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موجة حر متطرفة تسود
لبالد والراصد اجلوي يتوقع
طقسا لطيفا في أيام عيد الفطر
مع فرصة لتساقط األمطار
س��ادت البالد منذ مطلع األسبوع موجة من احلر الشديد،
حيث وصلت درجة احل��رارة الى االربعينات في الكثير من
املناطق ،مما أدى ال��ى ان��دالع حرائق في ع��دد من االماكن،
فيما مت تسجيل حالتي وفاة ،احداهما بسبب ضربة شمس
واخرى بسبب احلر الشديد في اخلضيرة.
وقال د .عبد الله خطبا مدير مركز سما لعلوم الفضاء " أن
موجة احلر التي تشهدها البالد مصدرها افريقيا واململكة
العربية السعودية ".
وتابع د .خطبا يقول خالل لقاء مع قناة هال من مجموعة
بانوراما  ":هنالك تقلبات شديدة وقاسية في الطقس في
كل منطقة آسيا واوروبا .هنالك شبه منخفض بدأ في غرب
اوروب��ا ،وهنالك منخفض وص��ل ال��ى الهند وبعض مناطق
آسيا ،ونحن نتكلم عن درج��ات ح��رارة منخفضة ج��دا ،مما
ي��ؤدي الى حترك ه��واء ساخن من افريقيا ،وه��ذا ما منر به
اليوم .نحن نتحدث عن حتركات قاسية " .ويتوقع د .خطبا
أن تستمر موجة احلر الشديد حتى اليوم اجلمعة.
وأوضح د .خطبا  ":نحن مقبلون على فترة غير مفهومة على
االطالق ...وصلت دراجت احلرارة في منطقة املركز الى 46
درج��ة .يوم االح��د ستهبط  20درج��ة أقل مما هي عليه هذا
االسبوع .هذا تغير حاد .درجات احلرارة ستكون منخفضة
وميكن حدوث امطار خفيفة .على ما يبدو اننا مقبلون على
صيف ُمحير فيه تغيرات حادة ".
وذكرت دائرة االرصاد اجلوية ،أمس اخلميس ،ان الفرصة مهيأة
لسقوط أمطار في منطقة الشمال واملركز يوم بعد غد االحد.

" حالة الطقس في العيد "
وحول حالة الطقس في ايام العيد قال د .خطبا  ":الطقس
ف��ي أول يومني م��ن العيد سيكون الطقس لطيفا وجميال
ومعتدال في النهار وباردا في املساء ...ال ميكن اجلزم ملدة
اسبوع  ،لكن هذا ما نتوقعه  .سنبدأ بالشعور بجو لطيف
من يوم السبت .قد نشهد في بعض املناطق في يوم االحد
تساقط امطار خفيفة ،لكن احلديث يدور عن طقس لطيف ".
يشار ال��ى أن حالة الطقس التي شهدتها البالد في االي��ام
االخ �ي��رة ،تسببت ب �ح��دوث ح��رائ��ق ،وخ��اص��ة ف��ي مناطق
مفتوحة ،وقد تعاملت طواقم االطفاء مع عدد كبير جدا من
احلرائق.

" حرائق وتسجيل حالتي وفاة بسبب احلر "
كما مت العثور على رجل (  41عاما ) متوفيا بسيارة مغلقة
في اخلضيرة .
أن الطاقم الطبّي التابع
وأف��اد مراسل صحيفة بانوراما ّ
لنجمة داود احلمراء قال انه مت العثور عل ب��دون عالمات
حياة بسبب احلر الشديد .
كما لقي رجل يبلغ من العمر  60عاما مصرعه جراء تعرضه
لضربة شمس في مدينة دميونا في اجلنوب.
على صعيد متصل ،أع�ل��ن ق��ائ��د سلطة اإلط �ف��اء واإلن �ق��اذ،
اجلنرال ديدي سمحي ،أم ًرا يقضي بحظر اشعال النيران
 ،واالعالن سار حتى الساعة الساعة الرابعة من بعد ظهر
اليوم اجلمعة  .ويشمل احلظر منع اشعال النيران كما هو
ظاهر في اللوائح والقوانني ،ومن ضمنها األعمال املختلفة
التي قد تنتج ش��را ًرا أو لهبًا في منطقة مفتوحة واشتعال
نباتات وأعشاب محيطة .اجلدير ذكره أن عقوبات خرق
هذا األمر قد تصل الى السجن الفعلي حتى نصف عام أو
غرامات مالية قد تبلغ  75300شيكل .من ناحية أخ��رى،
سجلت شركة الكهرباء  ،منتصف األسبوع ،رقما قياسيا
تاريخيّا في استهالك الكهرباء من قبل مواطني الدولة،
حيث وص��ل استهالك الكهرباء عند الساعة  13:55الى
أن الرقم القياسي القدمي ُس ّجل
 13809ميجاوات  .يذكر ّ
في شهر متوز سنة  2020ووصل الى 13,568ميجا وات.

احلر الشديد تسبب باندالع حرائق  -تصوير سلطة االطفاء

د .عبد الله خطبا

المطران يوسف متى

رئيس أساقفة عكا ,حيفا ,الناصرة وسائر الجليل للروم
الملكيين الكاثوليك
كهنة األبرشية والمجالس الرعوية
المؤسسات الدينية وكافة أبناء أبرشية الروم الملكيين
الكاثوليك
يتقدمون بأصدق التهاني وأطيب األماني إلى عموم اإلخوة املسلمني احملتفلني

بعيد الفطر السعيد
في البالد وخارجها ،سائلني الله تعالى أن يعيده على اجلميع بوافر الصحة ،اخلير
والبركات ،وحلول السالم العادل والشامل في هذه الديار املقدسة والعالم أجمع.
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