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احوال الطقس وحالة البحر
NSC الغيوم 24°C  (الكبرى ) درجة الحرار

6 الرياح 10 °C (الصغرى) درجة الحرار 

S اتجاة الرياح %87 الرطوبة

قدم3-7 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
0 احتمال االمطار

قدم2-6
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
6 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

05:08 الفجر

11:42 الظهر

02:32 العصر

04:51 المغرب

06:13 العشاء

@al3onwaan

ا للتصّدي  ترامب يوقع مرسوم 

السامية بالجامعاتلمعاداة 

أمريكا ليس لديها : كوريا الشمالية

تقدمه في أي اتفاق نوويما 

حققنا مراتب متقدمة : «الصحة»

عالميا« التغطية»مؤشر على 

الشاااااايممق ماااااا  م اااااادم  ي 

ديبرنيمج الوقييق وال ص

المزمناااق  يااار لالمااارا  

المعديااااااااااااق و واماااااااااااا  

الخطااااااااااااااااااااااااااااااور   ا  

واشاااااااير الااااااا  .العالقاااااااق

 اا  المشاايريع اشنشاايايق ال

 غطااا  مظيم اااي  الااابالد 

الساا  وباارامج وسييسااي 

الجود  وساالمق المرىا  

و طااااوير اشداع و عزيااااز

قااادرا  الر يياااق اشولياااق 

ق مىال  ن بارامج الصاظ

ظ  الرقميق وال اممين الصا

لممااااااواطنين الم  ي اااااادين

وال ااااممين الصااااظ   ماااا  

.اشجينب

تعملاختبار أول طائرة تجارية 

بالطاقة الكهربائية في العالم

أكاااااد وكيااااا  وزار  ا وقاااااي  

والشاااااإلون اةساااااالميق مرياااااد 

 ميدي الياوم الخمايس ظار  

  الكوي   م  ال عايون ماع دو

العاااااايلم اةسااااااالم  ل عزيااااااز 

وسااااااااااطيق اةسااااااااااالم ودور  

 ماايدي ماا  ود ااي .الظىاايري

12كممااااااق اماااااايم الاااااادور  ا 

لممجماااااس ال نليااااا ي لماااااإل مر

وزراع ا وقااااااي  والشاااااااإلون 

اةساااااااالميق وزارا  الشااااااامن 

  الاادين  الاا  كدرام المساا جدا

السييسااااااااااايق واشج مي ياااااااااااق 

م  الم الظ ق ما  العايلم اةساال

واةظيطااااق بمعطيااااي  الواقااااع 

نيسبه بصور  شيممق ل  ديم مي ي

د اااي الااا  كماااي .معاااهويااا العم 

اج  اايد المإلسسااي  اةسااالميق

"وثبق ظ ي يق"م  كظداث 

محريصون على تعزيز وسطية اإلسل: «األوقاف»

ماان الم اارر أن  لاار 

الم ظاااااااااد  الوشياااااااااي  

رسااااومي  ماااا  واردا  

156صاااااااينيق بنظاااااااو 

.مميير دوشر

 راماب ا مان ما وكين 

أك ااااااوبر الميىاااااا  أن 

البماااااادين ا ل ااااااي  ماااااا  

مااااان " مرظماااااق أولااااا "

ريي  صل ق  شم  المش 

الزرا ياااااق والخااااادمي  

يااق الميليااق وقىااييي الممك

.اللكريق

قااي  الم ظاادث بيساام وزار  

الصااااظق الاااادك ور  باااااده

السااااند اليااااوم الخمااااايس ان 

الصااااااااااااظ  الن يم

مق المظم  ظ ق مرا ب م  د

يممق  م  مإلشر ال غطيق الش

الساااااااند مااااااا   يلمييواكاااااااد 

بق  صاااريح صاااظل  بمنيسااا

اليااااااوم العاااااايلم  لم غطيااااااق 

الصااااااظيق الشاااااايممق الاااااا ي 

من ديسامبر 12يصيد  ا 

سنويي ظر  الوزار   ما 

وىااااع و طااااوير و ظااااديث 

ج اشسااااا را يجيي  والبااااارام

 ا  الصاااامق انطالقااااي ماااان 

ال زام ااااي بم اااادا  ال نميااااق 

واوىح ان خطق .المس دامق

 ما  ال نميق المظميق  شا م 

ق بااارامج انشااايايق و طويريااا

ــقصمـق  عــزز ال غطي ا  

.ال جاااااااااااااايرب النيجعااااااااااااااق

الث و طرق م  كمم ه الا  ثا

 عزيااااااااز )قىااااااااييي و اااااااا  

 جدياد الخطايب)و( المواطنق

الخصوصاااااااايق )و( الاااااااادين 

اةسااالميق ماا   اا  العولمااق

مإلكااااااادا أ مياااااااق ( الثليمياااااااق

يق مىي لق الج ود  جي  قىا

ماا  دو (  عزيااز المواطنااق)

.العااااااااااااااايلم اةساااااااااااااااالم 

 جديااد )وميمااي ي عمااق ب ىاايق 

ظاااااااث ( الخطااااااايب الااااااادين 

 مااااايدي وزارا  ا وقاااااي  

مااا  الااادو  اةساااالميق  مااا  

يب المبيدر  نظو  جديد الخطا

ق الااادين  و ن ي اااه مماااي ألصااا

أن الواقااااااع وأوىااااااح .ميااااااه

ق يلاار  العماا   ماا  صاايي 

.جديد  

 اااان   ب اااااي ا مااااق مااااان 

  كبو  اااي ل عياااد الااادين كلااا

مكين اااه مااا  قماااوب النااايس

وظيااي  م و ن يااه ممااي  مااق

يم به و راكم  ميه من ملاي 

 ان ا ما  وأ رب .خيطاق

الظيليقأن  خرج الدور  

  الوشيااي”: ا نباايع الرسااميق

ظاا  الم ظااد    ظاادث كممااي م 

مم اااااي  ااااان الظاااااوار  لكااااان 

كيلعاايد  لاايس لاادي الوشيااي 

الم ظاااد  ماااي  عرىاااه  ميناااي 

.”ر م أن الظوار قد ُيل ح

واج مع مجماس ا مان  الا ي 

دولق  وساط  نايم  15يىم 

لم المخيو   م  مس وي العي

مااان أن كورياااي الشاااميليق قاااد 

ق  أو  س من  ال جيرب النووي

مااق اخ باايرا  الصااواريي طوي

الماااادي  ال اااا  أوقل  ااااي مناااا  

  بسااااااااااابب  عثااااااااااار 2017

مظيدثااااااي  نااااااز  السااااااال  

الناااااووي باااااين بيونااااا  ياااااين 

وواشنطن

صفقة تجارية كبيرة : ترامب

ا .. الصين مع  اقريب  جد 

  أ ماان الاارايس اشمريكاا

دونيلاااااد  راماااااب الياااااوم 

الخماااااايس ان الوشيااااااي  

بين قري"الم ظد  والصين 

مااان ابااارام صااال ق " جااادا

. جيريااااااااااااااق كبياااااااااااااار 

و اااااارد  رامااااااب  باااااار 

ظسااااااايبه  مااااااا  موقاااااااع 

لم واصاااااااااا  (  ااااااااااوي ر)

دا اق ربنااي جاا"اشج مااي   

ماااان صاااال ق كبياااار  مااااع 

كن اام "وأىااي  ".الصااين

وكااا لم .. يريااادون  لااام

ي   صاريظو ام   ".نظن

ن  رامب قب  أييم م اط ما

مر  رسوم جديد   م 

ثظيالواردا  الصينيق 

ُياااااااااااااادل  الناااااااااااااايخبون 

م الجزااريااااون بمصااااوا  

اليااااااوم الخماااااايس  ماااااا  

ان خيباااااااااااي  رايسااااااااااايق 

 رمىاااااا ي المعيرىااااااق  

مسااااارظيق "و صاااال ي باااااـ

  لكااان الظكوماااق " زلياااق

ظيساااامق  ةن اااايع  را ااااي 

ا زماااااق السييسااااايق مااااا  

وشاا د  الجزاااار.الاابالد

م اااااااي را  مني ىاااااااق 

لمظكوماااااق  مااااا  مااااادار 

.ا شاااااااااا ر الميىاااااااااايق

واىاااطر الااارايس  باااد 

  العزياااااز بو لمي اااااق كلااااا

اشساااا  يلق ماااان منصاااابه 

 ظاااااااا  ىااااااااغط ماااااااان 

اظ جيجاااااااي  الشاااااااير   

ويطيلااااااااااب والجااااااااااي 

عجميبرظي المظ جون 

  ااااااد بو لمي ااااااق  رمااااااوز 

وكصااال  الن اايم السييساا 

  مااوي ناايمس .كيماا بشااك  

مساق اشن خيبي  الرايسيق خ

ن مرشااظين  بياان م  ماا  باا

ون  مميس  و بد المجياد  با

ن و مي رايسي وزراع سايب ي

.بو لمي قم    د 

آش  المظ جااااين و  ااااي ر 

ماااااا  شااااااوار  العيصاااااامق 

الجزااااااار  شااااايق كجاااااراع 

ن اشن خيباااي   لم عبيااار  اااا

رمىاااا م لالن خيبااااي  ماااا 

 ااااا  ال ااااارو  الظيلياااااق  

.مطيلبين بم يطع  ي

الجزائريون يتوجهون إلى صناديق 

اليوم إلختيار رئيس جديداإلقتراع 

راياي  لممجمس ال نليا ي بم

 رساااااام آماااااايق المساااااا  ب  

و شااااخ  م ااااي ر الااااداع 

و ىاااااع مناااااي ج العاااااالج 

وسااابي  الرشااايد مااا   ااا  

وسااطيق اةسااالم بظىااور

واس عرا  مميع ا مق 

وم قيلاا  كوريااي الشااميليق  الياا

الخماااااااااايس  كن الوشيااااااااااي  

مااه الم ظااد  لاايس لاادي ي مااي   د

ل ااااااااي  ك ا مااااااااي اسااااااااا إلنل  

المظيدثااي  ال ااا    اااد  كلااا 

خما  ظم  بيون  يين   ما  ال 

 اااااااان برامج ااااااااي النوويااااااااق 

والصاايروخيق  بعااد أن قيلاا 

ي  واشنطن كن اي مسا عد  ش خا

نظاااااو “ خطاااااوا  ممموساااااق”

وان  اااااد .ش لااااايقال وصااااا  

 ظااد  بيوناا  يااين  الوشيااي  الم

لااااد و  ي شج مااااي  لمجمااااس 

   ا ماان ال اايبع لاماام الم ظااد

م أمس ا ربعيع  ووصل   ل

سيسااااي د “ أماااار  باااا ”بمنااااه 

رار بيوناا  يااين   ماا  ا خااي  قاا

واىاااح بشااامن المساااير الااا ي 

م م ظاادث بيسااوقااي  .ساا خ ير 

وزار  الخيرجيااااااق الكوريااااااق 

وكيلقه الشميليق  م  بيين ن م 


