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 حالة الطقسبتقرير 

 الخميس ليوم:ا 2023-05-25 التاريخ: هـ 1444 ذو القعدة 05 الموافق:

امن  ةرطبمصحوبا بكتلة هوائية  نخفض جويم بامتداد  ثر البالد تأتشير خرائط الطقس والنماذج العددية إىل  ز يي 
ي طبقات الجو العليا  جوي منخفضوجود  مع

ز
ؤدي إىل تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها يمما ف

ي  نشاطو بعض السحب الركامية مع فرصة ألمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا 
ز
ة للغبار  رسعة ف  تنخفضالرياح مثير

  اقدام 6إىل أكير من  يةألمواج البحر اارتفاع ويصل  معها الرؤية األفقية عىل بعض المناطق
 
 . أحيانا

 :  - ويكون الطقس المتوقع خالل األيام القادمة ما يىلي

 نهار الخميس 
 
 : ا

   ات  متقلبة اإلتجاه إىل شمالية غربيةحار وغائم جزئيا إىل غائم والرياح كم/ساعة   40 - 08خفيفة إىل معتدلة الرسعة تنشط عىل في 
  عىل بعض المناطق و فرصة للغبار  ر متفرقة تكون رعدية أحيانامع فرصة ألمطا

  ( درجة مئوية. 43–40الحرارة العظىم المتوقعة )درجات 

  قدم (6–2)الموج يعلو أحيانا خفيف إىل معتدل : حالة البحر . 
 
ا
 : ليل

 قية إىل  شمالية غائم والرياح ئم جزئيا إىلوغا مائل للحرارة قية رسر ات جنوبية رسر  40 - 12خفيفة إىل معتدلة الرسعة تنشط عىل في 
 .عىل بعض المناطق و فرصة للغبار  كم/ساعة مع فرصة ألمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا 

  درجة مئوية.  (35- 32) المتوقعةدرجة الحرارة الصغرى 

  م. قد (6–2)الموج يعلو أحيانا خفيف إىل معتدل : حالة البحر 
 نهار الجمعة 

 
 : ا

  قية قية شمالإىل حار وغائم جزئيا إىل غائم والرياح جنوبية رسر ات ية رسر كم/ساعة   50 - 15خفيفة إىل معتدلة الرسعة تنشط عىل في 
 .  غبار فرصة للو  مع فرصة ألمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا

 ( درجة مئوية. 43–40درجات الحرارة العظىم المتوقعة ) 

  قدم (6–2)الموج يعلو أحيانا خفيف إىل معتدل : حالة البحر . 
  :

ا
 ليل

  قية إىل متقلبة اإلتجاه خفيفة إىل معتدلة الرسع ةمائل للحرار  26 - 08  ةو رطب نسبيا عىل المناطق الساحلية والرياح جنوبية رسر
 .و تظهر بعض السحب المتفرقةكم/ساعة 

  ( درجة مئوية. 32-28) المتوقعةدرجة الحرارة الصغرى 

  قدم (3–1) الموجخفيف إىل معتدل : حالة البحر . 
 نهار السبت 

 
 : ا

  قية إىل متقلبة وغائم جزئيا إىل غائم والرياح  حار  . كم/ساعة  32 - 08خفيفة إىل معتدلة الرسعة  االتجاهجنوبية رسر

 . ( درجة مئوية. 32-28درجات الحرارة العظىم المتوقعة ) 

  م. قد (4–1) الموجخفيف إىل معتدل : حالة البحر 
 :
ا
 ليل

  قية إىل  ةمائل للحرار  .كم/ساعة  32 - 08خفيفة إىل معتدلة الرسعة  ةشمالية غربيوغائم جزئيا والرياح جنوبية رسر

  ( درجة مئوية. 32-28) المتوقعةدرجة الحرارة الصغرى 

  قدم (4–1)الموج يعلو أحيانا خفيف إىل معتدل : حالة البحر . 
 

ة الجوية من خالل موقع اإلدارة وتو  ورة متابعة النشر ن إىل ضن ن والمقيمي  عي انتباه المواطني 
د إدارة األرصاد الجوية أن تستر

www.met.gov.kw   الخاص بالهواتف الذكية لإلدارة التطبيق الرسمي  وعتMetKuwait   عىل الجوية، للتعّرفخصوصا أثناء التقلبات 

ي حال إالتحذيرات الجوية  عىل واالطالعآخر تطورات الطقس 
ن
 صدارها. ف

 ية بحر الالتنبؤات  رئيس قسم
ي 

 يارس البلوشر
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