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

11 الرياح 30 °C (الصغرى) درجة الحرار 

S-SE الرياحاتجاة 14 % الرطوبة

قدم2-6 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم2-6
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
10 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

03:15 الفجر

11:51 الظهر

03:24 العصر

06:51 المغرب

08:24 العشاء
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سمو األمير يعزي العاهل األردني 

بضحايا حادثة العقبة

تطوير قدرات المواهب المتميزة : ولي العهد

من الشباب ومؤسسات القطاعين

خّرجت« المعلوماتية»: بسام الشمري

طالب300أكثر من 

. ةناشدة التحوالت الرقمي

امتممممدت نحممممو ا  مممما  ثممممم 

الممممو نالعربيممممة بةمممما  ة 

2007العربمممممممم   ممممممممام 

 ما  اً 332لتكرم إةمالياً 

من دولة الكويت والمو ن

م حتمممل اليممموم  ثمممالعربممم 

توسممممممعت نحممممممو ا  مممممما  

العالميمممة بق اقوممما وسمممام 

الممذح ح مم   المعلوماتيممة

ةوممممة 14بممممى حتممممل ا ن 

وشخصية مرموقة أحدثت

 قدها التغيير    العالم  و

الملتقممممممممممممممل العممممممممممممممالم  

سمنوات 7للمعلوماتية    

راء مختلفة  شارك  يى خبم
.وكفاءات  لمية  المية

80سممممممممعر البرميمممممممم  بممممممممـ

  موضمممممممممممممممممحاً أن «دوالراً 

  سممعر تعمماد  برميمم  الممنف»

دوالراً  ما يعنم  أن79بلغ 

333هنممماك و مممراً يقمممدر بمممـ

وذكممممر أن . «مليممممون دينممممار

اإليممممرادات ايممممر النف يممممة»

ركم  بلغت مليارح دينمار وتت

 ممممم  خمممممم  ةومممممات هممممم  

و ارات الصمممحة والداخليمممة 

والماليمممة والكوربممماء والمممماء 

  موضحاً «الةماركوإداراة

سمممممعر البرميممممم  يقمممممدر »أن 

دوالراً  راممم أنممى بلممغ80بممـ

دوالراً لكننمممممما أخممممممذنا 114

كممد وأ. «االحتيمما  باال تبممار

المصمممممممممرو ات  ممممممممم  »أن 

مليممماراً 23المي انيمممة بلغمممت 

مليون دينار100و

« الجنايات»تاجر مخدرات يعترف أمام 
بجلب حشيش وشبو من إيران

ات أ لن ر مي  لةنمة المي انيم

يمة والحسما  الختمام  البرلمان

النا مم   ممدنان  بدالصمممد أن

ة اللةنممة أنوممت تقاريرهمما كاملمم

كما ور عتوا لر اسة المةل  

امممة وا قممت  لممل المي انيممة الع

  2023-2022للدولة للسنة 

ل باإلضمما ة إلممل الموا قممة  لمم

17مي انيممممممة ملحقممممممة  و22

حسممابات ختاميممة 5مسمتقلة  و

  2022-2021للسنة المالية 

ون والموا قة  لل مشروع قان

يمممة  النقمم  بمممين أبمموا  المي ان

 مممم  انت ممممار ةلسممممة مةلمممم  

كداً األمة للتصويت  ليوا  مؤ

3مقاب  3أن التصويت كان 

وقما .الر ي وتم ترةيح كفة 

 بدالصممممممممد   ممممممم  ممممممممؤتمر 

إن  صحــا ـــــ  أمــــــ 

...  مليار دينار إيرادات23.4: الميزانية العامة جاهزة للتصويت

مليونا  وفرا  333و

  التخصصات  م  أالم

الةامعممممممات المصممممممرية 

م التمممممم  تح ممممممل بتقيممممممي

فات مرتفمممي  ممم  التصمممني

العالميممممممممة  وقمممممممما  إن 

تنق  اللةنة التعليمية س»

م الممممم  االتحممممماد  ممممم  

الخ ممما  الموةمممى إلمممل 

و يممممر التربيممممة و يممممر

حمم  التعلمميم العممال  والب

العلمممممم  وإلمممممل وكيممممم  

  و ارة التعلمممميم العممممال 

كممما سممتةتمي األحممد مممي

ةومممممممممممما  اال تممممممممممممماد 

.األكاديم 

ة قمما  ر ممي  اللةنممة المن ممم

العليمممما للمسممممابقة المونممممد 

مممممما »بسمممممام الشممممممرح  إن 

نعيشمممى اليممموم ممممن ةا حمممة  

رسممممم سممممامة  كرنمممما  مممم  

ة تسمممممخير التقنيمممممات لخدمممممم
.«اإلنسانية ور عتوا

فم  وأشار    كلمتمى  م  الح

ذ منمممالمسمممابقةإلمممل تسسمممي  

ل  قدين  حي  كانمت األولم

من نو وا الموةوة للشمبا 

لتسمممممليحوم بمومممممارات لغمممممة 

ذاك ةديدة لم يكن يعر وا آنم

وسمممممر ان مممممما . إال القليممممم 

ح يمممت بالر ايمممة الكريممممة

مممممن المغفمممممور لممممى الشممممميم 

 مممامصمممباأل األحممممد   ممم  

لتسمممممممممو باسممممممممموا 2006

الةديممد ةمما  ة سمممو الشمميم

ةسالم العل  للمعلوماتي

اإليممممرادات هممممذ  السممممنة »

مليار دينار 23.4بلغت 

 ن   الم ة 114ب يادة 

  وا تبممر ممثمم. قصممر بيممان

هما سمو األمير  م  كلممة ألقا

 مممممم  الحفمممممم   أن ت مممممموير 

قمممدرات المواهممم  المتميممم ة 

مممممن الشممممبا  والمؤسسممممات 

المتميمممممم ة  مممممم  الق مممممما ين 

في الخاص والعام  يعمود بمالن

م د مممؤكممداً البشممرية   لممل 

نيممممممة القيمممممادة السياسممممممية للتق

  الرقميممة والمعلوماتيممة  وكمم

ات  ما يتعل  بوما ممن تحسمين

تعمممممممم   أداء المؤسسممممممممات 

ن المدنيممة والعسممكرية وتحسمم

ونقممم  . الخمممدمات الحكوميمممة

سمممممو  توةيوممممات صمممماح  

السمممو األميمممر بعمممدم ادخمممار 

أح ةوممممد  مممم  د ممممم ةوممممود 

الةا  ةالقيمين  لل 

قرار وقف اعتماد أغلب ... خاطئ: المطر

الجامعات المصرية

أكممممممممد ر ممممممممي  اللةنممممممممة 

النا   التعليمية البرلمانية

المممدكتور حممممد الم مممر أن 

ةامعات مصمر  ريقمة  »

ا وإيقمممماب االبتعمممما  إليومممم

أممممر مر ممموز  وما لنممما 

نوابممممممماً ونمتلمممممممك القممممممموة 

ر لمسمماندة ال لبممة  والممو ي

مخ ممممب وأبناؤنمممما إذا ممممما 

ة شمممغلوا أنفسممموم بالدراسممم

كوشار.«يشغلونوا؟بماذا 

الم ممممممممر  مممممممم  الوقفممممممممة 

االحتةاةيمممة التممم  ن موممما

االتحمممماد الممممو ن  ل لبممممة 

الكويمممت  مممرع ةمووريمممة 

مصر العربية  أم  أممام

مبنمممممممممل و ارة التعلممممممممميم 

العممال   بعممد قممرار سممح 

ناال تراب من الكثير م

أكمممممممد النممممممما   باسمممممممم 

اهيم الر اسة التركية إبر

  وةممود اتصمماالت قممالن

بممممممممممممممممين أةوممممممممممممممممم ة 

ة االسممممتخبارات التركيمممم

ح والسورية بشمك  دور

المصمممملحةمممممن أةمممم  »

قمالنوصمرأل.«الو نية

« هممممممابرتورك»لقنمممممماة 

حاليممممممماً ال»: التركيمممممممة

يوةمممممد اتصممممما   لمممممل 

ي المسممتوا السياسمم  ممم

سورية  ولكن كمما ذكمر

رةممم   يمممم  )ر يسمممنا 

 ممممممممممممقن ( أردواممممممممممممان

ة الوحمممدات االسمممتخباري

التاتصماالتركية لمديوا 

دوريمممممة ممممممي ن يرتوممممما 

السورية  ان اقاً من

. «الو نيممممممممةمصممممممممالحنا 

لمي  ممن »وأشار إلمل أن 

اقنممماع الاة مممين« السمممو 

يراً السوريين بالعودة  مشم

ا  إلل أنى لمن يمتم  قمد اتفم

مممممممي دمشمممممم   مممممم  هممممممذا 

إلمممممل أن ولفمممممت.اإل مممممار

 روا ممن الحمر  »هؤالء 

. «و ممانوا مممن آالم شممديدة

ن نعلمممم ةميعممماً أ»: وتمممابي

همممؤالء األشمممخاص يةممم  

أن يعممممودوا  مممم  النوايممممة  

ا لكننممما نريمممد أن نفعممم  همممذ

ممممممن دون التسمممممب   ممممم  

.«مسساة إنسانية

حالة وفاة إثر إدمان المخدرات والمؤثرات 327

سنوات5العقلية والخمور في الكويت خلل 

العمممام الماضممم   وتشمممك  

   91االيرادات النف ية 

حيــ  قـدر  الم ــة منوــا

رأا سمو ولم  العومد الشميم

مشممممع  األحمممممد  أن تكممممريم 

األميممر الراحمم  المغفممور لممى

الشيم صباأل األحمد  ما همو

اء إال ة ء بسي  من رد الو 

عربممماً لشخصمممية اسمممتثنا ية  م

 ممن ا تمم ا  سمممو  الخمماص 

م بشمممخص سممممو الشممميم سمممال

ة العلمممم  الشخصممممية القياديمممم

 اصرناها  من قمر »الت  

ونولنممممممممما ممممممممممن مباد ومممممممممما 

ر ايمممممة وتحمممممت.«وقيموممممما

صمماح  السمممو أميممر الممباد

الشممممممميم نمممممممواب األحممممممممد  

وبحضممممور ممثمممم  صمممماح  

السممممو األميمممر  سممممو ولممم  

العوممممد  أقمممميم صممممباأل أممممم  

ةما  ة حف  تكريم الفا  ين ب)

سمممممو الشمممميم سممممالم العلمممم  

الصممممممممممممباأل للمعلوماتيممممممممممممة 

ور واالحتفاليممة الخاصممة بمممر

  (  اماً  لل التسسي 20


