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تقرير عن حالة الطقس
WEATHER REPORT

إستمرار تأثر البلد بامتداد مرتفع جوي يجلب معه كتلة هوائية باردة وجافة ويكههون الطقههس شههتوي بههارد الههى مههائل للههبرودة نهههاراً
ل مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية على المناطق الساحلية مما يههؤدي إلههى إرتفههاع المههوج .مههع فههرص لتكههون
شديد البرودة لي ً
الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية و ظهور بعض السحب المتفرقة .
ويكون الطقس المتوقع كاﻵتي-
اليوم الخميس نهارًا :؛


مائل للبرودة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة  50- 20كم/ساعة .



درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين ) (18 – 16درجة مئوية.


ل :
لي ً

حالة البحر -:معتدل إلى عالي الموج و ارتفاع الموج )  ( 7 -3قدم.

 شديد البرودة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية  50 - 15كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية.
 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ) ( 05 - 03درجة مئوية.
 حالة البحر -:معتدل إلى عالي الموج و ارتفاع الموج ) ( 6 -3قدم.
الجمعة نهارًا :
 بارد الى مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية  45 - 15كم/ساعة .درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين ) (16 – 14درجة مئوية.

حالة البحر  -:معتدل إلى عالي الموج و ارتفاع الموج )  ( 6 -3قدم.
ل :
لي ً
 شديد البروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية  40 - 12كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع فهي المنهاطق الزراعيهة و
الصحراوية.
 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ) ( 04 - 02درجة مئوية.
 حالة البحر  -:معتدل إلى عالي الموج وارتفاع الموج )  ( 6 -3قدم.
السبت نهارًا :


بارد الى مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  32 - 12كم/ساعة .



درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين ) (18 – 16درجة مئوية.


ليلً :

حالة البحر  -:خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج ) (5 - 2قدم.



شديد البرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة اﻹتجاة خفيفة إلى معتدلة السرعة  30 – 10كم/ساعة.



درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ) ( 09 - 06درجة مئوية.



حالة البحر  -:خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج ) (3 - 1قدم.
-------------- -----------------------------------------------------------------------------------

وتواد إادارة الرصااد الجوية ان تسترعي انتباه المواطنين والمقيمين مرة أخرى إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خل ل صفحتنا اللكترونية  http://www.met.gov.kwوكذلك بالتطبيق Kuwait
 metالموجواد بأجهزة الهواتف الذكية خصوصا اثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر التطورات في الطقس ولمعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى المر لصدارها.

مراقب التنبؤات الجوية
عبدالعزيز القراوي
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