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أفاد موقع إدارة األرصاد اجلوية 
في اإلدارة العامة للطيران املدني 
الكويتية باستمرار هطول أمطار 
خفيفة إل��ى متوسطة على أغلب 
أراض���ي الكويت تتخللها أمطار 
رعدية مع انخفاض الرؤية األفقية 
إلى أقل من 1000 متر على بعض 

املناطق بسبب الضباب.
وأك��دت وزارة األشغال العامة 
أم��س أن جميع آلياتها جاهزة 
ومنتشرة بجميع مناطق الكويت 
حتسبا ألي ط���ارئ إث���ر تقلبات 
ال��ط��ق��س وال���ه���ط���والت امل��ط��ري��ة 

املتوقعة في البالد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي 
إن وزي��ر األش��غ��ال العامة وزي��ر 
الدولة لشؤون البلدية املهندس 
حسام الرومي يتابع سير األعمال 
شخصيا وبحضور قيادات الوزارة 
مضيفة ان جميع آليات ال��وزارة 
والهيئة العامة للطرق والنقل 
البري ووزارة ال��دف��اع واحل��رس 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى أه��ب��ة االس��ت��ع��داد 
حت��س��ب��ا ل���ل���ط���وارئ ول��أم��ط��ار 

والسيول املتوقعة.
م���ن ج��ان��ب��ه ف��ق��د ق����ام وزي���ر 
الصحة الشيخ ال��دك��ت��ور باسل 
الصباح ووكيل ال��وزارة الدكتور 
مصطفى رض���ا أم���س األرب��ع��اء 
بجوالت تفقدية على املستشفيات 
لالطمئنان على سير العمل فيها 
والتأكد من جهوزيتها وتطبيقها 
خلطط ال��ط��وارئ وذل���ك حتسبا 
ألي ط��ارئ في ظل س��وء األح��وال 

اجلوية.
وق���ال���ت وزارة ال��ص��ح��ة في 
ب��ي��ان صحفي إن ال��ش��ي��خ باسل 
الصباح ق��ام بجولة تفقدية في 
مستشفى األميري ومركز الطوارئ 
مبدينة صباح األح��م��د السكنية 
للوقوف على سير العمل هناك 
وم��دى استعدادهم وجهوزيتهم 
حتسبا لأمطار الغزيزة املتوقعة 

في ال��ب��الد. وأض��اف��ت ال���وزارة أن 
الشيخ باسل الصباح اطلع على 
ما يتعلق بتفعيل خطة الطوارئ 
ف���ي ك��اف��ة األق���س���ام املستشفى 
واملركز واخلدمات الطبية املقدمة 
للمراجعني خالل تلك األجواء التي 
قد ينتج عنها إص��اب��ات او زي��ادة 
في املراجعني.وذكرت انه يتواجد 
ف��ري��ق م��ن اجل��ي��ش الكويتي في 
مستشفى )االميري( لدعم جهود 
املسؤولني في الصحة واملساعدة 
ف��ي ك��ل م��ا ي��س��اه��م ف��ي خ��دم��ات 

امل��راج��ع��ني. م��ن ج��ان��ب آخ��ر قال 
املنسق العام لبلدية الكويت عادل 
النصار أول أمس أن البلدية وزعت 
1100 سيارة وآلية باالضافة الى 
ستة آالف عامل على احملافظات 
الست للتعامل مع تقلبات الطقس 

وما يصاحبها.  
 وأض���اف النصار أن  البلدية 
وفرت عددا من اجلرافات واالليات 
وتناكر سحب امل��ي��اه على جميع 
احمل��اف��ظ��ات ال��س��ت حت��س��ب��ا ألي 

طارئ. 

  واف��اد ب��أن )البلدية( وبكافة 
ك�����وادره�����ا ت��ع��م��ل م����ع ج��م��ي��ع 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ 
على امل��ق��درات العامة واخلاصة 
وسالمة املواطنني واملقيمني في 
ظل ما تشهدها البالد من تقلبات 
للطقس.   واش��ار ال��ى ان البلدية 
وبتوجيهات من قبل مديرها العام 
أحمد املنفوحي تعمل بالتعاون 
مع وزارة االشغال العامة في ازالة 
االت��رب��ة وامل��خ��ل��ف��ات م��ن مناهيل 

الصرف الصحي وبوقت قياسي.

استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق البالد

»األشغال« تنشر آلياتها في جميع مناطق الكويت حتسبًا للطوارئ

م. حسام الرومي يتفقد سير العمل

محافظ األحمدي ترأس فريق الطوارئ ملتابعة تداعيات األمطار
باشر محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد أمس 
االشراف الشخصي املباشر علي عمليات فريق عمل 
جلنة طوارئ احملافظة التي تضم اجلهات املختصة 
العاملة في نطاق احملافظة وتستمر على مدى ثالثة 
أيام ملتابعة تداعيات التقلبات اجلوية التي تشهدها 

البالد حالياً .
وق��ام احمل��اف��ظ  بجولة ميدانية على ع��دد من 
املناطق صباح أم��س تفقد خاللها اإلستعدادات 
الالزمة للتعامل مع األمطار ومتابعة فرق العمل 

املختلفة للوقوف على جاهزيتها.
   ونوه الى بروز املعدن االصيل وماُجبل عليه 
اه��ل الكويت االوف��ي��اء م��ن ك��رمي اخل��ص��ال ، خالل 
اجلولة التفقدية والذي جسده قدوم املواطن الكرمي 
سعد السبيعي للتحية وتقدمي واج��ب الضيافة 
التقليدية الخوانه رجال الدفاع واحلرس الوطني 
والداخلية واالشغال والبلدية والصحة وغيرهم 
من العاملني في فرق الطوارئ ، والشد علي ايديهم 

ومؤازرتهم في اداء مهامهم االستثنائية.
 وبهذه املناسبة قال اخلالد أن احملافظة تفاعلت 
مع األح��داث منذ اللحظات األولى واتخذت العديد 

من اإلج���راءات وأج��رت اتصاالت وتنسيقاً مكثفاً 
مع جل��ان األجهزة اخلدمية واإلداري���ة باحملافظة 
في هذا الشأن ، كان آخرها التنسيق بشأن مراكز 
اإليواء بالتنسيق مع قطاع تنمية املجتمع بوزارة 
الشؤون خالل االيام املاضية ، كما صاغت العديد 
من الرسائل التوعوية واالرشاد لالخوة املواطنني 
واملقيمني عبر حساباتها ف��ي وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي قدمت خاللها النصح والتوجيه للتعامل 
مع الطوارئ ، وخصصت خطاً ساخناً عبر عدد من 
ارق��ام الهواتف لتلقي اية استفسارات أو شكاوى 
على م��دار الساعة .  واض��اف احملافظ ان الفريق 
التطوعي حملافظة األحمدي استعد جيداً لتقدمي 
املساعدة والعون والتواجد امليداني جنباً الى جنب 
مع الفرق التطوعية األخ��رى العاملة في مناطق 
احملافظة . وش��دد محافظ األحمدي على ض��رورة 
عدم اإللتفات الى الشائعات واملعلومات املغلوطة 
التي ترد على العديد من حسابات وسائل التواصل 
االجتماعي واحلصول على املعلومات الصحيحة من 
مصادرها املوثوقة جتنباً لنشر املعلومات اخلاطئة 

جانب من جولة محافظ األحمديبني املواطنني واملقيمني .

آليات وزارة األشغال تنتشر في جميع مناطق الكويت
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»الداخلية«: ال يوجد كسر في 
جسر التحكم بني طريق امللك فهد 

والدائري اخلامس باجتاه السرة
نفت وزارة الداخلية صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع 
التواصل االجتماعي عن وجود كسر في جسر التحكم الرابط بني 
طريق امللك فهد بالدائري اخلامس باجتاه منطقة السرة مؤكدة أن 

اخلبر عار من الصحة ويفتقد إلى املصداقية.
وقالت ال���وزارة في بيان صحفي ل���الدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني أمس األربعاء إن حركة السير على اجلسر منظمة 

وال يوجد أي ازدحام أو تكدس مروري.
ودع��ت األخ��وة املواطنني واملقيمني إلى حتري الدقة فيما يتم 
نشره أو بثه على مواقع التواصل االجتماعي واحلصول على 

األخبار من مصادرها الرسمية.

»املوانئ« الكويتية تستعرض 
اخلطة االحترازية في املوانئ 

الثالث حتسبا لألمطار املتوقعة
عقد املدير العام ملؤسسة املوانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله 
الناصر الصباح مساء اليوم الثالثاء اجتماعا تنسيقيا طارئا 
مع ممثلي وزارة الداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء الستعراض 
االج��راءات االحترازية في التعامل مع موجة األمطار املتوقع أن 
تشهدها البالد.وقالت )املوانئ( في بيان صحفي إن االجتماع الذي 
شهد حضور مدراء اإلدارات في املوانئ الثالث )الشويخ والشعيبة 
والدوحة( تطرق إلى تقدمي احللول لتفادي جتمعات املياه وجتنب 
أضرار األمطار احملتملة.وأكد الشيخ يوسف الصباح وفقا للبيان 
ضرورة تطبيق إجراءات األمن والسالمة في املوانئ الثالث والتزام 
جميع العاملني بالتعليمات األمنية سواء العاملني في املؤسسة أو 
العاملني باجلهات الرسمية أو الشركات اخلاصة.يذكر أن رئيس 
قسم التنبؤات املالحية في إدارة األرصاد اجلوية التابعة لالدارة 
العامة للطيران املدني ضرار العلي توقع أن تشهد البالد اعتبارا 
من الساعات األولى من صباح األربعاء حالة من عدم االستقرار في 
الطقس وأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وقال العلي ل)كونا( 
إن التوقعات وفقا خلرائط الطقس وصور األقمار االصطناعية 
والرادار تشير إلى تأثر البالد بحالة من عدم االستقرار في الطقس 
خ��الل الساعات القادمة وحتى صباح األرب��ع��اء.وك��ان مجلس 
الوزراء قرر مساء اليوم تعطيل كل الوزارات والدوائر واملؤسسات 
احلكومية والكليات وامل��دارس احلكومية واخلاصة غدا األربعاء 
واعتباره يوم راحة ك”إجراء احترازي حفاظا على سالمة املواطنني 
واملقيمني”.كما أعلن احتاد مصارف الكويت تعطيل أعمال البنوك 
غدا واعتباره يوم راحة وأعلنت بورصة الكويت تعطيل أعمالها 

أيضا.

»اإلعالم«: خطة الطوارئ 
مستمرة لبث الرسائل 

التوعوية بحالة الطقس
أك��د الوكيل املساعد لشؤون الصحافة والنشر واملطبوعات 
ب��وزارة اإلع��الم الكويتية املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة محمد 
ال��ع��واش أن أجهزة ال���وزارة تعمل على م��دار ال24 ساعة لبث 
الرسائل التوعوية واإلرشادية اخلاصة بحالة الطقس في البالد 
بغية احلفاظ على سالمة املواطنني واملقيمني.وقال العواش 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( اليوم األربعاء إن )اإلعالم( وعبر 
خطة الطوارئ التي وضعتها قامت بتشكل جلنة ط��وارئ تضم 
القطاعات البرامجية مثل اإلذاعة واألخبار والتلفزيون إلى جانب 
قطاع الهندسة بغية التواصل مع املسؤولني املعنيني في وزارات 
الداخلية والصحة واألش��غ��ال العامة إضافة إل��ى جلنة الدفاع 
املدني والهيئة العامة للطرق والنقل البري.وأضاف أن )اإلعالم( 
تعمل على ربط اجلهات املعنية عبر شبكة مراسلني موزعني على 
احملافظات الست من خالل بث مباشر لتلفزيون دولة الكويت من 
مقر اإلدارة العامة لالرصاد اجلوية للتوعية بحالة الطقس احلالية 
وخالل الساعات املقبلة.وأشار العواش إلى االجتماع الذي عقده 
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري أخيرا مع 
قيادات الوزارة املسؤولة عن تنفيذ اخلطة وتزويدهم بالتعليمات 
والتوجيهات املتعلقة بهذا الشأن.وأكد على كفاءة مراسلي وزارة 
اإلعالم في تزويد النشرات اإلخبارية على مدار اليوم بتطورات 
األحداث واملعلومات املتعلقة بحالة الطقس فضال عن النقل املباشر 
والرسائل التوعوية التي أنتجتها ال��وزارة بالتعاون مع اجلهات 
املعنية.وشدد العواش على أهمية ودور وزارة اإلعالم في الرد على 
الشائعات واألخبار املغلوطة التي من شأنها بث اخلوف والفزع 
بني أوساط املواطنني واملقيمني وأهاب مبستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي على القيام بدورهم الوطني في مثل هذا الظرف وعدم 

تداول املعلومات واألخبار غير املوثوقة.

»الدفاع املدني«: تواصل دائم ومستمر 
مع »التحكم الرئيسية« للكهرباء

أكد الوكيل املساعد لقطاع تشغيل وصيانة املياه ب��وزارة 
الكهرباء وامل��اء الكويتية عضو جلنة الدفاع املدني املهندس 
خليفة الفريج أمس األربعاء أن اللجنة على تواصل دائ��م مع 
غرفة التحكم الرئيسية للكهرباء ملتابعة تقلبات الطقس التي 

تشهدها البالد حاليا.
وقال الفريج ل� )كونا( إن )الدفاع املدني( على تواصل مستمر 
مع جميع قطاعات وزارة الكهرباء وامل��اء واللجان التنسيقية 
ملواجهة أي طارئ ينجم عن عدم استقرار حالة الطقس.وأفاد 
بأن الكهرباء وزعت فرق متخصصة في معظم املواقع وتدعيم 
وتزويد بعضها باملولدات الكهربائية الستخدامها حال انقطاع 

التيار اجلزئي.
يذكر أن موقع إدارة األرص���اد اجلوية في اإلدارة العامة 
للطيران املدني الكويتية أفاد في وقت سابق من اليوم باستمرار 
هطول أمطار خفيفة إل��ى متوسطة على أغلب أراض��ي دولة 
الكويت تتخللها أمطار رعدية مع انخفاض الرؤية األفقية إلى 

أقل من 1000 متر على بعض املناطق بسبب الضباب.
 

»مطاحن الدقيق«: منتجات اخلبز 
متوافرة في كل منافذ البيع

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
مطلق الزايد أن منتجات اخلبز بأنواعه ومنتجات شركة املطاحن 
بشكل ع��ام متوفرة في كل منافذ البيع واجلمعيات التعاونية 

واألسواق املوازية. 
  وقال الزيد في تصريح ل� )كونا( أول أمس إن الشركة لديها 
خطة طوارئ معتمدة حتت مظلة إدارة اجلودة تتضمن إجراءات 

احترازية لتأمني املخابز واملصانع من أي أخطار. 
  وأوضح أن الشركة تعمل على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع 
مؤكدا أنها على أهبة االستعداد لسد احتياجات املواطنني واملقيمني 

من منتجاتها.

األمطار مأت شوارع الكويت وزير الصحة مع أحد فرق الطوارئ

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح يتفقد جاهزية املستشفيات

وزي�������������������������ر »ال��������������ص��������������ح��������������ة« ي��������ت��������ف��������ق��������د ج���������اه���������زي���������ة 
امل����������س����������ت����������ش����������ف����������ي����������ات وم���������������������راك���������������������ز ال������������������ط������������������وارئ

على  وال��ع��م��ال  اآلل��ي��ات  ب��ع��ض   وزع���ت  الكويت  بلدية 
احمل���اف���ظ���ات ال���س���ت ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع األم����ط����ار ال���غ���زي���رة


