السبت  07ربيع اﻵخر 1440هـ 15 ،ديسمبر  2018م
من الساعة  09:00ﺻباﺣا ً إلى الساعة  09:00ﺻباح يوم الغد

امتداد منخفض جوي سطﺣي على الخليج العربي و بعض المناطق الشرقية وجنوب غرب شبه
الجزيرة العربية ،مع امتداد منخفض جوي علوي .

غائم جزئيا ً إلى غائم خاصةً شرقا ً وشماﻻً مع تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط اﻷمطار
وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي ،والرياح شمالية شرقية إلى شمالية ،خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط
أحيانا ً مع السحب وتكون مثيرة لﻸتربة ،من  20إلى  30تصل إلى  45كم/س ،والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان يضطرب
أحيانا ً مع السحب.
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 30 - 18قد تﺻل إلى  38أﺣيانا ً

شمالية شرقية – شمالية

الداخلية

 28 - 16قد تﺻل إلى  34أﺣيانا ً

شمالية شرقية – شمالية

الجبلية

 30 - 20قد تﺻل إلى  45أﺣيانا ً

شمالية شرقية – جنوبية شرقية

الساﺣلية والجزر

اﻷﺣد
غائم جزئيا ً إلى غائم خاﺻةً شرقا ً وشماﻻ ً مع تكون بعض السﺣب الركامية مﺻﺣوبة بسقوط اﻷمطار نهاراً وقد
16/12/2018
بعض المناطق الساﺣلية والجزر في الخليج العربي ،والرياح شرقية إلى شمالية شرقية ،خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط
تمتد على
2/2018
18السﺣب وتكون مثيرة لﻸتربة ،من  18إلى  28تﺻل إلى  42كم/س ،والبﺣر متوسط الموج يضطرب أﺣيانا ً مع السﺣب
أﺣيانا ً مع
في الخليج العربي وبﺣر عمان.
اﻹثنين
ﺻﺣو إلى غائم جزئيا ً بوجه عام ،ورطب ليﻼً ويﺣتمل تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية،
17/12/2018
والرياح شمالية شرقية إلى شمالية ،خفيفة إلى معتدلة السرعة ،من  15إلى  25تﺻل إلى  38كم/س ،والبﺣر خفيف إلى متوسط
الموج في الخليج العربي وفي بﺣر عمان.
الثﻼثاء
ﺻﺣو إلى غائم جزئيا ً بوجه عام ،ورطب ليﻼً ويﺣتمل تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق
18/12/2018
الداخلية ،والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية ،خفيفة إلى معتدلة السرعة ،من  15إلى  25تﺻل إلى  35كم/س ،والبﺣر
خفيف18إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بﺣر عمان.
اﻷربعاء
ً
ً
19/12/2018
ﺻﺣو إلى غائم جزئيا بوجه عام ،مع انخفاض في درجات الﺣرارة  ،ورطب ليﻼ ويﺣتمل تشكل الضباب
أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية ،والرياح شمالية غربية ،خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام  ،تنشط على البﺣر،
من 1815
إلى  30تﺻل إلى  45كم/س أﺣيانا ً على البﺣر ،والبﺣر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في
بﺣر عمان.

