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بخطى ثابتة وضمن منظومة تعاون 
متناغمة تعمل اجل��ه��ات املعنية في 
الكويت على استعادة البيئة احمللية 
عافيتها بعد موجة األمطار الغزيرة التي 

شهدتها البالد أخيرا.
وبينما حظيت اجلهات املشاركة في 
التصدي لتداعيات تقلبات حالة الطقس 
بإشادة واسعة رسميا وشعبيا على ما 
أبدته من جهود جسدت روح التعاون 
التي جبل عليها أه��ل الكويت باشرت 
ه��ذه اجل��ه��ات ك��ل بحسب اختصاصها 
مسؤولياتها لرفع آثار األمطار والتعامل 

مع تداعياتها.
وفي هذا الشأن تعمل الهيئة العامة 
للبيئة مبختلف قطاعاتها بالتعاون مع 
اجلهات املعنية على تنظيف ومراقبة 
ورصد تداعيات موجة األمطار الغزيرة 
بغية عودة الوضع البيئي برا وبحرا إلى 
طبيعته لكن اجلهود املبذولة ال تقتصر 
على م��ا سبق ذك���ره ب��ل متتد لضمان 
استمرارية السالمة البيئية احمللية 

مستقبال.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة 
للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ 
عبدالله األح��م��د ل��� )ك��ون��ا( أم���س  إنه 
خ��الل ف��ت��رة األم��ط��ار ت��ع��اون��ت جميع 
ج��ه��ات ال��دول��ة م��ش��ك��ورة ومت تفعيل 
خطة ط��وارئ لتدارك تداعيات األمطار 
عكست بنتائجها اإليجابية مدى تعاون 
املؤسسات احلكومية بهدف تأمني سالمة 
أفراد املجتمع الكويتي قدر اإلمكان إذ مت 
جت��اوز تلك الفترة بأضرار مادية فقط 

ببعض املناطق.
وأوض��ح الشيخ عبدالله األحمد أن 
فرق طوارئ الهيئة والضباط القضائيني 
خالل تلك االجتماعات عملت على متابعة 
ورصد جودة الهواء اخلارجي وكميات 
ونوعية امل��ي��اه املنصرفة م��ن مجارير 
األم��ط��ار وحتليلها واملخلفات بجميع 

أنواعها.
وأض��اف أن الهيئة تولت التنسيق 
مباشرة وعلى م��دار الساعة مع جهات 
ال��دول��ة مثل بلدية ال��ك��وي��ت ووزارة 
األشغال العامة والقطاع النفطي وغيرها 
لتأكيد جاهزيتها لتفعيل خطط الطوارئ 
خصوصا خطة مكافحة التلوث النفطي 
وخطط مكافحة نفوق األسماك في حال 

وقوع حوادث لتلك القطاعات.
وقد عقد مجلس إدارة الهيئة العامة 
للبيئة أم���س األح���د اج��ت��م��اع��ا ط��ارئ��ا 

ن��اق��ش فيه ت��داع��ي��ات ه��ط��ول األم��ط��ار 
ومسؤوليات كل جهة على حدة بهدف 
احل��د من اآلث��ار الناجتة عنها وحرصا 
على سالمة املواطنني واملقيمني ولتجنب 

املزيد من الضرر واخلسائر.  
 وق���ال م��دي��ر ع���ام الهيئة ورئ��ي��س 
مجلس إدارتها الشيخ عبدالله األحمد 
في تصريح صحفي عقب االجتماع إن 
مجلس اإلدارة قرر تزويد الهيئة بتقرير 
م��ن وزارة األش��غ��ال ال��ع��ام��ة يتضمن 
األسباب التي أدت إلى ح��دوث مشاكل 
الطفح في املجارير واإلج���راءات التي 
مت اتخاذها من قبل ال���وزارة واخلطة 

املستقبلية ملواجهه مثل تلك احلاالت.  
 وأض���اف ب��أن��ه مت خ��الل االجتماع 
التأكيد على ض���رورة ت��زوي��د الهيئة 
بتقارير مماثلة حول مسؤوليات ومهام 
الهيئة العامة للصناعة ووزارة النفط 
ووزارة الكهرباء واملاء وبلدية الكويت 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 

ووزارة الصحة.  
 وأوضح أنه مت تكليف بلدية الكويت 
م��ن خ��الل جلنة املخيمات الربيعية 
مبسح كافة املواقع املعتمدة واملخصصة 
للتخييم بالتنسيق مع وزارة الدفاع 
للتأكد من سالمة تلك املواقع وخلوها 
م��ن أي اج��س��ام غ��ري��ب��ة او اجن���راف 
للتربة نتيجة السيول على أن يتم منح 
التراخيص للموطنني بعد التأكد من 

جاهزية املوقع للتخييم.  
 وذك��ر أن مجلس اإلدارة ق��رر أيضا 
وق��ف زراع��ة أشجار )الكوناكاربس( 
ف��ي امل��ن��اط��ق السكنية والصناعية 
واملرافق احلكومية والسماح بإزالتها أو 
استبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة 
الهيئة العامة للبيئة بناء على ماجاء 

باملادة )41( من قانون حماية البيئة.
وأشاد الشيخ عبدالله األحمد باجلهود 
التي قام بها العاملون في كافة جهات 
ومؤسسات الدولة خالل األيام املاضية 
نتيجة هطول األمطار الغزيرة منوها 
بالدور اإليجابي ال��ذي قام به املجتمع 
املدني واملواطنني في معاونة األجهزة 
األمنية وال��ذي يعكس روح املسؤولية 

الوطنية العالية.
من جانبها قالت مديرة إدارة رصد 
السواحل والتصحر في هيئة البيئة 
عبير العبري في تصريح مماثل ل)كونا( 
إن الهيئة حشدت وسخرت كل طاقاتها 
للتعامل مع تداعيات األج��واء املطيرة 

التي شهدتها البالد والوقوف على آثارها 
البيئية برا وبحرا.

وأض��اف��ت العبري أن هيئة البيئة 
وانطالقا من مسؤولياتها عمدت إلى 
تشكيل ف���رق تعنى ب��دراس��ة ومسح 
امل��واق��ع املخصصة إلق��ام��ة املخيمات 
الربيعية والتأكد م��ن خلوها م��ن أية 
معوقات قد حت��ول دون الغرض التي 
تقام من أجله سنويا.   وأوض��ح��ت أن 
هذه الفرق ستقوم بزيارات ميدانية إلى 
مواقع التخييم لرصدها ومسحها وأخذ 
عينات من تربتها لفحصها والتأكد من 
خلوها من املخلفات وامللوثات وكل ما 
يشكل تهديدا لراحة وسالمة املواطنني 
واملقيمني فضال ع��ن متابعة الظواهر 
الطبيعية الناجمة عن األمطار كإنحدار 

السيول وتغير نوعية التربة.   
وأف����ادت ب��أن ق���رار بلدية الكويت 
ال��ص��ادر أم��س السبت بتأجيل انطالق 
موسم التخييم حتى إشعار آخر جاء بناء 
على توصية من هيئة البيئة ليتسنى 
جلميع اجلهات املعنية في الدولة األخذ 
بعني االعتبار كل التداعيات ودراس��ة 
األراض��ي والتأكد من جهوزيتها بشكل 
آمن ومريح الستقبال الزوار في أعقاب 
أج��واء مطيرة غير مسبوقة استمرت 
ي��وم��ني متتالني أدت إل��ى غ��رق بعض 
الشوارع وحدوث جتمعات مائية كبيرة. 
  ولفتت إل��ى أن كمية األم��ط��ار التي 
هطلت على البالد بلغت أكثر من 150 

مليمترا السيما على املواقع املخصصة 
إلقامة املخيمات البالغ عددها أكثر من 
18 موقعا في شمال وجنوب البالد ما 
أدى إل��ى ح��دوث تغيرات ملحوظة في 
طبيعة التربة السطحية نظرا إلى شدة 
تدفق مياه السيول التي تسببت بدورها 

في كشط التربة واجنرافها وانزالقها. 
  وف���ي ح��ني ش����ددت ال��ع��ب��ري على 
ض��رورة ال��ت��زام اجلميع بقرار )بلدية 
الكويت( بتأجيل موسم التخييم أكدت 
أن فرق )هيئة البيئة( ستباشر مخالفة 
كل من يرتاد البر لهذا لغرض استنادا 
إل��ى ن��ص امل���ادة رق��م )40( م��ن قانون 
حماية البيئة واخلاصة بالتخييم والتي 
تتمثل عقوبتها في فرض غرامة مالية 
تتراوح قيمتها ما بني 250 دينارا كويتيا 
)نحو 817 دوالرا أمريكيا( وخمسة 

آالف دينار )نحو 35ر16 ألف دوالر(.
وحول متابعة )هيئة البيئة( لسواحل 
ال��ب��الد وامل��ي��اه اإلقليمية بعد موجة 
األمطار ذكرت العبري أن فرقا مختصة 
تتبع إدارتي )رصد السواحل والتصحر( 
و)ج����ودة امل��ي��اه( ف��ي )الهيئة( قامت 
مبسح عدد من املواقع البيئية للسواحل 
وم��ي��اه��ه��ا وم��واق��ع م��ج��اري��ر األم��ط��ار 
للوقوف على مستجدات الوضع البيئي 
ومعاينة م��واق��ع امل��خ��ارج واملجارير 
الواقعة على البيئة الساحلية.وأشارت  
إلى أنه مت مسح ومعاينة الساحل واملياه 
الساحلية ب��دءا من منطقة املسيلة إلى 
منطقة الشعب البحري واملنطقة احلرة 
واملنطقة القريبة عند م��ش��روع جسر 
)الشيخ جابر األحمد( إضافة إلى منطقة 
مجرور الغزالي وساحل منطقة جامعة 

الكويت بالشويخ. 
  ولفتت إل��ى إج��راء مسح ومعاينة 
للمنطقة املقابلة للمستشفى األميري 
إلى سوق شرق ونقعة الشمالن وكذلك 
املنطقة املقابلة ملقر مجلس األمة ومسح 
ال��س��اح��ل وامل���ي���اه ال��س��اح��ل��ي��ة مبوقع 
املجرور بالقرب من مستشفى ال��والدة 
فضال عن مسح السواحل للمنطقة من 
جسر الفنطاس إلى الساملية واملنطقة 

الساحلية القريبة من منطقة غرناطة.
م��ن جهتها ق��ال��ت م��دي��ر إدارة رصد 
ج���ودة امل��ي��اه ف��ي هيئة ال��ب��ي��ئ��ة ف��رح 
إبراهيم ل� )كونا( إن الهيئة وانطالقا 
من مسؤولياتها تأخذ على عاتقها مهمة 
احلفاظ على البيئة الساحلية وخلوها 
من أية ملوثات وعدم صرف األخيرة في 

مياه البحر.

وأضافت إبراهيم أنه استكماال حلالة 
التكامل م��ا ب��ني امل��ؤس��س��ات واجلهات 
احلكومية في التعامل املميز واالحترافي 
م��ع تداعيات موجة األم��ط��ار الغزيرة 
ستعمل الهيئة على تنظيم زي���ارات 
ميدانية لفرقها العاملة بغية مراقبة 
السواحل واملياه اإلقليمية للتأكد من 
خلوها من أي��ة ملوثات مبينة أن��ه في 
حال ثبوتها سيتم التنسيق مع اجلهات 

املعنية لعمل الالزم جتاه هذه الوضع.
وأشارت إلى أن الزيارات املشتركة ما 
بني إدارتي )رصد السواحل والتصحر( 
و)جودة املياه( أسفرت عن رصد انتشار 
بعض املخلفات في بعض املواقع وقامت 
)هيئة البيئة( بالتنسيق م��ع بلدية 
الكويت لتنظيف املواقع املتضررة وعمل 

الالزم.

مجلس إدارة »البيئة« بحث في  اجتماع طارئ تداعيات هطول األمطار

األحمد: تكليف بلدية الكويت مبسح املواقع املعتمدة 
واملخصصة للتخييم بالتنسيق مع وزارة الدفاع

فريق تطوعي كويتي يقوم بتكرمي جلنة »طوارئ األمطار«
ق��ام فريق )زاج���ل( التطوعي بتكرمي 
اللجنة التنسيقية ل��ط��وارئ األم��ط��ار 
والسيول وتقدمي الهدايا لهم في زي��ارة 

ملقرهم بإدارة الدفاع املدني.  
 وقالت الناطقة بإسم الفريق جنان 
القناعي ل� )كونا( إن ال��دور ال��ذي قامت 
به )جلنة الطوارئ( أثناء موجة األمطار 
الغزيرة التي مرت بالبالد األيام املاضية 
كبير ويحتذى ب��ه الف��ت��ة ال��ى أن زي��ارة 
الفريق ما هي إال “شكر بسيط لرجاالت 
الدولة بكل قطاعاتها لدورهم في حماية 

الكويت”.  
 وأضافت ان نشأة الفريق أتت من حب 
العمل التطوعي وتقدمي املساعدة لآلخرين 
وأيضا “رغبة منا لنشر فكرة التطوع بني 

الشباب”.  
 وأشارت إلى أن الهدف هو ترسيخ قيم 
العطاء في املجتمع وإظهار دور الشباب 
الكويتي في األعمال اإلنسانية مؤكدة أن 
املثل األعلى للفريق هو قائد اإلنسانية 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد.

املطيري: »الشباب« تعمل على تنظيم 
العمل التطوعي وتدريب الشباب 

ق��ال املدير العام للهيئة العامة 
للشباب عبدالرحمن املطيري إن 
الهيئة تعمل على تنظيم العمل 
ال��ت��ط��وع��ي امل��رت��ك��ز ع��ل��ى ت��دري��ب 
الشباب املتطوعني ألداء دوره��م 
باتقان ووض��ع معايير تساهم في 
االس��ت��ث��م��ار وتعظيم ال��ف��ائ��دة من 
ممارسة ه��ذا العمل على مستوى 

املجتمع.
وأض�����اف امل��ط��ي��ري ف���ي ب��ي��ان 
صحفي للهيئة أم���س األح���د أن��ه 
بالشراكة مع مركز العمل التطوعي 
وال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
واألهلية والقطاع اخلاص ومكتب 
األمم املتحدة اإلمنائي ستعقد الهيئة 
حلقة حوارية نقاشية في الرابع من 
شهر ديسمبر املقبل لتوحيد اجلهود 
حتقيقا ألقصى استفادة من العمل 

التطوعي في البالد.
وأضاف أن هذا اللقاء الذي سوف 
يتزامن مع االحتفال باليوم العاملي 
للتطوع سيشهد مشاركة ممثلني 
ع��ن ال��ف��رق التطوعية وأص��ح��اب 
امل���ب���ادرات ال��ت��ط��وع��ي��ة ل��ل��خ��روج 
بتوصيات تساهم في تفعيل آليات 
العمل التطوعي إلدارة املخاطر 
ومواجهة األزمات في الظروف التي 

تستدعي جهودهم.
وأوض��ح أن هذه احللقة ستعمل 
على إيجاد أفضل السبل لتعزيز 
األعمال التطوعية وتطوير قدرات 
الشباب املتطوعني وتدريبهم فضال 
عن إضفاء الطابع املؤسسي على هذا 
العمل لتسهيل حتركهم في أوقات 

الكوارث والصعبة في املجتمعات.
وذك��ر املطيري أن��ه ستتم أيضا 
دراس��ة لوضع معايير ومؤشرات 

ل��ل��ق��ي��اس ع��ل��ى جن����اح األع���م���ال 
التطوعية وتوحيد اجلهات املنظمة 
للعمل التطوعي معتبرا أن ولوج 
ال��ش��ب��اب الكويتي ل��ه��ذه األع��م��ال 
هي وسيلة وغاية للتنمية الذاتية 

واملجتمعية.
وشدد على أن الهيئة تسعى مع 
الشركاء إلى تطوير وعي الشباب 
امل��ت��ط��وع��ني مب��ا ي��س��اه��م ف��ي بناء 
شخصيته وبث روح املنافسة بينهم 
للقيام باألعمال املفيدة للمجتمع 
وغ��رس قيم العطاء واإلن��ت��اج في 
نفوسهم وتعزيز العمل اجلماعي 
كما ستتولى الهيئة تنسيق اجلهود 
بني الشباب واملؤسسات واملنظمات 
املختلفة الداعمة لألعمال التطوعية.

وب��ني املطيري أن زي���ادة أع��داد 
املتطوعني وان��ت��ش��ار ه��ذه القيمة 
اإلنسانية تعزز من العمل اإلنتاجي 
للشباب وتكسبهم خ��ب��رات مهمة 
في حياتهم كما تعزز قيم التعاضد 
وامل��واط��ن��ة ال��ص��احل��ة ب��ني أف���راد 
املجتمع.وأشار إلى أن حرص الهيئة 
ودع���م ه��ذا التوجه ل��دى الشباب 
يعنيان باستثمار أوقاتهم في أعمال 
مفيدة تساهم في حتقيق التنمية 

والريادة االجتماعية.

عبدالرحمن املطيري

الشيخ عبد الله األحمد

آثار األمطار األخيرة على البيئة الكويتية
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الغزيرة األمطار  بعد  عافيتها  البيئة  الستعادة  حثيثة  مساعي  تبذل  املعنية  اجلهات 

في إحصائية لفريق الطوارئ خالل أكتوبر املاضي

الهاجري: بلدية »مبارك الكبير« أزالت
33 مخالفة 1100 إعالن مخالف وحررت   

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية 
الكويت النقاب عن قيام فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير بتحقيق العديد 
من اإلجنازات خالل شهر اكتوبر 2018 تزامنا 
م��ع احلملة االعالمية التي أطلقتها االدارة 
حت��ت ش��ع��ار #ت��واص��ل_م��ع��ن��ا وال��ت��ي تهدف 
إلى إزال��ة كافة التعديات على أم��الك الدولة 
واالع��الن��ات بالشوارع وامليادين  ومتابعة 
الباعة اجلائلني وكل ما يشغل الطريق سواء 
استغالل مساحة دون ترخيص او سيارات 
مهملة فضال عن متابعة شركات النظافة ومدى 
التزامها بتطبيق العقود بينها وبني البلدية 
إلى جانب متابعة شكاوى اجلمهور ال��واردة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي مشيرة إلى 
أن   احلمالت التفتيشية التي قام بها املفتشني 
أسفرت عن حترير 33 محضر مخالفة وإزالة 

1100 اعالن مخالف.
و أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 

احملافظة ناصر الهاجري بأن الفريق قام برفع 
1100 إع��الن مخالف مختلف األح��ج��ام من 
شوارع وميادين احملافظة مت وضعها بطريقة 
عشوائية تشوه املنظر اجلمالي للمحافظة 
وتسبب الكثير م��ن احل����وادث، توجيه 95 
إن��ذار تعدي على أم��الك ال��دول��ة، 33 مخالفة 
طبقا لالئحة احملالت واالعالنات، توجيه 78 
إنذارات سالمة، 8 إنذارات نظافة، وضع 184 
ملصق، حترير 11 تعهدات نظافة، غلق محل 
واح��د باإلضافة إلى استقبال 32 شكوى مت 

تلقيها على اخلط الساخ��ن.
ودع��ت ادارة العالقات العامة املواطنني 
واملقيمني في ح��ال وج��ود اي شكوى تتعلق 
بالبلدية االتصال على اخل��ط الساخن 139 
وال��ذي يعمل على م��دار الساعة أو التواصل 
 kuwmun @ عبر مواقع التواصل االجتماعي
وسيتم التعامل معها على ال��ف��ور واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالها.

3 في املئة زيادة حركة  »الطيران املدني«: 
الركاب في املطار خالل أكتوبر املاضي

قالت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية إن 
حركة الركاب في مطار الكويت الدولي شهدت زيادة 
بنسبة 3 في املئة في شهر أكتوبر املاضي بإجمالي 
ع��دد ال��رك��اب 1091181 راكبا مقابل 1059502 

راكبا في الفترة ذاتها من 2017. 
وأضاف نائب املدير العام لشؤون سالمة الطيران 
والنقل اجل��وي ومركز تنسيق نظم السالمة عماد 
اجل��ل��وي ف��ي اإلدارة ف��ي تصريح لوكالة األن��ب��اء 
الكويتية )ك��ون��ا( أم��س األح���د أن ح��رك��ة ال��رك��اب 
القادمني بلغت 569945 راكبا في أكتوبر املاضي 

مقابل 559969 راكبا في ذات الفترة من 2017.
وأوضح اجللوي أن حركة الركاب املغادرين بلغت 
521236 راكبا في أكتوبر املاضي مقابل 499533 

راكبا خالل الشهر نفسه من العام املاضي.
وذكر أن إجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها 

من وإلى مطار الكويت الدولي خالل أكتوبر املاضي 
وصل إلى 9707 رحالت مقابل 9356 رحلة في ذات 
الفترة من 2017 مبينا أن عدد الرحالت التجارية 
القادمة واملغادرة بلغ نحو 9031 رحلة مقابل 8919 

رحلة في أكتوبر 2017.
ولفت إلى أن حركة الشحن في املطار بلغت في 
أكتوبر املاضي نحو 01ر20 مليون كيلو غرام مقارنة 
بذات الفترة من العام املاضي إذ كان إجمالي احلركة 

27ر22 مليون كيلو غرام.
وبني أن حركة الشحن ال��وارد في أكتوبر املاضي 
بلغت نحو 28ر16 مليون كيلو غرام مقارنة بنحو 
76ر16 مليون كيلو غ��رام في الفترة املماثلة من 
2017 في حني بلغت حركة الشحن الصادر 7ر3 
مليون كيلو غرام مقابل 5ر5 مليون كيلو غرام في 

أكتوبر 2017. إزالة مخالفة

فريق زاجل التطوعي أثناء تكرمي اللجنة التنسيقية لطوارئ األمطار والسيول


