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أمطار غزيرة طالت جميع مناطق الكويت

م. فاضل العجمي

طرقات خالية في جو أوروبي

مواطن استعان مبظلة ملواجهة األمطار الغزيرة

الرياح الشديدة تهز أشجار النخيل

باج���واء عائلية هادئة بعد عناء ايام العم���ل التي متتد طوال فترة 
األس���بوع ناهيك عن رغبتهم في الترويح عن ابنائهم عقب اسبوع 

دراسي متعب.
وتستمر هذه العادة على الرغم من تأثر البالد مبوسم السرايات 
غير ان تقلبات الس���رايات وان لم تفلح في حبس االسر عن التمتع 
بعط���ل نهاية األس���بوع اال انها جنحت في تغيير ترتيبات األس���ر 
وخططهم للتمتع بهذه العطلة حي���ث أصبحت املقاهي املغلقة من 

الوجهات األساسية لدى العديد من األسر هذه األيام.
وحول هذا املوضوع قال مسؤول احد املقاهي التي تستقطب األسر 
السيما في عطل نهاية األسبوع رجب السايح ان موسم السرايات اثر 
بشكل كبير في نسبة اإلقبال على املقهى الذي يديره حيث ان الكثير 
من األسر الكويتية واملقيمة بدأت حتجز مقاعد ثابتة بشكل أسبوعي 

في عطلة نهاية األسبوع خوفا من التقلبات اجلوية.
وذكر السايح انه في ايام االجواء املستقرة قبل تأثر البالد مبوسم 
السرايات كان رواد املقهى غالبا من الشباب اضافة الى اعداد قليلة من 
العائالت مما دفع إدارة املقهى الى تقسيمه على هذا األساس ليكون 
للشباب النصيب األكبر من املكان مبينا انه قام اخيرا بإعادة ترتيب 

املقهى لالنسجام مع اإلقبال العائلي هذه االيام.
من جانبه ش���ارك طالل صفية وهو مسؤول مقهى آخر، السايح 
الرأي حول ارتفاع نسبة اإلقبال العائلي على املقاهي املغلقة مبينا 
ان املقهى الذي يديره ميتاز بوجود أماكن مكش���وفة واخرى مغلقة 
غير ان اإلقبال على األماكن املغلقة زاد في اآلونة األخيرة ما دفعه الى 
التأقل���م مع هذا التغير عبر زيادة بعض األمور الترفيهية كاأللعاب 

االلكترونية للكبار والصغار وغيرها.

مشاكل مادامت هذه االمطار »دمية«.
واض���اف ان فرق الطوارئ مت توزيعها بني االنتش���ار والتمركز 
في املناطق احملددة في جميع محافظات الكويت وهي اآلن في حالة 
طوارئ س���واء من املسؤولني او املقاولني او حتى العمالة، مؤكدا ان 
عمل هذه الفرق موزع على ش���فتات ملواجه���ة اي طارئ قد يحدث 
ومتابعة اي مشكلة ان وجدت، موضحا ان هناك فرقا اخرى جتوب 
الشوارع والتعامل مع اي عائق يحدث اوال بأول وبالتالي فان األمور 

هي اآلن حتت السيطرة.
وأوضح ان خطة الطوارئ مستمرة لدى الوزارة حتى نهاية شهر 

مايو اجلاري.
ودع���ا العجمي مرتادي الطرق الى أخ���ذ احليطة واحلذر وعدم 
الرعونة في القيادة حيث ان ذلك يؤدي الى اخلطورة وما لم حتمد 

عقباه.
وق���ال ان بدالة »150« التابعة لوزارة االش���غال تعمل على مدار 
السنة حيث نتلقى كل الشكاوى اخلاصة باملواطنني واملقيمني وكل 
م���ن يعيش على هذه االرض الطيبة مطالب���ا اجلميع ممن لديه اي 

مشكلة  باالتصال بالبدالة لطلب العون او املساعدة.
هذا وحرصت )كونا( على اعداد تقرير مبناسبة هطول االمطار 
قالت فيه: يعد موسم الس���رايات من املواسم اجلوية املتقلبة التي 
متر بها الكويت هذه الفترة حيث تش���تد فيها سرعة الرياح املثيرة 
للغبار احيانا واملصحوبة باملطر احيانا اخرى مما يش���كل عنصر 

عدم استقرار لدى املواطنني واملقيمني.
وجرت العادة بان تقضي اعداد كبيرة من األسر الكويتية واملقيمة 
عطلة نهاية األسبوع في أماكن ترفيهية وترويحية متفرقة للتمتع 

العجي�ري: أمط�ار أم�س مبش�رة وقوي�ة.. والي�وم الجن�وب عل�ى موع�د م�ع أمط�ار الخير.. وغ�دًا الج�و صحو
العجم�ي: ش�بكة الص�رف الصح�ي اس�توعبت األمط�ار المس�تدامة وخط�ة الط�وارئ حت�ى نهاي�ة الموس�م

صغيرة وهذه االمطار تعتبر امطارا قوية وهي مشابهة لالمطار التي 
تسقط في فصل الشتاء، حيث كانت امطارا مستمرة مع العلم ان مثل 

هذا الوقت ال توجد فيه امطار لكنها ارادة الباري عز وجل.
وتوقع ان تكون هناك فرصة لس���قوط امطار صباح اليوم لكن 

سيكون ذلك في املنطقة اجلنوبية ملدينة الكويت.
وقال ان ايام الثالثاء واالربعاء واخلميس س���يكون اجلو صحوا 

وستكون الشمس حارة بعض الشيء.
على صعيد آخر، قال الوكيل املس���اعد لقطاع هندس���ة الصيانة 
بوزارة االشغال م.فاضل العجمي ان االمطار التي هطلت على البالد 
لم تؤد الى مشاكل تذكر، حيث ان االمطار التي سقطت كانت امطار 
»دمية« وبالتالي الشبكة استوعبت هذه االمطار بسهولة، حيث لم 
تكن باالمطار الغزيرة، مش���يرا الى ان الوضع مر بسالم ودون اي 

فرج ناصر
»اجواء اوروبية«، هذا ما ميكن ان نصف به اجواء الكويت أمس، 
فمنذ الس���اعات االولى هطلت كميات كبيرة من االمطار على جميع 
انحاء الكويت، وبخالف املتعارف عليه في موسم السرايات من ان 
االمطار تكون متفرقة، حدث غير املتوقع واملتعارف عليه، اذ شهدت 
البالد امطارا مس���تدامة ادت الى جتم���ع كميات من املياه في بعض 
الطرقات، فيما حرصت اعداد كبيرة من املواطنني واملقيمني خصوصا 
غير امللتزمني بدوامات على اخلروج بصحبة افراد اسرهم لالستمتاع 

باالجواء االوروبية � الكويتية.
وعلى هذه األجواء علق اخلبير الفلكي د.صالح العجيري قائال:  
ان البالد شهدت امطارا غزيرة االمر الذي يبشر باخلير، لكن الغريب 
في االمر ان هذا املوس���م حصلت امطار »دمية« وكانت حبات املطر 

طقس الكويت »أوروبي« والسرايات تحّولت إلى »مستدامة«
في أجواء غير مسبوقة بدأت مع الساعات األولى لصباح أمس
)متين غوزال � محمد ماهر � أسامة البطراوي(املظالت كثرت في أيدي املواطنني واملقيمني لالحتماء بها من املطر

د. صالح العجيري


