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احوال الطقس وحالة البحر
NSC الغيوم 41°C  (الكبرى ) درجة الحرار

31 الرياح 24 °C (الصغرى) درجة الحرار 

N-NW اتجاة الرياح 10 % الرطوبة

قدم2-6 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم2-5
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
35 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

03:25 الفجر

11:44 الظهر

03:20 العصر

06:34 المغرب

08:01 العشاء

@al3onwaan

«  الشويخ»توقف الملحة في « الموانئ»

«الدوحة»و« الشعيبة»و

تفعيل دور البرلمانيين حول العالم: الشاهين

لكشف االنتهاكات الصهيونية

ناقش إعفاء« مجلس كلية الدراسات»

ذوي اإلعاقة من الرسوم

مننن حة ننن  ( 35)و ( 25)

عفاء كلي  الدراسات العليا ا

طلبنن  المننند الدراسنني  مننن

اسننننننقرداد قيمنننننن  المن نننننن  

المدفوعننننننن  فنننننننن   النننننننن  

انسنننننن ال الطالننننننل مننننننن 

احجقمنا وخنلل.البرنامج

قمننننت مناقشنننن  عنننندد مننننن 

الموضننننننوعات المدرجنننننن  

علننج جنندول األعمننال  ات 

ينن  الصننل  بالشنناون الطلب

ر أن منديين كر.واألكاديمي 

جامعننننن  الكوينننننت أصننننندر 

بقناري ( 598)قراراً رقنم 

مايو الجاري ف  شننن10

  إعننادت قشننكيل مجلنن  كلينن

الدراسنننننات العلينننننا للعنننننام 

،2022/2021الجامع  

كننل الشننن بالشنكر الجلينل ل
. الجودعلج ه ه القاةمين

من جهقه أوضد المدير ف 

إدارت مكقننل وكيننل الننولارت

المهننند  أ منند ال ريننل أن 

« لسننه»المسننقخدم لقطبينن  

بننننات يمكنننننه مننننن عننننر  

  وق مينننل البياننننات الخاصننن

ص به، وقشمل قجديد قنرخي

ملاولننننن  المهنننننن  للكنننننوادر 

الص ي ، وقرجم  قرخيص

ملاولننننن  المهنننننن  للكنننننوادر 

الصنننن ي ، وشننننهادت اللياقنننن  

 ، الص ي  لمقنداول  األذ ين

  وق يينننر المسنننمج النننو يف

، وشننهادتالصنن ي للكننوادر 

ادر  سن سيرت وسلوك للكو

.الص ي 

قوة اإلطفاء العام تغلق ستة مواقع في
الشيوخمنطقة جليب 

أعلننن الننناط  الرسننم  باسننم

ولارت الصنن   النندكقور عبنند

هللا السند عنن إضناف  خندمات

  جدينندت للننولارت عبننر قطبيننن

ال كنننوم  المو ننند للخننندمات 

، و لننك«سننهل»احلكقرونينن  

بقوجينننه ومقابعننن  منننن ولينننر

السنننننعيد، خالننننند.د.أالصننننن   

مصنننطفج.دووكينننل النننولارت 

النندكقور السننندوأشننار.رضننا

نننن الكنننوادر  إلنننج أن  لنننك يمكو

  الطبيننن  منننن أطبننناء ومنقسنننب

المهنننننننن الطبيننننننن  المسننننننناندت 

ال صنننننول علنننننج الخننننندمات 

ل  المضنننناف  للقطبينننن  بسننننهو

ويسننر، ماكنندا بنننن  لننك ينننق 

مقابعننننن  ومواصنننننل  لجهنننننود 

وميكن الق ول الرقم ، 

إضافة خدمات إلكترونية جديدة عبر: السند

ضمن جهود التحول الرقمي« سهل»

  اعقلاله بما ققدمه دولن

قطنننننننر الشنننننننقيق  منننننننن 

م إمكانيننات، ومقمنيننا لهنن

  القوفينننن  والنجننننا  فنننن

كند كمنا أ. قن يم البطول 

سنننموه علنننج دور دولننن  

الكوينننت فننن  النهنننو 

بهننننن ه الرياضننننن  القننننن  

قسنننننناهم فنننننن   ماينننننن  

.  الشننبال بشننكل إيجنناب

وقننننند  ضنننننر المقابلننننن  

ولينننر شننناون النننديوان 

األمينننري الشننني  م مننند 

وان العبدهللا ووكينل الندي

األميري

عقنند مجلنن  كلينن  الدراسننات

العلينننننننا بجامعننننننن  الكوينننننننت 

اجقماعنننننننه الرابننننننن  للعنننننننام 

الجننننننننننننننننامع  ال ننننننننننننننننال  

برةاسننننننننننننن  2022/2021

األسنننقا  الننندكقور بننندر فهننند

رىوجن.الكلين البديوي عميد 

خنننننلل احجقمنننننا  مناقشننننن  

إعفننننننناء الدارسنننننننين ذينننننننر 

المقيننندين منننن  وي ا عاقننن  

منننننننن الرسنننننننوم الدراسننننننني  

مننننن ( 37)بموجننننل المننننادت 

لسننننننن  ( 8)القننننننانون رقننننننم 

فننننن  شننننننن  قنننننو  2010

األشننننننخاص  وي ا عاقنننننن  

يعفننننج»القنننن  قنننننص علننننج 

الشخص  و ا عاق  من دفن 

كافننننن  الرسننننننوم ال كومينننننن  

« مقابنننننل الخننننندمات العامننننن 

ن أسوت بال احت المشابه  من

ت كمننا قمنن. الطلبنن  المقينندين

مناقش  قعديل المادقين

  الخدمات الصن ي ، والقن

عنننننننن إضننننننناف  أثمنننننننرت 

تجديدخدمات إلكقروني  

وقعليننننل  ضننننور القضنننني 

ماننننات الفلسنننطيني  فننن  البرل

وأعنننننننرل .  نننننننول العنننننننالم

  الشنناهين عننن امقنننان الهيةنن

قفننننا  القنفي ينننن  للرابطنننن ، با

ال اضرين، علنج دور دولن 

الكويننننت برلماننننناً و كومنننن 

ريف وشعباً، قجاه القد  الش

ومواجه  القهويد واح نقلل

ي  الصننهيون  ونصننرت القضنن

علننننننج وشنننننندد.الفلسننننننطيني 

ر ضرورت وجنول قفعينل دو

البرلمنننننننننننانيين ال ننننننننننناليين 

والسنننننابقين  نننننول العنننننالم، 

لكشنننف ووقنننف احنقهاكنننات

الصننننننننننهيوني  المسننننننننننقمرت 

والمقلايننننندت فننننن  فلسنننننطين

.الم قل 

يستقبل وفد جولة كأسالعهدوليسمو

«فيفا»العالم الترويجية لـ

مينر اسققبل سنمو ناةنل األ

ل وول  العهد الشني  مشنع

األ مننند فننن  قصنننر بينننان 

عنن  صبا  اليوم الوفد الم

بجولننننننن  كنننننننن  العنننننننالم 

ول  القرويجي  للق اد الند

، (فيفنننننننا)لكنننننننرت القننننننندم 

  والمقرر إقامقها فن  دولن

ونقننل سننموه .2022قطننر 

د ق يننات سننمو أميننر الننبل

د الشي  ننواف األ مند لوفن

( كوكنننننننننناكوح)شننننننننننرك  

  الراعنن  الرسننم  لبطولنن

2022كننن  العننالم قطننر 

وأشننناد . وممثلننن  احق ننناد

ققوم بالجهود ال ثيث  الق 

بهنننا دولننن  قطنننر الشنننقيق 

لقن ننننننيم هنننننن ه البطولنننننن  

العالمي ، معربا عن

ا مواطنننإطفنناةيونأنقنن  

يل ووافدين ضنلوا السنب

فنن  الب ننر بعنند هبننول

العاصنننننننننف  القرابيننننننننن  

دراجنننننات 3مسننننققلين 

.ماةي 

و كننننننننننننننننننننننننرت ادارت 

العلقننننننننننات العامنننننننننن  

ء واحعلم بقنوت ا طفنا

العام عن قمكن لوار 

ادارت ا طفنناء واحنقننا 

الب ننننري مننننن العثننننور 

علنننج ثنننلا دراجنننات 

 ننر ماةينن  فقنندت فنن  الب

بعننند هبننننول العاصننننف  

ر  القرابينن  القنن  ققعنن

. لها البلد  اليا

وأوضنننننننننن ت ا دارت أن 

مواطننننا ووافننندين اثننننين

خرجنننننننوا فننننننن  الب نننننننر 

دراجنننننننات 3مسنننننننققلين 

ماةينننننننن  ومننننننننرت بهننننننننم 

العاصنننننننننننف  القرابيننننننننننن  

فضناعوا جنراء انخفننا 

.الراي  األفقي 

وقوجهنننت النننلوار  منننن 

ء مركننل السننالمي  ل طفننا

ت واحنقا  الب ري وعثر

قلوا عليهم ب ال  سليم  ون

.إلج اليابس 

إنقاذ مواطن ووافَديِن 

البحرسبيلهم في ضلوا 

عبنننر قطبيننن  سنننهل، بمنننا
–2035راين  يقفن  من  

ه ابكويت جديدت، مققدما 

شننننننننارك الناةننننننننل أسننننننننام  

فنن  الشنناهين، اليننوم احثنننين،

  اجقمننننننا  الهيةنننننن  القنفي ينننننن

لرابطنننن  برلمننننانيون ألجننننل 

  القننند ، المنعقننند فننن  مدينننن

منوقضننن.القركيننن إسنننطنبول 

  احجقما  عدداً من البنود ف

جنندول أعمالننه، منهننا ققريننر 

األداء  ننننننننننول نشنننننننننناطات 

الرابطنن  األخيننرت، وأبرلهننا 

لينننننننارت دولننننننن  الكوينننننننت، 

والمشنننننارك  فننننن  اجقمننننننا  

  البرلمنان الندول  المنعقند فن

طنن  اندونيسننيا، وعلقنن  الراب

مننننننن  احق ننننننناد البرلمنننننننان  

النندول ، وعضننوي  الرابطنن 

اد ف  من منات دولين  كاحق ن

 نناد البرلمننان  العربنن ، واحق

لنننك البرلمنننان  ا فريقننن ، و 

لق قيننننن  أهنننننداف الرابطننننن  

المقعلقننننن  بمواجهننننن  قهويننننند 

مدين  القد  الشريف، 


