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هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
فيم����ا اس����تمرت حالة عدم 
االس����تقرار ف����ي الطقس طوال 
ام����س متمثلة في هطول أمطار 
متفرقة وكش����ف العالم الفلكي 
د.صالح العجيري ان العاصفة 
التي شهدتها البالد السبت املاضي 
وبلغت سرعة الرياح معها 120 
الساعة لم تشهد  كيلومترا في 
لها البالد مثيال اال قبل نحو 65 
عاما، موضحا ان االيام الثالثة 
املقبلة ستشهد جوا صحوا مع 
ارتفاع في درجات احلرارة يصل 
الى 38 و39 درجة مئوية، وقال 

د.العجيري: ان العاصفة التي اظلمت معها الدنيا نهار يوم الس����بت 
املاضي لم نش����هد لها مثيال اال في بداية ربيع العام 1946 عندما هبت 
رياح عاتية حتولت الحقا الى عاصفة في ذلك العام وبدأت ابواب املنازل 
تكاد تنخلع من اماكنها جراء الرياح الشديدة التي اعقبها ظالم دامس 
سببه الغبار الكثيف الذي غطى املنطقة، وبدأ التجار يغلقون محالتهم 
وس����رى بني الناس ان القيامة قد قامت، وساد ذعر وهلع بني الناس 
غير ان العاصفة سرعان ما هدأت وهدأ الناس بعد ان متلكهم الفزع.

واضاف د.العجيري: العاصفة التي شهدناها السبت املاضي شبيهة 
متاما في طريقة تكوينها بل وس����رعة تكوينها ملا ش����هدته البالد في 

ربيع العام 1946.
وقال، في معرض تعريفه للعاصفة التي ش����هدتها البالد: شهدنا 
عواصف خالل السنوات املاضية لكنها لم تكن بقوة وال بعنف عاصفة 

السبت املرعبة والتي مرت بسالم.
وذكر د.العجيري ان ما حصل يوم الس����بت املاضي كان امرا شاذا 
في الطقس وغير مأل����وف، اذ تكونت الغيوم فجأة بعد هبوب رياح 
واختلطت الغيوم بالغبار في طبقات اجلو العليا ما جعل الظالم يسود 
حتى ان إنارات الشوارع قد بدأت بالعمل كأننا دخلنا في الظالم رغم 
اننا كنا صباحا، ومن رحمة اهلل ان املطر هطل خالل العاصفة فعطل 
عملها ورسب الغبار، وهو ما كسر حدة العاصفة وتأثيراتها وجعلها 

متر بأقل قدر من اخلسائر.
اما عن توقعاته للطقس خ����الل االيام املقبلة، فقال: االيام الثالثة 
املقبلة س����يكون خاللها اجلو صحوا م����ع ارتفاع ملحوظ في درجات 
احلرارة وس����تبلغ العظمى 38 مئوية غير انها في العبدلي س����تصل 

الى 39 مئوية.
واس����تغرب د.العجيري ان االرصاد اجلوي����ة لم تتمكن من رصد 
تكون عاصفة السبت قائال: ما استغربته هو انه في العادة واستباقا 
ألي عاصف����ة من هذا النوع فإن دائرة االرصاد اجلوية تطلق حتذيرا 
مسبقا او انذارا يسبق تكون العاصفة على االقل ولو قبلها بساعات، 
لكن هذا لم يحصل، فهل كانت دائرة االرصاد في اجازة، حيث صادف 

هبوب العاصفة يوم عطلة؟!
وعن احتمال هبوب الغبار بدءا من نهاية الشهر اجلاري وتزامنا 
مع دخول موسم السرايات املعروف برياحه الشديدة وعواصفه، قال 
د.العجيري: موسم السرايات ال ميكن التنبؤ مسبقا مبا ميكن ان يحصل 
خالله، فالسرايات تتكون بسرعة وتختفي بسرعة ويصحبها امطار 
رعدية وبرد، لكن ال اعتقد ان سرايات هذا العام ستكون عنيفة، ولن 
تكون اي من رياح الس����رايات بقوة عاصفة السبت التي بلغت معها 

سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة.

العجيري: »عاصفة السبت« لم تشهدها البالد منذ 65 عامًا 
والطقس سيكون صحواً خالل األيام الثالثة المقبلة

باص صغير انقلب بسبب أمطار عاصفة السبت

العاصفة اقتلعت األشجار وسرعتها بلغت 120 كيلومترا في الساعة

د.صالح العجيري

)متين غوزال(»عاصفة السبت« أنارت أعمدة الشوارع صباحا


