط اإللكتروني مع 
البلديــة التي متنــح رخصة 
البنــاء حلظيــا ملــن تتوافــر 
فيه الشروط املطلوبة والتي 
تتعلق مبســاحة البناء  التي 
تقــل عن ٥٠٠ متــر مربع وال 
تزيد األحمال الكهربائية فيها 
على ١١٩ كيلوواط، حيث متنح 
هذه الطلبات موافقة تلقائية.

ولفت الى انه ميكن خالل 
ستة أشــهر من تقدمي الطلب 
واحلصول على رخصة البناء 
تقــدمي طلــب إيصــال التيار 
وبعد إمتام الفحص املعماري 
والفحــص الكهربائي ســيتم 
إيصــال التيــار إلــى العميل 
خــالل أربعة أيــام،  وذلك مبا 
يتناســب مع توصيات البنك 
الدولي ومتابعة هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر حيث سيتم 
منح العميل ال مانع من إيصال 
تيار إلكترونيا دون احلاجة الى 
مراجعة الوزارة، وقد مت حتى 
اآلن تقــدمي ٩٣٠ طلب موافقة 
تلقائية مت منــح من حتققت 
فيه الشــروط موافقة حلظية 

لرخصة البناء.

احلسابات، حيث يصل رابط 
للعميل الكترونيا يســتطيع 
من خالله دفع الرسوم وإجناز 
املعامالت بشكل سريع، كما أن 
هناك خدمة أخرى وهي طلب 
تزويد اإلعالنات بالتيار والتي 
تتــم أيضا عــن طريق املوقع 

االلكتروني.
إيصال التيار للمزارع

 أما فيما يتعلق مبعامالت 
الــى املزارع  إيصــال التيــار 
واجلواخير وحظائر الدواجن، 
فلفــت العجمــي إلى مشــكلة 
كانــت تواجــه القطــاع وهي 
عدم الربط بني اإلدارات، الفتا 
إلى أن العمل الكترونيا وضع 
حدا لهذه املشكلة، اذ مت الربط 
وباتت هذه الطلبات ال حتتاج 
إلــى أي تعامــالت ورقيــة أو 
مراجعات للوزارة، حيث تقوم 
إدارات الشبكات والتمديدات 
والطوارئ واحلسابات بعملها 
الكترونيا وتتواصل مع العميل 
إلنهــاء معاملته دون احلاجة 
للحضور إلــى الوزارة. وعن 
معامــالت إيصــال التيار في 
«االستثماري» و«التجاري» قال 
إنه بات منذ فبراير ٢٠١٩ ميكن 
للعميل أن يتواصل مع الوزارة 
مباشرة دون احلاجة إلى مكتب 
هندسي ويعود للعميل أن يقرر 
إذا ما أراد التعامل مع الوزارة 
عن طريق املكتــب، وكل ذلك 
يتم الكترونيا وليس بحاجة 

الى مراجعة شخصية.
وأشــار الى خدمة جديدة 
أيضا وهــي ترحيــل كابالت 
خطــوط هوائيــة  ومحطات، 
حيث يقــوم العميــل بتقدمي 
طلــب الترحيــل عــن طريق 
البوابة اإللكترونية اخلاصة 

 مسؤول اخلدمات اإللكترونية أكد أنه ساهم بتسهيل التواصل واختصار مدة اإلجناز بحد أقصى ٤ أيام

م.عبيد العجمي

أشهر لبعض اخلدمات كخدمة 
إيصال التيار.

وأكــد انخفــاض نســبة 
املراجعني في الوزارة الى أدنى 
مستوى، الفتا الى أن الهدف 
الوصول الى صفــر مراجع، 
الفتا الــى أن خدمات قطاعه 
باتت الكترونية بالكامل منذ 
منتصف شهر  مايو املاضي وال 
تتطلب مراجعات شــخصية 

في الوزارة.
سرعة في اإلجناز

ولفت الى أن نسبة جناح 
النظــام االلكتروني تفوق الـ 
٩٥٪، مشــيرا الــى أن القطاع 
يتلقــى يوميا ما يعــادل ١٥٠ 
معاملــة ينجــز بعضهــا في 
اليوم نفســه، مشــيرا الى أن 
احلد األقصى إلنهاء املعامالت 
٤  أيام، أما في السكن اخلاص 
فيمكــن االنتهاء مــن املعاملة 
في يــوم واحد في حال كانت 
جميع املستندات واملخططات 
صحيحة وفي القســائم األقل 
من ٣٤٠ كيلوواط ميكن االنتهاء 
منها خالل يومني بينما اكثر من 
٣٤٠ كيلوواط خالل ثالثة أيام.

ربط اإلدارات

ولفت إلى أن هناك عددا من 
اإلدارات التي تشترك فيما بينها 
إلجناز هذه اخلدمات والتي مت 
ربطها الكترونيا إلجناز العمل 
سواء في قطاع شبكات التوزيع 
او قطاع املالية إلنهاء اخلدمات 
بأسرع وقت ممكن دون احلاجة 

الى املراسالت الورقية.
وأوضح أنــه فيما يتعلق 
بخدمــة إيصــال التيــار مثال 
اإلدارات  يشــترك عــدد مــن 
مرتبطة ببعضها بعضا وهي  

بعض املعامالت التي كانت تتطلب أشهرًا باتت ُتنجز خالل أيام خاصة طلبات اإليصال
«املناطق اخلضراء» خدمة إلكترونية بالتعاون مع البلدية ملنح املوافقة التلقائية لرخص البناء اجلديدة

تعاون بني «الكهرباء» و«املكاتب الهندسية» لرفع كفاءة الطاقة
دارين العلي

الكهرباء  اتفقــت وزارة 
واملــاء مــع احتــاد املكاتب 
والــدور  الهندســية 
االستشارية الكويتية على 
التعــاون املشــترك للعمل 
علــى رفع كفاءة الطاقة في 
البــالد، وإزالة كل العقبات 
التــي يعاني منهــا أعضاء 
معامــالت  فــي  االحتــاد 
إيصال التيــار وغيرها من 
املعامالت ذات العالقة بعمل 
العقوبات  الوزارة، ووضع 
املناسبة واملتدرجة للعقوبة 
وبالتنسيق مع جلنة مزاولة 
املهنة الهندسية ملن يعوق 
األعمال التي مت االتفاق على 
إجنازها، إضافة إلى تفعيل 
وتطويــر مذكــرة التفاهــم 
املوقعة بني الوزارة وبلدية 
الكويت واالحتــاد، وإعادة 
تشــكيل اللجنة املشــتركة 

بني اجلانبني.
وفي اجتماع موسع عقد 
الــوزارة بحضور  مببنــى 
الوكيــل املســاعد لقطــاع 
شبكات التوزيع الكهربائية 
م.مطلــق العتيبي ورئيس 
الســلمان  االحتــاد م.بــدر 
وعدد من أعضــاء االحتاد، 

امليكنــة، ونأمــل أن  هــذه 
يشمل التعاون مع املكاتب 
برامــج  عقــد  الهندســية 
تدريبية خاصة مبعامالت 
ومتطلبــات  الكهربائيــة 
إجراءات الكترونيا، باإلضافة 
الى تأهيل وتدريب مهندسي 
الكهربــاء علــى مواصفات 
واشــتراطات رفــع كفــاءة 
الطاقــة باســتخدام معدات 
تكييف بتكنولوجيا حديثة 
تعمــل على توفيــر الطاقة 

الكهربائية في البالد.
بدوره، ثمن رئيس احتاد 
الهندســية والدور  املكاتب 
االستشارية الكويتية م.بدر 
السلمان جهود فريق عمل 

املهنة الهندسية.
واتفــق الطرفــان خالل 
تفعيــل  علــى  االجتمــاع 
وتطويــر مذكــرة التفاهــم 
املوقعة بني الوزارة وبلدية 
الكويــت واالحتــاد، وعقد 
دورات لرفع كفاءة مهندسي 
الطرفــني وتبادل اخلبرات، 
حيث سيتولى االحتاد تنظيم 
الــدورات مبشــاركة  هــذه 
مهندسي الوزارة للتعريف 
بنظام الوزارة وشرح لوائح 
وكود الكهرباء اجلديد، والذي 
ســتقوم الوزارة بإرســاله 
لالحتاد لالطالع عليه وإبداء 
الــرأي لتحقيــق هدف رفع 
كفاءة الطاقــة ووضع آلية 
تنفيذ الكود من خالل النظام 

االلكتروني.
واتفق اجلانبــان أيضا 
علــى التواصل االلكتروني 
بني الوزارة وإدارة االحتاد 
التفاعــل حــول  لتســريع 
املواضيع التي يعاني منها 
الطرفان ومكافحة ما يسمى 
بتجار الشنطة ووضع الئحة 
جــزاءات متدرجــة تصــل 
الى إيقــاف اعتماد مهندس 
أو إلغــاء رخصــة املزاولة 
بالتنسيق مع جلنة مزاولة 

املهنة الهندسية.

الــوزارة مليكنــة خدماتهــا 
خطــط  متطلبــات  وفــق 
التنمية وتوجيهات د.خالد 
الفاضــل ووكيــل الــوزارة 
باإلنابــة م.جاســم النوري 
وقيادات الوزارة من مختلف 
املستويات، لتحقيق األهداف 
املرجوة وإزالة العقبات أمام 
العمل االستشاري الهندسي، 
موضحا أنه قد متت مناقشة 
املعوقــات التي يعاني منها 
جهاز الوزارة من مهندسي 
املكاتــب والــدور،  بعــض 
واتفــق علــى معاجلتهــا 
بالالئحة ووضع العقوبات 
املناسبة واملتدرجة للعقوبة 
وبالتنسيق مع جلنة مزاولة 

وضع العقوبات املناسبة واملتدرجة بالتنسيق مع جلنة مزاولة املهنة الهندسية

م.مطلق العتيبي وم.بدر السلمان وعدد من أعضاء االحتاد

أكد العتيبي حرص الوزارة 
على تذليل كل العقبات التي 
تواجه العمل االستشــاري 
الهندســي، مشــددا على أن 
الــوزارة تعمــل ومن خالل 
توجيهــات الوزيــر د.خالد 
الفاضــل علــى رفــع كفاءة 
الطاقــة في البــالد وتعول 
كثيــرا علــى تفعيــل دور 
الهندســية والدور  املكاتب 
االستشــارية الكويتية في 

هذا املجال.
الــوزارة  إن  وأضــاف: 
ميكنــة  علــى  حريصــة 
القطــاع  كل أعمالهــا مــع 
الهندســي،  االستشــاري 
وتوفيــر كل مســتلزمات 

«X- سايت» تطرح عروض «بلو فرايدي»
مع بداية شــهر نوفمبر واقتــراب نهاية 
العــام وما حتمله من احتفــاالت وفعاليات، 
أعلنت X-سايت من إلكترونيات الغامن، أكبر 
سلسلة معارض إلكترونيات في الكويت عن 
إطالق حملة التنزيالت الكبرى لنهاية العام 
وعروض بلو فرايدي املنتظرة واحلصرية مع 
خصومات وهدايا نقدية على آالف املنتجات 

اإللكترونية واملنزلية.
وتعود اليوم عروض X- سايت املتميزة 
مع حلول موسم األعياد ونهاية السنة ليتمكن 
العمــالء مــن االحتفال والتســوق من خالل 
اقتنائهم ألحدث املنتجات، والتمتع بتجربة 
تسوق حصرية ومجدية في آن واحد. هذا وتعد 
الشركة عشاق املنتجات اإللكترونية احلديثة 
خالل هذه الفترة بتقدمي العديد من املفاجآت 
ومنها توفير أجهزة اآليفون األربعة اجلديدة 
من آبــل وهي iPhone ١٢ Mini وiPhone ١٢ و

iPhone ١٢ Pro وMax iPhone ١٢ Pro، باإلضافة 
 Xbox Series X إلــى منصة األلعاب اجلديــدة
من مايكروسوفت واجليل اجلديد من منصة 
األلعاب بالي ستيشن ٥. كما تسري العروض 

على أكبر العالمات التجارية، ومنها ونسا، إي 
كيو، ابل، فيليبس، باناسونيك، سامسوجن، 

بيكو، هواوي، ميكروسوفت، نيكون.
ويعد شــراء اإللكترونيات من X-سايت 
الغامن طيلة فترة العروض أمرا بغاية السهولة، 
وذلك بفضل برنامج األقســاط السهلة الذي 
ميكن العمالء من دفع قيمة مشترياتهم عبر 
أقساط شهرية سهلة ومرنة، سواء عبر املوقع 
اإللكتروني أو داخل صاالت العرض، مع قسط 

يبدأ بـ ٥ د.ك. كل شهر.

ملشاهدة الڤيديو


