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»احلرس الوطني«: نقوم 
مبهامنا في مساندة أجهزة 

الدولة ملواجهة األمطار
أك��د وكيل احل��رس الوطني الكويتي الفريق الركن 
مهندس هاشم الرفاعي أم��س األح��د استعداد احلرس 
الوطني للقيام باملهام املوكلة اليه عبر اسناد أجهزة 
الدولة املعنية ملواجهة األمطار والتقلبات اجلوية التي 
متر بها البالد.   وقال الرفاعي في تصريح صحفي عقب 
قيامه بجولة تفقده للتأكد من مدى جاهزية فرق الطوارئ 
واآلل��ي��ات ف��ي معسكرات احل���رس ال��وط��ن��ي ان جميع 
الوحدات على أمت االستعداد واجلاهزية للقيام باملهام 
املطلوبة وتقدمي يد العون واملساعدة للمتضررين من 

األمطار.
وأضاف أنه بناء على توجيهات القيادة العليا للحرس 
الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني مت رف��ع درج��ة االس��ت��ع��داد ل��ل��وح��دات املعنية 
وتفعيل مراكز العمليات وفرق الطوارئ الفنية لتقدمي 

االسناد الالزم ملواجهة االمطار واالثار املترتبة عليها.  
 وأف��اد الرفاعي بان الوثيقة االستراتيجية للحرس 
الوطني 2020 )األم���ن أوال( تضمنت تفعيل خطط 
الطوارئ إلسناد اجهزة الدولة خالل االزمات عن طريق 
تسخير امكاناته الفنية واللوجستية وك��وادره املدربة 

للتخفيف من اثار االزمات على املواطنني.
ودع��ا املولى القدير أن يحفظ الكويت واهلها من كل 
مكروه وان يدمي عليها األمن واالستقرار في ظل القيادة 
احلكيمة حلضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي عهده 

األمني الشيخ نواف األحمد.

قال وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية حسام الرومي مساء أمس 
األول إن هناك الكثير من الطرق واملناهيل 
تعطلت بسبب تراكم الطني ج��راء األمطار 

الغزيرة التي شهدتها البالد مؤخرا. 
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به الرومي 
ل� )كونا( عقب زيارته ملركز العمليات في 
الدفاع املدني  بحضور وكيل وزارة الداخلية 

الفريق عصام النهام.  
 وأض���اف ال��روم��ي أن امل��ي��اه مت سحبها 
بشكل ع��ام واملتبقي االت��رب��ة وال��ط��ني ومت 
توجيه االل��ي��ات التابعة لبلدية الكويت 
الزالتها من الطرقات لكي يتنسى لنا تنظيف 
املناهيل حتى ت��ك��ون مستعدة الستقبال 
االم��ط��ار القادمة واملتوقع هطولها خالل 

الفترة املقبلة. 
 وأوض���ح أن��ه ق��ام ي��وم السبت بجولة 
تفقدية ملدينة صباح األحمد مع وزير الدولة 
لشؤون االسكان الدكتورة جنان بوشهري 

 لالطالع على األضرار التي حلقت باملنطقة.  
 وذك��ر أن امل��ي��اه مت سحبها بشكل عام 
واملتبقي االتربة والطني ومت توجيه االليات 
التابعة لبلدية الكويت الزالتها من الطرقات 
لكي يتنسى تنظيف املناهيل حتى تكون 
مستعدة الستقبال االمطار القادمة واملتوقع 

هطولها خالل الفترة املقبلة.  
 وبني أن نفق  منطقة املنقف ال يزال مغلقا 
وذلك نتيجة كمية األمطار واملياه املوجودة 
موضحا أنه متت مضاعفة مكائن الرفع إلى 
عدد كبير في املوقع لفتح النفق امام مرتاديه 
وسحب املياه بأسرع وقت ممكن متوقعا في 
غضون الساعات القليلة القادمة ان نتمكن 
م��ن سحب جميع امل��ي��اه م��ن النفق وم��ن ثم 
تنظيف املكان من االتربة والطني واالوساخ 
التي نتجت وجتمعت بالنفق.   ولفت الى أن 

الدائري السابع اليزال مغلقا من جهة منطقة 
كبد والدائري السادس من جهة منطقة امغرة 
معربا عن أمله بفتحه بأسرع وقت ممكن.   
واستمع الرومي الى  شرح مفصل من عدد من 
ممثلي اجلهات احلكومية في مركز العمليات 
في اإلدارة العامة للدفاع املدني واطلع على 
آخر تطورات األوض��اع التي تشهدها البالد 

نتيجة احلالة املطرية.
من جهتها قالت الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري الكويتية إن كميات االمطار 

التي هطلت يوم اجلمعة لم تشهدها البالد 
منذ 50 عاما.

وذك��رت الهيئة عبر حسابها في موقع 
التواصل اإلجتماعي )تويتر( إن معدالت 
األمطار خالل ما يقارب ست ساعات وصلت 
111 ملم بينما املعدل السنوي 115 لتعادل 

بذلك ما يهطل في موسم كامل.
وأك���دت أن ف��رق ال��ط��وارئ ف��ي الهيئة 
تقوم بالتعامل مع جتمعات املياه في كافة 

املشاريع واملواقع.

50 عامًا أمطار »اجلمعة« لم تشهدها البالد منذ 

الرومي: تراكم الطني أدى إلى تعطل الكثير من الطرق واملناهيل 

م. حسام الرومي

وزارة الصحة نظمت ورشة عمل خليجية  
لوضع التشريعات اخلاصة باألمن النووي 

ريا�ض عواد 

أكد ضابط االتصال الوطني مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بالكويت من معهد 
الكويت لألبحاث العلمية د. نادر العوضي 
على أن ورش��ة العمل التي تقيمها وزارة 
الصحة  اوالتي  يشارك بها العديد من الدول 
اخلليجية  والتي ت��دور حول تفعيل االمن 

النووي في دول اخلليج.
وأض���اف ال��ع��وض��ي أن ال��ورش��ة سوف 
تتركز عن التشريعات والقوانني واللوائح 
ال��ت��ي تتعلق ب��األم��ن ال��ن��ووي م��ن خ��الل 
محاضرين ح��ض��روا م��ن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ومشاركني من مختلف دول 
اخلليج وك��ذل��ك م��ن ال��ك��وي��ت. مضيفا أن 
الورشة تتعلق بالتشريعات االساسية التي 
يجب ان تكون موجود بالدول فيما يتعلق 
باألمن النووي واألمن النووي اساسي ألي 
استخدام للتكنولوجيا النووية ففي دولنا 
هناك استخدامات كثيرة للمواد املشعة 
وتقنيات نووية تستخدم في الصناعات 
والقطاع النفطي والصحة والبيئة واألبحاث 
وهذه املواد يجب ان يكون هناك خطة ألمن 

العمل بها.
وق���ال ال��ع��وض��ي إن األم���ن ال��ن��ووي له 
مكونات األول هو كيفية منع تهريب او سرقة 
اي مادة من اي منشأة نووية داخل الدولة، 
والثاني ان حدثت السرقة كيف يتم الكشف 

عنها، والثالث هو التعامل مع املادة التي متت 
سرقتها وااله��م هو التشريعات التي تنظم 

العمل الذي يتعلق باألمن النووي.
وأشار العوضي إلى أنه وبالكويت االمن 
ال��ن��ووي م��وض��وع ه��ام واجل��ه��ة املسئولة 
ه��ي وزارة الداخلية وه��ن��اك جلنة تتعلق 
بالطوارئ االشعاعية وكذلك االمن النووي 
ووم��ن ه��ذه اللجنة هناك ف��رق منبثقة من 
اللجنة بالداخلية تهتم باألمن النووي وهناك 

تنسيق م��ع جميع اجل��ه��ات ال��ت��ي تختص 
باألمن النووي مثل االدارة العامة للجمارك 
وإدارة الوقاية من االشعاع بوزارة الداخلية 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية نامل من 

خالل الورشة رفع الوعي في هذا اجلانب.
وعن أهداف الدورة  قال العوضي سيكون 
هناك برنامج مكثف لرفع مستوى األمن في 
االستخدامات اخلاصة بها فهناك تشريعات 

ينقصها االمن النووي في بالدنا.

طالبت  برفع الطاقة االستيعابية لشبكات الصرف واستخدام التكنولوجيا

القراشي: حلول جذرية  كثيرة للحد من 
اخلسائر التي حتدثها مياه األمطار

ق��ال��ت رئيسة “ مهندسون بال 
حدود – الكويت “ املهندسة زينب 
قراشي: إن تكرار مشكلة عدم تسرب 
مياه األمطار في الكويت حتتاج إلى 
ح��ل ج��ذري سيوفر مئات املاليني 
من الدنانير على الدولة واملجتمع، 
الف��ت��ة إل��ى نشر معلومات ع��ن أن 
اخلسائر التقديرية لغرقة يوم 
الثالثاء امل��اض��ي فقط تقدر بنحو 

100 مليون دينار. 
وأوض���ح���ت ال��ق��راش��ي، ونحن 
نشيد بالتفاعل احلكومي السريع 
م��ع مشاهدناه فجر ي��وم الثالثاء 
املاضي  ، فإننا نتقدم بأر التعازي 
الى ذوي الفقيد ج��راء السيول في 
الفحاحيل الشهيد بإذن الله تعالى 
أحمد الفضلي  ونشكر كافة اجلهات 
احلكومية التي عملت على م��دار 
الساعة لتطويق هذه األزمة واحلد 
من اخلسائر التي أوقعتها، مضيفة 
أنه بات لزاما علينا أن نبدأ بالتفكير 

للحلول اجلذرية ونحن نعتقد أنها 
مبتناول اليد ومن أبرزها توسيع 
ال��ط��اق��ة االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة لشبكات 
التصريف لدينا والتي وفقاً ملا نشر 
م��ؤخ��راً غير مؤهلة لتصريف هذا 

الكم من مياه األمطار.
وأوضحت القراشي أن توسيع 
شبكات ال��ص��رف ورف���ع مستوى 
طاقتها االستيعابية قد يكون مكلف 
ماليا في الفترة احلالية لكنه  وعلى 
امل��دى الطويل سيكون استثماراً 
حقيقيا كونه سيحد من اخلسائر 
ال��ت��ي ت��ق��ع ت��ك��رار م��ان��ش��ه��ده من 
فياضانات موسمية حتدث كل كم 

عام لدينا. 
وزادت ال��ق��راش��ي، وبالتزامن 
م��ع توسيع الطاقة االستيعابية 
للشبكات علينا أيضا وضع خارطة 
هندسية تثبت عليها األماكن التي 
تشهد حاالت فيضان بشكل متكرر، 
موضحة أن هذه اخلارطة يجب أن 

تبدأ حتديد أالم��اك��ن األكثر خطراً 
وتضرراً ومن ثم احلاالت املتوسطة 
وتليها املواقع األدن��ى في مستوى 

ال��ت��ض��رر، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ترتيب 
األولويات وتوجيه الطاقات اليجاد 
حلول للمناطق األكثر خطراً أوالً 

وتتبعها املناطق األخرى.
وقالت القراشي، وبالتزامن مع 
وضع هذه اخلريطة الهندسية يجب 
التشدد ف��ي عمليات الصيانة في 
الطرقات واملناهيل ووض��ع عمالة 
وطنية تشرف على ه��ذه األعمال 
وتنفيذها من قبل الشركات املعنية، 
داع��ي��ة إل��ى ت��دري��ب ه��ذه العمالة 
لتكون على اطالع بأساليب الغش 

واالحتيال التي قد حتصل. 
ودع��ت القراشي إل��ى استخدام 
التنكولوجيا ف��ي عمليات سبر 
ورص��د سالمة وصالحية املناهيل 
واملجارير في كافة املناطق، الفتة 
إلى صعوبة الرصد لها رغم املتابعة 
اللصيقة فقط كونها مناطق مخفية 
ال ميكن للمهندسني أو املشرفني 

عليها التأكد بالعني من سالمتها.

م. زينب قراشي

املياه غمرت الشوارع
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نفذتها إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية خالل يوليو وأغسطس وسبتمبر

  382 الرشيدي :  بلدية »الفروانية« حررت  
3651 إعالنًا عشوائيًا مخالفة وأزالت 

أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت 
عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
بفرع بلدية محافظة الفروانية بتحقيق العديد من 
اإلجن���ازات وذل��ك من خ��الل اإلحصائية الفصلية 
ألشهر ) يوليو وأغسطس وسبتمبر ( مشيرة 
إل��ى احل��م��الت التفتيشية التي نفذها املفتشني 
ب��اإلدارةع��ل��ى احمل��الت بجميع مناطق احملافظة 

أسفرت عن الكشف على   1121 محل .
وف��ي ه��ذا السياق أوض��ح مدير إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية احملافظة 
ناصر الرشيدي ب��أن اجل��والت التفتيشية خالل 

أشهر ) يوليو وأغسطس وسبتمبر (  أسفرت 
عن حترير  382  مخالفة وحترير 44 أمر صلح 
وإزالة 3651 إعالن عشوائي من شوارع وميادين 
احملافظة تشوه املنظر اجلمالي وتعيق الرؤية عن 
قائدي املركبات وتسبب احلوادث فضال عن الكشف 
على  80 محل إلصدار ترخيص صحي لغير املواد 
الغذائية. وشدد الرشيدي على أصحاب احملالت 
بالتقيد باالشتراطات واللوائح التي تضمنتها 
الئحة احملالت واإلعالنات مشيرا إلى أن املفتشني 
واملفتشات التابعني لإلدارة سيتصدون للتجاوزات 
واملخالفات باتخاذهم اإلج��راءات القانونية بحق 

املخالفني وذل��ك م��ن خ��الل حمالتهم التفتيشية 
املفاجئة و املتواصلة مؤكدا على أنها ستشمل كافة 
املناطق باحملافظة ، للتأكد من مدى إلتزام احملالت 

بتراخيص اإلعالنات .
وم��ن جانبها دع��ت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
املواطنني واملقيمني التعاون مع األجهزة الرقابية  
للحد من املظاهر غير احلضارية من خالل تصوير 
أي ش��يء سلبي يتعلق بالبلدية  وإرس��ال��ه عبر 
حساب البلدية مبواقع التواصل االجتماعي @
kuwmun مؤكدة على إن��ه سيتم التعامل مع 

إستفساراتهم وشكاواهم على الفور.

د.نادر العوضي متحدثا لإلعالم

جانب من احلضور 

»األركان« حتذر من العبث أو 
ملس األجسام الغريبة التي 

قد تظهر إثر إجنراف األتربة
دعت رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي املواطنني 
واملقيمني مرتادي البر وأصحاب املخيمات إلى ضرورة 
أخذ احليطة واحلذر عند التجول في املناطق الصحراوية 
وعدم العبث أو ملس أي من األجسام الغريبة التي قد تظهر 
إثر اجنراف األتربة بسبب األمطار الغزيرة التي تشهدها 

البالد ويحتمل أن تكون مخلفات عسكرية خطيرة.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة في 
اجليش الكويتي في بيان صحفي أمس األحد “إننا نهيب 
باألخوة املواطنني واملقيمني التقيد بهذه التعليمات حرصا 

على سالمة اجلميع«..

»الصحة«: مخزون الدم جيد لكننا 
بحاجة مستمرة للتبرع تفاديا للنقص

قالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في 
وزارة الصحة الكويتية الدكتورة رمي 
ال��رض��وان إن هناك انخفاضا في نسبة 
إقبال املواطنني واملقيمني على التبرع 
ب��ال��دم م��ؤك��دة أن احل��اج��ة للدم مازالت 

مستمرة.
وأضافت الرضوان في تصريح صحفي 
أم��س األح���د أن س��وء األح���وال اجلوية 
أدى إل��ى إل��غ��اء بعض ح��م��الت التبرع 
بالدم موضحة أن مخزون ال��دم م��ازال 
جيدا “لكن تفاديا ألي نقص فإننا نذكر 
بذلك بغية سد احتياجات املستشفيات 
م��ن أك��ي��اس ال���دم ومشتقاته للمرضى 
والعمليات ومرضى السرطان”.ولفتت 
إلى أن العمل مستمر في بنك الدم املركزي 

- اجلابرية من األح��د ال��ى اخلميس من 
الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 مساء 
ما عدا اجلمعة من الساعة 1 ظهرا حتى 7 
مساء والسبت من الساعة 7 صباحا حتى 

الساعة 7 مساء.
وأش��ارت إلى أن التبرع بالدم مستمر 
في مستشفى العدان ومستشفى جهراء 
ف��رع احل��رس الوطني ف��رع مركز حمد 
احلميضي وشيخة السيراوي الشويخ 
وف���رع م��رك��ز ال��ع��ب��دال��رزاق مستشفى 
ال��ص��دري م��ن الساعة 8 صباحا حتى 
الساعة 1 ظهرا وفرع مستشفى العدان 
م��ن األح���د إل��ى اخلميس م��ن الساعة 8 
صباحا حتى الساعة 1 ظهرا ومن الساعة 

4 عصرا حتى الساعة 8 مساء.

مياه األمطار عطلت الطرق واملناهيل

الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي يتفقد جاهزية فرق الطوارئ واآلليات في معسكرات احلرس الوطني


