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لبحر لة ا احوال الطقس وحا
NSC الغيوم 46°C  (الكبرى ) درجة الحرار

13 الرياح 27 °C (الصغرى) درجة الحرار 

S-SE اتجاة الرياح 28 % الرطوبة

قدم1-3 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم1-4
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
8 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

04:09 الفجر

11:45 الظهر

03:17 العصر

06:01 المغرب

07:19 العشاء

@al3onwaan

احتجاز وافد حاول اغتصاب آسيوية

دول الخليج تطالب أبو مازن باالعتذار

دعمنا لفلسطين ال يقبل المزايدة

صديقهاحياة مصرية أنهت 

لتسرق سيارته وهاتفه

سييييييوارمت بقاميييييي  ب  يييييي  

بصييييييمت ت عقيييييي  ال  ييييييد 

باسيييتبل  عقييي  ر صييي  

سييوارت  بتات يي  المحمييب 

.جنو 600ب

أقييييييره  ب نهييييييا المتهميييييي  

بضييي   ق يييالب عقييي  بيييا 

الشيييييييي   ميييييييي  ال ييييييييار  

 هات بترب ت حت  تم تبقو

.أمسمساء أب  م  

بجرومتهيييييييات باعترفييييييي  

ر حبسييها عقيي   ميي   بت ييره

.التح و ا 

ر في  م  ييباحتجياه  شي و ها 

ابي  سقبى ب مر م  بكو  النو

بب يييد.السيييال بتيييم تحرويييه 

  ت تق ييالجروميي عقيي  وييبمو  

عمقويييييييا  بهارم الدا قوييييييي  

ب عيي  ت يير  الضييح و  بالغييا

إلطيييالا نيييار جدويييدت دا ييي  

ال ناويي  المركييهمت ن  أ  تيي  

 ت اثنتييوكانيي المييرم الطق يي  

فيي  م تيي أصييابتهانحييداتما 

بقضييييييي  نحبهيييييييات حوييييييي  

ت اسييتن ر  اهجهييهم اهمنويي 

مييييي  تمكييييي بلكييييي  ال اتييييي  

. الجروميي الهيير  ميي  مكييا  

بيييي  كييييامورا  المراقبت رويييي  

ت تبييو  المثبتيي  فيي  المستشيي  

ب أ  ال اتييي  كيييا  ورتيييد  هوييي ا

ب بو تمر قب   ب وضي  رواضوا

ب عق  بجه   .كماما

فرنسا تسجل ثاني أعلى زيادة يومية 

منذ بدء الجائحة« كورونا»بإصابات 

م أطقييع عقوهييا شيي و ها النييارت ثيي

 يد أجهه عقوها ش و ها اآل ير ب

  وييبمو  دا يي  عناويي  مستشيي 

بالسييييب   الفييييا  ... مبييييار 

!عائقو 

بنْ  كييييا  مييييا سييييبع وق يييي  

باق ييييي  ال تييييي  التييييي  راحييييي  

  ضحوتها مباطن ت ب د أ  نج

ميي  المييب  فيي  المييرم اهبليي ت 

بييي  التييي  ارت كالطرو ييي ن  أ  

بهيييا تضييي  أكثييير مييي  عالمييي  

  اسييت هامت حييب  كو ويي  بصييب

الميييييتهم نلييييي  غرفييييي  ال ناوييييي  

الممنبعيي  ميي  الهوييارا  بكيي  

بيي  سييهبل ت بتن ويي   لجرومتيي ت

بالهيير  ميي  المكييا  ميي  دب  

قهم أ  وييتم ضييبط ت قبيي  أ  وسيي

ب نل  رجا  اهم . ن س   ح ا

بــ الحادثــ  بــدأ  قت اصو  

... «سلوى»رصاصة في تلقت 

«مبارك»في وقُتلت 

بت ييدم. المرئيي  بالمسييمب 

بكقمتييييي  فييييي  ا جتميييييا  

جهويييييييي  الشييييييييكر »بييييييييـ

عقييي لألشييي اء با متنيييا  

ميييا لمسييينا  مييي  مشييياعر 

صييييييادق  تجييييييا  سييييييود  

صاح  السمب أمور دبلي 

الكبويييي  الشييييو  صييييبا 

اهحميييدت سيييائقو  الميييبل 

عييييييه بجيييييي  أ  و جيييييي  

ب  بشييي ائ  بأ  وقبسييي  ثييي

بد الصيييح  بال افوييي ت لو ييي

ب  نليي  أر  الييبط  قروبييا

ميي  لمباصييق  قوادتيي  الحكو

.«ملمسورم البناء بالت د

اعترفيييي  مصييييرو ت ب نهييييا 

براء م تيي  صييدو هات اليي  

فيييي  عقويييي  قبيييي  فتيييي رم ت ره

لتسيييتبل  عقييي  ميييا ومقييي ت

ر  النوابيييييي  ال اميييييي   ف ييييييره

.المصرو  حبسها

اعترفيييييي  ب نهييييييا المتهميييييي  

صيييدو   المريييدبرت ب تبييي  

نليييي  شيييي ت ت قبيييي  وييييبمو ت

حويي  اعتيياد  هوارتيي  كيي  

فتيييييرمت بقامييييي  با عتيييييداء 

عقوييييي ت باسيييييت دام حدويييييدمت 

م فق يي  حت يي  فيي  الحييا ت ثيي

رت حمقيي  جثتيي  عقيي  السييرو

دونيي  فيي  شيي ت  الكائنيي  فيي  م

الشييو  هاوييدت عقيي  أطييرا 

بم ال يياترمت حتيي  صييبا  الويي

التال ت بتبجه  نل  نحيدى

بو المكتبا ت باشتر  ع د

ت رضييي  عنيييدما ويييبمو ت 

الضييحو  نليي  طقييع نييار  

م  سال  مسيدس عقي  ويد 

شيي و ها عنييد منييه  هبجهييا

  فيي  منط يي  سييقبىت بن قيي

مبييييييار  مستشيييييي  نليييييي  

اوــ بأد قــ  ال نت الكبوـر

بعقييييييي  رأسيييييييها اليييييييرئوس 

ال قسيييطون  محميييبد عبييياس

با عتيي ار عيي  ( أبييب ميياه )

تييييييييييييييييي   التجيييييييييييييييييابها  

هو  بالتصيييروحا  ا سيييت ها

  مي  بالمرقبط  بالت  تتناف

و  باقيي  بتييارو  ال القييا  بيي

دب  المجقييييييييس بالشيييييييي   

ا  كييدبأ.الشيي وعال قسييطون  

اراب  ل  اهمر وستبج  اعت 

ب عيي  تقيي  ا سيياءا  رسييموا

لتيي  بالتحييرو  بالتشييكو  ا

ابردتيييا ب ييي  المشييياركو  

بحييع مباقيي  دب  المجقييس 

  بشييي ببها الداعمييي  لق ضيييو

ال قسطونو 

العربيةالمبادرة : الكويت

خيار إستراتيجي للسلم

دعيييييا بهوييييير ال ارجوييييي  

بهوييييير اليييييدفا  باإلنابييييي  

الشيييييو  اليييييدكتبر أحميييييد 

 ت الناصرت المجتم  الدبل

ام نل  النظر بجدوي  باتتمي

م نحب  ويار ال ير  لقسيال

ال ييياد  بالشيييام  ك ويييار 

نسييييييييييتراتوج ت ممييييييييييثالب 

 ت بمبييادرم السييالم ال ربويي

م  أج  التبص  نل  ح 

عيييييياد  بشييييييام  ونهيييييي  

-الصييييييييييرا  ال ربيييييييييي  

بتيييييييييرأس.اإلسيييييييييرائوق 

الناصييييييير أميييييييست بفيييييييد 

الكبوييييي  المشيييييار  فييييي  

154أعمييييا  الييييدبرم الييييـ

  لمجقييس الجام يي  ال ربويي

ت عق  المسيتبى اليبهار 

ــــا عبــر ت نوـــ  ا تص

بافع الجهياه المركيه  

  لقمناقصا  ال ام  عقي

  نصدار اهمير الترووير

450الثاليييييي  بهوييييييادم 

ألييي  دونيييار عقييي  ع يييد 

مناقصيييييييييي  تصييييييييييبور 

بصييوان  شييبك  مجييار 

مويييييييا  اهمطيييييييار فييييييي  

محيييييييافظت  ال اصيييييييم  

بافييييييع كمييييييا.بحييييييبل 

الجهيييياه عقيييي  نصييييدار 

ن  اهميير التروويير  الثييا

أل  دونيار 350بهوادم 

عقيييييي  ع ييييييد مناقصيييييي  

  تصييبور بصييوان  عاميي

لشبك  مجار  اهمطيار

انوي  ف  محيافظت  ال رب

اجتماع بف .بالجهراء

اه وييييييرت بافييييييع أوضييييييا 

الجهاه عق  طق  اصيدار

اهميييييير التروويييييير  اهب  

ب عقيييي  250بهوييييادم  أل ييييا

ال  يييد المباشييير لمشيييرب 

أعميييييا  صيييييوان  بننشييييياء 

شيييبك  مجييييار  اهمطييييار 

بالمجيييار  الصيييحو  فييي  

محافظيييييييييي  ال اصييييييييييم ت 

لوصييييبم نجمييييال  المبقيييي 

ا  المرصبد لصوان  شيبك

اهمطييار فيي  المحافظييا  

ب  اهربييي  المييي كبرم مقوبنيييا

.أل  دونار50ب

شبكاتمليون دينار لصيانة 

محافظات4األمطار في 

ال ائ ييي  بحالييي  حرجييي ت ن 

أنهييييا نجيييي  ميييي  المييييب  

بجهيييييبد الطييييياقم الطبييييي ت 

بظقييييي  تحييييي  اهجهيييييهم 

دا ييييييي  ال ناوييييييي  الطبوييييييي 

ت المركييهم عقيي  قوييد الحوييام

ـطساعــا  تــم ضبـبب د 

دب  استنكر مجقس الت اب  ل

ال قييييوع ال ربويييي  تحيييييرو 

  بمرالطيييا  ب ييي  ال صيييائ

فيييي  ال قسييييطونو  بالتشييييكو 

حيييع مباقييي  دب  المجقيييس 

بشيييي ببها الداعميييي  لق ضييييو 

  اهميييوبأعييير .ال قسيييطونو 

و  ال ام لقمجقس اليدكتبر نيا

عيي  اسييتنكار  لميياالحجيير 

صدر م  ب ي  المشياركو 

فيي  اجتمييا  ا منيياء ال ييامو 

مي  لري  لق صائ  ال قسيطونو 

التحييييرو  بالتهدويييييد غوييييير

المسييلبل  تجييا  دب  مجقييس 

ب مييا  كيي ر الت يياب ت مسييتهجنا

ميييييي  مرالطييييييا  بتشييييييكو  

بمباقييييييييي  دب  المجقيييييييييس 

التارو ويييي  بالداعميييي  لقحييييع

ر الحجيبطال .ال قسطون 

التييي  ال ويييادا  ال قسيييطونو  ب

فـ  تــ ا ا جتمـا شارك  


