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  ةالمتوقع الظواهر الجوية
 2021يناير   19 الربعاءا إلى  2021 يناير  15 الجمعه

 
 
 

 : 2021 يناير  15 ةالجمع يوم
 
 .على فترات متقطعة )بلطيم–رشيد  –االسكندريه –مطروح  –السلوم ( الغربية السواحل الشماليةمن  لى مناطقع : )تقريبا % 40(أمطار خفيفة الى متوسطة  •
 .فترات متقطعةعلى  )الدقهليه –الشيخ كفر –البحيره (  من شمال الوجه البحرى لى مناطقع:  )تقريبا% 30(أمطار خفيفة  •
 .يؤدى الى اضطراب المالحة البحرية على البحر المتوسطوعلى السواحل الشمالية الغربية : واألتربةنشاط رياح مثير للرمال  •
 

 : 2021 يناير   16 السبت  يوم
 
 .على فترات متقطعة الغربية من السواحل الشمالية لى مناطقع:   )تقريبا% 40( متوسطةالى  خفيفة أمطار   •
 .على فترات متقطعةالوجه البحرى شمال  من  لى مناطقع:  )تقريبا% 30( خفيفةأمطار  •
 .وشمال الصعيدالقناه  ووسط سيناء ومدن الشرقيه والوجه البحرى والسواحل الشماليةالكبرى على مناطق من القاهرة :  واألتربةنشاط رياح مثير للرمال  •
 على البحر المتوسط  على السواحل الشماليه الغربيه ويؤدى الى اضطراب المالحه البحريه:  نشاط رياح •
 

 : 2021 يناير   17 األحد  يوم
 
 .  على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة:    )تقريبا% 60( متوسطةخفيفة الى أمطار  •
 البحرى على فترات متقطعة الوجهعلى مناطق من :    )تقريبا% 50( متوسطةخفيفة الى أمطار  •
 .السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد  القاهرة الكبرى والوجه البحرى على مناطق من : واألتربةنشاط رياح مثير للرمال  •
  .على البحر المتوسط على السواحل الشماليه الغربيه ويؤدى الى اضطراب المالحه البحريه:  نشاط رياح •
 

 : 2021 يناير   18 االثنين  يوم
 
 .على فترات متقطعة الغربية على مناطق من السواحل الشمالية : )تقريبا% 70( الى متوسطة أمطار خفيفة •
 .على فترات متقطعة الشرقية على مناطق من السواحل الشمالية : )تقريبا% 50( الى متوسطة أمطار خفيفة •
 .فترات متقطعةعلى على مناطق من الوجه البحرى  : )تقريبا% 40(أمطار خفيفة الى متوسطة  •
 . وجنوب سيناء  على مناطق من السواحل الشمالية:  نشاط رياح   •
 

 : 2021 يناير   19 الثالثاء  يوم
 
 .على فترات متقطعة الغربيه على مناطق من السواحل الشمالية : )تقريبا% 70( الى متوسطه  أمطار خفيفة •
 .على فترات متقطعة الشرقيه على مناطق من السواحل الشمالية : )تقريبا% 60(  أمطار خفيفة •
 .متقطعةعلى فترات الوجه البحري  على مناطق من : )تقريبا% 40( الى متوسطه  أمطار خفيفة •
 .  من القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليه وشمال الصعيدعلى مناطق :  نشاط رياح   •
 

 : 2021 يناير   20 االربعاء  يوم
 
 . القاهره الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على مناطق من : صباحا  مائية  شبورة •
 
 
 

 .الظواهر الجوية المتوقعة يرجى اتخاذ كافة االستعدادات والتدابير الالزمة للحد من االثار الناجمة عن  
 

        الهيئة العامة لألرصاد الجوية تتمنى السالمة للجميع  
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