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الزميل عبدالرضا كمال الزميل عبدالسالم مقبول

انطالقة ملتقى الكاريكاتير الدولي مساء اليوم امللحن محمد الرويشد: 
على امللحن أن يجيد 
ترجمة الكالم وبعض 

األحلان احلديثة
 مسروقة!
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طقس غير مستقر نهاية األسبوع
وانخفاض احلرارة يبدأ أول أكتوبر

قال اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق ان الرياح الشمالية 
الغربية اخلفيفة الســرعة 
تســيطر على األجــواء هذا 
األســبوع، مشــيرا الى ان 
هذه الرياح قد تنشط أحيانا 
وتكــون متقلبــة االجتــاه 
وتكون ســرعتها ما بني 15 
كم/ ساعة الى 30 كم/ ساعة. 
وأضاف تشتد هذه الرياح 
مع صبــاح اجلمعة املقبل، 
وتصل سرعتها الى 40 كم/ 
ســاعة وذلك بسبب وجود 
املنخفــض اجلــوي الكبير 
الــذي يكــون مركــزه فــي 
شمال دولة اإلمارات العربية 
املتحدة في شــبه اجلزيرة 
العربيــة، ولذلك فإن حالة 
البحر فــي يومي اخلميس 
واجلمعة تكون غير جيدة 
بسبب األمواج العالية نسبيا 
التــي قــد يكــون ارتفاعها 
حوالي ٦ أقدام، مما يسبب 
عــدم االســتقرار للقوارب 
الصغيــرة للحداقة، كما ان 
حالة البحر في هذه الفترة 
ال تصلح للصيد في البحر، 

حيث ان التيارات البحرية 
يكون اندفاعها قويا بسبب 
تيارات احلمل فــي البحر، 
كما ان موسم السباحة في 
البحر قد انتهى لهذا العام، 
وأصبحت السباحة مسببة 

ألمراض البرد.
وأضاف املرزوق ُيالحظ 
ان درجات احلرارة في هذه 
الفترة تأخذ في االنخفاض 
يوما بعد يوم، حيث معدل 
احلرارة خالل هذا االسبوع 
ســوف يكون بــني 3٦ و38 
درجة مئوية في حدها األعلى 
الظهر، وتكون  في ساعات 
ما بني ٢٦ و٢9 درجة مئوية 
خالل ساعات الليل، كما ان 
الرطوبة النسبية في اجلو 
خالل هــذه الفترة ســوف 
تكون بني ٢٦ و38% واجلو 
بصورة عامة سوف يكون 
جيدا خالل أيام االســبوع، 
ولكنه ســوف يكــون غير 
مستقر في نهاية االسبوع 
الشــمالية  الرياح  بســبب 
الغربية النشطة التي تهب 
في في هذه األيام ولذلك ال 

ننصــح في دخــول البحر 
نهاية االسبوع سواء للصيد 

أو السباحة.
واســتطرد: فــي يــوم 
الثالثاء سوف يتساوى طول 
الليل مع طول النهار، وهذا 
مؤشــر على دخول اعتدال 
فتــرة اخلريــف والتي هي 
الفتــرة االنتقالية للتحول 
من فترة الصيف احلار الى 

فترة الشتاء البارد.
ولكن مع دخول االسبوع 
القادم واعتبارا من أول شهر 
اكتوبر فإن درجة احلرارة 
ســوف تنخفض انخفاضا 
ملحوظــا فــي الليل حيث 
تصل ما بني ٢3 و٢4 درجة 
مئويــة وكذلك فــي النهار 
وتكون أدنى من 35 درجة 
مئويــة، ولهذا فــإن حالة 
اجلو سوف تعتدل وتكون 
جيدة جدا وتســيطر معها 
الرياح الشــمالية الغربية 
الســرعة والتي  اخلفيفــة 
تكون سرعتها ما بني 3 و8 
كم/ ســاعة خالل االسبوع 

القادم.

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

غداً الثالثاء يتساوى 
الليل والنهار في 

مؤشر على اعتدال 
اجلو


