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هاني الظفيري
كلف رجال ادارة بحث وحتري محافظة مبارك الكبير بتوقيف 
حدثني اضرما النيران عمدا في باص نقل عام وذلك بعد مشادة 

كالمية مع سائق الباص جراء رفضهما دفع قيمة التذكرة.
وقال سائق الباص ان الشابني ألقيا مادة حارقة داخل الباص 

وهو ما أدى الى تلفيات ليست جسيمة.
وسجلت قضية اتالف مال الغير بحق احلدثني املجهولني.

حدثان أشعال النار عمدًا في باص

عادل السعدون تضاؤل فرص سقوط األمطار خالل األيام املقبلةد.صالح العجيري

عبدالعزيز بوحيمد )هاني الشمري ـ محمد ماهر ـ سعود سالم(ساحات انتظار السيارات حتولت إلى برك مائية والعديد من املركبات غمرتها املياه

وافد إيراني يحمل طفال في محاولة لتجاوز البرك املائية

ساحات في الفروانية وصل فيها منسوب املياه ألكثر من متر

صهاريج سحب املياه داخل أحدى الشوارع املقدم محمد البناي

األمطار المستدامة صرعت 6 أشخاص منهم 3 جراء صواعق »برق«

»الطـوارئ« أوقـــفـت إجازات 
مطار الكويت واألمطارمنتسبيها ورفعت من درجة استعدادها

لم يسلم مطار الكويت الدولي من األمطار 
الغزيرة التي تأثرت بها البالد في غضون 
الـ 48 ساعة املاضية أو تسريب كميات من 
املياه الى ســـرداب املطار وهو ما أدى الى 
تعطل سردابني يستخدمان في قفل حقائب 

املسافرين الى صالة القادمني.

الساحات الترابية
حتولـــت ســـاحات ترابيـــة إلـــى برك 
ومستنقعات لألمطار، حيث اضطر وافدون 

ومواطنون الى رفع مالبسهم النقاذ مركباتهم 
من داخل البراك املائية وحرص العديد منهم 
على االســـتيقاظ مع ساعات الفجر األولى 

لنقل مركباتهم.

توصيالت كهربائية وبطاريات
لوحظ امس تزايد اعداد املركبات املعطلة 
والتي هي بحاجة الى توصيالت كهربائية 
العادة النبض الى بطاريات املركبات، فيما 
اكـــد عدد من اصحاب املركبات ان ســـوق 
البطاريات ســـيزدهر تزامنا مع انخفاض 

درجات احلرارة وهطول األمطار.

وأعمدة  وكيبالت  مركبات  حرائق 
إنارة اسـتنفرت جميع مراكـز اإلطفاء

انقطاع التيار 
الكهربائي

أسفرت األمطار 
الغزيرة التي تأثرت 
بها البالد أمس وأمس 
األول عــــن انقطاع 
الكهربائي  التيــــار 
عن عدد من املناطق 
وقال  كالســــاملية، 
شهود عيان ان جزءا 
كبيرا من طريق كبد 
أصبح مظلما متاما 
جراء انقطاع التيار 
وخالل فترة انقطاع 
الكهربائي  التيــــار 
وقعــــت 3 حوادث 

مرورية.

أمير زكي ـ محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
األمطار تتوقف اعتبارا من اليوم االحد، والشـــمس ستكون 
ساطعة نسبيا ولكن االجواء ستكون شديدة البرودة وقد تصل 
درجات احلرارة الصغرى في بعض املناطق الى 7 درجات مئوية 
خاصة في شـــمال غرب البالد، هذا ما اشار اليه اخلبير الفلكي 
د.صالح العجيري حينما سألته »األنباء« يوم امس عن توقعاته 
حلالة الطقس، اال انه اشار في الوقت ذاته الى ان فرص هطول 
امطار بكميات كبيرة نسبيا قائمة ولكن بعد 5 ايام، هذا بالنسبة 
لالجواء املتوقعة خالل الســـاعات او االيام املقبلة، اما بالنسبة 
ألمطار الدميومة والتي استمرت ألكثر من 24 ساعة على عموم 
املناطق فقد اكد بشأنها الباحث الفلكي عادل السعدون ان هذه 
االمطار نتاج املنخفض املوســـمي السوداني، الفتا الى ان كمية 
املطر التي هطلت على منطقة الفنطاس خالل 24 ســـاعة فقط 

بلغت 65 ملم.
واشار السعدون في بيان صحافي الى ان انخفاض الضغط 
اجلوي الى 1016 مليبار في الكويت مقارنة باملرتفعات اجلوية 
شمال العراق وايران ساهم في سقوط امطار مستمرة واحيانا 
غزيرة وهي ما تسمى بأمطار الدمية، ورجح السعدون استمرار 
االمطار بنســـب قليلة نهار امس السبت، وتوقع امطارا الحقة 
تبشـــر بربيع مزدهر وان الفقع سيكون متواجدا بنسب كبيرة 

داخل البر.
أما على صعيد احلوادث املرورية، وأيضا على صعيد الوفيات 
التي خلفتها األمطار في غضون الســـاعات الـ 48 املاضية فقد 
أعلـــن فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد عن تعامل 
ادارة الطوارئ الطبية مع 297 بالغا تعاملت معها عموم مراكز 
اإلطفاء، الفتا الـــى ان من بني هذه البالغات كان هناك 27 حالة 
ناجتة عن إصابات في حوادث مرورية، مؤكدا ان هناك صاعقة 

برق أودت بحياة شابني كويتيني )19 و21 عاما(.
وقـــال بوحيمد في تصريح خاص لـ »األنبـــاء« ان عمليات 
الطوارئ طلب منها التعامل مع إصابة شابني كويتيني )19 و21 
عاما( جراء اصابتهما بصاعقة برق، مشيرا الى ان رجال اإلطفاء 
صالح العســـك ومحمد الصايغ وتامر عسران وفؤاد مصطفى 
انتقلوا الى موقع البالغ في اجلليعة ليجدوا الشابني وقد توفيا 
جـــراء توقف القلب، مؤكدا ان اجلهود التي بذلت من قبل رجال 
اإلطفاء لم تسفر عن اعادة عمل القلب الى طبيعته لتترك اجلثتان 

الى الطب الشرعي.
واشـــار بوحيمد الى ان احلوادث املرورية املتعددة أسفرت 
عن وفـــاة مواطن )30 عاما( وهندي وجد رأســـه مفصوال عن 
جســـده، وباكستاني توفي دهسا في الشـــويخ، مشيرا الى ان 
احلوادث املرورية خّلفت اصابات بالعشـــرات وبعض من هذه 

االصابات حرجة.
وأكد بوحيمـــد ان ادارة الطوارئ الطبيـــة رفعت من درجة 
استعدادها، وأوقفت اإلجازات تزامنا مع هطول األمطار وزيادة 
التعامل مع احلوادث املرورية وغيرهـــا مؤكدا في الوقت ذاته 
تزايـــد اعداد االصابات الناجتة عن امراض التنفس حيث جرى 

نقل 45 حالة مصابة بازمات تنفس للعالج.
وقـــال بوحيمد ان هناك وافدة اثيوبيـــة لقيت مصرعها إثر 
حروق على وجهها داخـــل منزل كفيلها في النهضة مرجحا ان 

تكون الوفاة ناجتة عن صعقة برقية.
وإلى اإلدارة العامة لإلطفاء فقد أعلن مدير ادارة العالقات العامة 
باإلنابة املقدم محمد البناي عن ان االمطار الغزيرة التي تأثرت 
بها البالد خالل اليومني املاضيني أسفرت عن وقوع عدد كبير من 

احلرائق سواء كانت داخل مركبات او منازل او محوالت.
وقال البناي في تصريح لـ »األنباء« ان اجهزة اإلطفاء تعاملت 
مـــع 7 حرائق اندلعت في منـــازل مبناطق مختلفة حيث تلقت 
عمليات اإلطفاء بالغات بحرائق فـــي اجلهراء القدمية وحولي 
والعارضية واجلهراء ومشرف وبيان، مشيرا الى ان هناك عدة 
بالغات بشأن تعطل مصاعد وحرائق في أعمدة إنارة وحرائق 
كيبالت كهربائية و7 حرائق في مركبات، واضاف البناي ان 10 
حوادث حريق كيبالت وأعمدة إنارة مت التعامل معها بعد فصل 
التيار الكهربائـــي عن هذه األعمدة وتلك الكيبالت، موضحا ان 
غزارة األمطار أدت ايضـــا الى غرق بعض مركبات متوقفة في 
ساحات ترابية، كما تسربت مياه أمطار الى بعض املنازل وهو 

ما دعا أجهزة االطفاء الى االستعانة بأجهزة شفط املياه.
وأكد ان أجهزة اإلطفاء قدمت مســـاعدات إنســـانية لعدد من 
األســـر التي علقت مركباتها في البر، حيث جرى إنقاذ 4 أســـر 

وإخراجهم من وسط برك مائية.

ف األمطار اليوم وعودتها بعد 5 أيام درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية وتوقُّ
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