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عاطف رمضان و«كونا»

األرصــاد  إدارة  أكــدت 
اجلوية ان البالد تتأثر بحالة 
مطريــة بــدأت تدريجيا مع 
الســاعات األولى من صباح 
أمس االثنني وتستمر حتى 

ظهر اليوم الثالثاء.
وقــال مراقــب التنبؤات 
اجلوية باإلدارة عبدالعزيز 
القــراوي ان البــالد تتأثــر 
بامتــداد منخفــض جــوي 
ســطحي مصحوبــا بكتلــة 
هوائيــة رطبــة يتزامن مع 
وجود منخفض جوي متعمق 

في طبقات اجلو العليا.
وأضاف القراوي أن ذلك 
يؤدي إلــى تكاثر الســحب 
واملتوســطة  املنخفضــة 
الســحب  تتخللهــا بعــض 
الركاميــة مصحوبا بهطول 
أمطــار «دميــة» خفيفة إلى 
متوســطة قد تكون غزيرة 
على بعض املناطق، الفتا الى 

هذا، وتفقدت وكيلة وزارة 
االشغال العامة م.مي املسعد 
أمس بعــض املواقع التابعة 
لقطاعات الوزارة في عدد من 
احملافظات للوقوف على مدى 
جاهزيتها للتعامل مع احلالة 

املطرية.
وأكــدت م.مــي املســعد 
فــي تصريــح صحافي على 
هامش اجلولة اســتعدادات 
قطاعــات الــوزارة املختلفة 
للتعامل مع مثل هذه الظروف 
والتقلبات املناخية من خالل 
فرق الطوارئ املنتشرة في 
احملافظــات والتــي تعمــل 
علــى مــدار الســاعة إلزالة 
اآلثار الســلبية الناجمة عن 
األمطار مــن تراكمات املياه 
بالطرق الداخلية والسريعة 

باسم «األشغال» أحمد الصالح 
إن تدفق األمطار احلالية جاء 
القدرة االســتيعابية  ضمن 
لشبكة تصريف مياه األمطار.

وذكر الصالح في تصريح 
صحافي أن وزارة األشــغال 
نشــرت العديــد مــن فــرق 
الطوارئ للتعامل مع احلالة 
املطرية الشديدة ومن املتوقع 
حدوث بطء في تصريف تلك 
املياه محدثة بعض التجمعات 

على الطرق واملناطق.
وبني ان الوزارة وجميع 
الفــرق املعنيــة تتابع حالة 
الطقس وتتمنى من اجلميع 
أخــذ احليطة واحلــذر حال 
للشــوارع  اســتخدامهم 
والطرق حفاظا على أرواحهم 
وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه 
فــي حال حــدوث أي طارئ 
ميكــن االتصــال على اخلط 
للــوزارة أو عــن  املباشــر 
طريــق الواتســاب اخلاص 

بها ٩٣٣٣٣١٥٠.

أو انســدادات فــي مناهيــل 
الصرف وغيرها من املشاكل، 
موضحــة ان القطاعــات في 
حالة جهوزية تامة للتعامل 
مع التحديات من خالل نشر 
امليــاه  املضخــات لســحب 
التابعة  واآلليات واملعــدات 

للوزارة. 
وأضافت أن الوزارة ومن 
خالل اخلط اخلاص بها ١٥٠، 
تتلقــى شــكاوى املواطنني 
واملقيمني على مدار الساعة 
أو من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي لتوجيهها الى فرق 
الطوارئ التابعة لها للتعامل 

معها فور تلقي البالغ.
بدوره، قال الوكيل املساعد 
لقطــاع التخطيط والتنمية 
بالتكليف واملتحدث الرسمي 

املسعد أكدت أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة إلزالة جتمعات املياه ومعاجلة انسدادات مناهيل الصرف

ان هناك فرصا لتساقط حبات 
البرد مع نشــاط في الرياح 
تصل ســرعتها إلى أكثر من 
٥٠ كيلومترا في الساعة مع 
انخفاض في الرؤية األفقية 
على بعض املناطق وارتفاع 
األمــواج البحرية ألكثر من 

٧ أقدام.
وتوقع أن تتحسن األجواء 
تدريجيا بدءا من عصر اليوم، 
حيث تقل السحب وتنحسر 
فرص هطــول األمطــار مع 
تقــدم امتــداد مرتفع جوي 
مصحوبــا بكتلــة هوائيــة 
بــاردة، حيث يكون الطقس 
مائال للبرودة نهارا وباردا إلى 
شديد البرودة ليال خصوصا 
على املناطق البرية مع فرص 

لتكون الضباب.

فرق «األشغال» خالل سحب املياه                              (قاسم باشا - محمد هاشم - أحمد علي - ريليش كومار) 

جانب من جتمعات املياه في أحد الطرق

تلقي ٦٢٦ بالغًا حول انقطاعات 
املياه والكهرباء وإنارة الشوارع 

في مختلف املناطق
دارين العلي

شــهد مركز االتصــال املوحد التابــع لوزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة ١٥٢ أمس معدالت 
طبيعية في عدد البالغات الواردة إليه حول وجود 
انقطاعات ســواء في شبكتـــي املياه والكهرباء 
أو إنارة الشوارع وفقا للظـــــروف املناخيـــــة 

السائـــدة.
وقال رئيس املركز م.محمد العازمي في تصريح 
لـ «األنباء» ان املركز قام تســلم ٦٢٦ بالغا حتى 
الســاعة ٦ من مساء أمس حول أعطال كهربائية 

ومائية وأعمدة إنارة في مختلف املناطق.
ولفت العازمي إلى ان املركز قام بدوره بإرسال 
هــذه البالغات إلى اجلهات املختصة في الوزارة 
حتى يتســنى لها القيام بأعمال اإلصالح وعمل 

الالزم حسب ما هو مطلوب.
وأكد ان هذا العدد من البالغات حول األعطال 

الواردة إلى املركز يعتبر طبيعيا.
ولفت إلى ان أكثــر البالغات كانت واردة من 
مزارع الوفرة وجواخير كبد وشاليهات الدوحة.
وشــدد على ان الوزارة تقوم بأقصى اجلهود 
عبر فــرق الطوارئ والفــرق املتخصصة لعمل 
الــالزم للحفاظ علــى أوضاع الشــبكة وإيصال 
اخلدمة ســواء املياه أو الكهرباء جلميع العمالء، 
آمــال أن متر موجة األمطار باخلير والبركة على 

البالد والعباد.

الصالح: تدفق مياه األمطار جاء ضمن القدرة االستيعابية لشبكات التصريف 

ندعو ألخذ احليطة واالتصال على اخلط املباشر لـ «األشغال» عند أي طارئ

ضباب كثيف وأجواء باردة احتماء من األمطار م.مي املسعد خالل جولتها ملتابعة عمل فرق وزارة األشغال

ملشاهدة الڤيديو


