
م  2021نوفمبر 27هـ   1443ربيع الثاني 22السبت   

`

احوال الطقس وحالة البحر
CAVOK الغيوم 27°C  (الكبرى ) درجة الحرار

17 الرياح 15 °C (الصغرى) درجة الحرار 

N-NW الرياحاتجاة 39 % الرطوبة

قدم2-6 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم2-5
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
11 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

04:57 الفجر

11:36 الظهر

02:31 العصر

04:50 المغرب

06:20 العشاء

@al3onwaan

وزير ألماني يرجح وصول

إلى بلده« أوميكرون»

خليفة بن زايد يعتمد أكبر تغييرات

تشريعية في تاريخ اإلمارات
السعودية تسمح بالقدوم المباشر إليها من

جميع الدول للملقحين بجرعة واحدة

المملكةةةةل والةةةةم  يسةةةة ل م

يومةةا رارا ةةا 14قضةةا  

ألسةةةةةبا  قبةةةةةخ الةةةةةدروخ 

ل   علةةةةةةي ب ئحةةةةةةي اا  ةةةةةة

اد كورونا المس )فيروس 

وأحةةةةةةار (. 19كوفيةةةةةةد-

ي المصدر الى أن ملك يأ 

عةةل ايضةةا بنةةا  الةةى الم اب

ا ي المس مرة للوضةع الوبة

ه م ليا واالميةا ومةا رفع ة

الا ةةةةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةةةة يل 

ن المر صل في المملكل اة

 طةةةةةةةةةةةةةورات اا  ةةةةةةةةةةةةةل 

ومدى اسة ررار( كورونا)

دد الوضةةع الوبةةا ي فةةي اةة

.من الدوخ

 ةةةةةةةالت مةةةةةةةن السةةةةةةة لل 
. الاديدة

مركةةةة  ال واصةةةةخ وأالةةةةن 

ال كةةةةةةةةةومي أن مالةةةةةةةةةس 

الةةةةةةو را  قةةةةةةرر  يرةةةةةةا  

ل ر  ت الطيةران ال اارية

انةةةةو  : دوخ هةةةةي9مةةةةع 

وانا    بو سةةنامبيةةاأفريريةةا  

 يمبةةةةةةةابو   مو مبيةةةةةةةي  

امبيا      سوا ينيليسو و  

المالةةةس وقةةةرر.ومةةة و 

ي  طبيةةةي ال اةةةر الم سسةةة

الةةةى المةةةواطنين الرةةةادمين

أيةام 7من  لك الدوخ لمةدة 
انةد  PCRمع امخ ف ة  

الوصةةةةةةةوخ وفةةةةةةةي اليةةةةةةةوم 
.الوصوخالسادس من 

«سلوى»انتحار مواطنة في 

بةةةةةال وا   مةةةةةع ا رةةةةةام دوخ 

المنطرةةةةل والعةةةةالم  اةةةةرا ات 

ر  ااالةةةةل بمواا ةةةةل الم  ةةةةو 

الاديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن فيةةةةةةةةةروس 

  فةةةةةي مرةةةةةدم ا «كورونةةةةةا»

وقةةة  الطيةةةران مةةةع الةةةدوخ 

الواقعةةةةةةةل انةةةةةةةو  الرةةةةةةةارة 

األفريريةةةل  قةةةررت الكويةةةةت

رفع ابر« الدفااات» ئعيخ 

دراةةةةةةةةةةةةةةل ا اةةةةةةةةةةةةةةرا ات 

ال  را يةةةل  لمنةةةع الم  ةةةور

مةةةةن « أوميكةةةةرون»الاديةةةةد 

يما ال سةةلخ  لةةى الةةب د  ل سةة

ل ةةةي بعةةةد الن ةةةا ا الياابيةةةل ا

ي سةةال ا الم حةةر الوبةةا ي فةة

اآلونل األريةرة  مةع وصةوخ 

الوفيةةةةةةات وأاةةةةةةداد العنايةةةةةةل 

وداا.«صئر»المرك ة  لى 

المطار لن يغلق والحدود مفتوحة... ال تحاتون : حمد جابر العلي

مربولل الالرانون -ب طبيي

وسةةة روم بل الةةةل األمةةةر 

 لةةةةةى ا ةةةةةات ال  ريةةةةةي 

رةام المر صل  م يداً ل 

الرانونيةةةةةةل الاةةةةةةر ات

د و طبيةةةي الرةةةانون ضةةة

المرةةاوخ المع ةةد  الةةى

 رةةةةوي العمةةةةةاخ  بنةةةةةاً  

الةةةى  واي ةةةات و يةةةر 

األوقةةةةةةةا  والحةةةةةةة ون 

ا سةةةةةةةةة ميل ايسةةةةةةةةةى 

.الكندر 

أالنةةةةةةةةت و ارة الدارليةةةةةةةةل 

اح السعوديل أنةه  رةرر السةم

ع بالرةةدوم المباحةةر مةةن اميةة

ل الدوخ لكخ من  لرةى اراة

وا ةةدة مةةن اللرةةاح المضةةاد 

اد كورونةةا المسةة )لئيةةروس 

دارخ المملكل ( 19كوفيد-

ديسةةةةةمبر 4اا بةةةةةارا مةةةةةن 

يةةي المربةةخ الةةى أن يةة م  طب

 اةةةرا ات ال اةةةر الصةةة ي 

ل الم سسةي الةةي م مةدة ث ثةة
.أيام

مصةةدر مسةة وخ فةةي وقةةاخ 

و ارة الدارليةةةةل السةةةةعوديل 

   ن فةي بيةان  اليةوم السةبت

ي هما الرةرار ي علةي بمةا سةب

ا اةةةة ن انةةةةه فةةةةي حةةةةأن 

وق ةا  عليي الردوم المباحةر م

ىـمـــن بعـــض الـــدوخ  لـ

مالةةةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةةةو را  

المةةةةواطنين  لةةةةى  انةةةة  

اهنالسئر في الوقت الر

ات با ضةةافل  لةةى الرةةوانين م

انون الع قل بالما مع مثخ قة

ون الارا م والعروبةات  وقةان

م مكاف ل ا حااات والاةرا 

واد ا لك رونيل ومكاف ةل المة

المرةةةةةةةةةةةدرة والمةةةةةةةةةةة ثرات 

ةةةةةت أبةةةةةر . «العرليةةةةةل ونص 

مةةل ال عةةدي ت  الةةى رفةةع قي

ال وقيةةةةةع الرقمةةةةةي ليةةةةةوا  

الا ةةةةةةةرا  بةةةةةةةه ن يةةةةةةةر  

اليةةةدو   واسةةة  دا  مسةةةار 

را ة سةةريع ل رةةديم طلبةةات بةة

ةةةةةع فةةةةةي الر ةةةةةرال  وال وس 

 مايةةةل الع مةةةات ال ااريةةةل 

ل حةةةةةمخ الع مةةةةةات ث ثيةةةةةل

وال ولةةةةةةةةةةو راماألبعةةةةةةةةةةاد 

.وا مات الصوت و يرها

سنتحقق مما يتداول عن : «األوقاف»

.. لعمال المساجد« ابتزاز مقاول»

أوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت و ارة 

األوقةةةةةةةةةا  والحةةةةةةةةة ون 

مةةةةةةةةاي ما سةةةةةةةة ميل أن 

 داولةةةةةةه ابةةةةةةر وسةةةةةةا خ 

ي ال واصخ الا مةااي فة

حةةةةأن اب ةةةة ا  المرةةةةاولين

لةةةةةبعض العةةةةةاملين فةةةةةي 

المسااد وال صوخ الى

األمةةةةواخ مرابةةةةخ  اديةةةةد 

 قامةةةا  م أمةةةر مرفةةةوض 

ولةةةن  ربةةةخ بةةةه الةةةو ارة 

 اةةةةةةةا  العةةةةةةةاملين فةةةةةةةي 

مسةةةاادها ألنةةةةه صةةةةورة 

مةةةةةةن صةةةةةةور ال اةةةةةةار 

ة الةةو اروأكةةدت.بالبحةةر

ن ةةا فةةي بيةةان  وضةةي ي أ

خ سةة   ري مةةن وقةةول مثةة

-هم  الفعاخ  ير 

ل ان حرت حرطل مكاف ة

الحةةةةةم   أمةةةةةس  فةةةةةي 

  (وسط  يران)أصئ ان 

في يةوم ثةان مةن أامةاخ 

انةةةة  رةةةة خ   ةةةةاهرة 

ل   اةةاع الةةى ائةةا 

ل ن ر أسئرت ان  صةاب

حرصةةةةين الةةةةى األقةةةةخ 

باةةةةةةةةةةروح رطةةةةةةةةةةةرة  

آرةةةةرين  67و وقيةةةة  

مةةةن.السةةةلطاتب سةةة  

ا   ةةا  أالنةةت من مةةل 

 رةةةةةةةةةةةةوي ا نسةةةةةةةةةةةةان 

3ا يرانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  ان 

م  ةةةةاهرين نرلةةةةوا  لةةةةى 

الطةةةةة  الحةةةةةراي فةةةةةي 

م اف ةةةةةةةةل أصةةةةةةةةئ ان  

 ةو محيرة  لى  وقية  ن

.حرصاً 120

طل وقاخ الانراخ في الحر

وكالةةةل » سةةةن كرامةةةي لةةةـ

نةةا أوقئ»  «فةةارس لبنبةةا 

مةةةةةةةةةةةن العناصةةةةةةةةةةةر 67

ضةةةةةي ن الر يسةةةةةيل والم ر 

الةةةةةةةةةةةمين يرئةةةةةةةةةةةون ورا  

فةةةةةةةةةي « الضةةةةةةةةةطرابات

.المدينل  الامعل

منةةم أكثةةر مةةن أسةةبواين 

يةةةةةن م سةةةةةكان أصةةةةةئ ان 

  اهرات ل   ااع الةى

يةه الائا  ال اد الم   عان

المنطرةةةةةةةةةةةةةةةةةةل منةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

ن ةةةةةر وأصةةةةةب .سةةةةةنوات

رود الاةةةا  منةةةم  اينةةةدة

.2000العام 

67توقيف ... «احتجاجات المياه»

متظاهرا  في أصفهان

 ل فةةةةةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةةةةالت 

الضةةةةرورة  ورصوصةةةةاً 

الدوخ ال ي   رت ب ا

اا مد ر يس دولةل ا مةارات

الحةةةيل رليئةةةل بةةةن  ايةةةد آخ

ن يةةةةةةةان  أكبةةةةةةةر  مييةةةةةةةرات 

ولةةل   حةةريعيل فةةي  ةةاريل الد

قانونةةةةاً  40ب  ةةةةدي  ن ةةةةو 

ل لةةدام المن ومةةل الق صةةادي

 ضةةةةةةةةةةم نت . والما معيةةةةةةةةةةل

ل  طةةةةةوير بنيةةةةة»ال عةةةةةدي ت 

مات  حةةريعيل  حةةمخ قةةوانين

ا قةةةةةةةةةةةةةةل بالرطااةةةةةةةةةةةةةةات 

السةةةةةةةة ثماريل وال ااريةةةةةةةةل 

والصةةةةةةةةةةناايل  وقةةةةةةةةةةوانين 

يم الحةةركات ال ااريةةل  و ن ةة

ل  و مايةةل الملكيةةل الصةةنااي

و روي الم ل   والع مةات

   ال ااريل  والساخ ال اار

والمعةةةةةةام ت ا لك رونيةةةةةةل 

  موال رصةةيورةةدمات الثرةةل  

وقةةةةةةةانون درةةةةةةةوخ و قامةةةةةةةل

األاانةةةة  وقةةةةانون الروااةةةةد 

العامل المو دة للعمخ 


