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 التالية وااليام 3102-2-32السبت  ليوم الجوية الحالة

ة جوية غير مستقرة خالل االيام الثالثة المقبلة  نتيجة ليشهد العراق حا

االثنين مما يؤدي اندفاع اخدود بارد علوي  يتعزز بجبهة سطحية  في يوم 

الى تساقطات مطرية على معظم مناطق العراق تتميز بالغزارة خصوصا 

نهار االثنين حيث تبدا االمطاربالهطول بمشيئة هللا ابتداءأ من مساء يوم 

السبت وكذلك يوم االحد وتشتد يوم االثنين بسبب عبور الجبهة الباردة 

 وتتوزع االمطار بشكل تراكمي كالتالي :

خصوصا نهار االثنين و تشمل : نينوى ،  زيرة الى غزيرة جداامطار غ

 اربيل ، سليمانية ، كركوك ، ميسان ، بغداد ، كربالء ، حلة. 

: في كل من واسط ، االنبار ، الناصرية ،  امطار متوسطة الى غزيرة

 النجف ، شرق البصرة.

 : في كل من المثنى ، الديوانية . امطار خفيفة الى متوسطة

السطحية هي االخرى ستشهد نشاطا ملحوظا نظرا لنشوء منطقة  الرياح

تجمع للرياح عند مركز الضغط المنخفض شمال العراق لتندفع الرياح 

الجنوبية والجنوبية الشرقية بسرع كبيرة خصوصا نهاري االحد واالثنين 

حيث من المتوقع ان تصل سرعة الرياح نهار االثنين في واسط الى سرعة 
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نود لفت االنتباه الى التوقعات التالية والتي من المهم االخذ بها للحفاظ على 

 االرواح والممتلكات وهي كاالتي:

  لبغداد حصة كبيرة من االمطار حيث من المتوقع ان يفوق المتراكم

ملم معظمها نهار االثنين وخالل اوقات الدوام الرسمي مما  01منها 

 يستدعي السلطات المختصة التخاذ اجرائات استثنائية.

  بغداد الذي يضم العديد من خيم ايواء الزائريين قد   -طريق واسط

 يتعرض نهار االثنين الى رياح عاتية وامطار بين متوسطة الى غزيرة 

  بشكل عام كميات االمطار التي ستهطل على كافة انحاء العراق ستسبب

ي روافد نهر دجلة بشكل خاص من اقصى زيادة كبيرة ومفاجئة ف

 الشمال الى العمارة جنوبا

  كما وترد السيول من الجانب االيراني باتجاه الشويجة وبدرة وزرباطية

وحوض حمرين وشرق العمارة ونامل ان ال تصل الى علي الغربي 

 وشيخ سعد 

  محافظة ديالى تشهد امطارا فائقة في المنطقة المحصورة بين كفري

 دية خوصا نهار االثنينوالمقدا

 الصور المرفقة:

 توضح المنخفض السطحي والجبهة الباردة الخارطة السطحية للمنطقة 

 سرعة واتجاه الرياح السطحية 

  500خطوط تساوي االرتفاع الجهدي على مستوىhPa  موضحة

 االخدود العلوي البارد

 3102أذار  32-32ية للفترة من الترسبات التراكم 

 

 

 

 

 

 


