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احوال الطقس وحالة البحر
SKC الغيوم 28°C  (الكبرى ) درجة الحرار

8 الرياح 13 °C (الصغرى) درجة الحرار 

S-SE اتجاة الرياح %60 الرطوبة

قدم2-6 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم2-6
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
11 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

04:49 الفجر

11:32 الظهر

02:33 العصر

04:55 المغرب

06:13 العشاء

@al3onwaan

ة إرتفاع ضحايا الغارات اإلسرائيلي

ا34على قطاع غزة لـ  شهيد 

ا بعد 168تسمم .. مصر تلميذ 

وجبات مدرسية فاسدةتناولهم 

دينارمليون 32: «الكويتي للتنمية»

إجمالي القروض المقدمة لسيراليون

ع الفيلكااا وو قولاااط ا  ق ااا 

النقااااال يمنبااااار مااااا  اك ااااار 

الق  ع ت الممولة م  قبال

ة الصاندو  فاد دعام م اير

الننمياااااااااااة ا قنصااااااااااا دية 

وا جنم عيااااااااااااااة فااااااااااااااد 

واوضااااااااااا  . ااااااااااايراليو 

الفيلكااااا وو ا  الصاااااندو 

قاادم ايضاا   اانا مموناا ت 

مياة فنية فد دعم جهاود النن

449فااد  اايراليو  بقيمااة 

1ر5نحااااو )الاااان ديناااا ر 

اضاا فة الاا ( مليااو  دو ر

منحااااااة صااااااندو  الحياااااا ة 

الاان 911الكريمااة بقيمااة 

منياااااي  3نحاااااو )دينااااا ر 

(.دو ر

معتتعامل " هندسة الجيش"

قنابل عنقودية في البر

الياوم ق ل وزير الدف ع اللبن ند

الخماايس    الاابند فااد وضااع

وقاا ر  بااي « خ ياار للي يااة»

ا ضاااا راب ت النااااد  ااااهدنه  

الاااااابند فااااااد األياااااا م القليلااااااة 

رب الم ضية وباي  باداي ت الحا

  األهلية الند دارت رح ها  باي

.1990و1975عااااااااااااااا مد 

ورغم  لمية ا حنج ج ت  لا 

حااد كبياار     ح  محنجاا  لقااد

حنفااط ب لرصاا   فااد جنااوب

.بياااااااااروت ياااااااااوم ال ن ااااااااا  

ب وق ل الوزير  ليا س باو صام

وهاااو حليااان  ي  اااد للااار يس

مي ااا ل عاااو     الناااونر فاااد 

ال اا رع و غاان  ال اار  يميااد

 لاا  األاهااا   الحااارب األهلياااة 

1975النااد وقماات فااد عاا م 

ـرخ ي»الوضـع بأنـط واصف  

ليةاألهتعيد لألذهان بدايات الحرب « خطيرة»األزمة : وزير الدفاع اللبناني

ال اااااارعية فااااااد الاااااايم  

ال اااااقي   ااااا  ن  ااااامو  

 ل  حفظااط ا المااول  نماا

ناط ا  ينيمد  بوا ع رحم

طجن ناااااوي اااااكنط ف اااااي  

 اامو ولااد المهااد وبمااا 

ناااااوان ا حماااااد ال اااااي  

ط الجااا بر الصاااب   حفظااا

ر ال اااي  جااا با و ااامو 

المباا را الحمااد الصااب  

ر اايس مجلااس الاااوزرا  

مزيااة حفظااط ا ببرقيااة ن

.مم  لة

قاااااا ل الصااااااندو  الكااااااويند 

ربياااة للننمياااة ا قنصااا دية الم

ا  عااادد القااارود المقدماااة 

لجمهوريااااة  اااايراليو  منااااا 

بلياااات ن اااامة 1989عاااا م 

32ر7قاااااارود ب جماااااا لد 

و نحااا)ملياااو  دينااا ر كاااويند 

ملياااااااااااااااااااااااااو  دو ر 111

الصاندو واض ن (.امريكد

فاااااد بيااااا   صاااااحفد الياااااوم 

الخمااااايس اناااااط نااااام  اااااحب 

نحاااو )ملياااو  دينااا ر 25ر2

ماااااااا  ( مليااااااااو  دو ر82

اجمااااا لد مبااااا ل  القااااارود 

فاد الم اة 77المقدمة بن ابة 

مليااو  6ر5 اادد منهاا  نحااو 

مليااااااو  21نحااااااو )ديناااااا ر 

.فد الم اة25بن بة ( دو ر

ونقاااال البياااا   عاااا  الماااادير 

قيا  ا قليمد لدول غارب افري

مر  فد الصندو  المهندس 

فاااااااااد ارنكااااااااا ب حعمااااااااا ل 

د وقاا م الجاايل اللبناا ن.عناان

الياااوم بدعااا دة فااان  ال ااار  

الر ي اااااااية فاااااااد بياااااااروت 

ياااة ومخنلااان المنااا    اللبن ن

د الند ق مه  المنظ هرو  فا

احنجاااا جهم الم اااانمر لليااااوم

.علاااااااا  النااااااااوالد29الااااااااـ

وق لااات وزارة الداخلياااة فاااد

  بي      ال ريا  الااو يارب

بيااروت ب ل اام ل قااد حم اات

د   لكة بمد  زالة الموا ا  فا

جبيل وغزيار ونهار)من    

(.الكلب وجل الديب

كماااا  فنحاااات ال رياااا  ماااا  

ة بيااروت الاا  الجنااوب بدزالاا

خلااادة )الموا ااا  فاااد منااا    

(.والن عمة

وح ااااااا ر  لااااااا  .«للي ياااااااة

حااوادا عاادة منهاا  مح ولااة 

محنجاااااي   ق ماااااة جااااادرا  

د عل   ري   اريع  ا حل

الااااااوزير وقاااااا ل .ر ي ااااااد

 يقاع للصحفيي     اللاوم  

الحركــــة»ع نـــــ  عل  

ت  قد  الننميا والمنحصن

والا إلر  له   ل  المم مال

يًف  المركزيااة لنحليلهاا   مضاا

يااا ح  الح لااة الصااحية للننم

 ت م م نة ونم عمل ا  م ف

األولياااااااة النزماااااااة لهااااااام  

.ويخضمو  للمنج النزم

وحوض  حنط نام خاروج عادد 

ي ت م  الننميا م  الم ن اف

م  بمااد نلقاايهم الماانج الاانز

.ونح ااا  حااا  نهم الصاااحية

ونوجهاااات وزياااارة الصااااحة 

د المصاارية  لاا  مح فظااة بناا

 ااااااااااااوين  لن م ناااااااااااا   

والوقااااااون علاااااا  الح لااااااة 

للننمياالصحية 

هاد سمو االمير يعزي رئيس االمارات بإستش

احد العسكريين في عاصفة الحزم

بمااااا حضاااارة صاااا حب 

ي  ال اامو امياار الاابند ال اا

صااااب   األحمااااد الجاااا بر 

   الصب   حفظط ا ورعا

ياااط ببرقياااة نمزياااة الااا  اخ

صاااا حب ال اااامو ال ااااي  

   خليفااة باا  زايااد  ل نهياا

ر اااايس دولااااة اإلماااا رات 

يقة المربياااة المنحااادة ال اااق

عبر فيه   مو  حفظاط ا

عاااااا  خاااااا ل  نم زيااااااط 

وصااااااااااا د  موا ااااااااااا نط 

يي  ب  ن ه د احاد الم اكر

النااااا بمي  لقاااااوات دولاااااة 

دة اإلم رات المربية المنحا

ال ااااقيقة الم اااا ركة فااااد

عمليااااة ع صااااافة الحااااازم 

واعــ دة ا مــــل لدعــــم

حعلناااااااااااااات مصاااااااااااااار 

واإلماااااااا رات  اليااااااااوم 

ة الخميس  نأ يس منص

يمااة ا اان م ر م اانركة بق

ا مليااا ر دو ر لننفااا20

م ااا ريع فاااد مجااا  ت 

 ااة الر  وق لاات .مخنلفااة

المصااارية فاااد بيااا     

د المنصاااة  ن ااان مر فااا

مجموعة م  الق  عا ت 

واألصااول عباار  ااركة 

حبااااااااااوظبد الننمويااااااااااة 

الق بضاااااااة وصاااااااندو  

.ال ي دومصر 

: البياااااااااا  وحضاااااااااا ن 

فااد المنصااة  ن اان مر"

ق  عااااااااااااا ت م ااااااااااااال 

ة الصااااان ع ت النحويليااااا

ــةوال  قـــة النقليـديـ

  والمنجااااددة والنكنولوجياااا

واألغايااااااااة والخاااااااادم ت 

بنياة اللوج نية والم لية وال

وماااا  ".النحنيااااة وغيرهاااا 

ن حينااط وصاان ولااد عهااد 

حبو ظباد محماد با  زاياد 

عبااااااار ح ااااااا بط بموقاااااااع 

النواصاااااااال ا جنماااااااا عد 

المنصاااااااااااااة " ناااااااااااااوينر"

انيجية  ا  ن م رية ب   نر

ريع  اننفا م ا " نها  ق  ن 

حيوياااة فاااد مجااا  ت لهااا  

جااااااااادواه  ا قنصااااااااا دية 

وا جنم عيااااااااة الكبياااااااارة 

".لبلدين  و مبين 

واإلماراتمنصة إستثمارية بين مصر 

مليار دوالر20بقيمة 

الن بمااااااة« الديموقرا يااااااة

للمحنجاااااااااااااااااااااااااااااااي  و   

المنظ هري  لهام الحا  فاد

.ا حنجااااااااا ج والحم ياااااااااة

لكنااااط حضاااا ن ح  الجاااايل 

وحجهااازة األمااا    يمكنهااا  

كـر خــ  يفالقبول بأو 

حعلنااااااااات وزارة الصاااااااااحة 

ة المصاارية  الخماايس   صاا ب

مم   لًبااا  و  لباااة بن ااا168

غااااا د    ااار ننااا ولهم وجباااة

المدر اااااااااية “ الب ااااااااكويت”

 يااة بمدر ااة الجفاا دو  ا بندا

بمركاااااز الف ااااا  فاااااد بناااااد 

. اااااوين جناااااوب القااااا هرة

 م وق ل المنحدا الر مد ب 

وزارة الصااااااحة  الاااااادكنور 

خ لااااد مج هااااد     الننميااااا 

ننوعاات عاا نوا ماا  حعااراد 

بي  ميا   وقاد  و  اه ل 

م م ااايًرا  لاااا  حناااط ناااام نقاااادي

الخدماااة المنجياااة لهااام مااا  

مح ليااال وحدوياااة ومضااا دات 

مج هاد  فاد وحضا ن .حيوية

بياااا   صااااحفد  ح  الفرياااا 

 م الوقاا  د بااوزارة الصااحة قاا

ب ااحب عيناا ت ماا  األغايااة

م ب إلض فة  ل  عين ت 


