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 التالية وااليام 9152-4-51 االثنين ليوم الجوية الحالة

 وشمال االوسط الشرق ومنطقة العراق في مستقرة غير اجواء سادت

 شمال تذبذب مؤشر ان حيث االثنين، يوم في المتوسط االبيض البحر

 الى يؤدي سوف مما سالبة قيما يسجل يزال ال NAO االطلسي

 الشرق منطقة باتجاه االطلسي شمال من المنخفضات بنزول السماح

 المنطقة على المسيطرة السطحية الجوية المنظومة تمثلت. االوسط

 تمثلت العليا الجوية المنظومة حين في منخفض، ضغطي بنظام

 سوف الذي االمر العراق من الشمال الى بارد علوي حوض بوجود

 الثالثاء غد يوم مساء باردة هوائية كتلة باندفاع السماح الى يؤدي

 مع لالمطار تساقط مسببة المنطقة باتجاه باردة بجبهة مسبوقة

  .القادمة االيام خالل الحرارة درجات في واضح انخفاض

 :كالتالي موزعة المتوقعة االمطار كمية ستكون

 سنجار، ، ربيعة) الموصل غرب:   جدا غزيرة الى غزيرة امطار 

  اربيل ، دهوك ، الموصل شمال ،(   تلعفر

 شمال ، االنبار شمال ، كركوك ، سليمانية:  متوسطة امطار 

  الدين صالح

 والمناطق  بغداد في ومتفرقة خفيفة امطار لتساقط ضعيفة فرص 

  ضعيفة الفرص عام بشكل فيها المحيطة

 واضحا انخفاضا ستشهد الحرارة درجات فان سابقا، نوهنا وكما

 درجة تكون ان المتوقع من حيث المقبل، االربعاء يوم من ابتداء

 عن درجات 1 قدره بانخفاض درجة 94 بغداد في المسجلة الحرارة

 فستكون الموصل في شماال اما ،9152-4-54 الموافق االثنين يوم

 . مئوية درجة 01 البصرة وفي درجة 91 المتوقعة الحرارة درجة

 عالية واردات ان ادناه المتوقعة االمطار خارطة في المالحظ من

 سد بحيرة الى تباعا تصل والتي االعلى والزاب الخابور الى ستصل

 منظومة قبل من تعالج ان المتوقع من حيث سامراء وسد الموصل

 يبذلها التي الرائعة والجهود المعهودة العالية بكفائتها سامراء سد

 ، هللا شاء ان بسالم تمر ان المتوقع من حيث مائيةال الموارد منتسبو

 الحدودية المناطق و الموصل غرب متوقعة السيول فان كذلك

 امطار تشهد ان المتوقع من حيث السورية الزور لدير المتاخمة

 .السيول تسبب غزيرة

 ان المتوقع ومن مستقرة غير الجوية الحالة ان الى ننوه ان نود 

 الخمسة خالل تستمر ان المحتمل ومن العراق جنوب باتجاه تتطور

 .تطورات اي حدوث حال في هللا شاء ان متابعتها وسيتم القادمة، ايام

 الصور المرفقة: 

 ليوم االثنين والثالثاء الخارطة السطحية للمنطقة 

 األطلسي شمال تذبذب مؤشر 

  القادمين اليومين خالل المتوقعة التراكمية األمطار

 

 

 

 

 

 


