
مواقيــــت الصـــالة

الطـقـس المتـوقـع خـالل 4 أيــــام القـادمة
 سرعة الرياح

كم/ساعة  اتجاة الرياح
درجات الحرارة 

الطــقـس تاريخ اليوم
الصغرى العظمى

الطـقـس المتـوقـع خـالل 24 ساعـة القـادمة

المعلومات المناخية المسجلة خالل ال 24 ساعة الماضية :لمطار الكويت الدولى
الفــجر

الشـروق
الظــهر
العــصر
المـغرب
العـشاء

أقصى درجة حرارة
أدنى درجة حرارة
أعلى نسبة للرطوبة
أدنى نسبة للرطوبة

اتجاه الرياح مع أقصى سرعة
مجموع سقوط األمطار خالل 24ساعة
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جميع األوقات بالتوقيت المحلي ما لم يذكر خالف ذلك
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UTC

 اليوم  :

العظمى المسجلة الصغرى المتوقعةالمحطات

40 °C 29 °C مدینة الكویت

42 °C 27 °C مطار الكویت

43 °C 26 °C العبدلي

42 °C 27 °C الجھراء

37 °C 29 °C السالمیة

38 °C 31 °C األحمدي

41 °C 26 °C النویصیب

42 °C 25 °C الوفرة

05/30

45 - 12

05/27

26/05/2023

40

30  °C

UP.0

37
16

45 - 12

43  °C

ال یوجد تحذیر

األثنین

29

32

 فترة الصالحیة من 6:00 مساء الى 6:00 صباحا

11:45
04:51

شمالیة غربیة

05/29

األحد

20:09

V1.00

45 - 15

03:19

T2.5

30 - 08

30  °C

2023/05/26 13:21

44  °C

45  °C31  °C

0

15:20

السبت

44  °C 05/28

ق.ت.خ.ع/7-1

الثالثاء

الجمعة

27  °C

18:39

06  ذو   القعدة  1444 
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نھارا:

لیال:

خریطة الضغط السطحیة

على المناطق المكشوفة
حار و غائم جزئیا مع فرصة للغبار 

متفرقة تكون رعدیة و غبار في وقت 
حار و غائم جزئیا مع فرصة ألمطار 

شمالیة غربیة إلى شمالیة

شمالیة غربیة

حار و غائم جزئیا

على المناطق المكشوفة
حار و غائم جزئیا مع فرصة للغبار 

متقلبة االتجاه إلى شمالیة غربیة

شمالیة غربیة إلى شمالیة

مائل للحرارة و غائم جزئیا والریاح شمالیة غربیة إلى متقلبة اإلتجاه خفیفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة 
للغبار على المناطق المكشوفة.

حار و غائم جزئیا والریاح متقلبة اإلتجاه إلى شمالیة غربیة خفیفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

أوقات الصالة لیوم غد


