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Day: Thursday

انُعًًٍ :انذفعخ اندذٌذح رشكم ثزٔح حقٍقٍخ يٍ شجبة ٔشبثبد انٕطٍ

انًصذر :خزٌذح انخهٍح

شٓذ صبحت انسًٕ انشٍخ حًٍذ ثٍ راشذ انُعًًٍ عضٕ انًدهس األعهى حبكى عدًبٌ أيس  ،االحزفبل ثزخزٌح انذفعخ األٔنى يٍ
طهجخ ٔطبنجبد كهٍخ انًذٌُخ اندبيعٍخ فً عدًبٌ ٔعذدْى  235طبنجب ٔطبنجخ فً يخزهف كهٍبد اندبيعخ .نهًشٌذ

انشٍخخ خٕاْز :انزعهٍى اندبيعً ٌحقق انُدبحبد

انًصذر :خزٌذح انخهٍح

رُبٔنذ حزو صبحت انسًٕ حبكى انشبرقخ سًٕ انشٍخخ خٕاْز ثُذ يحًذ انقبسًً فً افززبحٍزٓب نهعذد األخٍز يٍ يدهخ
«يزايً» ،خزٌدً ٔخزٌدبد اندبيعبد انذٌٍ ٌحزفم ثزخزخٓى فً ْذِ األٌبؤ ،انذٌٍ ٌُجضٌٕ ثبنحٍبح ٔاألحالو ،يعجزح عٍ
انفزحخ انزً رغًزْب ًْٔ رزعى حفالد انزخزج فً عذد يٍ خبيعبد انشبرقخ .نهًشٌذ

يؤرًز االرصبل انذٔنً فً خبيعخ ساٌذ انسجذ

انًصذر :خزٌذح انجٍبٌ

رسزضٍف كهٍخ عهٕو اإلعالو ٔاالرصبل ثدبيعخ ساٌذ اثزذاء يٍ ثعذ غذ انسجذٔ ،نًذح ثالثخ أٌبو ،يؤرًز االرصبل انذٔنً انـ 14
«غهٕثكٕو» ،انذي سٍعقذ فً يزكش انًؤرًزاد ثفزع اندبيعخ ثأثٕظجًٌٔ ،شبرك فٍّ  200طبنت ٔطبنجخ يٍ دارسً االرصبل
ٔانعالقبد انعبيخ فً  16خبيعخ رًثم  16دٔنخْٔ ،ذِ ًْ انًزح انزاثعخ انزً رسزضٍف فٍٓب خبيعخ ساٌذ يؤرًز غهٕثكٕو .نهًشٌذ
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كهٍخ انعٍٍ انزقٍُخ نهطبنجبد رحزفم ثـ  200خزٌدخ

انًصذر :خزٌذح انجٍبٌ

شٓذد انشٍخخ انذكزٕرح شًب ثُذ يحًذ ثٍ خبنذ آل ٍَٓبٌ ،رئٍس يدهس إدارح يزكش انشٍخ يحًذ ثٍ خبنذ آل ٍَٓبٌ انثقبفً،
احزفبل كهٍخ انعٍٍ انزقٍُخ نهطبنجبد صجبذ أيس ثزخزٌح  200خزٌدخ يٍ إخًبنً خزٌدً انذفعزٍٍ  25ٔ 24نكهٍبد انزقٍُخ انعهٍب.
نهًشٌذ

يهزقى ثدبيعخ دثً ٌجحث عٍ انسعبدح فً ثٍئخ انعًم

انًصذر :خزٌذح انخهٍح

أكذ انذكزٕر عجذ هللا انكزو  ،يذٌز ٍْئخ انًعزفخ ٔانزًٍُخ انجشزٌخ فً دثً  ،أٌ عًهٍخ انزغٍٍز ٔانزطٌٕز ثبنًؤسسبد رزعهق ثفزٌق
انعًم ْٕٔ يٍ ٌحقق انسعبدح فً يحٍظ انعًم .نهًشٌذ

حكٕيخ عدًبٌ اإلنكززٍَٔخ ٔخبيعخ عدًبٌ رٕقعبٌ ارفبقٍخ رعبٌٔ

انًصذر :خزٌذح انخهٍح

ٔقعذ حكٕيخ عدًبٌ اإلنكززٍَٔخ ٔخبيعخ عدًبٌ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕخٍب ،ارفبقٍخ رعبٌٔ ،ثٓذف رعشٌش انزعبٌٔ ثٍٍ يؤسسبد
انًدزًع انًحهً ٔرجبدل انخجزاد ٔرعشٌش انقذراد ،نزحقٍق انخطظ ٔانجزايح االسززارٍدٍخ نهطزفٍٍ .نهًشٌذ
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