ســـــــلـــــطنة عــــــمـــــان
املديرية العامة ل ألرصاد اجلوية
Sultanate Of Oman D.G. of
Meteorology

نشرة األحوال الجوية العامة
يوم غَد
اليوم :الخميس من الساع ِة السابعة صباحا ً إلى السابعة من صباح ِ
التاريخ 18 :رجب 1884هــ الموافق 21 :مارس 2419م

حالة الطقس:
صحححإو لححح زحححا ع ى يحححا ظ ت ححح المإالسحححا الشحححمالية ل مححح ط ة طمإالسحححة الو حححط مححح لحححر ل طحححول
أمطحححات مقةر حححة .صحححإو هوىحححع تحححام ت ححح مإالسحححة ةحححات مححح أحقمحححال لشحححال المحححإخ الم خة حححع حححر
ال يل طالصباح الباكر ت مإالسا الو ط طشمال الشر ية طى وب الشر ية.

الريـــاح :
ل ححخ ت ح ححواحل هإححر تمححام تيححاح شححمالية شححر ية ةيةححة لح معقللححة ن ححا ظتا لقإححول لح ةيةححة مقريححرة
اإللجاه ظ
ليًل ،كما ل خ ت هقية المإالسا تياح ى وهية ل ى وهية شر ية ةيةة ل معقللة.
حالة البإر:
هادئ الموج ت معسحع حواحل المح ط ة طيصحل أ صح اتلةحاه لحع مقحراظ طتهح المقحر يقإحول لح مقو ح
واحل مإالسة ةات طيصل أ ص تلةاه لع مقر طثًلثة أتهاه المقر صباح الرل.
الموج ت
الق بي ا :
 ال يوىل.الرؤية األلقية:
 ىيلة لقإول ل ضعيةة ًلل لشال ال باب.حالة الطقس ليوم زل الموالق  22ماتس 2102م (من المات ِة الماهعة صباحا ظ ل الماهعة من صباح اليوم القالي):

زحححا ع ى يحححا ظ ت ححح المإالسحححا الشحححمالية ل مححح ط ة مححح لحححر ل طحححول أمطحححات مقةر حححة لاحححوم تتليحححة
أحيانظحححا .لحححر لقصحححاتل الربحححات هةعحححل حركحححة الريحححاح ال شحححطة ت ححح الم حححا ق الصحححإراطية طالماشحححولة.
صحححإو هوىحححع تحححام ت ححح مإالسحححة ةحححات مححح أحقمحححال لشحححال المحححإخ الم خة حححع حححر ال يحححل طالصحححباح
الباكر ت مإالسا ةات طالو ط طشمال الشر ية طى وب الشر ية.
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حالة الطقس ليوم هعل زل الموالق  22ماتس 2102م (من المات ِة الماهعة صباحا ظ ل الماهعة من صباح اليوم القالي):

زحححا ع ى يحححا ظ ت ححح المإالسحححا الشحححمالية ل مححح ط ة مححح لحححر ل طحححول أمطحححات مقةر حححة لاحححوم تتليحححة
أحيانظحححا .لحححر لقصحححاتل الربحححات هةعحححل حركحححة الريحححاح ال شحححطة ت ححح الم حححا ق الصحححإراطية طالماشحححولة.
صحححإو هوىحححع تحححام ت ححح مإالسحححة ةحححات مححح أحقمحححال لشحححال المحححإخ الم خة حححع حححر ال يحححل طالصحححباح
الباكر ت مإالسا ةات طالو ط طشمال الشر ية طى وب الشر ية.
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درجات الحرارة العظمى والصغرى المحتملة على بعض واليات السلطنة لليوم الخميس  20مارس  2102م
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