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تسببت مياه األمطار الغزيرة التي تساقطت، 
الرئيسي بني  ال��ش��ارع  اغ���اق  ال��ى  االث��ن��ني، 
وقد  الهيب.  وع��رب  العزير   - رمانة  بلدتي 

السائقني  ق���درة  االم��ط��ار دون  م��ي��اه  ح��ال��ت 
اجتياز الشارع بسياراتهم، ومنهم من علقت 
سيارته في املياه بسبب ارتفاعها. ويذكر أّنه 
تعمل السلطة احمللية هناك على حل املشكلة 

واعادة فتح الشارع.

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب 
وصحيفة كل العرب 

شارع  في  بفيضانات  األمطار  مياه  سببت 
اعرب  فيما  كفرقاسم  في  الشرقية  املنطقة 
السكان هناك عن تذمرهم الشديد جراء عدم 
قيام رابطة ينابيع املثلث بإغاق عبارات مياه 

الصرف الصحي بتحكم.
وق���ال ال��س��ك��ان ه��ن��اك: "ن��ح��ن س��ع��داء ج��دا 
علينا  آخ��ر  جانب  من  لكن  األم��ط��ار،  لهطول 

أن نكون مستعدين لها، فا يعقل أن ال تقوم 
رابطة ينابيع املثلث بإغاق عبارات املجاري 
التي من املمكن أن تفيض بسبب األمطار، كما 
ويجب أن يتم ايجاد حلول مؤقتة للفيضان 
مياه  بسبب  ال��ش��ارع  ف��ي  يحصل  ق��د  ال���ذي 

األمطار".
ولم  املثلث  ينابيع  لرابطة  توجهنا  وق��د  ه��ذا 
اي رد من قبلهم، وفي حال وصول  يصلنا 

اي رد سننشره حاال.

لوبا  بيان صادر عن  العرب  العرب وصحيفة كل  إلى موقع  وصل 
السمري، املتحدثة باسم الشرطة، جاء فيه:"مع بداية موسم هطول 
االمطار، تواصل شرطة املرور اهتماماتها ونشاطاتها، تركيزا على 
السامة  على  حرصا  وذلك  الباد،  في  الرئيسية  الطرقات  محاور 
العامة، مبا يشمل إغاق محاور ومفارق طرقات فيما اقتضت احلاجة 
الناجتة عن العوامل املناخية املختلفة، الى جانب حفاظها على ادنى 
قدر من املس في مجريات احلياة واحلركة االعتيادية على طول خط 
الباد. هذا وادراكا منا بأّن قيادة السيارة حتت االمطار هي وبطبيعة 
احلال واالحوال مهمة محفوفة باملخاطر، التي قد تشتمل على مواجهة 
وحتى  وانهار  اودي��ة  وفيضانات  امطار  وسيول  اتربة  اجن��راف��ات 
مخيفة  القيادة  مسألة  أن  عن  ناهيك  وغيرها،  حتتية  بنيات  سقوط 
للبعض وخاصة أثناء الليل والظام احلالك، وقد تكون أمراً صعباً جدا 
وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية من النافذة بفعل الضباب وأضواء 
عموم  امل��رور  شرطة  تنصح  املوقف،  صعوبة  تزيد  التي  السيارات 
السائقني مبجموعة من النصائح الهامة لتجنب الوقوع في احلوادث 

أثناء القيادة حتت املطر، ومبا يشتمل على االتي:
-1 دع كلتا يديك على املقود في جميع األوقات وابتعد عما قد يلهيك 

أو يشتت انتباهك كالهاتف النقال أو الراديو، وليكن تركيزك منصباً 
عما يجري فيما حولك والقي نظرة بني احلني اآلخر عبر املرايا اخللفية 

واجلانبية حتى يتسنى لك رؤية كل ما يجري من حولك.
-2 أشعل املصابيح األمامية لسيارتك حتى في وضح النهار فهذا 

ميكنك من الرؤية وميكن من أمامك من رؤيتك بشكل أسهل.
-3 حافظ على مسافة جيدة بينك بني السيارة التي أمامك ، مفضل 
ب��ط��ول خمس س��ي��ارات كحد أدن���ى ف��أن��ت ال ت��ع��رف أب���داً م��ا ينوي 

السائقون من حولك القيام به أو ما قد يتعرضون له.
لك  يسمح  مما  أقل  أو  املسموحة  السرعة  ضمن  سرعتك  لتكن   4-
وتتخذ  أمامك  يجري  ما  رؤي��ة  من  تتمكن  وحتى  مرتاحاً  تكون  أن 

القرارات املناسبة في حال التعرض ألي خطر.
فكن  اخليارات  متتلك  لم  وإن  باملياه،  املغمورة  الطرق  جتنب   5-
حذراً وحاول تتبع سير السيارات من أمامك لتحكم على عمق املياه، 

فاغراق محرك السيارة قد يتسبب بعطله.
الداخلي  الضباب  إزالة  على  تعمل  أن  قبل  بسيارتك  تتحرك  ال   6-

عن الزجاج ألن ذلك سيشوشك ويعيق من حركتك.
اخلارجية  املرايا  وعن  اجلانبي  الزجاج  عن  املتراكم  املاء  أزل   7-

التمتع  من  تتمكن  حتى  املاسحات  خ��ال  من  إزالتها  ميكن  ال  التي 
برؤية أوضح.

من  الليل  في  وخصوصاً  املطر  حتت  القيادة  أثناء  ح��ذراً  كن   8-
ال  وق��د  لك  بالنسبة  واضحًة  تبدو  لن  فهي  اللون  داكنة  السيارات 

تتمكن من رؤيتها من األساس.
مع  جنب  الى  جنبا  امل��رور  اولوية  في  املشاة  حق  على  حافظ   9-
لعبور  لهم  الفرصة  املشاة واعطاء  اماكن عبور  السرعة عند  تهدئة 

الطريق بامان وسام تام
تتحكم  التي  فهي  سيارتك  إط��ارات  حالة  من  تأكد  وأخيراً،   10-

بطريقة سير املركبة".
واختتمت الشرطة بيانها:"تقوم الشرطة بحتلنة اجلمهور عبر وسائل 
االعام املختلفة حول حالة الطرق املختلفة في الباد واملستجدات، 
تباعا، وكذلك يجوز للجمهور االتصال الى بدالة معلومات الشرطة 
املركزية على رقم 110 لاستفسار حول اي من املسائل ذات العاقة. 
كلنا نتحرك على الطرق، منضي سيرا على االقدام او نركب سيارة او 
دراجة وغيرها ونعلم ان املصير بيد الله، لكن دائما احلرص واجب 

وفي التأني السامة"، إلى هنا بيان الشرطة. 
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ب��ل��دة طرعان  ف��ي  غ��زي��رة  ام��ط��ار  االس��ب��وع  هطلت مطلع 
وحدثت فيضانات في بعض الشوارع في البلدة، هذا وقال 
البلدة: "فرحتنا بهطول االمطار لم تكتمل  مواطنون من 
ألن املياه كشفت عن عيوب البنية التحتية حيث تعرضت 
العديد من الشوارع للغرق باالضافة الى احياء، والعديد 
من املؤسسات كاملدارس، كما حدثت تسربات للمياه من 
السقوف في بعض الغرف التدريسية، كما تشوش سير 
احلياه الطبيعي". ويشير االهالي الى "سوء البنية التحتية 
وعدم االستعداد الستقبال فصل الشتاء األمر الذي أدى 

إلى فيضان املياه".
تعقيب رئيس املجلس عماد امني دحلة

رئ��ي��س امل��ج��ل��س، ع��م��اد األم���ني دح��ل��ه، ع��بّ��ر ع��ن اع��ت��ذاره 
في  تأخير  ك��ان  وان��ه  ل��أض��رار  تعرض  ومل��ن  للمواطنني 
تلقى  الهندسة  قسم  ان  واك���د  احمل��ل��ي  املجلس  جهوزية 
تعليمات منه لكن النشغال قسم الهندسة باملشاريع ادى 
الى حدوث التأخير. واضاف انه لم يقف مكتوف االيدي 
االمطار  كمية  ان  و  املتضررين،  االهالي  ملساعدة  وخرج 
الكبيرة التي هطلت كانت في وقت قصير جدا وحصل ما 
حصل حتى رغم اجلهوزية. طرعان على اخلارطة وهذا 
ادى الى اهتمام مختلف وسائل االعام بهذا املوضوع. في 
هذه االماكن  توجد مخططات لنكون في كامل اجلهوزية 
لتنفيذها.  القادم  العام  مطلع  العمل  وسنباشر  مستقبا 
كانت جلسة لترتيب جميع املواقع ونظمنا جولة ميدانية 

وعملنا على اصاح ما حدث في اسرع وقت ممكن".

ش������������رط������������ة امل����������������������������رور ت��������������ق��������������ّدم ن����������ص����������ائ����������ح ل��������ل��������س��������ائ��������ق��������ن م��������������ع ب��������������داي��������������ة م������������وس������������م األم������������ط������������ار

إغ������������������اق ال�������������ش�������������ارع ب�����������ن ب��������ل��������دت��������ي ال������ع������زي������ر 
ورم���������������ان���������������ة ب�������س�������ب�������ب األم���������������ط���������������ار ال���������غ���������زي���������رة

ك�����ف�����رق�����اس�����م: األم��������ط��������ار ت����ت����س����ب����ب ب���ف���ي���ض���ان���ات 
ف������ي امل����ن����ط����ق����ة ال����ش����رق����ي����ة وت������ذم������ر امل����واط����ن����ن

امل���ي���اه ت��غ��م��ر ش������وارع وس����اح����ات م������دارس ف���ي ط���رع���ان وامل���واط���ن���ون 
ي������ت������ذم������رون وي������وج������ه������ون ال������ل������وم ال��������ى ع��������دم ج�����ه�����وزي�����ة امل���ج���ل���س

م������ن: م���ن���ى ع����رم����وش- 
م��راس��ل��ة م��وق��ع ال��ع��رب 

وصحيفة كل العرب
إحراق  على  مجهول  أقدم 
س���ي���ارة ف���ي ج���ت امل��ث��ل��ث، 
وبلطف من الله لم تقع أي 
أضرار  بل  تذكر  إصابات 
وقد  هذا  بالسيارة.  مادية 
وصلت الشرطة الى مكان 
احلادث وشرعت التحقيق 
التي ال تزال  في األسباب 

غير واضحة حتّى اآلن.
أّن قرية  إل��ى  ه��ذا وي��ش��ار 
ج���ت ش���ه���دت ف���ي اآلون����ة 
األخ��ي��رة ع��دًدا من أح��داث 
ال��ع��ن��ف مب���ا ف��ي��ه��ا إط���اق 
رص������اص وح������رق ث���اث 
س������ي������ارات، وق������د ن���اش���د 
السكان هناك "بوقف هذه 
استخدام  وع��دم  األعمال، 
العنف وحل اخلافات بلغة 

احلوار السلمي".

م�����������ج�����������ه�����������ول ي��������������ض��������������رم ال���������������ن���������������ي���������������ران ب�������������س�������������ي�������������ارة ف������ي 
ج������������������ت امل������������ث������������ل������������ث وي������������ل������������ح������������ق أض�����������������������������������������رارا م������������ادي������������ة


