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احوال الطقس وحالة البحر
NSC الغيوم 38°C  (الكبرى ) درجة الحرار

22 الرياح 20 °C (الصغرى) درجة الحرار 

S-SE الرياحاتجاة 44 % الرطوبة

قدم6-8 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم4-7
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
14 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

04:03 الفجر

11:50 الظهر

03:23 العصر

06:12 المغرب

07:42 العشاء

@al3onwaan

سمو األمير يعزي ملكة بريطانيا 

فيليباألمير بوفاة 

خللطلب وطالبات تطعموا 10403: «الصحة»

والنكافأيام ضد الدفتيريا والتيتانوس والحصبة 4

«كورونا»وفيات بـ 10: «الصحة»

جديدةإصابة 1477و

وأوضحححن أتححح  ماثحححد م ا حححل 

عحححد ملححا الالحححاشت للشححح ا  ب

ة إجححرا  ال الوتححات ال بيحح

الالز ححححححححححة وال  ححححححححححوات 

، ال مبعحححة ذحححا شلحححا الشحححان

وع شذما الح  أن تسحبة  ج ح

الاشت الش ا   حن  ج حوع 

93ر6اشتححححابات بل ححححت 

ن أن عدد  حوبين.ال ئةذا 

ذححا يملقحح  الرعايححة ال بيححة

لح  أقسحام العتايحة ال رثحز  ب

الالحححة ليتحححبن بحححشلا224

ال ج حححوع الثلحححا للالحححاشت 

إتححححححابم  االمححححححا  بمححححححت 

قحح  بححال رو وش زالححت ممل

الرعايححححة ال بيححححة الالز ححححة 

.الالة14305

ل التححاب ب ححا ذيحح   ححن ذضححائ

وأ حححححالف، الاذححححححا لوالحححححد  

الشحححححعوظ وال حححححح ثيات حححححا، 

وال ايحححة ديارهحححا، ومعحححاي  

والمعححححححاون ال   ححححححر أهل حححححا 

والبتحححححححححا ، بعيحححححححححدا عحححححححححن 

اشتم حححححححححححا ات الضحححححححححححيقة، 

وإشوالقتاعحححات ال م رذحححة، 

ذححححح ن شحححححر ال رقحححححة ولعتحححححة 

الشحححقاف إشا اسحححم ارت ذحححا

 جم ححححححا ذ ت ححححححا سححححححمالرف 

وموجحح .األ ضححر واليححابب 

آن ع ادي بثل ة لال حة القر

م مسححححت م»ال ثححححر ين قححححائال 

مق   ثاتا عاليا، وارمقيمم  ر

، رذيعححا، بال حثححم ثمححاظ ه

 ، وأتمم ذا تححر التحاب قحدو

،وذا أعيت م أسو 

غرة رمضان وفق الرؤية : السعدون

الثلثاءوفلكيا .. الشرعية األربعاء

أثحححححد وثيحححححل وزار  اشوقحححححا  

والشححنون اشسححال ية ال  تححدب

لقحيم ذريد ع ادي أه ية م عيل ا

الالضحححححارية للقحححححرآن، وتشحححححر 

محححح  ذضححححائل  انتسححححاتية و ثوتا

وأسسحححح  ال الححححد  المححححا مبتححححا

ال جم عححححححات ومال ي ححححححا  ححححححن 

اشسححححححمالظ ال ثححححححري الواذححححححد 

وال  يححححان انرهححححابا ال ححححادم 

الحححححشي ي حححححدد قي تحححححا الو تيحححححة 

األتححححححححححححححححححيلة وهويمتححححححححححححححححححا 

ع حادي  حالل وقحال.انسال ية

   شحححارثم  ذحححا اذممحححا  جحححائز

يم الوالد  الو تيحة للقحرآن الثحر

بحححححدعو   حححححن ال يئحححححة العا حححححة 

ة والشححنون اشسححال يلالوقححا 

 رتححا يسححعدتا وم »ذححا ليبيححا 

سححححعاد  بال ححححة أن مححححتحم هححححش  

وأنيا ال سابقة الثري ة ذا ليب

تحميالقيم الحضارية للقرآن : عمادي

الهادمالمجتمعات من الطغيان اإلرهابي 

 حححححححن  حححححححالل معزيحححححححز 

.  ال تائيةالزيارات 

البيحححححححححان ان وأوضحححححححححن 

سححححححححمزور غححححححححوتزاليب

11و10الثويحت يححو ا 

 حححححن الشححححح ر الجحححححاري، 

الل شذما إل  ات  سحيمم  ح

الراللححححة المرثيححححز علحححح 

ة  ال حححة  جحححاشت رئيسحححي

بيت حححححا معزيحححححز الالحححححوار 

السياسححححححححححا ومعزيححححححححححز 

العالقححححححات اشقمتححححححادية

.ودعم المعاون العل ا

أعلحححححن ال مالحححححد  الرسححححح ا 

لحححححوزار  التحححححالة الحححححدثمور 

1477عبده الستد مسحجيل 

إتححححححابة جديححححححد  ب يححححححروب 

ذحححححححا ثوروتحححححححا ال سحححححححمجد 

ال اضحححية 24السحححاعات الحححـ 

د ليرم حححا بحححشلا إج حححالا عحححد

الد الالححاشت ال سححجلة ذححا الححب

الالححة، ذي حححا 244325إلحح  

الحححححاشت وذحححححا  10سحححححجلت 

ليتحححححبن  ج حححححوع الحححححاشت 

الوذححححا  ال سححححجلة المحححح  ا ن

وأضحححححححححا .الالحححححححححة1393

تبحا  الدثمور الستد لوثالحة األ

تحح  الثويميححة، اليححوم الج عححة، أ

الالحححححة 1367محححححم مسحححححجيل 

شحححححح ا   ححححححن اشتححححححابة بححححححـ 

ذححا السححاعات « 19-ثوذيححد»

شلا ال اضية ليرم ا ب24الـ 

إج ححححححالا عححححححدد ال معححححححاذين 

.الالة228627إل 

مشححرف شحح ب القححرآن وقححد

اجم حححا أهل حححا بعحححد م حححرف،

ل وا ومسل وا بعد تزاع، وما

بعححد شححقاف، وأسححال ه أن

أهليوالد بين ت و  

وأشححار الححدثمور السححتد إلحح 

أن عححححححدد الححححححشين بححححححادروا 

للمسحححححححجيل ذحححححححا ال وقحححححححا 

ا ن اشلثمروتا بل وا الم 

ألحححح  16522أث ححححر  ححححن 

 الحظ و البحة،  شحيرا إلح 

 حد  م ديد  وعد المسحجيل ال

يو ححححححا إضححححححاذية بعححححححد 15

اتم حححححا   وعحححححد المسححححححجيل 

اليحححوم، والحححشي ثحححان  ماالحححا 

30 ححححححن  ححححححالل ال مححححححر  

9 ارب إل  اليوم ال واذف 

ابريحححل، داعيحححا ثحححل أوليحححا  

ل األ حححور لل بحححادر  بمسحححجي

أبتحححححححائ م  حححححححالل الحححححححراب  

لشلاال  تص 

وزيرة الخارجية اإلسبانية تجري زيارة 

والعراقإلى الكويت رسمية 

أعلتحححت وزار  ال ارجيحححة 

ة، اشسححباتية، اليححوم الج عحح

ان وزيححححححححر  ال ارجيححححححححة 

غحححححححححوتزاليبأراتمشحححححححححا

سححححححمجري زيححححححار  إلحححححح  

الثويحححححت والعحححححراف ذحححححا 

13إلححح  10ال محححر   حححن 

وأضححاذت.الجححاريأبريححل 

غحححوتزاليبذحححا بيحححان ان 

سمواتل  ا هحش  الراللحة

يج جولم ا إل   ت قة ال لح

ا العربحححا المحححا بحححدأم ا ذححح

ر  ذبرايحححر ال اضحححا بزيحححا

دية ال  لثة العربية السحعو

وان حححححححححارات العربيحححححححححة 

ال مالحححد  وق حححر،  شحححير  

إلحح  ان ال ححد  هححو م مححين

ةال ت قالعالقات  ا دول 

ز  وزيححححححححر الدولححححححححة 

ر لشححنون البلديححة ووزيحح

الدولحة لشحنون انسحثان

والم ححححححوير الع راتححححححا 

ى شحححايا الشحححايا البشحححر

ا لل وا تين  ن  سحمالق

رظ الرعايححة السححثتية بقحح

موزيحححا أراضحححا  ديتحححة 

جتححححوظ سححححعد العبححححده

وقححححال.ال   حححح علحححح  

لح  الشايا ذحا السحاب  ع

 وقحححححححححححا المواتحححححححححححل 

ا تبشحححر أهحححال": محححويمر"

جتححححوظ سححححعد العبححححده

بقححرظ موزيححا الوالححدات

قا سححمالالسححثتية علحح  

يد الرعاية السثتية، وأشح

وأشثر ذا شات الوقت

ز األخ العزيحز ذحايبج ود 

الج  ور وأعضا  اللجتة

 جلحححححب ذحححححاانسحححححثاتية 

األ حححححة علححححح  اهم حححححا  م 

والرت م ال مواتل ذحا

 مابعححححححححححححة ال شححححححححححححاريا 

"انسثاتية

  الشايا عن شثروأعرظ 

 ة ل سنولا ال نسسة العا

را  للرعاية السثتية والوز

السححابقين وثححل  ححن سححع 

نت ححححا  ال عوقححححات المححححا 

.مواج  مت يش ال شروع

قرب الشايع يبشر أهالي جنوب سعد العبدهللا ب

المستحقينتوزيع الوحدات السكنية على 

ليبيحححا ويحححشهظ عحححت م شحححر 

م الم ححححرف وبححححاب الم اتحححح

. «وان ينلحح  بححين قلحححوب م

مححدريب أالثحححام»وبححين أن 

 وم قيالقرآن الثريم، 

م أعلححن التححا ف الرسحح ا باسحح

وزار  التححححححححالة الححححححححدثمور 

م عبححححده السححححتد عححححن م عححححي

 ححححالظ و البححححات 10403

وشلححححا ذححححا إ ححححار برتححححا ج 

الم عححححححيم الححححححدوري ل لبححححححة 

ال ححححدارب ل ال ححححة تحححح و  

التححححح  »دراسحححححية مشححححح ل 

ال حححا ب والسحححادب وال حححاتا 

الححححدثمور وأوضححححن.«عشححححر

اذا السححتد ذححا متححرين تححال

ة أن برتححححا ج الم عححححيم ل لبحححح

التححححح  ال حححححا ب وال حححححاتا 

البتححححححححين »عشححححححححر يشحححححححح ل 

و حححاص باللقحححا « والبتحححات

ال ضحححححححححححححححاد للحححححححححححححححدذميريا 

يم والميمحححححاتوب، ذي حححححا م عححححح

تحات  لبة الت  السادب للب

وهحححو ،MMRوهحححو م عحححيم 

لقحححا   تحححاعا ضحححد الالتحححبة 

.يةوالتثا  والالتبة األل ات


