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األخيرة

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

السعودية شهدت الشهر الماضي أمطاراً غزيرة

الثلوج في عرعر قلبت الموازين
• ثلوج وأجواء أوروبية في عرعر

شهدت السعودية الشهر املاضي أمطارا ً غزيرة
غير متوقعة أدت إلى حاالت وفيات وأربكت حركة
املرور وأث��ارت الرعب بني عدد من سكان املناطق
وهذا ما انعكس في البالغات الكثيرة التي تلقتها
األج��ه��زة األمنية املختصة تنوعت بني عمليات
محاصرة بسبب السيول وفقدان أشخاص وإيواء.
وأوضح املركز اإلعالمي باملديرية العامة للدفاع
املدني أن مراكز التحكم والتوجيه مبناطق اململكة
استقبلت الشهر املاضي  1275بالغا ً منها  138في
مدينة الرياض و 952في منطقة عسير و 185في
املنطقة الشرقية جراء األمطار التي هطلت على تلك
املناطق.
وأفاد املركز االعالمي بأن اجلزء
األكبر من البالغات تلقاها مركز
التحكم والتوجيه مبنطقة عسير
بينما بلغ عدد املفقودين حالتني:
حالة في ال��ري��اض وأخ��رى في
عسير وبلغ عدد الوفيات حالتني
حالة ف��ي منطقة عسير وحالة
ف��ي منطقة ال��ري��اض وبلغ عدد
احملتجزين الذين مت إنقاذهم 562
شخصا على النحو التالي 44 :في
الرياض و 489في منطقة عسير
و 14في الشرقية و 14في منطقة
مكة املكرمة وح��ال��ة ف��ي منطقة
جن����ران ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن أغلب
االحتجازات كانت داخل املركبات
حيث بلغ عدد املركبات التي مت
إخراجها  342وإخالء وإيواء 79
أسرة.
وأهاب املركز اإلعالمي باملواطنني
واملقيمني أخ��ذ احليطة واحل��ذر
وعدم التواجد في مواقع جريان
السيول واألودي����ة أو اخل��روج
ل��ل��ن��زه��ات ال��ب��ري��ة ف��ي املناطق
املعرضة لسقوط أمطار غزيرة
وااللتزام بتعليمات الدفاع املدني
عبر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام امل��ق��روءة
واملرئية واملسموعة وك��ذا عبر

مواقع التواصل االجتماعي حفاظا ً على سالمتهم
متمنيا السالمة للجميع.
وكثفت أمانة منطقة ال��ري��اض من جهودها في
مباشرة ون��زح جتمعات املياه من بعض الطرق
والشوارع واملواقع غير املخدومة بشبكة سيول،
وذلك عقب األمطار التي شهدتها مدينة الرياض
ضمن خطة متكاملة ملواجهة السيول مبشاركة
ادارات االمانة املختلفة والبلديات التابعة لها.
وشملت املباشرة التي تعمل على تنفيذها اإلدارة
العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض
واالدارة العامة للنظافة واإلدارة العامة للحدائق

• من عمليات اإلنقاذ
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والبلديات الفرعية ،حيث زودت الفرق امليدانية إرشادية من خالل اللوحات اإللكترونية لتحذير
بأكثر من  800مضخة وآلية و 1200عامل ومشرف سائقي السيارات أثناء هطول األمطار.
باشروا جميع مواقع التجمعات فور هطول األمطار وك��ان��ت أم��ان��ة منطقة ال��ري��اض ق��د ان��ش��أت
م��زودي��ن بـمضخات ثابتة ومتحركة يتم نقلها «مركز املراقبة والتحكم» ملراقبة األنفاق خالل
بواسطة سيارات مجهزة لهذه احلاالت مع التقيد موسم االم��ط��ار باستخدام نظام «اس��ك��ادا»،
حيث يتميز النظام مبراقبة مستويات املياه
باستخدام وسائل السالمة واللوحات التحذيرية.
وتفاعالً مع التحذيرات الصادرة من هيئة األرصاد داخل اخلزانات التجميعية وإمكانية تشغيل
ح��ول التقلبات اجل��وي��ة واحل��ال��ة املطرية على املضخات الغاطسة ع��ن ُب��ع��د وك��ذل��ك تأمني
العاصمة ال��ري��اض وك��إج��راء استباقي باشرت الطاقة االحتياطية لتشغيل اإلنارة واملضخات
فرق األمانة متابعة األنفاق تفاديا ألي حوادث قد في حال انقطاع التيار عند أي عطل.
حتصل ال قدر الله باإلضافة إلى توجيه عبارات على صعيد املتعة تساقطت ال��ث��ل��وج بشكل
متفاوت بني اخلفيفة واملتوسطة
على املناطق البرية قرب حزم
اجلالميد غرب عرعر  130كلم
وم��ن��اط��ق ب��ري��ة ش��م��ال عرعر
قرب منفذ جديدة عرعر البري
مصحوبة بزخات مطر ورياح
ش���دي���دة ب�����اردة س��اه��م��ت في
بداية نزولها في تغطية طريق
ال��ش��م��ال ال��دول��ي غ���رب عرعر
بشكل سطحي ثم تالشت الثلوج
بعد نزولها بساعات قليلة مما
كان لها أثر على تأخر احلركة
املرورية على الطريق الدولي.
فيما جذب الزائر األبيض األهالي
وامل���واط���ن�ي�ن وه�����واة ال��ط��ق��س
الناشطني في مواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي ل��ل��خ��روج للتنزه
واالس��ت��م��ت��اع وت��وث��ي��ق تساقط
الثلوج ومناظرها اخلالبة منذ
الفجر حتى بداية الصباح.
فيما دعت مديرية الدفاع املدني
في احلدود الشمالية اجلميع إلى
ضرورة اتباع إرشادات السالمة
واالبتعاد عن األودي��ة واألماكن
اخل��ط��رة مب��ث��ل ه���ذه التقلبات
اجل��وي��ة وأك���دت ج��اه��زي��ة فرق
الدفاع املدني على مستوى اآلليات
واملعدات والكوادر البشرية.
• أثناء عملية إنقاذ سائق مركبة انزلق بالسيول
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