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 الوحدات على مشارف تاريخ جديد.. 
ويتطلع للحسم الليلة 




     




    
 



   

    


    
    































        
        







       
       


      
    



        


















         


 

         




         
         
       
       

    

        
        



        
        

       

      
      


        
       
      

       
     



         
          
         


        
         
   

 


      


        
       
        
         
        

     


        
         
         
        
        



      
   
     
         

        

       
       











       








 »المثلث الذهبي«.. بيئة جاذبة لرياضات المغامرة والسياحة 
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 أبو تايه إلى دور الـ ١٦ في بطولة فيتنام 
بـ البليارد الفرنسي 



      
        
       
    
   







       
    



      


     
      


        

       
      
       




       
      
 
    







 ورش إعالمية وإدارية وتنسيقية 
في اتحاد كرة القدم 
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 بريزات: تنفيذ ٦٨ مشروع2 ضمن االستراتيجية الوطنية 
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 سلسلة ندوات على هامش »الرحلة 
إلى ا�ردن« للجولف 

 هيئة إدارية جديدة لنادي بصيرا 




     
     
  


    

     
      



A
B        
      




     


Qschool


      
      




      

     


  

       












    
    



      


   


Solve forTomorrow   



  STEM  
     
    
     


      


   





     
        
      



      
     


      


    



       
       


      
      
      
 




  
       
      
     



 
    



     




    


     
       



      
     
   
     


      
      
      
      
      

     
      
       
     
     





      





      

      
      


 


    
     
        

      


        
       
    
        

 
       
     





        






      
     
       







 الوحدات على مشارف تاريخ جديد.. 
ويتطلع للحسم الليلة 

 تتويج أبطال »تصنيفية التنس ا�ولى« 



   


    
   
   




    


  


     



 
    
   










     














     


    
    


   












  












   
  


  
  
   
  


 


  


  


 ا�مير مرعد يرعى اختتام مهرجان 
الرجبي للشباب 






     



    
     


     
       
    




      
     


 االستقالل وشهر خودرو إلى الدور الفاصل 
لـ »أبطال آسيا« 
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 العربي ينفرد بـ صدارة »يد ا�ولى« 



 الوداد ينجز مهمة التأهل مبكر�.. والزمالك يكتفي بالتعادل 
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 فالنسيا ُيسقط برشلونة 'ول مرة منذ ١٣ عام�.. واليبزيج يتعرض 
لخسارة مفاجأة 



 السعودية تبحث عن لقبها ا:سيوي ا'ول في كأس ت٢٣ اليوم 
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