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احلواجز الرملية.. هل حتمي الفحيحيل من الغرق في موسم األمطار؟

محمد الدشيش

كعادتها الســنوية وقبل بداية 
موسم األمطار في فصل الشتاء تقوم 
وزارة األشغال العامة بعمل صيانة 
شاملة للطرق الرئيسية والداخلية 
وتنظيف مجاري صرف املياه في 
جميع احملافظات استعدادا للموسم، 
ومن أهم املناطق التي تضررت من 
األمطــار خالل العــام قبل املاضي 
كانت الفحيحيل التي تضم ١٤ قطعة 
سكنية والكثير من املوالت التجارية 
احلديثة واألسواق الشعبية القدمية، 
حيث تسربت املياه املتجمعة داخل 
املنــازل في القطعتني ١و٩ بســبب 
مستواها املنخفض عما حولها من 
مناطق قريبة منها، كما راح ضحيتها 
الشاب أحمد الفضلي والذي فارق 
احلياة غرقــا أثناء محاولة دخول 
مسكنه بسرداب احد املنازل، ناهيك 
عن األضرار املادية الكبيرة، حتى 
اطلــق األهالــي على ٢٠١٨ «ســنة 
الهدامة» نتيجة لتهدم البيوت وتلف 
املركبات وحدوث انزالقات أرضية 

في الشوارع.

«األنبــاء» وحرصــا منها على 
الوقوف على طبيعة االستعدادات، 
قامت بجولة في منطقة الفحيحيل، 
حيث رصدت قيام «األشغال» بعمل 
سياج على شكل حواجز رملية يصل 
طوله إلى ثالثة أمتار حول املنطقة، 
كما استطلعت آراء سكان املنطقة 
حول هــذه احلواجــز ودورها في 
احلد من تسرب السيول إلى داخل 
منازلهم، مؤكدين انها لن تفيد في 
منع املياه، واألفضل توصيل صرف 
املياه إلى البحر القريب من املنطقة 

وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية، قــال هالل العنزي 
وهو من سكان منطقة الفحيحيل 
القدامــى ان املنطقــة تتعرض كل 
موســم الى فيضانات وسيول وال 
توجــد حلول ناجحــة لذلك وهي 
منذ الســتينيات حتى اليوم اكثر 
املناطق تعرضا للسيول وذلك ألنها 
منخفضة على املناطق املجاورة لها 
واحلل ليس في عمل حواجز رملية 
بل إجناز صرف صحي متكامل يصل 
الى البحر القريب منها، وهناك دول 
اخــرى اقل إمكانيــات من الكويت 

قامت بعمل اكثر من ذلك.
وأضاف العنزي: نشعر باخلوف 
وهــذه احلواجز إهــدار للمال ولن 
متنع السيول والفتحات بها كبيرة 
و«اهللا يستر علينا وعلى اجلميع».

بدوره، قــال مبــارك الهاجري 
ان احلواجــز الرمليــة لن حتد من 
مياه السيول وهي حلول ترقيعية 

وتنفيع ألشخاص معينني، فاملنطقة 
منخفضة واألكثر تضررا من املياه، 
وهذه احلواجز لم أشاهدها في دول 
مجــاورة وأصبحنــا محاطني بها 
وكأننا في ثكنة عســكرية واحلل 
موجود وسهل وهو تصريف تلك 

املياه في البحر.
من جانبه، متنى بسام عبدالسالم 

اال تتكــرر حادثة غرق املنطقة في 
٢٠١٨، والتي راح ضحيتها شخص 
من األهالي، الفتا إلى ان احلواجز 
حلــول مؤقتــة وليســت دائمــة، 
وتنظيف مجاري الصرف قبل موسم 
األمطار من األتربة واألوســاخ قد 
يساهم في احلد من الغرق وزيادة 

كثافة املياه.

أمــا املواطن عايض الرشــيدي 
الذي عــاش كارثــة ٢٠١٨ فذكر ان 
احلواجــز الرمليــة ليســت حــال 
ومنظرهــا غير حضاري فأطوالها 
املرتفعــة والتي تصــل إلى ثالثة 
أمتــار تغطي على واجهات املنازل 
التي تقع على الشوارع الرئيسية 
وعلى احلكومة ان جتد حلوال دائمة 

ومنطقية لتلك األزمة.
مــن جهتــه، ذكــرت أم مبارك 
العتيبــي ان أهــل الفحيحيل بنوا 
منذ القدم سورا لها للحد من األطماع 
اخلارجيــة واطلــق عليها «ســور 
الدبوس» وفي بداية اخلمسينيات 
مت هدمه وكأن اجلهات املســؤولة 
أرادت إعــادة الســور القدمي بهذه 
احلواجز الرملية التي ال تفيد كما 
ان منظرها نشاز ومنطقتنا منذ ٥٠ 
عاما تغرق واخلسائر املادية كبيرة.
ومن ناحيته، قــال عبدالهادي 
خلف: اقطن في املنطقة منذ عشرين 
عاما، وكما تشاهدون فهذا السور 
من الرمــال مؤقت وال اعتقد اذا ما 
كان يســد احلاجة والغرض الذي 
أقيم من أجله أم ال، وندعو اهللا ان 

يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.
في السياق ذاته، طالب صالح 
العتيبي بتحــرك اجلهات املعنية 
الفحيحيــل مــن  إلنقــاذ منطقــة 
الفيضانــات ومن أمور أخرى مثل 
وجود العزاب بني العائالت وامتالء 
الساحات الترابية باملعدات الثقيلة 
التابعة لبعض الشركات في املناطق 

املجاورة.
وبدوره، قــال أحمــد العنزي: 
اطلقنــا صرخــات كثيــرة نحــن 
املتضررون فــي املنطقة، وخاصة 
سكان قطعة ١ ولكنها ذهبت هباء 
منثورا، وسمعنا وعودا لم تطبق 
على ارض الواقع وما نشاهده حاليا 
يحز بالنفس من تواجد تلك السواتر 
الترابية، متســائال، هل سمعت ان 

ساترا ترابيا مينع السيول؟!.
ومن جهته، ذكر املقيم ابوحسني 
انه من ســكان الفحيحيل منذ ٤٠ 
عاما، وشاهدنا أمطارا غزيرة ولكن 
أمطــار ٢٠١٨ كانت شــبه كارثية، 
عملت على انهيار منظومة الصرف 
الصحي، داعيا اهللا ان يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه وسوء.

أهالي املنطقة لـ «األنباء»: أصبحنا وكأننا في ثكنة عسكرية واألفضل توصيل صرف املياه إلى البحر القريب من املنطقة

ملشاهدة الڤيديوحواجز رملية في احد شوارع املنطقة                                                           (ريليش كومار)

ارتفاع احلواجز يصل إلى ٣ أمتار ومنظرها غير حضاري وتغطي واجهات املنازلاملنطقة األكثر تعرضًا للسيول منذ الستينيات ألنها منخفضة عن املناطق املجاورة لها 

الكندري لـ «األنباء»: عمومية «تعاونية 
القادسية» ٢٤ نوفمبر ضمن الشروط الصحية

محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية 
د.علي الكندري لـ«األنباء»، إن وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل قررت عقــد اجلمعية العمومية يوم الثالثاء ٢٤ 
نوفمبر في متام الساعة اخلامسة والنصف، وذلك ضمن 

االشتراطات الصحية ضمانا لسالمة اجلميع.
وذكر الكندري أنه بعد عقد اجلمعية العمومية سنقوم 
كاملعتاد بتوزيع األرباح على املساهمني وفق اإلجراءات 
املتبعــة، مضيفا أن مجلــس اإلدارة حريص على إطالق 
املهرجانــات التســويقية واالرتقاء مبســتوى اخلدمات 

املقدمة لرواد اجلمعية.

األرباح جاهزة للتوزيع بعد اجلمعية العمومية

د.علي الكندري

«املهندسني» لرفع نسب العمالة الوطنية بالعقود احلكومية

«النجاة اخليرية»: نسعى لتحقيق احلياة الكرمية لإلنسان

دعــا أمــني ســر جمعيــة 
املهندســني م.فهــد العتيبــي 
مجلس الــوزراء إلى ســرعة 
دراسة متطلبات سوق العمل 
وتطوير منظومتنا التعليمية 
والبرامج الدراسية فيها، مشيرا 
إلى ضرورة تأهيل املواطنني 
القطاع  الراغبني بالعمــل في 
اخلاص وتأمني بيئة عمل جاذبة 

وآمنة لهم.
وقــال العتيبي فــي بيان 
صحافــي إنه من غير املقبول 
ومع تشديد اإلجراءات ومطالبة 
احلكومة الشــركات املتعاقدة 
معها بعدم إنهــاء خدمات أي 
موظــف كويتي مــن العاملني 

كشف رئيس قطاع البرامج 
واملشــاريع بجمعية النجاة 
اخليريــة عبداهللا الشــهاب 
عن سعي اجلمعية للمضي 
قدمــا فــي مكافحــة ثالوث 
اجلهل والفقــر واملرض من 
خالل إقامة وتنفيذ املشاريع 
الرائدة التــي تعزز العيش 
الكــرمي لإلنســان، وتوفير 
الرعايــة الطبيــة املناســبة 
وإقامة املخيمــات العالجية 
وتوزيــع األدويــة لألســر 
الفقيرة، الفتا إلى أن املشاريع 
تتمثل في التعليم والتوعية 
والتنمية، مبا يحقق التنمية 
املستدامة للمجتمعات الفقيرة 

عمالقــة، الفتا الــى أن ضمان 
املســتقبل الوظيفي وحتقيق 
األمــان فــي عقود املشــاريع 
احلكومية أمــر بات ضروريا 
في ظــل املســتجدات ورغبة 
احلكومة فــي حتميل القطاع 
اخلاص مسؤولياته وإشراكه 
في التنمية االقتصادية، وفي 
ظــل تفويض مجلس الوزراء 
بالكثير من اإلجراءات لتعديل 
التركيبة الســكانية ال بد من 
املسارعة إلى إغالق ملف إنهاء 
الكويتيني  خدمات املهندسني 

في القطاع اخلاص.
إنهــاء خدمــات  أن  وأكــد 
الكويتيني وبعض  املهندسني 

بجمعية النجاة اخليرية لم 
يعــد يقتصر على اســتالم 
احملســنني  مــن  األمــوال 
وإيصالها للمستفيدين فقط، 
بل أصبح لدينا مشــروعات 
تنمويــة مختلفــة وأهمهــا 
الرعايــة الصحية، مشــيرا 
فــي الوقت ذاته الــى حملة 
«إبصــار ٤» التــي طرحتها 
الشــهر  بدايــة  اجلمعيــة 
اجلــاري وتهدف من خاللها 
لبناء مستشفى صباح األحمد 
وتوفيــر العالج لـــ ٥٠ ألف 
شخص من مرضى العيون 
سنويا في جمهورية تشاد، 
إضافة إلى تنفيذ املشــاريع 

الكويتية في العقود احلكومية 
وجعلها من ضمن اشتراطات 
العقود واملناقصات، موضحا 
أن وجــود «كوتــا» في عقود 
احلكومة ومناقصاتها سيخفف 
من الضغط على بند الرواتب 
بامليزانية العامة وسيسهم في 
التوجهات احلكومية  حتقيق 
لتعديل التركيبة الســكانية، 
الفتا الى عمل مستقبلي لتقدمي 
تشريع لضمان وجود العمالة 
الوطنية مع رفع نسبها سنويا 
وجعلها إلزامية في كل العقود 
احلكومية واستبعاد أي شركة 
ال تلتــزم بالتكويت في عقود 

املشاريع الكويتية.

احلثيــث لتمكــني اإلنســان 
مــن احلياة الكرميــة، وذلك 
من خالل احلمالت اخليرية 
املتعددة والتي تفاعل معها 
أهــل اخليــر داخــل وخارج 
الكويت مثل «أبشروا باخلير» 
و«إبصار» و«تخيل» وغيرها 
مــن احلمــالت اإلنســانية 
الناجحــة، وذلــك من خالل 
اســتثمار الطاقــات املعطلة 
ووضع األفكار املميزة التي 
حتول األســر من العوز إلى 
العطاء واإلنتاج، حيث لدينا 
العديد من املشاريع اإلنتاجية 
والتي تختلف حسب طبيعة 

الدولة.

املهنيــني حتــت ذريعــة أنها 
بسبب أزمة كورونا غير مبرر، 
وأننــا وبالتعاون مع اجلهات 
احلكومية املعنية سنعمل على 
إنهاء املوضوع وندعو إخواننا 
في الشركات و«القوى العاملة» 
الى التحقق من نسب التكويت 
املطلوبة في العقود احلكومية، 
مشــيرا الى أن ما حذرنا منه 
فــي وقت ســابق يقــع حاليا 
ونحن على ثقة بأن تعســف 
هذه الشركات إزاء املهندسني 
وغيرهم من املهنيني الكويتيني 
لن مير على املعنيني في اجلهات 
احلكوميــة. وتابــع: نطالــب 
بســرعة رفع نســب العمالة 

الطبية املختلفة في مختلف 
الدول واملجتمعات الفقيرة، 
داعيا أهل اخلير واملؤسسات 
بالوقوف الى جانب اجلمعية 
لتحقيق أهدافها االستراتيجية 

املرجوة.
وتابع: لدينا كذلك مشاريع 
مميــزة مثــل بنــاء املراكــز 
واملــدارس واملعاهد في هذه 
املجتمعــات، وبفضــل اهللا 
ثــم تفاعــل احملســنني قمنا 
ببناء العديد من املؤسسات 
التعليمية في شــتى الدول، 
واجلمعية تعمــل بقوة من 
أجل حتقيق التنمية باملناطق 
الفقيرة، مشيرا إلى السعي 

أكدت أنه من غير املقبول إنهاء خدمات مهندسني كويتيني يعملون بشركات خاصة تنفذ مشاريع كبيرة

م.فهد العتيبي

عبداهللا الشهاب

في القطاع اخلاص االستمرار 
عشــرات  خدمــات  بإنهــاء 
املهندسني والفنيني في مشاريع 

حول العالم.
الشــهاب فــي  وأضــاف 
تصريح له أن العمل اخليري 

رفع ٢٨ سيارة مهملة في اجلهراء
يواصل الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء جوالته امليدانية لرفع كل ما يشوه 
املنظر اجلمالي من سيارات مهملة وسكراب 
والتأكد من مستوى النظافة بجميع مناطق 
احملافظة.  وفي هذا الســياق، أعلنت إدارة 
العالقــات العامة عن قيام الفريق الرقابي 
مبراكز تيماء وسعد العبداهللا وقسم متابعة 
الباعــة اجلائلني بــإدارة النظافــة العامة 
وإشــغاالت الطــرق بفرع بلديــة محافظة 
اجلهراء، تنفيذ جــوالت ميدانية في إطار 
اجلهود التي تبذلها اإلدارة التي تهدف إلى 
إبــراز اجلانب اجلمالي في احملافظة. وأكد 
مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية احملافظة فهد القريفة أن اجلوالت 
تهدف الى رفع مستوى النظافة في جميع 
املناطق باحملافظة للقضاء على السلبيات 
التي تشوه املنظر اجلمالي للمحافظة من 
خالل رفع الســيارات املهملة والســكراب 

واملعروضة للبيع في الساحات وامليادين 
ووضع ملصقات على الســيارات املهملة، 
فضال عن حترير مخالفات نظافة عامة ورفع 
بســطات ومخالفة باعة جائلني، مؤكدا أن 
املفتشني باإلدارة لن يتهاونوا في تطبيق 
الشروط والضوابط التي تضمنتها الئحة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق لتحقيق 
انســيابية احلركة واحملافظة على الشكل 
اجلمالــي في مناطــق احملافظة مبا يحقق 

املصلحة العامة ورفع املخلفات كافة.
وأشار القريفة إلى أن اجلوالت أسفرت 
عن رفع ٢٨ ســيارة مهملة مت إرسالها الى 
موقع حجز السيارات في البلدية وحترير 
٩ مخالفات ووضع ٢٧ ملصقا على سيارات 
مهملة وسيتم رفعها بعد انتهاء مهلة فترة 
اإلنــذار لوضع امللصــق، فضال عن رفع ٥ 
بســطات لباعة جائلني من منطقة القصر 
و١٠ دروب من األشجار و٧ دروب مخلفات 

مختلطة.


