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تلقى سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال��وزراء اتصاال هاتفيا من أخيه 
صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة 
البحرين الشقيقة عبر فيه عن دعمه 
ومساندته لدولة الكويت قيادة وحكومة 
وش��ع��ب��ا ف��ي م��واج��ه��ة آث���ار ال��ظ��روف 
املناخية االستثنائية التي تعرضت لها 
البالد خالل األيام املاضية، مؤكدا على 
أن أبناء الكويت املخلصني وم��ن كافة 
القطاعات هم الدرع احلامي واليد العليا 
في مجابهة أي عوامل مناخية متر بها 

الكويت.
وق��د عبر سمو الشيخ جابر املبارك 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ع��ن شكره 
وتقديره لهذا االتصال االخوي والبادرة 
الكرمية من صاحب السمو امللكي رئيس 
وزراء مملكة البحرين الشقيقة والتي 
تؤكد على عمق العالقات األخوية التي 
جتمع البلدين والشعبني الشقيقني 
متمنيا ململكة البحرين مزيدا من التقدم 

واالزدهار. 
فيما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر الداخلية الكويتي الشيخ خالد 
اجل���راح أول أم��س ب��اجل��ه��ود الكبيرة 
التي بذلها أعضاء جلنة الدفاع املدني 
في التعامل مع تداعيات موجة األمطار 
الغزيرة التي شهدتها البالد اليومني 

املاضيني.
جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي 
قام بها الشيخ خالد اجل��راح إلى غرفة 
ال��ط��وارئ ف��ي جلنة )ال��دف��اع امل��دن��ي( 
استمع خاللها إل��ى ش��رح م��ن مساعد 
مدير عام اإلدارة العامة للدفاع املدني 
الناطق الرسمي باسم )اللجنة( العقيد 
جمال الفودري حول اجلهود اإلغاثية 
التي قامت بها اللجنة خالل هذا الظرف 

الطارئ.

وث��م��ن ال��وزي��ر اجل���راح امل��ج��ه��ودات 
الكبيرة املشهود لها ألع��ض��اء اللجنة 
وكذلك منتسبي جميع اجلهات احلكومية 
داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس 
الهمة وال���روح الوطنية التي عكست 
املعدن األصيل للشعب الكويتي وقت 
األزم���ات “فنحن مؤمتنون على هذه 

األرض الطيبة”.
ون��ق��ل إلشيخ خ��ال��د اجل���راح إليهم 
حتيات القيادة السياسية العليا على 
ما أب��دوه من جهود كبيرة وتعاضد في 

سبيل احل��ف��اظ على سالمة املواطنني 
واملقيمني واحلفاظ على املمتلكات العامة 
واخلاصة.واستعرض العقيد الفودري 
جهود جلنة )الدفاع املدني( مبينا أنه 
مت إي���واء 393 شخصا ت��ض��رروا من 
مياه األمطار الغزيرة في شقق فندقية 

مبناطق الفحيحيل واملنقف واملهبولة.
وأوضح أن منتسبي اللجنة وبإسناد 
من عناصر اجليش الكويتي عملوا منذ 
السادسة مساء أم��س اخلميس وحتى 
السابعة من صباح أول أمس على رفع 

وس��ح��ب م��ي��اه األم��ط��ار املتجمعة عند 
تقاطع منطقة صباح الناصر وطريق 
كبد ومن مستشفيي العدان والفروانية 
وإذاع���ة الكويت ف��ي منطقة كبد ومن 

منطقة الزهراء بجنوب السرة.
وذك��ر أن عناصر احل��رس الوطني 
قاموا بإسناد اإلدارة العامة لإلطفاء 
ف��ي ع��دة مناطق مثل سعد العبدالله 
والفحيحيل واملنقف وعلي صباح السالم 

واألحمدي والزهراء.
وأف��اد ال��ف��ودري ب��أن اإلدارة العامة 

ل��إلط��ف��اء تلقت 79 ب��الغ��ا ف��ي الفترة 
م��ن ال��س��ادس��ة م��س��اء اخلميس وحتى 
ال��س��ادس��ة ص��ب��اح اجل��م��ع��ة الف��ت��ا إل��ى 
نشوب ثمان ح��رائ��ق وتعطل ثمانية 
مصاعد و11 بالغا ألشخاص علقوا في 
منازلهم وخمسة ب��الغ��ات ألشخاص 

علقوا في مركباتهم.
وق��ال إن اإلدارة تلقت بالغان لفتح 
أبواب وسبع بالغات باحتراق مركبات 
وت��ع��ط��ل مركبتني ف��ي م��ي��اه األم��ط��ار 
وحرائق حملوالت كهرباء و19 خدمات 

عامة.
وأض��اف أن بلدية الكويت تلقت 43 
بالغا تنوعت ما بني جتمعات مياه وإزالة 
أشجار وأتربة في عدة منازل ومباني في 
حني تلقت وزارة الكهرباء وامل��اء عدة 
بالغات بانقطاع التيار تعاملت معها في 

منازل ومحوالت.
وأوض�����ح أن م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية والشركات التابع لها قامت 
بتوفير مضخات لسحب املياه في مناطق 
العارضية واملنقف والغزالي والشعيبة 

وصباح األحمد ومطار الكويت الدولي 
إضافة إل��ى توفير تناكر لسحب املياه 
أما شركة النقل الكويتية فقامت بتوفير 
رافعات وحافالت وكذلك جمعية الهالل 

األحمر قامت بانقاذ وسحب 21 سيارة.
م��ن ج��ان��ب��ه ف��ق��د ق���ام وك��ي��ل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام مساء أول 
أم��س بجولة تفقدية لعدد من املناطق 
املتأثرة من موجة األمطار الغزيرة التي 

هطلت على البالد أخيرا.
وقالت )الداخلية( في بيان صحفي إن 
الفريق النهام قام رفقة الوكيل املساعد 
لشؤون امل��رور بالتكليف اللواء جمال 
الصايغ بجولة تفقدية للمناطق التي 
تشهد جتمعات ملياه األمطار واطلع على 

املجهودات املبذولة لسحبها.
وأوض��ح��ت أن اجل��ول��ة شملت نفق 
ال��ص��ب��اح��ي��ة وامل��ن��ق��ف وط��ري��ق امللك 
عبدالعزيز ف��ي االجت��اه��ني مبينة أنه 
اطلع خاللها على سير وآل��ي��ة العمل 
واإلج��راءات امليدانية املتخذة والتدابير 
الالزمة مع الفرق العاملة.وشدد على 
ضرورة االنتهاء من كل أعمال اإلصالح 
والترميم ف��ي جميع أم��اك��ن جتمعات 
املياه بأسرع وقت ممكن مشيدا بالروح 
العالية للفرق العاملة والتعاون املثمر 
بني مؤسسات الدولة والهيئات واجلهات 

التطوعية.
ونوه البيان بتفقد النهام رفقة رئيس 
اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ 
سلمان احلمود الصباح في وقت سابق 
م��ن ال��ي��وم م���درج ال��ط��ائ��رات ف��ي مطار 
الكويت الدولي ملتابعة تداعيات موجة 
األمطار إذ استعرضا أهم اآلثار املترتبة 
عليها كما استمعا إلى شرح من العاملني 
حول اخلطط املوضوعة وكيفية التعامل 
الفوري مع األزم��ات وآلية سحب مياه 

األمطار.

املبارك تلقى اتصااًل هاتفيًا من رئيس وزراء البحرين 

آل خليفة: أبناء الكويت هم الدرع احلامية واليد العليا في مجابهة أي عوامل مناخية 

سمو الشيخ جابر املبارك

بهزاد تدعو إلى استدراك األخطاء في البنية التحتية

 اخلياط: الكويت ليست مبنأى عن التغيرات املناخية كارتفاع 
احلرارة وهطول األمطار وشدة وتواتر العواصف الترابية 

ريا�ض عواد 

شهدت الكويت خالل األيام السابقة 
موجة كبيرة من األم��ط��ار وصاحبها 
رعد وبرق حتى وصلت نسبة االمطار 
في بعض االماكن الى ما دون املائة ملم 
وأرجعت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة والهيئة العامة للبيئة التقلبات 
اجلوية وما رافقها من هطوالت شديدة 
ألم��ط��ار غ��زي��رة ت��ع��رض��ت ل��ه��ا دول��ة 
الكويت اخيراً الى التغيرات املناخية، 
مؤكدتان في تصريح صحافي مشترك 
على أهمية شرح تلك التغيرات مع مدى 
حساسية البالد الستقبال األمطار مع 

تقلبات درجات احلرارة.
وق��ال��ت أم��ني ع��ام جمعية حماية 
البيئة جنان بهزاد في تصريح صحفي  
إن الساحة  البحثية في الكويت  قدمت 
ال��ع��دي��د م��ن ال���دراس���ات للمتغيرات 
املكانية واملوسمية والسنوية لألمطار 
ف��ي الكويت وم��ن املتعارف عليه أن 
موسم األمطار فصل الشتاء وموسم 
الربيع من نوفمبر إل��ى أبريل وال��ذي 
يعرف مبوسم السرايات، والسراية 
عرفها خ��ال��د الرشيد ف��ي املوسوعة 
امليسرة أللفاظ احلياة االجتماعية في 
البيئة الكويتية هي “زوابع رعدية 
تصحبها ام��ط��ار إع��ص��اري��ة تقع في 
أواخ���ر شهر اب��ري��ل أو ف��ي منتصفه” 
وال��س��اري��ة ف��ي اللغة ه��ي “السحاب 
الذي يسري ليال أو السحابة التي بني 
ال��غ��ادي��ة والرائحة”هطول األمطار 
ال��س��ن��وي منخفض وت��ق��در الكمية 
السنوية لألمطار ف��ي ح��وال��ي 110 
- 190 ملم سنويا والطقس جاف في 
معظم فترات السنة ومعدالت األمطار 
محدودة وتختلف بنسبة الهطول في 

األجزاء املختلفة من الدولة.
وبينت ب��ه��زاد جانبا م��ن السجل 
التاريخي لكميات األمطار التي هطلت 
على دول��ة الكويت سابقا مشيرة الى 
ان “احلد األدن���ى ال���ذي سجلت فيه 
األمطار 30 ملم في عام 1960، وكان 
احلد األقصى املسجل 300 ملم في عام 
1954 وكانت احل��وادث في السابق 
مثل أمطار الرجبية في 1872 وفي 

1934 التي سميت في سنة الهدامة 
وتعرض فيها أكثر من 18 ألف شخص 
نسمة للخطر، وتكررت احلادثة في 
عام 1997 حيث سجلت األمطار أكثر 

من 65 ملم في وقت قصير. 
وذك��رت أمني عام جمعية البيئة ان 
“اجلريان السطحي للمياه في املناطق 
احل��ض��ري��ة ك��ان��ت س��ب��ب امل��ش��ك��الت 
الحتوائها العديد من النفايات الصلبة 
التي تنوعت ما بني األتربة ومخلفات 
البناء وغيرها م��ن نفايات منزلية 
مهملة وأخشاب وإط��ارات السيارات 
واختالطه في بعض املناطق بتلوث 
مياه الصرف الصحي”، مشيرة الى انه 
من الضروري دراس��ة تقلبات هطول 
االمطار الغزيرة ملعرفة االض��رار على 
املناطق احلضرية، مؤكدة ان التجربة 
هذه السنة بينت الكثير من الثغرات 
الناجتة عن عدم دمج العلوم التطبيقية 
مع هندسة بناء املدن والشوارع وعدم 
ادراك التغيرات املناخية والتوزيعات 

املكانية لالمطار في البالد.
وأوض��ح��ت جنان بهزاد أن تاريخ 
هطول األمطار شامل ومفصل ويتضمن 
قياسات األراض��ي التقليدية ومجاري 
تصريف املياه وجتمعها، وبناءا عليه 
مي��ك��ن وص���ف وحت��ل��ي��ل اخلصائص 

املناخية املتستحدثة ومنذجة املستقبل 
من خالل تنبؤات مبنية على األحداث 
األخيرة للتباين في الهطول املطري، 
وأخيرا محاولة لشرح التغيرات مع 
مدى حساسية البالد الستقبال األمطار 
مع تقلبات درج��ات احل��رارة وظاهرة 
النينيو ل��ل��وص��ول إل���ى ف��ه��م أفضل 
للظواهر اجل��وي��ة امل��س��ؤول��ة لتشكل 

املناخ في املنطقة”.
وأضافت: يجب استدراك األخطاء 
في البنية التحتية وادم��اج املتغيرات 
وال��ن��م��اذج االح��ص��ائ��ي��ة للتغيرات 
املناخية في املشاريع احلديثة حتى 
نتجنب حدوث نتائج للكوارث البيئية 
في املستقبل، ومرور مثل هذه االمطار 
دون خسائر هو الناجت من التخطيط 
السليم الستقبالها، وه���ذه االم��ط��ار 
تعتبر مصدرا للمياه اجلوفية العذبة 
وتعتبر مصدرا رئيسيا إلعادة التغذية 
احمل��ل��ي��ة خ���الل ال��ع��واص��ف ال��رع��دي��ة 
ال��غ��زي��رة، ف��ي املناطق ذات اجلريان 
السطحي فتتسرب املياه العذبة إلى 
خ��زان املياه األرضية بعد العواصف 
وتتدفق إلى خزانات املياه اجلوفية”. 
الفتة الى ان “توجيه املياه في القنوات 
الرئيسية من خ��الل مجاري السيول 
الطبيعية وال��ت��ي تشبع األرض قبل 

اجل��ف��اف لتشكل اخل���ب���اري وامل��ي��اه 
السطحية على شكل بحيرات وبرك 
فتحيي بها األرض بعد فترات اجلفاف 
الطويلة ويستفاد من مخزون البذور 
وبذلك تنشط دورة الطبيعة بزيارة 
الطيور املهاجرة في موسمها وتزداد 

الفرصة لتعافي البيئة الصحراوية”.
كما اكد رئيس قسم رصد تغير املناخ 
بالهيئة العامة للبيئة املهندس شريف 
اخلياط  ان الدراسات البحثية اثبتت 
ان هناك ارتباطا وثيقا ب��ني ظاهرة 
االحتباس احلراري في الغالف اجلوي 
وم��ا يسببه من تغير للمناخ العاملي 
مع التغير في امن��اط وكميات هطول 

االمطار على معظم دول العالم،
 مضيفا “التغيرات ف��ي الغالف 
اجلوي اصبحت سريعة بشكل مخيف 
بسبب ت��زاي��د تركيز غ���ازات الدفيئة 
مما اثر وسيؤثر باملستقبل على اهم 
خ��ص��ائ��ص دورة امل���اء ف��ي ال��غ��الف 
اجلوي ومنها نسبة التبخير والتكثيف 
ملياه البحار واحمل��ي��ط��ات وم��س��ارات 
الغيوم وما يؤثر عليها من مرتفعات 
ومنخفضات جوية تعمل على زيادة 
حدة سقوط االمطار في بعض االحيان 
على مناطق وق��د تسبب اجلفاف في 
اماكن اخرى، وميكن تلخيص هذا االمر 
بأن “التغيرات املناخية تسبب التطرف 
في اح��وال الطقس ال��ذي اعتادت دول 
العالم تسجيله ورصده خالل السنوات 

املاضية”.
وأوضح املهندس شريف اخلياط ان 
“دولة الكويت ليست مبنأى عن هذه 
التغيرات، فما نشهده حالياً من ارتفاع 
في درج��ات احل���رارة الغير مسبوقة 
وال��ت��غ��ي��ر ف��ي م��وع��د ف��ص��ول السنة 
باإلضافة الى شدة وتواتر العواصف 
الترابية والتطرف في سقوط االمطار 
لهو دل��ي��ل ق��اط��ع على م��ا ي��ح��دث من 
تغيرات خطيرة في الغالف اجلوي، 
حيث يحاول العلماء والباحثون فهم 
ما يحدث من خالل النماذج احلسابية 
والرياضية والتي سرعان ما تفشل 
نتيجة التغير السريع في ديناميكيه 

الغالف اجلوي”.

»الطيران املدني«: فتح جميع ممرات الطائرات 
باملطار التي كانت مغلقة بسبب األمطار الغزيرة

أعلنت االدارة العامة للطيران املدني 
الكويتية مساء أول أم��س فتح جميع 
مم��رات الطائرات امل��ؤدي��ة إل��ى امل��درج 
في مطار الكويت ال��دول��ي التي كانت 
مغلقة بسبب األمطار الغزيرة واألحوال 

اجلوية التي مرت بها البالد.
وأكدت )الطيران املدني( في بيان ل� 
)كونا( أن خطة الطوارىء التي نفذتها 
االدارة جنحت بشكل كبير في احملافظة 

على استمرارية حركة املالحة اجلوية.
ولفتت الى أن توقف احلركة لعدة 
س��اع��ات ج��اء اح��ت��رازي��ا بسبب كثافة 
السحب ال��رك��ام��ي��ة ول��ض��م��ان سالمة 
الطائرات مشيرة الى أن حركة الطيران 
ع���ادت ال��ى طبيعتها ف��ي أق��ل م��ن 12 

ساعة.
وأش�����ادت ب��دع��م مجلس ال����وزراء 
ب��رئ��اس��ة سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 

رئيس مجلس الوزراء والوزراء املعنيني 
ومب��ت��اب��ع��ة وم��س��ان��دة وزي���ر ال��دول��ة 
لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون 
اخل��دم��ات ال��دك��ت��ورة جنان بوشهري 
حيث ك��ان لدعمهم ال���دور الكبير في 
تذليل كل العقبات اثناء تطبيق خطة 
الطوارئ في مطار الكويت الدولي على 

مدى األيام املاضية.
وقالت إن جهود اجلهات احلكومية 

)الداخلية والدفاع واألشغال والنفط 
والصحة واحل��رس الوطني واإلطفاء 
والدفاع املدني والهيئة العامة للطرق 
وشركة نفط الكويت وشركة البترول 
الوطنية والشركة الكويتبة لتزويد 
ال��ط��ائ��رات ب��ال��وق��ود( كانت لها األث��ر 
البالغ في مساندة ودعم االدارة العامة 
للطيران املدني في سرعة التعامل مع 

هذه األوضاع غير الطبيعية.

»التربية« تستأنف اليوم  الدراسة
في جميع املدارس 

أعلنت وزارة التربية الكويتية استئناف الدراسة اليوم األح��د في جميع 
املدارس مبختلف املراحل التعليمية ورياض األطفال بعد أن مت تأهيل املدارس 

املتضررة ودخولها اخلدمة.
وقال وكيل وزارة التربية املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل املقصيد 
ل� )كونا( أمس السبت إن الوزارة استطاعت بجهود أبنائها من الوكالء ومديري 
املناطق ومديري املدارس إصالح اخللل الذي نتج عن غزارة هطول األمطار في 

بعض املدارس.
وأضاف املقصيد أن األيام القليلة املاضية شهدت استمرار العمل على مدار 
الساعة مبتابعة حثيثة من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد 
العازمي الذي أعطى توجيهاته بضرورة العمل املتواصل إلعادة تأهيل املدارس 

التي تأثرت باألمطار حرصا على سير العملية التعليمية وعدم تأخرها.
وذكر أن جميع مدارس الوزارة في مختلف املناطق التعليمية مبا فيها منطقة 
صباح األحمد وبعض املناطق األخ��رى على استعداد كامل الستقبال الطالب 

والطالبات.
وثمن املقصيد جهود كل اجلهات احلكومية التي تعاونت إلصالح األعطال في 
املدارس والتي شكلت لوحة فنية مضيئة من التفاني في العمل واإلخالص على 

مدار الساعة.
وأكد أهمية العمل اجلماعي في مثل هذه املواقف “إذ إن قيادات الوزارة كافة 
ومديري املدارس قاموا بجهود جبارة طيلة األيام املاضية وضربوا أروع األمثلة 

فيصل املقصيدفي اللحمة الوطنية والتكاتف ملواجهة الصعوبات”.

أماني الطبطبائي: جهود استثنائية في 
إدارة رعاية املسنني بإزالة آثار األمطار

 ثمنت د. أماني الطبطبائي 
م��دي��ر ادارة رع��اي��ة املسنني 
اجلهود االستثنائية التي بذلت 
م��ن قبل موظفي إدارة رعاية 
املسنني بإزالة أض��رار األمطار 
ف���ي م��رك��ز ف���رح التخصصي 
لتأهيل كبار السن خالل األيام 
السابقة التي شهدتها دولتنا 
احلبيبة الكويت م��ن األح��وال 

اجلوية املمطرة الغزيرة.
وأض���اف���ت الطبطبائي في 
ت��ص��ري��ح صحفي ل��ه��ا أن تلك 
األمطار أثبتت تضافر اجلهود 
م��ن م��س��ؤول��ني ع��ل��ى مستوى 
ال��وزارة بدء من وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزي��رة 
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية 
هند الصبيح، ووك��ي��ل وزارة 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة سعد 
اخل������راز، وال��وك��ي��ل امل��س��اع��د 
للرعاية االجتماعية شيخة 
ال���ع���دوان���ي، م��ش��ي��دة بجهود 
مسئولي وموظفي قطاع الرعاية 
االجتماعية من خ��الل احلرص 
على توفير سبل الراحة واألمان 

للنزالء من كبار السن.
وأش��ادت الطبطبائي بالدور 
الكبير ال���ذي ق��ام ب��ه اجلهات 
الرسمية املعاونة من خدمات 
دور الرعاية من قبل اجلمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة وم���راك���ز تنمية 
املجتمع، إلى جانب دور اجلهات 
الرسمية بالدولة من وزارات 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��دف��اع واحل��رس 
الوطني واالطفاء والدفاع املدني، 
مم��ا يدعونا للفخر واالع��ت��زاز 
ب��أن أب��ن��اء الكويت ي��داً واح��دة 
بوقت األزم���ات، متضرعة إلى 
الله عزوجل أن يحفظ الكويت 
حكومة وشعباً من كل مكروه 

ويعم عليها باالمن واألمان.

د. أماني الطبطبائي في دار املسنني
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