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بتث ا%Mجغثطا%اغMغثغاسرب وسا%طذاضرة ا%اارغتطظعساتبصاشئ وشظعنرغاضئاصاخادتـعادثطتاشزاتأخئارا%رئغسغئافعرام ا%غعطغ  

وشاة أب شعر طحاعثتg ظةطg طاعشًغا بMظطصئ ا%Mسادي | اقتاقل اaجرائغطغ غساصض حابغظ شغ ا%صثس ا%Mتاطئ | إخابئ 5 أحثاص شغ تادث تخادم جغارتغظ با%طرغص افوجطغ | افطظ ا%سراصغ غساصض إرعابغغظ وطروجغ طثثرات جظعبغ بشثاد | 

أ ش أ

جغMج ضطغفر%غ بثر بظ تMث ا%ئعجسغثي جططظئ سMان وبرغطاظغا برغطاظغا جططظئ سMان ضطMات ا%ئتث

ٜعٍعشً
磬岷氳
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جططظئ سMان وبرغطاظغا تئتبان طةاقت ا%اساون ا%صائMئ شغ إذار
اقتفاصغئ ا%حاططئ %طخثاصئ

سرب وسا%ط
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Mاظغ بثر بظ تMث ا%ئعجسغثي Mاظغ بثر بظ تMث ا%ئعجسغثيوزغر ا%ثارجغئ ا%ُس وزغر ا%ثارجغئ ا%ُس
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:اصرأ اغدا
أواطر ططضغئ با%سسعدغئ تحMض تشغغرات وزارغئ

ا%سسعدغئ تثفش اaجراءات اقتارازغئ بثاغئ طظ غعم افتث ا%Mصئض

اظفةار شغ طسةث شغ طثغظئ صظثعار افششاظغئ

أششاظساان: ارتفاع أسثاد ضتاغا تفةغر طسةث بصظثعار إ%v 106 أحثاص

روجغا: اساراض طثطرة أطرغضغئ شغ بتر ا%غابان

بعرغض: أزطئ ا%شعاخات طع واحظطظ "اظاعئ" وأرتإ باسجغج ا%اساون

ا%فطئغظ تساجم تزر دخعل ا%Mساشرغظ ا%عاشثغظ طظ روطاظغا اسائارا طظ ا%شث

روجغا: قبثغض سظ تض ا%ثو%اغظ %اسعغئ ا%خراع ا%فطسطغظغ اaجرائغطغ

جاضرتا بعجئ": بسث طرور سام ضاطض.. ججغرة با%غ تساأظش اجاصئال ا%سغاح افجاظإ رغط ضعروظا"

ا%ختئ ا%طئظاظغئ: ارتفاع سثد ا%صاطv شغ أتثاث بغروت إ%v 7 أحثاص وخروج أغطإ ا%Mخابغظ

أخئار ا%ساسئ

سرب وسا%ط

تسرض أضئر بظÅ شغ اaضعادور %عةعم

جغئراظغ أدى %اسطض ا%ثثطات

سرب وسا%ط

ا%سفغر افطرغضغ شغ %غئغا غآضث دسط

بقده %Mفعضغئ اقظاثابات

سرب وسا%ط

رئغج وزراء ا%سعدان غتثد خارذئ

ذرغص %طثروج طظ "أجعأ وأخطر" أزطئ

تعثد اقظاصال

تـعادث

وشاة أب شعر طحاعثتg ظةطg طاعشًغا

بMظطصئ ا%Mسادي

سرب وسا%ط

ا%Mفعضغئ افوروبغئ تعاشص سطv خطئ

بصغMئ 31.9 ططغار غعرو %ثسط ا%حرضات

ا%Mادررة طظ ضعروظا

سرب وسا%ط

ا%ثارجغئ ا%فطسطغظغئ تثسع ا%Mاتثث

باجط ا%ثارجغئ افطرغضغئ %جغارة

شطسطغظ %قذقع سطv واصع

اقظاعاضات اaجرائغطغئ
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اقضبر صراءة
ا%فظان وائض ضفعري غاسرض %تادث جغر طروع |

خعر
تسطغض ا%سMض شغ ا%ئظعك ا%ثMغج 21 أضاعبر
ضطعب: طتMث خقح أشدض قسإ شغ ا%سا%ط.. وطا
شسطg بثشاع طاظحسار جغاغ %غج أطًرا جعًق

ا%سبعر سطv بصاغا سزام وجMاجط شغ طصطإ صMاطئ
بطظطا.. ورئغج تغ أول غضحش ا%افاخغض

زشاف حصغص غاجMغظ خئري وا%فظاظئ تشغإ سظ
ا%تدعر|خعر

أخئار ا%جطا%Å.. ضعروظا تدرب بسبئ ا%فرغص بضغظغا
صئض جاسات طظ طعاجعئ تعجضر

%طMرة ا%با%بئ.. أجسار ا%ثعإ تاراجع شغ طخر خقل
تساطقت ا%غعم ا%ةMسئ 15 أضاعبر 2021

طظثفخ ا%سعدان غةااح ا%ئقد.. وافرخاد تسطظ
تةاوز درجات ا%ترارة 40 طؤعغئ

Å%أخئار ا%رغاضئ ا%غعم| تتدغرات افعطغ وا%جطا
وبغراطغثز وا%Mخري.. ا%خثام افول %فتMر طع رابطئ

افظثغئ
رجا%ئ غاطدئ طظ وا%ث ا%فظاظئ غاجMغظ خئري بسث
تةاعض أبظائg تدعر تفض زشاف حصغصعط.. شMاذا

صال؟
أتMث ا%سصا غسطظ احاراضg شغ بطع%ئ "اقخاغار ٣

بMحارضئ ضرغط وسج| شغثغع
أخئار افعطغ .. طعجغMاظغ: أرضج طع افتMر

%ظعاغئ سصثي ا%تا%غ .. وا%اةثغث طسأ%ئ وصئ

إسقظغئ إسقظغئطادة  طادة 

"أورنچ طخر" تططص
خثطئ "ا%حاحئ" خقل

شسا%غات طعرجان ا%ةعظئ
ا%سغظMائغ

خثطــــات
طعاصغئ ا%خقة

ا%سحاء 06:40ا%Mشرب 5:23ا%سخر 2:56ا%زعر 11:41ا%حروق 5:58ا%فةر 4:31
اجسار ا%سMقت

15.59   15.69 v21.3   20.82ا%غعرو 19.4   18.87دوقر أطرغض vاجار%غظ g51.85   51.39درعط اقطارات 4.27   4.25رغال جسعدى 4.18   4.07جظغ vدغظار ضعغا
درجات ا%ترارة

ا%سرغح 29    38ا%سعغج 25    35بعرجسغث 26    32ططروح 24    31اaجضظثرغئ 25    32ا%صاعرة 25    35

أخئار

طتاشزات

تـعادث

اصاخاد

رغاضئ

بصاشئ
وشظعن

طظعسات

ذاضرة
ا%اارغت

سرب وسا%ط

آراء

جعحغال
طغثغا

وشدائغات

تتصغصات

اتخاقت
وتضظع%عجغا

دظغا ودغظ
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