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احوال الطقس وحالة البحر
CAVOK الغيوم 47°C  (الكبرى ) درجة الحرار

9 الرياح 30 °C (الصغرى) درجة الحرار 

S-SE الرياحاتجاة 19 % الرطوبة

قدم1-4 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم1-4
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
35 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

03:37 الفجر

11:55 الظهر

03:30 العصر

06:41 المغرب

08:11 العشاء

@al3onwaan

سلم متحرك قطع قدم طفل في أحد 

المجمعات

سمو األمير يعزي الرئيس التركي 

بضحايا حرائق الغابات
مجلس جامعة الكويت يوافق على زيادة الطاقة 

في المئة20االستيعابية للقبول بنسبة 

واوضححا العيححن  دي مححدي  

  الجامعحححة نابيانحححة الحححد  و

نحححححححد  النحححححححديو   ححححححح د  

ء االج ماع نحضو  دعضحا

يل مجل  الجامعة و م  شح 

ة ف يححع عمححل ي ححول  د ا حح

ة الحلححححول والنححححدا ل لل لنحححح

لعححام الححذيي لححم يحح م قنححول م ل

واضححا .المقنححلالد ا حح  

ا حححححت ئ ي حححححا   عمليحححححة »

االل حححححاع عححححي  قححححدم مححححا 

 الححححح  12500يقحححححا   

و النححححححة مححححححي ال ححححححوي ييي 

ة محي للقنول ن ليائ الجامع

نححول الم حح وفيي لشحح و  الق

مححد فحح  حححيي دي العححدد المع 

مقعدا8071للقنول ينلغ 

يخححححا مجححححال العمححححل نمححححا 

ي يحححححا ل ححححا قححححايوي العمححححل 

وقحححححايوي م افححححححة اال جحححححا  

محححححححححححححححححي ناالشحححححححححححححححححخاا

د المنيححودضححافئ.صححيحيائ

اي ال ي ححححة   عححححاوي و عمححححل 

يع علحح  مححدا  ال ححاعة نال ي حح

محححا  افحححة الج حححائ المعييحححة 

داخحححل الدولحححة لم افححححة هحححذ  

الج يمححة  ححواء مححا الج ححائ 

نا ة ال يتيذيحححة م م لحححة فححح  و

الداخليححححححة و ححححححذل  ج ححححححائ 

 ية، ال حقيع والج حائ القضحا

موضحححة دي ال ي ححة شححا  ئ 

حححة مححا اللجيححة الو ييححة لم اف

فححححح  ناالشحححححخاااال جحححححا  

ية صححيا ة خ ححة اال حح  ا يج

الو ييحححححححة لميحححححححا اال جحححححححا  

.ناالشخاا

يطلق النار أحد أفراد على « مجهول»

دورية نجدة في خيطان

 حة دعليئ اليحا ع ال  حم  لل ي

العامحححة للقحححوم العاملحححة محححدي  

إدا ة العيقححححححححححححائ العامححححححححححححة 

وابعحححححيم د حححححيل المنيحححححد اي 

اي االه مام العالم  الموجحا لنيح

خ حححححححو ة جححححححح ا م اال جحححححححا  

نميا حححححنة اليحححححومناالشحححححخاا

ا م العححالم  لم افحححة  لحح  الجحح 

لح  يين يا ال  اهميحة ال حح   ع

 افحححححححة االصحححححححعدة ال  حححححححمية 

  هحذ  والشعنية لل ذ ي  نمخا 

دي ال ويححئواضححافئ.الج يمححة

 ايحححئ فححح  مقدمحححة دول العحححالم 

ال ححححححححح   حححححححححا عئ ال خحححححححححاذ 

االجحححححححححححح اءائ ال شحححححححححححح يعية 

وال يتيذيحححححححة لم افححححححححة هحححححححذ  

الج يمحححححة وال ححححح   عحححححد وفقحححححا 

الدوليححححة واحححححدةليحصحححا يائ

ل مي ا ن  الج ا م اي شا ا ع

االتجار بالبشرلمكافحةتنسيق مع كافة الجهات:«القوى العاملة»

وضححا الماضحح  مححي دجححل 

ال وصحححيائ واب شحححادائ

ذائ الصحححححلة و دا  ححححح ا 

يحائ وال ي يع فح  شح ي  ل

ة  يتيذها محا ج حائ الدولح

االخ م نما يحتح  اممحي
. الصح  للنيد

ديححححا ا حححح عدادا ودوضححححا 

لحححححححححدخول االجححححححححح اءائ 

فقححد الجديححدة حيححن ال يتيححذ

ل نححاد ئ الححونا ة ن شحح ي

ع اللجيححححححة التييححححححة ل ححححححدقي

شحححححححح ادائ المحصححححححححييي 

النيدخا ج 

م دعليئ جامعحة ال ويحئ اليحو

الجمعححة عححي موافقححة مجلحح  

جامعححة ال ويححئ علحح  نيححادة 

ض ال اقحححة اال ححح يعانية لحححنع

20 ليحححائ الجامعحححة ني حححنة 

فحححححح  الم ححححححة خححححححيل العححححححام 

ي ال دمححيوقححالمقنححل الدا  حح 

ع عام الجامعة نابيانحة اليحا 

ال  ححححححم  نا ححححححم الجامعححححححة 

  الد  و  م ض  العين  فح

 صحح يا صحححاف  اي مجلحح 

الجامعححة يححاق  فحح  اج ماعححا

الذ  عقد نش ل عاجل امح 

الخمحححححححي   لححححححح  مجلححححححح  

الجامعححائ الح وميححة نةعححادة 

الي حححح  فحححح  دعححححداد القنححححول 

المع محححححدة للعحححححام الد ا ححححح  

نالي حححححححححححححنة 2021-2022

ء لحححنعض ال ليحححائ فححح  ضحححو

نيحححححححححادة دعحححححححححداد ال لنحححححححححة 

.الم قدميي

. الم ححححححححححح وم العحححححححححححالم 

ودوضحححححححححئ المنيححححححححد دي 

ال ي ة قد شا  ئ ف 

ي  نن قيححة  عنيححة إلحح  الحح  

ال   ححح   جححح  ا دو حححاي، 

ضححححححمي ا  ححححححمو  خححححححالا 

 عانيحححا وصحححادع موا حححا ا 

نضحححححايا ح ا ححححع ال انححححائ 

ال حح  ايححدلعئ فحح  عححدد مححي 

الواليحححححائ ود حححححت ئ عحححححي 

ا  ححقو  العديححد مححي الضحححاي

 والمصحححانيي، منححح  ي  حححمو

إلححح  النحححا   جحححل وعحححي دي 

ي  مححححححد الضحححححححايا نوا ححححححا 

 حم ححححححا ودي يمححححححي علحححححح  

. اءالمصححانيي ن حح عة الشححت

  حححححي   محححححا نعححححح   حححححمو

مجلححححح  الحححححون اء الشحححححي  

عنيحة صناح الخالحد نن قيحة  

.مما لة

تعلن اكتمال استعداداتها « الصحة»

لتطبيق إجراءات السفر الجديدة

 م دعلي اليا ع ال  م  نا

ونا ة الصححححححة الحححححد  و  

عنححححححدد ال ححححححيد ا  مححححححال 

ا ححح عدادائ الحححونا ة فيمحححا

يخا ابج اءائ الجديحدة

 حححح  الم علقححححة نال ححححت  دو ال

 ححححح  نع علححححح  القحححححادميي 

للححححنيد اع نححححا ا مححححي دول 

ود حححححد.المقنحححححلد  ححححح   

الحححححد  و  ال حححححيد لو الححححححة 

م االينحححححاء ال وي يحححححة، اليحححححو

ع الخمحححي ،  واصحححل  ي حححي

الححححححونا ة مححححححا الج ححححححائ 

المعييححححة، مشححححي ا الحححح  اي 

ج حححود اللجحححاي التييحححة فححح 

ق اعححائ الححونا ة المعييححة 

 ايحححححححئ م واصحححححححلة ميحححححححذ 

مجلحححححح صححححححدو  قحححححح ا  

يوييو17الون اء ن ا ي  

وّجحححا ونيححح  الخا جيحححة 

يحي ي اممي    دي وي  نل

  ححححححالة إلحححححح  إيحححححح اي، 

المتاوضحائ»متادها دي 

بيقحححححاذ اال تحححححاع ححححححول 

اليحححححححوو  ابي ايححححححح  ال 

مححا يم ححي دي   حح مّ  إلحح 

ال ححح ة»ودّي « ال ي ايحححة

ي ف  ملع  إي اي، نعد د

د   يححححححا ح ححححححي الييححححححة 

للعححححودة إلحححح  االح حححح ام 

الم نحححححححححححادل لي تحححححححححححاع 

ومل نمححححححححححححححححححححححححححححححححححححوي 

ي ول حححححح، نالدينلوما ححححححية

ينوي، ابي ايييي ال ي  ج

العححودة للملحح يم ححيوال 

إي ا ححح م ئ إيححح اي فححح  

  حححححححححححححوي  قححححححححححححححد   ا 

مؤ م وف .«اليووية

  صحاف  مش    ما وني

الخا جيححححة ونيحححح  الدولححححة 

لشحححؤوي مجلححح  الحححون اء 

الشححححححي  الححححححد  و  دحمححححححد 

الياصححح ، عقححح  مناح حححائ

  حححححمية نحححححيي ال ححححح فيي، 

دعحح   نليححي ي، عححي فخحح 

نححححححيد  نقيححححححادة ال حححححححال  

بعححادة الشحح عية و ح يحح 

و ال ويححئ مححي نحح ا ي ال ححن

ا الع اقحححح ، الف ححححا  الحححح  ديحححح

شححححححاهد فيححححححديو ال حححححح قنال

الحححح  ي  ام ححححنع جححححو ج 

نحححو  فححح  ال ويحححئ عقححح 

.ال ح ي 

ن ل« النووي»مفاوضات : بلينكن إليران

تستمّر إلى ما ال نهاية

ا خحححاذ  افحححة محححا يلحححنم محححي 

اجححح اءائ و ليحححائ  صحححد 

االج يمة ومحا ن  ا فيم

نعحححح   ححححمو امميحححح  الشححححي  

يححة يححوا  امحمححد نن قيححة  عن

إلحح  الحح  ي  ال   حح   جحح 

 ي  ا دو اي، دع   في حا 

 حححمو  عحححي خحححالا  عانيحححا 

وصحححادع موا حححا ا نضححححايا 

عئ ح ا ع ال انائ ال ح  ايحدل

فححححح  عحححححدد محححححي الواليحححححائ 

د ود ححت ئ عححي  ححقو  العديحح

محححي الضححححايا والمصحححانيي،

ئ مؤ دا  مو   عا   ال وي

محححا النلحححد الصحححديع،  حححا ي

 حححححمو  المحححححول   عحححححال  دي 

ي  مححححححد الضحححححححايا نوا ححححححا 

 حم ححححححا ودي يمححححححي علحححححح  

اء المصححححانيي ن حححح عة الشححححت

والعافيحححححححة ونححححححح ي يححححححح م ي 

ديع الم ؤولوي ف  النلد الص

مي  جاون   حا  هحذ  ال ا  حة

   حححمو ولحححونعححح .ال نيعيحححة

الع د الشي  مشعل امحمد


