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عاطف رمضان

كانــت البالد علــى موعد 
آخــر أمس مع أمطــار اخلير 
التي هطلت بغزارة، الســيما 
منذ ساعات الصباح األولى، 
نتيجــة تأثر األجواء بامتداد 
مرتفع جوي مصحوبا بكتلة 
هوائية باردة، حيث تسببت 
الســحب الركامية في هطول 
أمطار رعدية متوســطة إلى 
غزيــرة على بعــض املناطق 
خاصة اجلنوبية ونشاط في 
الرياح مع انخفاض في الرؤية 

األفقية على بعض املناطق.
وهذه هي أولــى احلاالت 
املطرية في موسم الشبط (برد 
البطني)، وهو ثاني مواســم 
البرد في الشــتاء بعد انتهاء 
املربعانيــة، والذي بدأ األحد 

املاضي.
ويستمر هذا املوسم، الذي 
يبــدأ ١٥ ينايــر كل عام، ملدة 

التي مت اغالقها لتتمكن فرق 
الطوارئ من سحب املياه لعدم 

إعاقة حركة السير.
واتســمت احلالة املطرية 
التي شهدتها البالد بغزارتها 
القدرة االستيعابية  مما فاق 

لشبكة تصريف املياه.
وقالت مصادر لـ«األنباء» 
إن وزارة األشغال جتاوبت مع 
شــكاوى املواطنني واملقيمني 
التــي وضعتها  وان اخلطط 
الوزارة للحاالت املطرية متت 
بنــاء علــى دراســات أعدتها 
مختلف القطاعات في الوزارة.
الوكيــل املســاعد  وقــال 
لقطــاع التخطيــط والتنمية 

التابعة لقطاع هندسة الصيانة 
العامــة  بالــوزارة والهيئــة 
للطرق والنقل البري متكنت 
من الســيطرة علــى الوضع 
فلم يتم اغالق أي من الطرق 
الداخلية أو الرئيســية فيما 
عدا بعض احلارات على ميني 
الطريق التــي تعاملت معها 
فرق الطوارئ من خالل سحب 
كميات املياه لعدم اعاقة حركة 
السير على هذه الطرق، مؤكدا 

انه لم يتم اغالق أي طرق.
واضاف الصالح ان احلالة 
املطرية التي شــهدتها البالد 
منذ الساعة احلادية عشرة من 
مساء اإلثنني اتسمت بغزارتها 

املطرية بسبب جتمعات املياه 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
جميع اجلهات املعنية األخرى.
من جهــة اخــرى، افادت 
مصادر لـ«األنباء» بأن هيئة 
الطرق تعاملــت مع الطريق 
املــؤدي الى مدينــة املطالع، 
وان «األشــغال» غير معنية 
بهذه املدينة اجلديدة، ألنها لم 
تتسلمها من وزارة «اإلسكان» 
وان جهات الدولة تتعاون في 

مثل هذه احلاالت املطرية.
ولفتــت املصــادر الى ان 
هيئة الطــرق تعاملت كذلك 
مع تقاطع الدائري الســادس 
مع اجلهــراء، بجانب الطرق 

بالتكليف واملتحدث الرسمي 
باسم وزارة االشغال العامة م. 
أحمد الصالح ان فرق الطوارئ 

خالل فترة قصيرة، مشــيرا 
الــى انها بلغــت ٤٠-٥٠ ملم 
وهذا يفوق القدرة االستيعابية 
لشبكة تصريف مياه األمطار.

وأوضح أن هــذه األمطار 
كانت غزيرة في وقت قصير 
تفــوق القدرة االســتيعابية 
للشــبكة، الفتا الــى املتابعة 
احلثيثــة للحالة املطرية من 
قبل وزيرة االشــغال العامة 
ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة د. أمانــي بوقماز، 
ووكيل الوزارة م. مي املسعد 
وجميع القياديني في القطاعات 
املعنية بالوزارة ملنع حدوث 
أي أضرار قد تنجم عن احلالة 

الرئيسية األخرى.
وبينت املصــادر ان فرق 
الوزارة قامت بســحب املياه 
في بعض الطــرق مع العمل 
على تفريغ جميــع املجارير 
من املياه الى البحر للتأكد من 

ان الشبكة خالية من املياه.
وأشــارت املصادر الى ان 
مياه األمطار تركزت في جنوب 
الكويت وانه بعد ذلك وصلت 
املياه إلى املنطقة الشــمالية 

من البالد.
من جانــب آخر، تعاونت 
وزارة الداخليــة مــع هيئــة 
الطرق للتعامــل مع الهبوط 
الكائــن فــي أحــد الطرق في 
الشــارع الفاصل بــني ميناء 
عبداهللا والشــعيبة، علما ان 
فرق الطوارئ طوقت اجلزء 
املنهــار من طريق الشــعيبة 
وبعد انتهــاء احلالة املطرية 
ســتتم صيانة األجــزاء التي 

تعرضت النهيار.
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م. أحمد الصالح

كميات مياه املطر وغزارتها فاقت قدرة الشبكة

(محمد هاشم) عناصر «األشغال» لدى سحب املياه العالقة  

(احمد علي) جانب من آثار األمطار الغزيرة أمس 

(ريليش كومار) مبان غابت وسط الضباب  

جانب من سحب مياه األمطار من املناطق السكنية

مكائن سحب املياه في أحد الطرقمنطقة محاصرة باملياه

«الداخلية» و«الطرق» تعاملتا مع هبوط أحد الطرق بالشارع الفاصل بني ميناء عبداهللا والشعيبة

احتماء من مياه املطر بأبسط الوسائل

بحيرة من مياه األمطار

٢٦ يوما ومع دخوله تشــتد 
البــرودة بتأثير مــن الرياح 
الباردة القادمة من سيبيريا 
والقطب الشمالي عبر أوروبا 
وأحيانــا يحدث الصقيع كما 
يجمــد فيه املاء فــي األوعية 

من شدة البرد.
وفي هذا اإلطــار، متكنت 
وزارة االشغال العامة والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
من ســحب املياه العالقة في 
العديد من املناطق خالل احلالة 
املطرية التي شــهدتها البالد 
ولم يتم اغالق أي من الطرق 
الداخلية واخلارجية عدا بعض 
احلارات على ميــني الطريق 

مصـادر لــ «األنبـاء»: خطـط وضعتهـا «األشـغال» للحـاالت املطرية بنـاء علـى دراسـات أعدتهـا مختلـف القطاعات
بعـض احلـارات علـى ميـني الطريـق مت إغالقهـا لتتمكن فـرق الطـوارئ من سـحب امليـاه لعـدم إعاقة حركة السـير

الـوزارة ملنـع حـدوث أي أضـرار تنجـم عنهـا متابعـة حثيثـة لتداعيـات األمطـار مـن وزيـرة األشـغال وقياديـي 

«اإلطفاء»: تعاملنا مع ٥٧ بالغًا بينها 
مركبات عالقة في مواقع لتجمع املياه

محمد اجلالهمة

قال مدير العالقات العامة واالعالم في قوة 
االطفاء العام العقيد محمد الغريب، ان مراكز 
االطفاء في جميع املناطق كانت في جهوزية 
كاملة للتعامل مع جميع البالغات التي صاحبت 
هطول األمطار وجتمع املياه، مشــيرا الى ان 
قوة االطفاء تعاملت مع نحو ٥٧ بالغا أغلبيتها 
مركبات عالقة في مواقع لتجمع مياه األمطار.

وأكد الغريب، في تصريح لـ «األنباء»، أن 
مراكز اإلطفاء انتقلت إلى عدد من الطرق التي 
علقت بها مركبات بسبب جتمع األمطار فيها، ومت 
سحب هذه املركبات من دون حدوث إصابات.

ملشاهدة الڤيديو

العقيد محمد الغريب

فيصل الدماك لـ «األنباء»: ال أضرار باملزروعات
محمد راتب

نفى املزارع فيصل الدماك 
فــي تصريــح لـــ «األنباء» 
للمزروعات  حدوث أي ضرر 
نتيجة األمطــار الغزيرة التي 
هطلت خالل الساعات املاضية 
الصقيــع، مؤكدا أن  بخالف 
األمطار التــي هطلت بغزارة 
جاءت خيــرا وبركة جلميع 
الطماطم  املزروعات باستثناء 
احلقلية لكونها مكشوفة، كما 
أن احملميــات مغلقة ومحمية 

ومغطاة ببالستيك ال يسمح بنفاذ املياه بكثرة 
إليها.

حديث الدماك جاء تعقيبا على ما نشرته وسائل 
التواصل االجتماعي من أنباء عن وقوع أضرار 

جسيمة وخسائر كبيرة، مشيرا 
أن األراضــي املتضررة  إلى 
منحصرة في األراضي السبخة 
التي متثل ١٠٪ ويعلم أصحابها 
انها بؤرة لتجمع املياه وال تقوم 
بامتصاصها بسرعة، إال أنهم 
يقومون بزراعتها، مشيرا إلى 
أن املزارعني يعلمون أن الكميات 
التي هطلت تنعش املزروعات، 
وخصوصــا البطــاط، وتعد 

مبوسم زراعي مميز.
وردا علــى ســؤال حول 
بالتعويضات،  البعض  مطالبة 
قال الدماك إن التعويض يكون حال وقوع أضرار 
حقيقية وهذا غيــر موجود في هذه احلاالت، 
باستثناء األراضي السبخة التي يعلم أصحابها 

مصيرها حال هطول األمطار عليها بغزارة.

فيصل الدماك


