
م  2020يوليو  14415ذو القعدة  14داألح

`

لبحر لة ا احوال الطقس وحا
CAVOK الغيوم 49°C  (الكبرى ) درجة الحرار

9 الرياح 32 °C (الصغرى) درجة الحرار 

NW اتجاة الرياح 13 % الرطوبة

قدم3-6 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم2-4
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
24 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

03:19 الفجر

11:52 الظهر

03:26 العصر

06:51 المغرب

08:23 العشاء

@al3onwaan

يت للكوتسيء وسائل التواصل : األمير

هوتظهر أن بلدنا مرتع للفساد وملذ ل

مواطن يتعرض للضرب جيش االحتلل يقصف أهدافا في قطاع غزة

!زوجته وشقيقتهامن 

الموقععر الععألم األمعع  حيعع  

خععال ل ععم الم وقعع  وقععألم   

ويعه زولته وأخت أل تكألتفتعأل  

خ و معععععععععأل داخعععععععععم  ضعععععععععا أل

أ  وأضعععععععععأل .«مسعععععععععك ه

الألم األم  حصووا  وى »

ثععع  ث وتيعععألأل األفعععاا  الثا

واقتععععععألدو م  لععععععى المخفععععععا 

المخععععتيث حيعععع  سععععلوأل 

قضعععععي  ا تعععععدا   أللضعععععا  

وأحيوعععععععوا  لعععععععى التحقيععععععع  

لووقعععععو   وعععععى ما سعععععألأل 

الواقععع  واتخععألذ اءلععاا األ 

القأل و يععععع   حععععع  الزولععععع  

ه  حع  وشعقيقت أل لمعأل ااتك تعأل

.«المل ي  ويه

م خععام رتععاة تعويعع  الععدخو

والخاول م  المموك ث لمعدة 

.«أش ا م  دو  مقأل م3

يعد تمد»ولفأل المصعدا  لعى 

صعععععععاحي  معععععععدة اءقألمععععععع  

م لووارععدي  المولععودي  داخعع

ياة المموكعع  والقععألدمي   ت شعع

م زيععألاة والتععي ت ت ععي خععا

رتععععععععاة تعويعععععععع  الععععععععدخوم 

والخاول م  المموك ث لمعدة 

.«أش ا م  دو  مقأل م3

خ لمضعمو   وأوضح أ ه ورقعأل

األمععععا الموكععععيث رعععع    ععععذه 

االسعععععععععععتث أل األ تخضعععععععععععر 

  مععأل لومتأل ععع  والتيييععا ورعع

.تقتضيه الحألل 

ديم لتق« السجل العام»البلدية تفعّل 

«أونلين»المراسلت والكتب 

أ و ععععععععععأل وزااة الداخويعععععععععع  

السعععععودي ث أمععععدث أ  خععععألدم 

الحعععععامي  الشعععععايفي  الموععععع 

ه سععومأل   عع    ععدالعزيزث ولعع

 تمديعععد  عععدد مععع  الم عععألدااأل 

المتعوقععععععععععععع   أللت شعععععععععععععيااأل 

.واءقألمألأل لوواردي 

«  وكألل  واد لأل  عأل»و قوأل 

 عععع  مصععععدا مسعععع وم رععععي 

وزااة الداخويععععععع ث أ عععععععه تعععععععم 

تمديعععععد صعععععاحي  اءقألمععععع  »

دي  الم ت يعع  لووارععدي  المولععو

خعععععععألال المموكععععععع   ت شعععععععياة 

والتعععععي الخعععععاول والععععععودةث 

ت ت ععععي خععععام رتععععاة تعويعععع 

العععععععدخوم والخعععععععاول مععععععع  

أشععع ا مععع  3المموكععع ث لمعععدة 

.«دو  مقأل م

وإقاماتالسعودية تمّدد تأشيرات 

أشهر مجانا  3الوافدين 

أ   لمععععععأللي المصععععععأل ي  

 أللفياود ري مصعا  وع  

حأللععععععععع  مععععععععع  75253

حأللععع  20726ضعععم  م 

3343تعععععععم شعععععععفأل  أل و

الحكومعععع  وكأل ععععأل.ورععععألة

ي المصععاي  قععد ارعععأل رعع

اآلو عععع  األخيععععاة ح ععععا 

وض التلوم الويوي المفعا

معألاد المألضعي 25م ذ 

م وسععمحأل  فععتح المفععأل 

والمقععأل ي ودوا الع ععألدةث

ى و   كأل عععأل سعععت قي  وععع

.أ داد الزواا محدودة

!ا فادتأل  ه وضا تأله

 عععذه  عععي حعععألم معععواف  لعععم 

يلعععد مفعععااخ مععع  االسعععت لألد

 العععععععألم األمععععععع ث  ععععععععدمأل 

ض لوضععععا  الم ععععا ح تعععععاق

 أل مععع  ق عععم زولتعععه وشعععقيقت

رعععععي مسعععععك ه الكعععععأل   رعععععي 

محألر عععع  م ععععألا  الك يععععاث 

وسعععععلوأل قضعععععي  ا تعععععدا  

.ي  أللضا   ح  المعتديت

اتصععم  عمويععألألالمععواف  »

وزااة الداخويععععع  واسعععععت لد 

  عععم ء قعععألذه  ععععد تعاضعععه

لوضعععا  مععع  ق عععم زولتعععه 

سعع   وشععقيقت أل رععي مسععك ه  

خارعععععألأل شخصعععععي ث وزود 

الألم األم   ع وا  م زلعهث

و وععععى الفععععوا تععععم توليععععه 

العععع اى  لععععى مديايعععع  أمعععع  

 لىم ألا  الك ياث رأل فو 

كمعععأل تمعععأل الموارقععع   وعععى 

اة تمديععد صععاحي  ت شععي»

  الخاول والعودة لووارعدي

التعععي لعععم تسعععتيمث خعععام

رتععععععاة تعويعععععع  الععععععدخوم 

ث المموـكــ م  والخــاول 

تحويعععععععععععععع  المقععععععععععععععألتاأل 

اءسعععععاا يوي  رعععععي م عععععألف  

.متفاق  ري الوا  غزة

وكععععععأل  لععععععي  االحععععععتام 

االسععععاا يوي قععععد ذكععععا رععععي

م تعع»وقععأل سععأل   الويوعع  ا ععه 

  تفعيعععم اء عععذاا رعععي م فقععع

غعععا  غعععزة  قععع  اصعععد 

 فععععاي قذيفعععع  صععععألاوخي  

أفوقععععأل معععع  قفععععأل  غععععزة 

«  ألتلععععععععأله المسععععععععتوف ألأل

تععععععم »مشععععععياا الععععععى أ ععععععه 

  ا تااض أل م  ق م م  وم

  الق ععععع  الحديديععععع  الدرأل يععععع

.«االساا يوي 

والوفياتتراجع عدد اإلصابات 

في مصر« كورونا»اليومية بـ 

أ و عععععأل وزااة الصعععععح  

1218المصاي  تسليم 

حأللعععععع   صععععععأل   لديععععععدة 

63 فيععععاود كواو ععععأل و

ورععععععألةث اليععععععوم األحععععععدث 

1324ا خفألضععععععأل معععععع  

.ورألة أمد79 صأل   و

وأضععععععألرأل الععععععوزااة أ  

شخصأل تععألروا مع 623

المععععاض وخالععععوا معععع  

وقعععي م المستشعععفيألأل  ععععد ت

ة الا أليعع  الف يعع ث مشععيا

 لى أ   لمأللي

د المتععععألري  مععع  الفيعععاو

حأللعع  حتععى 20726 وعع  

.اليوم

وأوضععععح خأللععععد ملأل ععععد 

الوزااةالمتحد   ألسم 

حأل قيععألدة الحععاد سععاق

خ معععع   الععععوف ي ضععععأل فأل

الخدمععععععععععع ث  سععععععععععع   

ا ة تيايداتعععععععه المتكعععععععاق

.خألال القأل و 

وقألم مصعدا مفوعر    

الضععععععععععأل ف ا تععععععععععألد »

اءسعععأل ة ليخعععاي  مععع  

أرعععععععععااد ودومث رعععععععععي 

حسعععععأل ه  وعععععى موقعععععر 

أل ه تععويتاث وتععم اسععتد 

األ  دة  عد لوتحقي  ماق

اة ق ع دقمأل شكألوى متكعاق

ضعععدهث واتخعععذأل ري عععأل 

 قو ععععععألأل ا ضعععععع ألفي  

 حقععععععه ت وق ععععععأل  ععععععي 

ث التوقيــــ  والحلـــز

قعوم والت  يه  وعى أ ق معأل ي

 ععععععه يخععععععألل  القععععععوا ي  

والوعععععععععوا ح واأل  مععععععععع  

العسعععععععععكاي   أل ت عععععععععألاه 

اي  ي تس   لى ل    سك

لك عه ويشيم ات   قيألدي ث

لعععععععم ياتعععععععد  وواصعععععععم  

المصععداوأرععألد.« شععألف ه

تعععم  عععاض موععع  »أ عععه 

ث قيألدييععععهالضععععأل ف  وععععى 

حيععع  صعععداأل تعويمعععألأل

 تسعععععايحه مععععع  الخدمععععع  

.«لوصأللح العألم

«  الحرس»تسريح ضابط من 

تغريدات ُمسيئةبسبب 

أشعععع ا معععع  دو  3لمععععدة 

تمديعععععععععععد »ث و«مقأل عععععععععععم

ل صاحي  ت شعياة الخعاو

  والععععودة للميعععر الوارعععدي

المولعععععععععععودي  خعععععععععععألال 

 ــيوالتــي ت تث المموكــ 

قصععععع  لعععععي  االحعععععتام 

االسععععاا يويث مسععععأل  أمععععد 

االحععدث  ععدة ا ععدا   قفععأل  

غععععزة دو  ا  يسععععفا  عععع  

ولععععععععود اصععععععععأل ألأل  ععععععععي  

.الفوسفي يي 

وذكععععععاأل وكأللعععععع  اال  ععععععأل  

  الاسعععععععمي  الفوسعععععععفي ي  ا

مدرعيععععععععععععع  االحعععععععععععععتام »

المتماكعععععزة خوععععع  السعععععو  

الفألصععععععم شععععععاي القفععععععأل  

ألقععم أفوقععأل قععذيفتي   وععى ا

صععععععععو  أاض زاا يعععععععع  

شمألم شعاي حعي الشعلأل ي 

.«الواقع  شاي غزة

وأضعععععععععععألرأل أ  فعععععععععععأل اة 

اسعععععتفا  أفوقعععععأل كعععععذل  

صألاوخأل  وى االقم صو 

أاض زاا يععع  شعععاي حعععي 

ااااستمالزيتو  تزام أل مر 


