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احوال الطقس وحالة البحر
FEW040 الغيوم 21°C  (الكبرى ) درجة الحرار

4 الرياح 12 °C (الصغرى) درجة الحرار 

S الرياحاتجاة 71 % الرطوبة
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(نهارا  )الموج
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6 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا
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05:14 المغرب

06:44 العشاء

@al3onwaan

تنفيذ حكم اإلعدام الثالث عشر قبل 

ترامبمن انتهاء والية أيام 

«  تعاونية عبدهللا المبارك»زيادة وديعة «نزاهة»في ... بلغ فساد َقْيد الدرس90

مليون3.7مليوني دينار إلى من 

ة استتتتتتتتراتيجيت  ال ا تتتتتتت

بتحقيتتتتتتا افربتتتتتتا   تتتتتتي 

المجتتتتافت ،ا تتتتة  ستتتت ا  

،تتتتاك علتتتتق  تتتتك  ريتتتتا 

المهرجانتتتات  الضتتتر   

أ  افيتتترادات المتن  تتتتة  

 قتتتتتتتتتتد ثبتتتتتتتتتتت نجتتتتتتتتتتا  

استتتتتتتتتتتراتيجية مج تتتتتتتتتت  

افدارة متتتك  تتتقل النق تتتة 

الن  يتتتتتتتة  تتتتتتتي ت  يتتتتتتت  

بتها افربا  التي ب غت نس

2 تتي الم تتتة بتتتدف  متتتك 8

 تتي الم تتة   التتتي    تتت

ة قبتتل تستت م مج تت  افدار

. مام ام ر الجمضية

الم ضتت ع   تتس أستت يبتتدأ 

الضتتدل ستت ن نجنتتي ثمتتار  

 تتتتتي المستتتتتتقبل   يتتتتتنض، 

متتل بالشتت،ل اجيجتتابي  تتي  
.«الضبا  الجدد المنا  بهم

ة شتتتتك ت بيتتتا القر تتت  تتتي 

يجتتتتتتتي    تتتتتتتس ال  بتتتتتتتة  ر 

الثان يتتتتتة  أ،تتتتتد الض تتتتتي أك 

  ال تتي يضتتدل  تتي أ ل شتتي»

س ستت ن يستتتمر بالضتتدل حتتت

آ ر ق رة مك دما ت    أننتا 

مستتتمر ك  تتي هتتعا الت جتت  

 الق تتار ر،تتس الستت،ة   أك

جميتتتتت  المتقتتتتتدميك ال  بتتتتتة

ضد الضتتبا   تتي أ،اديميتتة ستت

ة  الضبتتتتتدل ل ض تتتتت م ا منيتتتتت

ستتتتت ن يتتتتتتم قبتتتتت لهم  تتتتتك 

.« ريا القر ة  ق 

«الملكة نعرت»اكتشاف معبد 

«سقارة»في 

امر   ير الدا  ية الشتي  ثتأ،د 

ال ي يضتدل متك أ ل»الض ي أك 

حتتتتس... شتتتي يستتتتمر بالضتتتدل

آ تتتتتتتتتتتتتتر ق تتتتتتتتتتتتتترة متتتتتتتتتتتتتتك 

 إشتتتران  بحضتتت ر.«دما تتت 

رة   ير الدا  ية   ،يل الت  ا

الفريتتتتتتتتا   تتتتتتتتام النهتتتتتتتتام  

 التتتتتتتتس 1069 بحضتتتتتتتت ر 

ضتتتتاب  ا ت تتتتان جتتتتامضييك

  جتترت القر تتة بتتيك 30د ضتتة 

ا ية  المتقدميك    ا مبتدأ الشتف

 التتتتتتس 320 تتتتتتتم ا تيتتتتتتار 

ضاب   مك مجمت ع المتقتدميك

22 تتتتتتتتي ا ،اديميتتتتتتتتة  تتتتتتتتي 

 تتتي الضالتتت  ير ت   تتتا  قال

( أمتتت )اليتتت م ماشتتتاهدنا »إك 

هتت  إرستتا  لمبتتدأ الضدالتتة بتتيك

ا جميتتت  المتقتتتتدميك متتتتك أبنا نتتتت

  ضبـا  اف ت ـــــان  بة 

...رفضُت ترك اختيار الطلبة الضباط: ثامر العلي

اللجانلمزاجات

 مدرسة  مر،  تض يمتي

. بتتنغقدي جم ريتتة تتي 

م تتتتت»الب تتتتي  أضتتتتا ت 

ب تتترا   تتتي ،تتتل47حفتتتر 

نتد مك تشاد  النيجر  اله

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنغقدي  

ك إلتتس أ لفتتتت. ستتيقك

الق تتتتتاع النستتتتتا ي  تتتتتي 

20الجمضيتتة أنجتت  بنتتا  

ل منتتت ف  ل فقتتترا   تتتي ،تتت

متتتتتتك م تتتتتتر  التتتتتتتيمك 

192 ألبانيتتتتتا   تنفيتتتتتع 

ي ،تل مشر  ا  إنتاجيتا   ت

. ألبانيامك النيجر 

ة أ  ك أمتيك الستر  تي جمضيت

يتتتتة  بتتتتدل المبتتتتارق التضا ن

مشتتضل الشتترين  تتك  يتتادة 

ربة  ديضة الجمضية  ي بنق  

مقيتتيك 3متتك م يتت نيك إلتتس 

ألتتتتن دينتتتتار   علتتتتق 700 

لتحقيتتتتا أ  تتتتس  ا تتتتد ربتتتت 

أك سن ي ل جمضية  م ضتحا  

هتتتع  ال  تتت ة تتتتتتي ضتتتمك 

ة استتتتتراتيجية مج تتتت  افدار

الي المبالمر،  ي النه   

الي ل جمضية  حيت  يب تا اجمت

4ق  دا   الجمضية  تي البنت 

 أ ضتتتتتت .دينتتتتتتارمقيتتتتتتيك 

الشرين  تقل اجتما ت  مت 

 ر ممث تتي بنتتق  ربتتة  بحضتت

نا تتتتس ر تتتتي  مج تتتت  إدارة 

  الجمضيتتة حستتيك بتتك دحيتتاك

 ر تتتتي  لجنتتتتة المشتتتتتريات

 بتتتدل الضنتتت ي أك مج تتتت 

عافدارة مستمر  ي تنفي

 إننتتا حر تتنا   تتس بستت 

الضدالتتة  المستتا اة  تتي متتا 

بيتتنهم   التتعي ح تتل متتك 

قر تتتتتتة بتتتتتتيك المتقتتتتتتدميك 

 الضدالتتتتة  تتتتي متتتتا بيتتتتنهم  

ســ ن يترجم نــــ    س

الدا  يتتتة    ارة ا شتتتغال 

ب،تتتل 3    ارة التربيتتتة  

متتتتتتتك ال  تتتتتتت   الج يتتتتتتتة 

ال، يتيتتتتة  الهي تتتتة الضامتتتتة

لشتتت  ك ال را تتتة  الثتتتر ة 

. السم،ية

،ل بقغاك مرتب اك بهناق 

  ارة )جهتتتتتتتتات 6متتتتتتتتك 

  ارة الشتتتتت  ك -الماليتتتتتة 

 ة الهي-افجتما ية  الضمل 

-الضامتتتة ل غتتتعا   التغعيتتتتة 

اجدارة الضامتتتتتتة ل  يتتتتتتراك 

-  ارة الضتتتتتدل -المتتتتتدني 

(.  ارة اج قم

ألف24: «القطاع النسائي بالنجاة»

2020مستفيد من مشاريعنا خلل 

قالتتتتتتت ر يستتتتتتة الق تتتتتتاع 

يتتتتة النستتتتا ي التتتتتاب  لجمض

النجتتتاة ال يريتتتة  ضتتتحة 

ات إن  رغتم تحتدي: الب ي 

ها جا حة ، ر نا  تدا يات

متك الضالمية إف أن  استفاد

ي مشتتاري  الق تتاع النستتا 

أ،ثتتر 2020 تتقل  تتام 

ك ألن مستتفيد  مت24مك 

 تتتتتتتتتتتتتتقل ا نشتتتتتتتتتتتتتت ة 

 المشتتتتاري  التتتتتي تمتتتتت 

دا تتتتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتتتتار  

قمنتتتتتا » قالتتتتتت.ال، يتتتتتت

مستتجدا   تي ،تتل12ببنتا  

ك الفي بتتتتتتيمتتتتتتك ألبانيتتتتتتا 

لق  بنغقدي   الهند  ،تع

تتتتتتتتترميم مستتتتتتتتجد  تتتتتتتتي 

  «جمه رية البانيا

ة تستتتضد ا جهتت ة ا منيتت

ا مير،يتتتتتتتة لم اجهتتتتتتتة 

  تجمضات م يتدة ل تر ي

لتتتد المنتهيتتتة  فيتتتت  د نا

ترامتتتتس  تتتتي   ا تتتتم 

ال فيتتتتتتات ا مير،يتتتتتتتة 

ال مستتتتيك  متتتتك  تتتتقل 

إقامتتتتتتتتتتتتة الحتتتتتتتتتتتت اج  

 استتتتتتتتتد ا  الحتتتتتتتتر  

التتتت  ني  تتتتي محا لتتتتة 

لتجنتتتتس ت،تتتترار  اقضتتتتة 

الهج م   س ال، نغر 

التتتتي هتتت ت التتتبقد  تتتي

الستتتتتتاد  متتتتتتك ينتتتتتتاير 

م،تتتتس  حتتتعر.الجتتتاري

التحقيقتتتتتتات افتحتتتتتتادي

 ،تتتتافت ( آي.بتتتتي.إن)

الشر ة مك احتجاجتات 

 يمس حة محتم ة 

جميتت    ا تتم ال فيتتات 

بتتتتد ا متتتتك اليتتتت م  حتتتتتس 

م  تتتتد تن تتتتيس التتتتر ي 

 تتتيبايتتتدكالمنت تتتس جتتت  

ينتتتتتتتتاير   ي ججهتتتتتتتتا 20

أن تتتتتار ترامتتتتتس التتتتتعيك 

يضتقتتد ك ب تتحة م ا متت 

ال،اعبتتتتتتتة  تتتتتتتك ت  يتتتتتتتر 

 متتتتتك بتتتتتيك . افنت ابتتتتتات

ال فيتتتتتتات التتتتتتتي قامتتتتتتت 

بتضب تتتتة حرستتتتها التتتت  ني

ميشتتتتغكلتض يتتتت  ا متتتتك  

ك  يس، نستتتتت  رجينيتتتتتا 

.  اشن ك بنس فانيا 

ت عواصم الواليات األميركية تتأهب الحتجاجا

ترامبمسلحة مع قرب انتهاء رئاسة 

أر  ال اقتتتتتتتتتتتت  بضتتتتتتتتتتتتد 

ت تتتترجهم   يضتتتتدل ك بتتتتيك 

أبنتتتتتتتا  التتتتتتت  ك ال،تتتتتتترام 

 اج تتتتتتتتتتتت ة المقيمتتتتتتتتتتتتيك 

المت اجتتتديك   تتتس ا ر 

ــ  م ،ــــدا  أن  «ال يبــــة

  ،شتتتفت إح تتتا ية رستتتمية

إجمتتتالي  تتتدد البقغتتتات أك 

تتي  ي شتك شبهات  ساد  ال

تدرستتتتتتها الهي تتتتتتة الضامتتتتتتة 

  (ن اهتتتة)الفستتتاد لم،ا حتتتة

بقغتتا   تتي 90  تتل إلتتس 

جهتتة  حتتتس 37أ،ثتتر متتك 

نهايتتتتة ديستتتتمبر متتتتك الضتتتتام 

ا رقتتام  أظهتترت.الماضتتي

بقغتتتا  مرتب تتتا  12 جتتت د 

بجهتتتتتتتتتتتتات  م سستتتتتتتتتتتتات 

بقغتتتتتتتا  11اجتما يتتتتتتتة   

مرتب تتتا  بتتت  ارة ال تتتحة 

ة مرتب ة ب،ل مك شتر،6 

نفتتتتتتتتتت  ال، يتتتتتتتتتتت    ارة 

ا  قتتتتتتتتتتتتان  الشتتتتتتتتتتتت  ك 

بتتتتتتاجدارة 5اجستتتتتتقمية   

ب،تتل 4الضامتتة ل جمتتارق   

متتك ب ديتتة ال، يتتت    ارة

   ارةال،هربا   الما  


