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«استنفار» بسبب األمطار .. وبوقماز: اإلهمال غير مقبول
دارين العلي

شهدت الكثير من شوارع 
أزمــات  الكويــت ومناطقهــا 
مرورية وجتمعات للمياه مساء 
أمس األول بسبب العواصف 
الرعدية التي صحبتها أمطار 
غزيرة مساء (اجلمعة)، والتي 
ظهــرت على إثرهــا بحيرات 
للميــاه، مــا اســتدعى قيــام 
وزارة الداخليــة بإغالق عدد 
مــن الطرق واألنفــاق، وفتح 
حتويــالت مروريــة ملعاجلة 
األزمة، بينما استنفرت فرق 
األشغال لسحب جتمعات املياه 
ومعاجلة االنسدادات في شبكة 
الصرف في عدد من املناطق.

وتعليقا علــى تأخر أزمة 
جتمعات املياه، أكدت وزيرة 
الكهرباء  األشــغال ووزيــرة 
واملاء والطاقة املتجددة د.أماني 
بوقماز، ضرورة معرفة مكامن 
اخللــل التي تؤدي إلى جتمع 
املياه في موسم األمطار على 
الطرقــات. وقالت بوقماز في 
تســجيل صوتي لها انتشــر 
على وســائل التواصل خالل 
اجتماعها مــع قياديي وزارة 
األشــغال وهيئــة الطرق في 
أمــس إن  العمليــات  غرفــة 
التعامل مع احلدث كان بطيئا 
جدا وليس مبستوى احلدث.
وأكــدت أن أرواح النــاس 

بــأن «أمورنــا طيبــة» ولكن 
األمطــار أثبتت عكــس ذلك، 
بالرغــم من أنها طلبت بكتب 
رسمية إفادتها عن النواقص 
واالحتياجات سواء من تناكر 
او معــدات إال انــه لم يصلها 

شيء بهذا اخلصوص.
وفي بيان لها مساء اجلمعة، 
إن  األشــغال  وزارة  قالــت 
جهود فرق الصيانة مستمرة 
في تنظيف شــبكات األمطار 
وســحب امليــاه مــن مواقــع 

الطوارئ بجميع مناطق البالد 
لرصــد أي جتمعــات للمياه 

والتعامل معها.
إغالق طرق

وكانــت وزارة الداخليــة 
قــد أعلنت عن إغــالق «نفق 
الصليبية مع الدائري السادس 
والدائري اخلامس ميني مسجد 
بالل ومخــرج الدائري الرابع 
على طريــق الرياض باجتاه 

املطار».

اجلهــراء مع طريــق الغزالي 
وباجتاه الدائــري الثالث مع 
املطار وشارع جمال عبدالناصر 
مع الغزالــي باجتاه املطاحن 
ومخرج التالل شارع اجلهراء 
ومخرج التالل شــارع جمال 
عبدالناصر واجلهراء العلوي 
نزوال على سيتي سنتر». وفي 
محافظــة الفروانيــة، أعلنت 
الوزارة عن «إغــالق الدائري 
الرابع ميني الرقعي والدائري 
الرابــع ميني قرطبة وشــارع 

جتمعهــا، الفتة إلــى أن فرق 
الطوارئ انتشرت في األماكن 
احلرجــة وجميــع الطرقــات 

بكامل معداتها.
وأوضح املتحدث الرسمي 
للوزارة م.أحمــد الصالح ان 
«األشغال» بجميع فرقها إضافة 
إلــى الهيئــة العامــة للطرق 
والنقــل البري تلقــت العديد 
من الشكاوى اخلاصة بتجمع 
مياه األمطار عن طريق اخلط 
الساخن الفتا إلى تواجد فرق 

كما أعلنت عن إغالق طرق 
في محافظة اجلهراء «الدائري 
اخلامــس مع نفــق القيروان 
باالجتاهــني وجســر أمغــرة 
مع الدائري الســادس باجتاه 
الصناعية وطريق الصبية قبل 
جســر جابر وطريق اجلهراء 
قبــل وصلة الدوحــة باجتاه 
املدينة». وكذلك «إغالق طريق 
اجلهــراء مــع الغزالي باجتاه 
ســيتي ســنتر فــي محافظة 
العاصمة، وسيتي سنتر باجتاه 

األردن ميني الفروانية وشارع 
الغــوص دوار فهد األحمد في 

محافظة األحمدي».
كميات غزيرة

وعن كميــة األمطار التي 
هطلت على البالد، قال مراقب 
بــإدارة  التنبــؤات اجلويــة 
األرصاد اجلويــة عبدالعزيز 
القراوي (مســاء اجلمعة) إن 
كميــة األمطار التي ســقطت 
على مدينة الكويت بلغت ٥٫٨
ملليلتر و٦٫٦ على الســاملية 
و ٥٫٦ علــى اجلهــراء وكانت 
غزيرة على منطقــة الرابية، 
حيث ســجلت ٢٤٫٤ ملليلتر 
وجتاوزت الـ ١٠ على منطقة 
اجلابرية وكانت خفيفة على 
باقي املناطق. وأشــار إلى أن 
األمطار كانت مصحوبة بنشاط 
للرياح جتاوزت سرعتها ٥٠

كيلومترا في الساعة.
هذا، وقال مراقب احملطات 
اجلويــة  األرصــاد  بــإدارة 
ضــرار العلــي لـ (كونــا) إن 
من املتوقع أن يكون الطقس 
خالل األسبوع اجلاري غائما 
جزئيا مع فرص ألمطار متفرقة 
غدا االثنني ويالحظ انخفاض 
في درجات احلرارة العظمى 
لتتراوح ما بني ٢٥ و٢٦ درجة 
مئوية والصغــرى ما بني ١٥

و١٧ درجة مئوية.

«الداخلية» أغلقت عدداً من الطرق واألنفاق.. بينما انتشرت فرق طوارئ «األشغال» للتعامل مع املشكلة وسحب املياه من مواقع جتمعها

فرق األشغال واصلت العمل حتى أعادت األمور إلى نصابها

بعض الشوارع حتولت إلى أنهارالوزيرة د. أماني بوقماز خالل اجتماعها مع قيادات وزارة األشغال وهيئة الطرقاألمطار جتاوزت الرصيف في كثير من الشوارع بسبب انسدادات شبكة الصرف

(قاسم باشا) األمطار تسببت في أزمة مرورية بكثير من الشوارع والطرق الرئيسية (ريليش كومار)عدد من الشوارع شهدت جتمعات كبيرة من املياه 

ليســت لعبــة وان حتمــل 
املسؤولية يعني بذل الكثير 
من اجلهود، فليس من املقبول 
غرق الشوارع والسيارات بهذا 
الشكل وان تكون ردة الفعل 

بطيئة.
وقالت: «أوافقكم الرأي أنه 
ال يوجد لدينا عقود واخلطة 
ضعيفــة ولكن املصيبة فوق 
ذلك أن يكون رد الفعل بطيئا»، 
مشيرة إلى انه في اجتماعها 
األخير مع جلنة األمطار قيل 

بوقمـاز لقياديي «األشـغال»: نعـم ال توجد عقود صيانـة واخلطة ضعيفـة ولكن املصيبة فوق ذلـك أن يكـون رد الفعل بطيئًا
٥٫٦ وباجلهراء   ٥٫٨ الكويت  وفي   ٦٫٦ الساملية  وعلى   ١٠ اجلابرية  وفي  ملليلتر   ٢٥ بنحو  مياه  كمية  أعلى  سقوط  شهدت  الرابية 

«التربية» تستنجد بـ «األشغال» 
لسحب مياه األمطار من املدارس

«الكهرباء» تعاملت مع خروج إحدى محطاتها في «العبدلي»
دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة ان الوزارة تعاملت 
امــس مع عدد من البالغات خالل األمطار، 
الفتــة الى ان معظمها من شــمال الكويت 
وحتديدا مــزارع العبدلي. وأكدت املصادر 

حادثة خــروج واحدة حملطــات التحويل 
الرئيسية للضغط العالي وقامت الوزارة 
بفصلها احترازيا بسبب تصاعد الدخان جراء 
تالمس الكيبالت الهوائية مع األشجار، ما 
أدى الى إخراج محطة الروضتني وخروج ٤

ميغاواط من الشبكة. وأكدت املصادر ان فرق 
الطوارئ عملت على إعادة جميع املغذيات 

خالل فترة قصيرة وتعاملت مع االنقطاع 
بتحويل التيار إلى مغذيات أخرى. وأوضحت 
ان املناطق السكنية واملناطق جنوب البالد 
لم تشهد الكثير من احلوادث الطارئة جراء 
العاصفــة، الفتة الــى ان مركز االتصاالت 
كان على أهبة االســتعداد لتلقي البالغات 
وتوجيهها للجهات املعنية للتعامل معها.

عبدالعزيز الفضلي

مــدارس  تأثــرت 
التربيــة مــن  وزارة 
موجــة األمطــار التي 
هطلــت علــى البــالد 
حيث جتمعــت املياه 
في ســاحات املدارس 
األمــر الــذي أدى إلى 
قيــام وزارة التربيــة 

باالستنجاد يوزارة األشغال لسحب املياه.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة ان وكيل وزارة التربية 
باإلنابــة فيصل املقصيد قام بالتواصل مع وزارة األشــغال 
لسحب املياه من ساحات املدارس، مشيرة الى انه مت التجاوب 
مع املقصيد وقامت سيارات السحب بتنظيف املدارس من املياه.

وأضافت انه وبتعليمات من املقصيد باشر عمال النظافة 
أمس السبت عملهم في املدارس لتنظيفها وجتهيزها الستقبال 
الطلبة صباح اليوم، الفتة الى ان مدارسنا جاهزة الستقبال 

طلبتنا وهيئاتنا التعليمية.

جانب من تنظيف املدارس من مياه األمطار

فرق الطوارئ استجابت ملعاجلة حوادث معدودة في املناطق السكنية


