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من  مارس 23تحتفل تونس كسائر البلدان األعضاء بالمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة یوم 
فھم "لھذه الّسنة موضوع  وقد اختارت المنظمة .كل سنة بالیوم العالمي للرصد الجوي

الجّویة  إلبراز األھمیة التي تتمیّز بھا ھذه العناصر، شعارا لالحتفال بھذا الیوم، السحب"
تّوقُّع بحالة الالطبیعیة بالنسبة للطقس والمناخ والماء وما یكتسیھ رصُدھا من أھمیّة بالغة في 

الطقس، إضافة إلى كونھا من العناصر الرئیسیة لدراسة تغیّر المناخ.  

للرصد الجوي، لھذه السنة، فرصة ھامة للعموم للتعرف على مختلف  ویُمثّل الیوم العالمي
وتصنیفاتھا ودورھا البارز في التأثیر على عوامل الطقس والمناخ والعالقة  أنواع الّسحب

التفاعلیة بینھا.   

 23وبھذه المناسبة، فتح المعھد الوطني للرصد الجوي أبوابھ للعموم ونظّم معرضا، یوم 
للمعّدات وآالت  ،األخبار بشارع الحبیب بورقیبة بتونس العاصمةبقاعة  2017 مارس

قیس العناصر الجویة والنماذج الرقمیة للتوقّعات الجّویة ورصد الزالزل وعلم الفلك 
بحضور ثُلة من المختصین والتقنیین بالمعھد للتفاعل مباشرة مع الزائرین وتقدیم 

طة االقتصادیة الحیویة بالبالد التوضیحات حول نشاط المعھد ودوره في دعم األنش
واإلجابة على تساؤالت الّزائرین حول المواضیع ذات العالقة بالرصد الجوي والمناخ 

والجیوفیزیاء.  
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