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فرج ناصر
قال مدير العالقات العامة واإلعالم في اإلدارة 
العامة لإلطفاء املق���دم خليل األمير انه ومبجرد 
ابالغنا بوجود انقطاع التيار الكهربائي في محافظة 
اجلهراء، توجهت فرق االطفاء احترازيا حتس���با 
ألي طارئ قد يحدث ال س���مح اهلل، مش���يرا الى 
ان االتصاالت كانت مستمرة بني املراكز ووزارة 

الداخلية وادارات الطوارئ.
وقال لم تس���جل أي حالة احتج���از من قبل 

املواطنني في املصاعد.
وقال إن املراكز كانت متأهبة حتسبا ألي طارئ 
بالتنسيق مع فرق العمليات، وعموما األمور كانت 
تسير على اكمل وجه ولم تقع حوادث تذكر عدا 

حريقني بسيطني في العيون وجنوب اجلهراء.

المقدم األمير: رجال اإلطفاء انتشروا احترازيًا في الجهراء

البيع في سوق اجلهراء على أنوار »ليتات« السيارة اإلشارات الضوئية.. بال إضاءة الظالم ابتلع الشوارع

الشريعان: أعدكم بأال يتكرر مثل هذا الخطأ.. و»األحمال« ال عالقة لها باالنقطاع

العنزي: الوزي�ر قطع حضوره في مجلس الوزراء ليتاب�ع عملية إعادة التيارعسكر: نطالب بضرورة اإلسراع في صيانة جميع الشبكات الكهربائية
أمير زكي � فرج ناصر � هاني الظفيري

لنحو س���اعتني غرقت اجلهراء في ظالم 
دامس إثر انقطاع التيار الكهربائي عن معظم 
مناطقها، واستمر الظالم لنحو ساعتني قبل ان 
يقوم فنيو محطة التغذية الرئيسية بإعادة 
التيار الكهربائي، وخ���الل االنقطاع طبقت 
مديرية امن اجلهراء خطة انتشار امني موسع 
في عموم أرج���اء احملافظة، فيما حضر الى 
محطة التغذية مصدر اخللل وزير الكهرباء 
واملاء الوزير د.بدر الشريعان والذي حضر 
الى احملطة مبجرد حدوث العطل على رأس 
عدد من قياديي الوزارة وحرص على التواجد 
حتى عودة التيار الكهربائي الى عموم املناطق، 
حيث بدأ االنقطاع نحو الساعة احلادية عشرة 
والنصف وحتى الساعة الواحدة ليال، إذ عاد 

التيار الكهربائي تدريجيا الى املناطق.

وقال وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
تعليقا على احلادثة ان االنقطاع لم يحصل 
بسبب زيادة األحمال الكهربائية بل لسبب 
آخر ج���ار التحقيق ملعرفة األس���باب التي 
أدت إليه، وأضاف: أعدكم بأن هذا اخللل لن 
يحدث مرة اخرى، حيث اننا عرفنا وبشكل 
مبدئي ان ما حصل سببه »شورت« كهربائي 
بالشبكة، ولكن السبب الذي أدى إليه اليزال 
غير معروف وسيتم تشكيل جلنة للتحقيق 

في املوضوع.
ب���أن الوضع حس���اس وفترة  وأضاف 
اختبارات، مؤكدا انه يعّبر عن أسفه لهذا اخللل 
الذي وقع حيث جار اآلن معرفة أسباب اخللل، 
مشيرا الى انه سيتم تالفي هذا اخللل مستقبال 

وعدم وقوعه في احملطات الرئيسية.
وعن سؤال حول تأثر األماكن احلساسة 

في اجلهراء أجاب بأن محافظة اجلهراء بشكل 
عام تعتبر حساسة لدينا وراحة املواطنني 
من األولويات لدينا وقمت باالتصال بوكيل 
وزارة الصحة لالستفسار عن وضع مستشفى 
اجلهراء، حيث قال لي مستش���فى اجلهراء 
يعمل ولم يتأثر بانقطاع التيار وكذلك وزارة 
الداخلية استنفرت قوات األمن واملرور لتنظيم 
السير وحفظ األمن، موضحا ان كل اجلهود 

تكاتفت في مثل هذا الظرف احلساس.
وقال ان حساسية وزارة الكهرباء جتاه 
انقطاع التيار الكهربائي من الصعب مقارنتها 
باملاء، مؤكدا ان الوضع مخالف، مشيرا الى ان 
اي خدمة تنقطع لم تكن ملموسة مثل انقطاع 
الكهرباء وكخدمة أساسية ومهمة لكن بحمد 
اهلل استطاع املسؤولون في الكهرباء إعادة 

التيار خالل ساعة وربع الساعة 

كما اننا ال ننسى دور م.علي الوزان في برج 
التحكم، حيث تواجد في عمله وعلى اتصال 

مستمر ومباشر ومت اعادة التيار %100.
وقال الوزير الشريعان ان يدنا ستكون 
متكاتف���ة مع نواب االمة، مؤك���دا ان اعمال 
الصيانة ستكون مستمرة واحلوادث قد حتصل 
في اي مكان واي زمان، وطبعا نحن ال منلك 
عصا سحرية لصيانة مثل هذه االعداد الكبيرة 
من احملوالت وكذلك مثل هذه احملطة الرئيسية 
توج���د املئات فيها، ولدين���ا آالف احملوالت 
الى  الثانوية )احملوالت الصغيرة(، مشيرا 
ان عطل احملوالت الصغيرة يكون اثره على 
احمليط احملل���ي في القطعة او املنطقة، لكن 
احملوالت الرئيسية تخدم مناطق كاملة لكن 
الربكة التي حصلت بس���بب انقطاع احملول 
الرئيس���ي في اجلهراء )وسك( سببت ربكة 

في الشبكة، لكن احلمد هلل ان االنقطاع كان 
روتينا عاديا ولم يكن حريقا وإاّل الستغرق 
تصليح احملطة اياما واسابيع، لكن الذي وقع 

هو »شورت« بسيط ومتت اعادته.
وعن سؤال حول وصول التيار الكهربائي 
الى مناطق جديدة في اجلهراء اثر على قدرة 
ه���ذه املنطقة، قال: ج���ار اآلن بناء محطات 
جديدة واملناطق اجلديدة ممكن تغذيتها في 
هذه احملطة او احملطات التي س���يتم بناؤها 

مستقبال.
وق���ال ان خططنا س���تتواكب مع النمو 

السكني.
وعن س���ؤال ل� »األنباء« حول فتح باب 
التحقيق حول هذا اخللل اجاب ان التحقيق 
بدأ وستتم معرفة السبب واعدكم بأن مثل 
هذه االعمال لن تكرر م���رة اخرى مثل هذا 

اخللل من السبب نفسه.
وقال ان اعمال الصيانة متركزة اآلن حتى 
نرتاح من االعمال ف���ي الصيف، خاصة ان 
االحمال في الصي���ف تكون زائدة والوضع 
يكون اكثر حرج���ا، والغريب وقوع اخللل 
في الوقت من السنة )الوقت بارد واالحمال 
منخفضة(، خاصة ان اخللل حدث في الساعة 
11.1 واخللل لم يكن بس���بب زيادة االحمال 
وامنا بسبب آخر س���يتم الكشف عنه بعد 

انتهاء التحقيق.
وخت���م كلمته بالش���كر لالعالميني على 
تواجدهم واملسؤولني في وزارة الكهرباء من 
الوكالء املساعدين الى مهندسي النقل، وكذلك 
النواب لتفاعلهم مع احلدث، خصوصا النائب 

القيادات األمنية حرصت على التواجد في موقع الحادث »الداخلية« طبقت خطة الطوارئ لمواجهة الظالم
بمشاركة األمن العام والعمليات وأمن الدولة والمباحث

»الكهرباء«: نعتذر ألهلنا في الجهراء
تواجد عدد كبير من القيادات األمنية وشّكلنا لجنة تحقيق في الحادثة

ميدانيا في محافظة اجلهراء وطوال فترة 
االنقطاع  وأج���ادوا في التعامل مع احلدث 
الذي غطى أرجاء محافظة اجلهراء، وفي 
مقدمة من حضروا وأشرفوا على االحداث 
العام  األمن  املس��اعد لش���ؤون  الوكيل 
الشمالي والوكيل املساعد  اللواء خليل 
لشؤون قطاع العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي، ومدي���ر أمن محافظة اجلهراء 
العميد محمد طنا العنزي، ومدير دوريات 
النجدة العميد زهير النصراهلل ومساعد 
مدير عام االدارة العامة لتنظيم س���ير 
املرور العميد احس���ان العويش، وقائد 
العقيد س���لطان نشمي  النعيم  منطقة 
الظفيري وقائ���د منطقة اجلهراء املقدم 
صالح الدعاس، ومدير دوريات اجلهراء 
العقيد عبدالعزيز الهاجري، ومس���اعد 
دوريات جندة اجله���راء املقدم منصور 

الصانع ورئيس الدوريات االمنية الرائد 
مطر الس���بيل، ورج���ال الفرقة الليلية 
التابع���ة ملديرية أمن اجله���راء بقيادة 
املالزمني سعود االنصاري وناصر القطان 
والوكالء الضباط س���عد عاشق وسعد 
محذاف وعبدالرزاق العيتبي ومس���اعد 
العجمي وعادل  العنزي ونوف  حوران 
الواوان ونهار الشمري وعدد كبير من 
ضب���اط املرور واألمن الع���ام والنجدة 

واملباحث اجلنائية.
كما تواجد في احملطة الرئيسية في 
اجلهراء عدد من قيادات وزارة الكهرباء 
منهم الوكيل املساعد حملطات القوى حامد 
النقل عبداهلل  اخلالدي ووكيل شبكات 
عايد ووكيل شبكات التوزيع صالح املسلم 
ومدير ادارة التوزيع عبدالوهاب التركي 
ووكيل املراقبة والتحكم )اجلابرية( على 

الوزان.

كشف مصدر امني ان وزارة الداخلية ممثلة 
في جميع األجهزة خاصة قطاع العمليات والذي 
يتبع اليه الدوريات وقطاع االمن العام والذي 
يتبع اليه املخافر وقط����اع املباحث اجلنائية 
وقط����اع املرور وقطاع أم����ن الدولة نفذ خطة 
للطوارئ موضوعة سلفا من قبل وكيل وزارة 
الداخلية الفريق احمد الرجيب، مشيرا الى ان 
وزارة الداخلية وما ان ابلغت عن انقطاع التيار 
الكهربائي وعموم محافظة اجلهراء ارس����لت 
دوريات امنية واخرى تابعة للمباحث اجلنائية 
وامن الدولة ومت وضع احملوالت الرئيس����ية 
واملنشآت احلكومية واالسواق التجارية مبختلف 
انشطتها في عني االعتبار السيما اسواق الذهب 
ومحالت االلكترونيات الى جانب االنتشار في 
املناطق السكنية. واشار املصدر االمني الى ان 
االنتشار االمني املنظم من قبل عموم اجهزة وزارة 

الداخلية احدثت حالة من االس����تقرار وردعت 
اشخاصا كان من املمكن ان يستغلوا حالة الظالم 
ويقومون باعمال سرقة، مشيرا الى ان عموم 
قوات وزارة الداخلية خاصة العسكرية وايضا 
سيارات االسعاف والطوارئ طلب منها تشغيل 
الفالشرات. واعتبر املصدر االنتشار االمني اثبت 
جدارة في التعامل مع مثل هذا احلادث العارض، 
مشيرا الى ان تسجيل 3 قضايا سرقة في وقت 
انقطاع التيار الكهربائي يعد رقما قياسيا مع 
الوضع في عني االعتبار ان االحوال العادية تشهد 
في مثل هذه املناطق نفس املعدل. هذا واش����اد 
جميع قاطني محافظة اجلهراء باالنتشار املنظم 
الجهزة الداخلية وتعاملهم املنظم مع األحداث 
وقيامهم ليس فقط باالنتشار في محيط االسواق 
ومقابل املجمعات واملؤسسات وامنا ايضا بني 

املناطق السكنية والتقاطعات الضوئية.

أصدرت وزارة الكهرباء واملاء أم���س بيانا جاء فيه: في 
البداية نتقدم الى أهلنا وإخواننا األعزاء في محافظة اجلهراء 
بأشد االعتذار بسبب انقطاع التيار الكهربائي مساء يوم األحد 
املوافق 2010/1/14 وذلك بسبب خلل فني في إحدى محطات 
النقل الرئيسية التي تغذي غالبية احملافظة، ومبجرد انقطاع 
التيار هرعت فرق الط���وارئ وتواجد الوكالء املعنيون في 
موقع احملطة ومتت إعادة التيار تدريجيا الى جميع املناطق 
خالل ساعة ونصف الساعة. ونشير الى انه مبجرد معرفة 
العطل قمنا باالتصال بوسائل اإلعالم املرئية واملقروءة إلطالع 
املواطنني على آخر املستجدات وتطمينهم بأن سبب االنقطاع 
هو خلل فني وانه جار العمل على إعادة التيار تدريجيا الى 
جميع املناطق، وفعال في حدود الس���اعة 12.30 متت إعادة 
التيار عن أول منطقة في اجلهراء وبدأت الكهرباء تعود الى 
جميع املناطق في حدود الس���اعة 12.45، ونشير الى انه مت 
تشكيل جلنة حتقيق ملعرفة األس���باب التي أدت الى عطل 

احملطة والذي نتمنى أال تتكرر في املستقبل.
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  )سعود سالم � محمد ماهر(
الجهراء غرقت في الظالم وفي اإلطار وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان والنائب عسكر العنزي يتابعان 

في المحطة الرئيسية جهود إعادة التيار ويبدو الزميل فرج ناصر متابعا

الجهراء غرقت
في الظالم

و»الكهرباء« استنفرت




