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 أحد أحياء جدة وقد أغرقته املياه 

 سيارات مغطاه باملياه  سيدتان غارقتان في املياه 

 رجل وزوجته وسط السيول 
 جدةـ  وكاالت: بعد مرور عام على كارثة سيول «األربعاء 
األســـود» وأمر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز بتشكيل جلنة تقصي للحقائق في الكارثة التي 
ذهب ضحيتها أكثر من ١٣٠ شخصا، يعود امللك عبداهللا 
ضاربا موعدا جديدا في خطاب شديد اللهجة للمسؤولني 
السعوديني بعد أمطار األربعاء املاضي التي شلت احلياة 

متاما في املدينة.
  وطالب امللك عبداهللا في خطابـــه املوجه لولي عهده 
األمير سلطان وأمير منطقة مكة األمير خالد الفيصل وعدد 
من الوزراء في قطاعـــات الدولة ومنها املالية، باالعتماد 
الفوري ودون أي تأخير للبدء بشكل عاجل «بتوفير كل 
التعزيزات للحد من تلك األضرار خاصة أن األمطار ينتظر 

استمرارها في األيام القادمة».
  وتوعد العاهل السعودي في األمر امللكي اجلهات املقصرة 
بالعقاب الشـــديد، وقال «على جميـــع اجلهات املختصة 
العمل ليال ونهارا إلنهاء هـــذا األمر ومن يتهاون في هذا 
األمر اخلطير سيحاســـب بشـــدة، ويرفع لنا أوال بأول» 
مطالبا وزير املالية باعتماد صرف املبالغ الالزمة لتوفير 

كل اإلمكانيات والتعزيزات بشكل فوري.
  من جهة اخرى قال العميد عبداهللا اجلداوي مدير عام 
الدفاع املدني في جدة، امس إن القوات املســـلحة وحرس 
احلدود يشـــاركان في أكبر عملية إنقاذ تشهدها اململكة 
النتشال العالقني بسبب سيول جدة، وأفاد اجلداوي أنه 
مت إنقاذ ألف وخمســـمائة شخص حتى اآلن، بينما توفي  

٤ أشخاص و٤ آخرون في عداد املفقودين.

  وكان قائد طيران الدفاع املدني في الســـعودية اللواء 
طيار محمد احلربي قد أشار إلى أن الدفاع املدني لم يسبق 
له إنقاذ مثل هذه األعداد الكبيرة، مؤكدا أن احلركة كانت 
صعبة في الطرق، وكانت الوسيلة الوحيدة للتعامل مع 

مثل هذه احلاالت هي عن طريق اجلو.
  ولفت اللواء احلربي إلى أن احلاالت التي مت انتشالها 
توزعت في مواقع كثيرة من مدينة جدة والطرق احمليطة 
بهـــا. وكانت محافظة جـــدة وضواحيها قد تعرضت إلى 
أمطار غزيرة تســـببت في فيضانات وســـيول، ما أدى 
إلى خســـائر في املمتلكات من سيارات ومنازل لم يعرف 

حجمها بعد.
  ودعت مديرية الدفاع املدني السعودي الى عدم عبور 
املناطق املغمورة باملياه، وذلك وســـط توقعات بهطول 

املزيد من األمطار اليوم.
  وبادر مشرفون على مقهى شبابي وسط جدة الستقبال 
احملتجزين بفعل األمطار في مركزهم، ليتحول إلى مركز 
إيواء للعالقني، فيما قام مواطنون بنشر أرقام هواتفهم في 
موقع التواصل االجتماعي «twitter» ليستضيفوا املتضررين 

في بيوتهم، في ساعات مبكرة من الثالثاء املاضي.
  وديع بوشة منسق النادي الكائن في وسط جدة قال 
إنهم تفاعلوا مع حاالت العالقني في املناطق احمليطة بهم، 
حيـــث غرق كوبري امللك عبـــداهللا بالكامل، وأصبح من 

واجبهم التعامل مع املوقف.
  وقال إن املشهد كان مزعجا بالنسبة له، حيث ان العديد 
من العائالت كانت محتجزة في سياراتها، باإلضافة إلى 

أن البعض استسلم للوضع وآثر النوم في سيارته، مما 
دفعهـــم الى دعوة العائـــالت أوال واملواطنني في املناطق 

احمليطة إلى مركزهم.
  وكان األميـــر خالد الفيصل، أمير منطقة مكة املكرمة، 
قد ذكر في وقت ســـابق أن شبكة تصريف مياه األمطار 

ليست متوافرة إال في ١٠٪ فقط من مدينة جدة.
  وأعرب الفيصل عن أسفه ألن هناك كثيرا من األماكن 
التـــزال فيها املياه بكثرة، مبينـــا «أن كمية األمطار التي 
هطلـــت على مدينة جدة كانت كبيرة جدا بكل املقاييس، 
حيث وصل منسوب املياه حلوالي ١١٤ مليمترا وهذه كمية 
كبيرة جدا». وقال إن ذلك يعود إلى أن شـــبكة تصريف 
مياه األمطار ليســـت متوافرة إال في ١٠٪ فقط من مدينة 
جدة، وباقي مناطق جدة ليس فيها شبكة تصريف مياه، 

بحسب وكالة األنباء السعودية.
  مـــن جهة اخرى أكدت وكيلة جامعة امللك عبد العزيز 
د.حتية ميمني أن طالبـــات اجلامعة احملتجزات نتيجة 
لألمطـــار في أمان تام، ولم تتعرض أي واحدة منهن ألي 
مشـــاكل صحية، وهن حاليا في الســـكن اجلامعي حتت 

إشراف املسؤوالت.
  وقالت د.حتية في اتصال هاتفي مع «العربية نت» أن 
مسؤولي اجلامعة عملوا على إيصال أكثر من ٥٠٠ طالبة 
وهن القريبات من اجلامعة إلى بيوتهن، فيما متت استضافة 
الطالبات األخريات في سكن أعضاء هيئة التدريس، ومت 
توفير االحتياجات من الغذاء واألغطية جلميع الطالبات 

املوجودات في اجلامعة. 

فقـط  ٪١٠ تغطـي  األمطـار  وشـبكة  تأخـرت..  المشـاريع  الفيصـل:   خالـد 
 طالبات جامعيات محتجزات في السكن الجامعي ومقهى شبابي يتحول إلى مركز إليواء العالقين

 قوات من الدفاع المدني والجيش وحرس الحدود تنقذ ١٥٠٠ شخص من السيول

 طفل لمح الدموع في عين معلمته فسألها: 
  أليس المطر خيرا.. لماذا نغرق؟

 .. وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ 

 .. ومسؤول بالطيران ينفي تأثر الحركة الجوية 

 جلس يوسف (٥سنوات) يستمع إلى حديث 
املعلمة الذي جعله يحلق بخياله البريء متخيال 
مشاهد املطر الذي يسقي الزرع فتتفتح األزهار 
وينثر للكون شذاها، وتزهو الطبيعة بحلتها 
اخلضراء وأثناء احلصــــة انتابه الرعب وهو 
يسمع صوت املطر ويشاهد آثارها التي أشعلت 

الشيب في رأسه. 
  وحسب موقع سبق االلكتروني ومع انصراف 
زمالئه في نهاية اليوم الدراسي هرول للحاق 
بباص املدرسة ليهرب إلى حضن أمه يلتمس 
فيه األمان الذي افتقده، ومرت الساعات متثاقلة 
في انتظار أن يفك أســــر يوسف الذي أصابه 
الذهول وهو يشــــعر بنفسه فاقد األمل يغرق 
في ظلمات الشوارع التي تشابه أهوال القيامة، 

بكل براءة نظر للمعلمة التي ترقرقت الدموع 
في عينها وقال: أليس املطر خيرا؟ سمعنا هذا 
الــــدرس منك، ملاذا نغرق؟ أريد أمي، ظل يردد 
هذه العبارة طوال الطريق وقد ســــكنه اليأس 
مع غروب الشمس، سأل من حوله متى أعود 
إلى أمي وأختي؟ اتصل والده بالسائق ليبث في 
روحه األمان فغالبه البكاء وهو يرى من حوله 
يصرخون يريدون العودة إلى ذويهم في حني 
حالت األمطار دون وصولهم واستمر يوسف 
يعاني مرارة االنتظار ملدة سبع ساعات وقد آثر 
والده السير للوصول إليه وملدة ثالث ساعات 
لم يستطع أن يصل إلى ابنه، وبعد سبع ساعات 
من انتظار يوســــف اضطر السائق للتكفل به 

واملبيت معه وسط بكاء أمه وذهول والده. 

 اعلنت وزارة الصحة السعودية حالة الطوارئ 
لتجهيز جميع املرافق الصحية لتقدمي اخلدمات 
االسعافية والعالجية والوقائية حملتاجيها في 
االحياء املتضررة من الســــيول واالمطار التي 

اجتاحت محافظة جدة.
  واوضحت الوزارة في بيان ان هذه االجراءات 
تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز التي اصدرها في 

وقت ســــابق بتوفير كل التعزيــــزات لتقدمي 
املســــاعدات الفورية للحد من اضرار السيول 
واالمطار مبحافظة جدة. وذكر البيان ان وزير 
الصحة د.عبداهللا الربيعــــة اصدر توجيهاته 
للمرافق الصحية مبحافظة جدة بأن تكون في 
كامل استعداداتها وجاهزيتها الستقبال جميع 
احلاالت املرضية الناجتة عن ذلك وتوفير جميع 

املتطلبات واالحتياجات بهذا اخلصوص.

 صرحت الهيئــــة العامة للطيــــران املدني 
الســــعودي بأن األمطار التي هطلت على جدة 
لم تؤثر على احلركــــة اجلوية في مطار امللك 
عبدالعزيــــز الدولي. وقال املتحدث الرســــمي 
باســــم الهيئة خالد بن عبــــداهللا اخليبري ان 
أجهزة التشــــغيل في مرافق املطارات وكذلك 
أجهزة املالحة اجلوية مهيأة مســــبقا للتعامل 

مع هذه األوضاع من خالل اســــتخدام التقنية 
التي وفرتها الهيئة واملتمثلة في أجهزة املراقبة 
اجلوية والرادارات املتقدمة حيث يتم يوميا تلقي 
النشــــرات اجلوية من اجلهات املختصة ويتم 
بثها عبر النظام اآللي وتكون متاحة للمراقبني 
اجلويني والطيارين ويتم التعامل بشكل جاد 

مع أي تنبيهات جوية تصدر.

 خادم الحرمين يوّجه المسؤولين للحّد من كارثة جديدة ويتوعد بعقاب شديد

 جـدة ... تغـرق!


