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اجتاحت عاصفة شتوية عاتية منطقة جبال روكي والسهول الكبرى
بالواليات المتحدة األميركية يوم الجمعة قبل أن تتجه شرقا مع توقع أن
يغطي الجليد ممرا يبلغ طوله  1609كيلومترات خالل مطلع األسبوع مما
.يؤدي إلى "فوضى" في حركة النقل بوسط البالد
وبدأت العاصفة في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد
التقائها بجبهة من الهواء الثلجي .وتوقعت الهيئة القومية لألرصاد الجوية
سقوط ثلوج يصل سمكها إلى  45سنتيمترا في جبال سانجري دي
.كريستو جنوبي دنفر
ومع توجه العاصفة شرقا من المحتمل سقوط ثلوج يصل سمكها إلى
 41.سنتيمترا في غرب ميزوري وسانت لويس
وقال موقع أكيو ويذر لألرصاد الجوية إن من المتوقع سقوط ثلوج يبلغ
سمكها نحو  15سنتيمترا على كانساس وأركنسو وما يصل إلى عشرة
سنتيمترات على واشنطن العاصمة قبل توجه العاصفة إلى البحر في
.ساعة متأخرة من مساء األحد
وقال راندي أدكينز خبير األرصاد الجوية بالموقع إن "من المتوقع أن
تسبب العاصفة فوضى في الجزء األوسط من البالد ثم تمتد شرقا إلى
".واليات وسط األطلسي

وأبلغ موقع (فاليت أوير دوت كوم) لرصد حركة السفر الجوي عن إلغاء
 1431رحلة جوية يوم الجمعة وتأجيل  12465رحلة أخرى مع وجود
مشكالت في مطار تأثرت بالثلوج مثل دنفر مما تسبب في آثار سلبية
.في شتى أنحاء البالد
وقال بول ووكر خبير األرصاد الجوية في أكيو ويذر إنه على الرغم من
أن العاصفة لن تصل إلى شمال شرق البالد ذي الكثافة السكانية
العالية فمن المرجح أن تؤدي إلى تعطل حركة النقل الجوي والبري من
مدينة كانساس إلى انديانابولس وستؤدي إلى أشد تساقط للثلوج
.حتى اآلن خالل الشتاء على سينسناتي ووادي نهر أوهايو

صور..عاصفة ثلجية تتجه صوب واشنطن بعد اجتياحها غرب أمريكا وإلغاء
رحالت
اتجهت عاصفة شتوية قوية صوب واشنطن ،السبت ،بعد أن أسقطت ثلوجا كثيفة على الغرب األوسط األمريكى مما أدى إلى
.تقطع السبل ،ببعض قائدى السيارات فى والية ميزورى وإلغاء عشرات الرحالت الجوية
ومن المتوقع أن تؤثر هذه العاصفة على ممر طوله  2900كيلومتر بالواليات المتحدة يمتد من والية كولورادو إلى واليات
وسط األطلسي .وكانت العاصفة قد بدأت فى شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء
الجليدي.
وقال أندرو اوريسون خبير األرصاد الجوية فى مركز التنبؤات الجوية بالواليات المتحدة إن العاصفة اجتاحت واليتى كانساس
وميزورى يوم الجمعة واستمرت يوم السبت مع امتدادها إلى مناطق بواليات أيوا وايلينوى وانديانا وأوهايو.
وقالت شرطة الطرق السريعة بوالية ميزورى فى تغريدة يوم السبت إن أكثر من  1200قائد سيارة تقطعت بهم السبل فى
الوالية كما سقط أربعة قتلى على الطرق.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان كل القتلى سقطوا بسبب األحوال الجوية ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم إدارة السالمة
العامة بوالية ميزورى للتعليق على ذلك.
وألغيت عشرات الرحالت الجوية بمطار سانت لويس المبيرت الدولي ،وقالت الهيئة الوطنية لألرصاد الجوية إن من المتوقع
أن تشهد واشنطن تساقطا لثلوج يبلغ سمكها ما بين  15سنتيمترا و 20سنتيمترا عند وصول العاصفة إلى هناك.

