
م2021سبتمبر 14436محرم  28األثنين  

احوال الطقس وحالة البحر

CAVOK الغيوم 42°C (الكبرى ) درجة الحرار 

17 الرياح 31 °C (الصغرى) درجة الحرار 

NW اتجاة الرياح الرطوبة %14

قدم2-5
ارتفاع الموج 

(نهارا  )
5.42 احتمال االمطار

قدم2-5
ارتفاع الموج 

(ليل  )
19 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

04:09 الفجر

11:45 الظهر

03:16 العصر

05:59 المغرب

07:29 العشاء

al3onwaan@

4إسرائيل تعتقل 

6الـ« األحرار»من 

للعسكريين فقط ... «العلج بالخارج»

وعائلتهملذويهم وليس 

مشروع اقتصادي بتمويل كويتي 

غزةحرب لمتضرري 

فيانتحار مواطن وهندي 

وحولي« عبدهللا المبارك»

المئةفي 0.3تسجل أدنى مستوى « كورونا»حاالت 

مولت جمعية الهالل  األحمالر 

يا الكالالالويتش معالالالروصا اقت الالالاد

للمتضالالالالالالررين مالالالالالالن حالالالالالالر  

االحالالالالتل  ائسالالالالرا يلش صلالالالال 

قطالالالالاة تالالالال ج تنةالالالال   جمعيالالالالة 

( رصايالالالالالالة مسالالالالالالر المعالالالالالالاقين)

ط فالالالش الةلسالالالطينية التالالالش تنعالالال

جنالالالالالالالالوبش ( رفالالالالالالالال )مدينالالالالالالالالة 

ر الي  مجلال وقالالت.القطاة

رصايالالالالة مسالالالالر )إدارج جمعيالالالالة 

هبالالالة صالالالدوان فالالالش ( المعالالالاقين

ت الالالالالري   الالالالالحافش  اليالالالالالوم 

الجمعيالالالالالالالالالالالة »السالالالالالالالالالالالبت  إن 

عالالالرصت فالالالش تنةيالالال  معالالالروة

ات لتمكالالين النسالالام المتضالالالرر

اقت الالالالاديا مالالالالن الحالالالالر  فالالالالش 

ث فلسالالالطين يسالالالتمر لمالالالدج ثالالالل

سالالالالنوات بتمويالالالال  كالالالالريم مالالالالن 

جمعيالالالالالالالة الهالالالالالالالل  األحمالالالالالالالر 

.«الكويتش

ومضالالالالالالالالالالافت صالالالالالالالالالالدوان من 

ل  المستهدفات سيح لن ص

معروة بعالك  االام مالدر 

ياطة للدا  يتمث  بماكينة ا

ومسالالالالالالالالتل ماتها الماتلةالالالالالالالالة 

بائضالالالالافة إلالالالال  ح الالالالولها 

صلالالالالالال  التالالالالالالدري  الالالالالالالالل م 

. والمتابعة المطلوبة

من المعالالالالالروة وموضالالالالالحت 

ن يهدف إل  تمكالين نسالام مال

اديا اللالالواتش تضالالررن اقت الال

من الحر  واأل مات صبالر 

هن تموي  معاريع  غيرج ل

اج للتاةيالالف مالالن حالالدج المعانالال

.ائنسانية

فالالالالالالش  الالالالالالدرت تعليمالالالالالالات 

ة و ارتالالالش الالالالدفاة والدااليالالال

مايالالالالالالرا  لح الالالالالالر العالالالالالالل  

قالالالط بالاالالالار  للعسالالالكريين ف

م الالالحا  العالالال ن  مالالالن دون 

. ويهم وصا لتهم

مجلالالالال  الالالالالالو رام كالالالالالان »

  كلاّلالالالالف الالالالالالو ارتين باتاالالالالالا

ائجالالرامات الل مالالة ئصالالادج 

النظالالالالالالالالالالالالالالالالر بتاةالالالالالالالالالالالالالالالالي  

ل  الما  ات المالية للع

بالاالالالالالالار  بحيالالالالالالث تكالالالالالالون 

  «للحالالالالاالت الحرجالالالالة فقالالالالط

يالرج مبينة من التعليمالات األا

تالالالالالال تش ضالالالالالالمن إجالالالالالالرامات 

م ترعالالالاليد النةقالالالالات وتقلالالالالي

الم الالالالروفات  حيالالالالث كالالالالان 

ويُيسمــــــ  بابتعـــــاث  

فالالالالالالش اسالالالالالالتمرار للم عالالالالالالرات 

ضالع ائيجابية التش يعالهدها الو

ش الوبالالا ش لةيالالرو  كورونالالا فالال

ات الالالبلد  سالالجلت نسالالبة إ الالاب

  إلال  صالدد المسالحات« كوفيد»

اتها اليالالوم السالالبت  مدنالال  مسالالتوي

فالالالالش الم الالالالة  وسالالالالط 0.3صنالالالالد 

تراجالالالالالالالع حالالالالالالالاالت االجنحالالالالالالالة 

ومصلنالالالالالت.المركالالالالال جوالعنايالالالالالة 

و ارج ال الالالحة تسالالالجي  حالالالالة 

إ الالالالالالابة 41وفالالالالالالاج واحالالالالالالدج و

جديالالدج  فيمالالا بلالالع مجمالالوة صالالدد

« كوفيالالدصنايالالة »الحالالاالت فالالش 

وقالالالالالالا  النالالالالالالالاط  . حالالالالالالالة37

الرسالالمش باسالالم و ارج ال الالحة 

مالالع الالالدكتور صبالالدس السالالند إنالال 

فشإ ابة جديدج 41تسجي  

99.09ائ الالالالالابات بلغالالالالالت 

من صالدد مالن و كالر.الم الةفش 

ش يتلقالالال  الرصايالالالة الطبيالالالة فالالال

ع مقسالالالام العنايالالالة المركالالال ج بلالالال

لالش فيما بلع المجموة الك37

ابتها للحاالت التالش ثبتالت ا ال

ومالالالا  الالالالت تتلقالالال  الرصايالالالة 

فالالالالش حالالالالين 1303الل مالالالالة 

و   إجمالش صالدد الحالاالت 

( 19كوفيالالالالالالد)فالالالالالالش مجنحالالالالالالة 

.84ال 

ش من صدد المسحات التالومفاد 

االالالل  الةتالالالرج إجرا ههالالالاتالالالم 

لي الالب  13757نةسالالها بلالالع 

مجمالالالالالالالالالالالوة الةحو الالالالالالالالالالالات 

3931807.

الماضالالية 24السالالاصات الالالـ

ارتةالالع بالال لم إجمالالالش صالالدد

الحالالالالالاالت المسالالالالالجلة فالالالالالش 

  تالالم 410734الالالبلد إلالال  

  تسالالجي  حالالالة وفالالاج لي الال

اجمالش صدد حالاالت الوفالاج 

السندومضاف .2430

العسالالالالالالالالالالالكريين ومبنالالالالالالالالالالالا هم 

و وجالالاتهم للعالالل  بالاالالار 

. «صلالالالالالالال  نةقالالالالالالالة الالالالالالالالو ارج

تالا  جميع الحاالت التش تح»

إلالالالال  صالالالالل  بالاالالالالار  مالالالالن 

المالالالالالواطنين المالالالالالدنيين يالالالالالتم

إرسالالالها صالالن طريالال  و ارج 

ا ال الالحة  وبالتالالالش فالال ن هالال 

ات مالالن التوّجالال  ياةّالالف النةقالال

مي انيالالالالالة و ارتالالالالالش الالالالالالدفاة 

  مبينالالالالالالالالالة من «والدااليالالالالالالالالالة

عم  التعليمات الجديدج ال ت»

مالالالالن ح الالالال  صلالالالال  موافقالالالالة 

  مسالالبقة  ومالالن يتلقالال  العالالل

.«فش الاار 

مليون كيلو واط تنتجها 16.5

المتجددةسنويا  من الطاقة « الكهرباء»

مظهالالرت إح الالا ية حديثالالة

لالالو ارج الكهربالالام والمالالام 

من إجمالالالالش الطاقالالالة التالالالش 

تنتجهالالالالالالا الالالالالالالو ارج مالالالالالالن 

األلالالالالواش العمسالالالالية صلالالالال  

مدار السنة من معالاريعها

ثالالر الماتلةالالة ت الال  إلالال  مك

مليالالالالالالالالالالالون 16.5مالالالالالالالالالالالن 

كيلالالالالالالالالالالالالالالالالوواط لكالالالالالالالالالالالالالالالال  

وموضالالالالالالالالالالالحت.سالالالالالالالالالالالاصة

ائح الالالالالا ية من الالالالالالو ارج 

ا  من تنتج ه   الكمية سنوي

العالالالالقايامعالالالالاريع محطالالالالة 

  ومبرا  ميا  بيان ومسالط

م مبالالانش و ارتالالش الكهربالالا

واألعالالالالغا  والمسالالالالطحات 

للمدا األرضية 

الجنالالالالالالالالالوبش لالالالالالالالالالو ارتش 

.  واألعغا الكهربام 

مالالة إلالال  وجالالود قا ولةتالالت 

معالالالالالالالروصا  16تعالالالالالالالم  

ارج تنمويالالالا  تنةالالال ها الالالالو 

كهربالام مستقبل  ئنتالا  ال

مالالالالن الطاقالالالالة المتجالالالالددج  

للو الالالالو  إلالالالال  النسالالالالبة

فالش 15المستهدفة وهالش 

الم ة من إجمالالش الطاقالة

ش الكهربا يالالالة المنتجالالالة فالالال

.2030العام 

دعالالالالنت ائدارج العامالالالالة 

للجمالالارم  ادمالالة تتبالالع

العالالالالالالالحنات المجمعالالالالالالالة 

للبريالالالالالالالالالالالالد السالالالالالالالالالالالالريع 

(. المرحلالالالالالالة األولالالالالالال )

المالالالالالدير العالالالالالام وقالالالالالا  

لالالالالالالالالالالالال دارج العامالالالالالالالالالالالالة 

للجمالالالالالالارم المستعالالالالالالار 

جما  الجلوي إن  فالش

ظالالال  الع الالالر الرقمالالالش 

الالالالالال ي ينمالالالالالو بالالالالالوتيرج 

متسالالالالالالالارصة  تسالالالالالالالالتمر 

ائدارج العامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

للجمالالالارم فالالالش تحالالالديث

اططهالالالالا بالالالالين الحالالالالين 

حلوال  واآلار لتعم  

دث تكنولوجية عاملة لتحال

ريقالة تغييرا  جال ريا  فالش ط

ع العم  الجمركش  ونتطل

قالالالالالدما  للعمالالالالال  المسالالالالالتمر 

تالش الستكعاف الةالرم ال

يمكالالالالالالالالالالالن من توافرهالالالالالالالالالالالا 

صالات التكنولوجيا فالش قطا

الجمالالالالالالالالالالارم الماتلةالالالالالالالالالالة 

. واالقت الالالالالالالالالالالاد ككالالالالالالالالالالال 

ومضالالالاف بالالال ن قطاصالالالات 

ائدارج  م الالالالالالبحت بالالالالالالرا 

وبحالالالالالالرا وجالالالالالالوا تالالالالالالوافر 

بعدادماتها صن 

تتبعتطلق خدمة « الجمارك»

السريعإرساليات البريد 

ة لوكالالالالالة األنبالالالالام الكويتيالالالالال

جي  من  تم ميضا تس( كونا)

ع حالالالالة عالالالةام ليرتةالالال146

بالالالالالالالال لم إجمالالالالالالالالالش صالالالالالالالالدد 

  407001المتعافين إلال  

مبينالالالالالا من نسالالالالالبة مجمالالالالالوة 

مجموةحاالت العةام من 


