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أعـيــد الـتــيـار الــكـهــربـائـي بـعـد
انـقــطــاع عــلى نـطــاق واسع في
مـدينة نـيويورك أثر عـلى حركة
ــصـاعـد الـتي مـتـرو األنـفـاق وا
علق كثير من الـناس فيها مساء

السبت.
وقــالت شـركــة الـطــاقـة احملــلـيـة
كـون إديسـون إن انقـطاع الـتيار
الكهربـائي أثر على أكثر من 70
ألف مـــــنــــزل ومـــــحل عـــــمل في
ـديـنـة مــانـهـاتن أكــثـر أحـيــاء ا

اخلمسة اكتظاظا بالسكان.

واسـتـمـر االنقـطـاع نـحـو خمس
ســاعـات. وتــزامن االنـقــطـاع مع
ذكــــرى وقـــوع خــــلل في نــــظـــام
جتـهـيـز الطـاقـة الـكهـربـائـية في
نـيـويـورك في عام  1977والذي
ــديـــنـــة تــغـــرق في ظالم تـــرك ا
دامـس وتــــــســــــبب فـي حـــــدوث
عــمــلــيــات ســطــو عــلى احملالت
التـجـاريـة وإشعـال حـرائق على

نطاق واسع.
وقــــــال رئـــــيس شــــــركـــــة كـــــون
أديسـون جـون مـاكافـوي قـبيل
مـنتصف الـليل بقـليل بالـتوقيت
احملـــلي (الـــرابـــعـــة من صـــبــاح

األحـد بـتــوقـيت غـريــنـيـتش) إن
شـبـكـات جتـهـيـز الـطـاقـة الـست
ــتــضـررة قــد أعـيــدت لـلــعـــمل ا

اآلن.
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ـشـكـلـة نـشـأت في وأضـاف أن ا
إحدى احملطات الـفرعية بيد أن
السـبب لم يتوضح بـعد ويجري

التحقيق لتحديده.
وكانت إدارة إطفاء احلرائق في
نيـويورك قالت إنهـا تعاملت مع
حـريق في مــحـول كـهـربـائي في

مانهاتن.
وتــــعـــطـــلت أضـــواء الـــشـــوارع

ـــرور أثـــنــاء فـــتــرة وإشــارات ا
االنـقــطــاع وعــلق أشــخـاص في
ـبــاني الـشــاهـقـة في مـصــاعـد ا

دينة األمريكية. ا
وذكــرت شــبــكــة مــتــرو األنــفـاق
بـنـيــويـورك حـيـنـهـا أنـهـا تـلـقت
بالغـات عـن انـقـطــاع الـكــهـربـاء
ـجمع مـحـطات عـبر مـانـهاتن
وجـاء على حـساب الـشبـكة على
تـــويــتـــر "نــعـــمل عـــلى حتـــديــد
األســـبـــاب ومـــواصـــلـــة حـــركــة
ــا الــقــطـــارات. وســنــوافــيــكم 

يستجد من معلومات".
وخـالل فــتـــرة االنـــقـــطــاع دعت

هيـئة النـقل في مدينـة نيويورك
ــــعــــروفــــة بــــاسـم "إم تي إيه" ا
ـواصالت الـعـامة مـستـخـدمي ا
ــتــرو إلى جتــنب اســتــخــدام ا
بعـد أن تـقطـعت الـسبل بـبعض
الـركــاب حتت األرض ألكــثـر من

ساعة.
وقــال جـيف أومـالي ( 57عـامـا)
لــوكــالـة رويــتـرز لألنــبـاء: "لــقـد
ـدة  75دقـيــقـة". "كـان تـوقــفـنـا 
الـقــطـار مـظـلــمـا تـمـامــــــــــــــًـا
وكـــان الــنـــاس يـــســتـــخـــدمــون
أضـــواء هــواتــفـــهم لــتـــحــسس

الطريق".
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