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سموه أشاد بروح األسرة الكويتية الواحدة لدى الجميع

أثمن تفانيكم وإخالصكم على مدار الساعة
األمير للجهات الحكوميةّ :
أقدر إلخواني في الدول العربية تعاطفهم

مع الكويت في هذه الظروف الطارئة

أشكر المواطنين والمقيمين على ما قدموه
من مساعدة للفرق العامة
ولي العهد :كل الجهود واألدوار الكبيرة

تكللت بفضل اهلل بتجاوز هذه المحنة العصيبة
الشكر لجميع الجهات المشاركة
في التصدي لتداعيات سوء الطقس

• �سمو �أمري البالد

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد بربقيات �شكر وتقدير ل�سمو
ال�شيخ �سامل العلي رئي�س احلر�س
الوطني و�إل��ى �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء و�إلى
رئي�س جمل�س الأم��ة م��رزوق الغامن
و�إل��ى ال�شيخ م�شعل الأحمد نائب
رئي�س احلر�س الوطني و�إلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح و�إلى
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح و�إلى
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س
ال�صالح و�إلى وزير الأ�شغال العامة
وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام
ال��روم��ي و�إل���ى وزي��ر النفط وزير
الكهرباء وامل��اء بخيت الر�شيدي
و�إل��ى وزي��ر الإع�ل�ام وزي��ر الدولة
ل�����ش ��ؤون ال�شباب حممد اجل�بري
و�إلى وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�صباح و�إلى وزير الدولة ل�ش�ؤون
الإ���س��ك��ان ووزي���ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
اخلدمات د.جنان بو�شهري و�إلى
وزير الرتبية وزير التعليم العايل
د.حامد العازمي و�إلى وزير املالية

• �سمو ويل العهد

د.ن���اي���ف احل��ج��رف و�إل����ى وزي��ر
التجارة وال�صناعة خالد الرو�ضان
و�إلى رئي�س الإدارة العامة للطريان
امل���دين ال�شيخ �سلمان احلمود
و�إل��ى الفريق خالد املكراد مدير
عام الإدارة العامة لالطفاء و�إلى
د.هالل ال�ساير رئي�س جمل�س �إدارة
الهالل الأحمر و�إلى �أحمد املنفوحي
مدير ع��ام البلدية و�إل���ى ال�شيخ
يو�سف ال�صباح مدير عام م�ؤ�س�سة
املوانئ و�إلى القائمني على الهيئة
العامة للطرق والنقل الربي جدد
فيها �سموه خال�ص �شكره وتقديره
الكبري لهم وعلى كافة اجلهود التي
بذلها العاملون يف ه��ذه اجلهات
وت�سخريهم لطاقاتهم و�إمكاناتهم
ملواجهة التداعيات امل�صاحبة
للأمطار الغزيرة التي �شهدتها
البالد واملنطقة وعلى ما �أظهروه من
تفان للحفاظ على �سالمة املواطنني
الكرام واملقيمني واملحافظة على
املمتلكات العامة واخلا�صة مثمنا
�سموه ت�ضافر هذه اجلهود وتن�سيقها
بني خمتلف هذه اجلهات احلكومية
والأدوار الكبرية وامل��ق��درة التي
قاموا بها على م��دار ال�ساعة بكل

تفان و�إخال�ص من خالل رفع درجات
اال�ستعدادات يف ظل هذه الظروف
اجل��وي��ة ال��ط��ارئ��ة �أ�سهمت بف�ضل
الله تعالى بتجاوز هذه الظروف
ال�صعبة ب�أقل الأ��ضرار فكانت حمل
�إ�شادة وتقدير اجلميع.
كما جدد �سموه ال�شكر للمواطنني
الكرام وللمقيمني على ما قدموه
من تعاون وم�ساعدة للفرق العاملة
وعلى ما �أبدوه من التزام بالتعليمات
ال�صادرة من اجلهات الر�سمية مما
مكنها م��ن القيام ب�أعمالها على
خري وجه جم�سدة بذلك روح الت�آزر
والتعا�ضد التي جبل عليها �أهل
الكويت يف ال�رساء وال�رضاء ومربزة
الروح الكويتية الواحدة املعهودة.
كما �أثنى �سموه على خمتلف و�سائل
الإع�ل�ام الر�سمية واملحلية على
تغطيتها ال�شاملة و�إبرازها للجهود
ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا خم��ت��ل��ف الأج��ه��زة
الكويتية ملواجهة هذه التداعيات
وو�ضع اجلميع �أوال ب�أول بال�صورة
وب�شكل جلي كما �أ�شاد �سموه باحتاد
اجلمعيات التعاونية والهيئات
اخلريية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ملا �أظهروه من تفاعل وما �أبدوه من

تعاون وم�ساهمات من �أجل جتاوز
ت��داع��ي��ات ه��ذه الأح����وال اجلوية
اال�ستئنائية.
كما �أع��رب �سموه عن بالغ �شكره
وتقديره الخوانه يف الدول العربية
على ما عربوا عنه من تعاطف مع
الكويت �إزاء موجة الأمطار الغزيرة
التي �شهدتها وعلى ما �أب��دوه من
ا�ستعداد للم�ساعدة لتجاوز هذه
الظروف املناخية �سواء عن طريق
االت�صال �أو الربقيات مبتهال �سموه
�إلى الباري جل وعال �أن ينفع بهذا
الغيث ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ويجعله
مباركا وعطاء بر�ضا و�أن يحفظ
الوطن العزيز من كل مكروه ويدمي
عليه نعمة الأمن والأم��ان والرخاء
واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأح��م��د بربقية �شكر �إل��ى رئي�س
جمل�س الأمة مرزوق الغامن معرب ًا
�سموه عن بالغ �شكره لأع�ضاء جمل�س
الأمة املوقر على تفاعلهم الإيجابي
مع تداعيات الأح��وال اجلوية التي
تعر�ضت لها البالد م�ؤخر ًا.
كما بعث �سموه بربقيات �شكر وتقدير
ل�سمو ال�شيخ �سامل العلي رئي�س

 49مقراً بالمدارس إليواء المتضررين

«الدفاع المدني» :تعاملنا مع  6089بالغ ًا
فعلي ًا خالل  24ساعة

�أعلن الناطق الر�سمي با�سم جلنة
ال��دف��اع امل���دين العقيد جمال
ال��ف��ودري التعامل م��ع 6089
بالغا فعليا خالل الـ� 24ساعة
املا�ضية.
وق���ال ال��ف��ودري �إن �إح�صائية
البالغات التي وردت �إلى بدالة
« »112ل���دى الإدارة العامة
املركزية للعمليات بلغت 32094
ات�صا ًال.
و�أو����ض���ح �أن ع���دد ال��ب�لاغ��ات
الفعلية ب��ل��غ  6089موزعة
على ع��دة جهات «فنحن نتلقى
البالغ من رق��م « »112ونتولى
�إحالته �إلى جهة االخت�صا�ص،
الفتا �إلى �أن البالغات الفعلية
موزعة على وزارة ال�صحة ممثلة
ب����إدارة ال��ط��وارئ الطبية 636
بالغا والإدارة العامة لالطفاء
 1000بالغ والدفاع املدين 396
بالغا والأمن العام  1225بالغا
والنجدة  1593بالغا واملرور
 1239بالغا.
وذكر �أن عدد البالغات يف ت�صاعد
«ب�سبب منا�شدتنا للمواطنني
واملقيمني التقيد والبقاء يف
املنزل وع��دم اخل��روج �إال وقت
ال�رضورة».
وبني الفودري �أن مياه الأمطار
ان��ح����سرت يف بع�ض املناطق
ال�شمالية الغربية منها اجلهراء

• جمال الفودري

وال�صليبخات وج��اب��ر الأحمد
والقريوان ب�سبب هطول الأمطار
ب�شكل كثيف وغزير ما ت�سبب
ب�سيول داخ��ل امل��ن��ازل وجتمع
امل��ي��اه وه��ذا �سبب رئي�سي يف
زيادة عدد البالغات.
فيما ق��ال ال��ف��ودري �إن الإدارة
خ�ص�صت  49م��ق��ر ًا ل�لاي��واء يف
املدار�س �إ�ضافة �إلى � 214شقة
فندقية تخدم نحو  150مت�رضر ًا
جراء الأمطار وال�سيول.
و�أك��د الفودري �أن هذه اخلطوة
ج��اءت بناء على تعليمات من
�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س ال����وزراء وبتوجيهات
و�إ��شراف ومتابعة نائب رئي�س

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية
رئي�س جلنة الدفاع املدين الفريق
متقاعد ال�شيخ خالد اجلراح.
و�أ�ضاف �أن��ه مت توفري  11مقرا
يف حمافظتي ح��ويل والأحمدي
وع�����ش�رة م���ق���رات يف حمافظة
العا�صمة و�ستة مقرات يف كل من
حمافظتي الفروانية واجلهراء
وخم�سة مقرات يف حمافظة مبارك
الكبري ،م�شريا �إل��ى �أن �أغلب
امل�ستفيدين هم من املواطنني
مالك املنازل.
و�أو�ضح �أن حتويل املت�رضرين
يتم يف املقام الأول �إلى املقار
املوجودة يف املناطق الأقل ت�رضرا
حيث وقعت �أكرب ن�سبة من االيواء
يف مقري مدر�سة «�صالح �شهاب»
يف منطقة م�رشف مبحافظة حويل
وم��در���س��ة «طليطلة» يف منطقة
القرين مبحافظة مبارك الكبري.
وذك��ر �أن املدر�ستني جمهزتان
بن�سبة  %100مب��واد االعا�شة
الدائمة كالبطانيات وفر�شات
النوم واملياه وك�شافات �ضوئية
�إ���ض��اف��ة �إل���ى ام�����دادات امل���واد
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن قبل اجلمعيات
التعاونية ووزارة التجارة
وال�صناعة وت��ع��اون متطوعي
الهالل الأح��م��ر الكويتي وفرق
جوالة وزارة الرتبية الذين يتم
ن�رشهم يف مقار االي��واء من قبل

الدفاع املدين.
و�أ�شار الفودري �إل��ى �أن املقار
مفتوحة للعموم من املواطنني
�أو املقيمني مبجرد التقدم للمقر
وتعبئة ا�ستمارة الت�سجيل ويتم
تخ�صي�ص غرفة «ف�صل درا�سي» يف
املقر لكل �أ�رسة على حدة.
ولفت �إلى �أنه ميكن للمت�رضر طلب
االي��واء يف �شقة فندقية يف حال
عدم رغبته بالبقاء باملقر العام
ويقوم الدفاع املدين باال�ستجابة
ف��وري� ًا لطلبه وا�صطحابه �إلى
�إحدى ال�شقق الفندقية لت�سجيل
اال�ستمارة والتوقيع على تعهد
ب�إخالء ال�شقة خالل �أربعة �أيام.
وت��اب��ع �أن���ه يتم خ�لال الأي���ام
الأربعة تقييم منزل املت�رضر من
قبل فريق عمل م�شرتك من الدفاع
املدين ووزارة املالية وا�صالح
اال�رضار مع امكانية التمديد يف
حالة ال�رضر ال�شديد ،الفت ًا �إلى
دعم احلكومة الر�شيدة الكامل
وال�لا حم��دود لإي���واء مت�رضري
الأمطار وال�سيول �سواء يف املقار
�أو الفنادق.
ودع��ا لالت�صال ببدالة الدفاع
املدين على الرقم «»1804000
يف ح��ال الرغبة باال�ستف�سار
عن مقار الإي��واء متمنيا جلميع
املواطنني واملقيمني ال�سالمة
من كل مكروه.

«الكهرباء» :استمرار خطة الطوارئ في كل القطاعات
�أك��د ممثل وزارة الكهرباء وامل��اء الكويتية
يف مركز عمليات الدفاع املدنيجا�سم القالف
ا�ستمرار ال����وزارة بكافة قطاعاتها الفنية
والهند�سية العمل بخطة الطوارئ ب�سبب تقلبات
الطق�س التي ت�شهدها البالد.
وقال القالف ان ال��وزارة ا�ستقبلت العديد من

ال�شكاوي عرب مركز االت�صال تتعلق بانقطاع
الكهرباء عن منازلهم ب�سبب و�صول املياه
للمعدات الكهربائية والو�صالت والكابالت
االر�ضية القدمية.
و�أ�ضاف ان الوزارة تراعي ترتيب الأوليات يف
ا�ستقبال ال�شكاوي «ح�سب وقت ورودها ومدى

ارتباطها ب�سالمة املواطنني واملقيمني».
و�أكد متكن الطواقم العاملة لدى ال��وزارة من
مواجهة كافة امل�شاكل يف الفرتة احلالية التي
ت�شهد فيها الكويت تقلبات بالطق�س بالتعاون
مع خمتلف اجلهات يف جلنة التن�سيق بالدفاع
املدين.

احلر�س الوطني و�إلى ال�شيخ م�شعل
الأحمد نائب رئي�س احلر�س الوطني
و�إل��ى �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء و�إلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح و�إلى
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح و�إلى
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س
ال�صالح و�إلى وزير الأ�شغال العامة
وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام
الرومي و�إلى وزير ال�صحة ال�شيخ
د.با�سل ال�صباح و�إلى وزير الإعالم
وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد
اجلربي و�إلى وزير الدولة ل�ش�ؤون
الإ���س��ك��ان وزي���ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
اخلدمات د.جنان بو�شهري و�إلى
وزير النفط وزير الكهرباء واملاء
بخيت الر�شيدي و�إلى وزير الرتبية
وزي���ر التعليم ال��ع��ايل د .حامد
العازمي و�إلى وزير املالية د.نايف
احل��ج��رف و�إل����ى وزي���ر التجارة
وال�صناعة خالد الرو�ضان و�إلى
رئي�س الإدارة العامة للطريان املدين
ال�شيخ �سلمان احلمود و�إلى الفريق

خ��ال��د امل��ك��راد م��دي��ر ع��ام الإدارة
العامة لالطفاء و�إلى د.هالل ال�ساير
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الهالل
الأحمر و�إلى �أحمد املنفوحي مدير
عام البلدية و�إل��ى ال�شيخ يو�سف
العبدالله مدير عام م�ؤ�س�سة املوانئ
و�إلى رئي�س جمل�س الإدارة مدير عام
الهيئة العامة للبيئة ال�شيخ عبدالله
احلمود و�إلى القائمني على الهيئة
العامة للطرق والنقل الربي.
�أع��رب فيها �سموه عن عميق �شكره
وتقديره على ما بذلوه من جهود
كبرية ملواجهة تداعيات الأمطار
حفاظ ًا على �سالمة املواطنني الكرام
واملقيمني على هذه الأر�ض الطيبة
مثمنا �سموه ت�ضافر كافة اجلهود
وتن�سيقها ب�ين خمتلف اجلهات
احلكومية والأدوار الكبرية واملقدرة
التي قاموا بها على م��دار ال�ساعة
بكل دقة وتفان و�إخال�ص من خالل
رفع درجة اال�ستعدادات الق�صوى يف
ظل هذه الظروف اجلوية الطارئة
تكللت بف�ضل الله تعالى بتجاوز
هذه املحنة الع�صيبة ب�أقل اال�رضار
فكانت حمل تقدير وا�شادة اجلميع.
كما �أ�شاد �سموه بدور و�سائل الإعالم

الر�سمية واملحلية يف تغطيتها
الفعالة وال�شاملة.
كما �أثنى �سموه على ال��دور الذي
ق��ام��ت ب��ه جمعية ال��ه�لال الأحمر
وجمعيات النفع ال��ع��ام واحت��اد
اجلمعيات التعاونية والهيئات
اخلريية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ملا �أبدوه من تفاعل وما �أظهروه من
تعاون وم�ساهمات من �أجل جتاوز
ت��داع��ي��ات ه��ذه الأح����وال اجلوية
اال�ستثنائية الطارئة.
ويف هذا املقام توجه �سموه بعميق
ال�شكر �إلى املواطنني الكرام على ما
�أب��دوه من تعاون مثمر مع اجلهات
امل�شاركة والتي ج�سدت روح الأ�رسة
الكويتية ال��واح��دة يف التكاتف
والتعا�ضد يف ال����سراء وال�رضاء
كج�سد واح��د �سائال الله �سبحانه
وتعالى �أن يدمي على بلدنا الغايل
الأم���ن و�أن يحيطه بكرمي عنايته
ويحفظه من �أي مكروه متمني ًا �سموه
لكويتنا احلبيبة املزيد من التقدم
وال��رف��اه يف ظ��ل راع���ي م�سريتنا
ونه�ضتنا �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
�أمري البالد ذخر ًا للبالد وقائد ًا للعمل
الإن�ساين.

أبدى استعداد بالده لتقديم كل أنواع الدعم

وزير الداخلية تلقى من نظيره التركي اتصا ًال هاتفي ًا
لالطمئنان على تداعيات سوء األحوال الجوية
كتب حم�سن الهيلم:
ت��ل��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الفريق
م.ال�شيخ خالد اجلراح ،ات�صا ًال
هاتفي ًا �صباح �أم�س اجلمعة من
�سليمان �صويلو -وزير الداخلية
ال�ترك��ي اط��م���أن خ�لال��ه على
تداعيات موجة الأمطار و�سوء
الأح��وال اجلوية التي تتعر�ض
لها الكويت.
وخ�ل�ال امل��ك��امل��ة ق���دم وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة ال�ترك��ي التعازي
للجراح يف غريق موجة الأمطار،

مبدي ًا ا�ستعداد ب�لاده لتقدمي
كافة �أن��واع الدعم للأ�صدقاء
بالكويت ،متمني ًا ال�سالمة لكل
�أه��ل الكويت واملقيمني على
�أر�ضها الطيبة ،مثمن ًا جهود
وج��ه��وزي��ة وزارة الداخلية
بالكويت يف التعامل مع موجة
الأمطار الغزيرة التي تتعر�ض
لها البالد.
وقد �أع��رب اجل��راح عن خال�ص
�شكره وتقديره لهذا املوقف
م��ن تركيا جم�سدة ب��ه �أوا��صر
العالقات القائمة واملمتدة بني
البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

• ال�شيخ خالد اجلراح

«البيئة» :على مرتادي المخيمات
توخي الحيطة والحذر تفادي ًا لألضرار
�أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية �رضورة
توخي احليطة واحل��ذر عند �إقامة املخيمات
الربيعية يف بع�ض املناطق نظرا للأحوال
اجلوية التي مرت بها البالد وال�سيول التي
تعر�ضت لها �أخريا تفاديا للأ�رضار.
وقالت مديرة �إدارة العالقات العامة والإعالم
يف الهيئة �شيخة الإبراهيم �إن هناك كمية من
الأم��ط��ار وال�سيول التي ت��زداد وتتمركز يف
�شبكات ال�رصف الطبيعية باملناطق ال�شمالية
وال�شمالية الغربية من البالد كمنطقة حمافظة
اجل��ه��راء وتقل تلك ال�شبكات يف املناطق
اجلنوبية لأنها مناطق منخف�ضة عن املناطق
ال�شمالية.
و�شددت الإبراهيم على مرتادي املخيمات وجوب
توخي احليطة واحل��ذر عند �إقامة املخيمات
وخ�صو�صا يف مناطق «اللياح و�أم الرمم وكاظمة
وال�ساملي وال�شقايا وال�صبية» التي تعترب �أكرث
املناطق عر�ضة لإجنراف ال�سيول �أثناء �سقوط
الأمطار.
و�أك��دت على املواطنني واملقيمني عدم �إقامة
املخيمات اي�ضا بجوار املناطق اجلنوبية مثل
«الوفرة وعريفجان» والتي تكرث فيها ال�صبخات
وت�شبعت باملياه �أثناء �سقوط الأمطار وكونت
عددا من الربك.

• خريطة توضح شبكات الصرف الطبيعية للسيول واألمطار

