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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

يف مباحثات هاتفية بني الرئي�سني تبون وماكرون

اتفاق على موا�سلة التن�سيق لدفع وترية التعاون وتقريب وجهات النظر يف بع�ض امللفات

اأحزاب تثّمن قراراته وتتح�ّس�س اأثرها الإيجابي �سعبيا

�ض 2

 بطولة الرابطة الثانية 

احتــاد ال�سـاويــة ينفــرد بال�ســدارة 

�ســّبت اأم�س، مخلفــات الجولة الثانية من بطولــة الرابطة الثانية، 
في ر�ســيد اتحاد ال�ســاوية، الذي تمكن من ف�سخ عقد ال�سراكة في 
قمــة الهرم والنفراد بالريــادة، بعد عودته من عا�ســمة الأورا�س 
بالــزاد كامــا علــى ح�ســاب مولوديــة باتنــة، و�ســقوط �ســريكيه 

ال�سابقين في كر�سي الزعامة هال �سلغوم العيد ودفاع تاجنانت.

املدرب املحلي ك�سب 17 لقبا يف زمن الحرتاف 

ثلثا الألقاب بهند�سة جزائرية وم�سوي 
وعمراين الأف�سل

يتفوق التقني المحلي منذ ولوج عهد الحتراف، من حيث النتائج 
والإنجــازات المحققــة على نظيــره الأجنبي، حيث نال الن�ســيب 
الأكبــر مــن التتويجات، ليوؤكــد باأنه كان ول يزال الخيار الأف�ســل 

والأن�سب بالن�سبة لفرقنا المحلية.

�ساحبة لقب عاملي لأف�سل دبلوما�سي متمّيز 
مرمي بوبلية للن�سر

اأطمح لتاأ�سي�ض اأول اأكادميية للقيادة 
يف اجلزائر

تحلم الطالبة مريم بوبلية،  22 �ســنة 
دبلوما�ســي  اأف�ســل  بلقــب  المتوجــة   ،
للقيــادة  العالمــي  بالموؤتمــر  متميــز 
 2020 فيفــري  �ســهر  خــال  المنعقــد 
بتركيا، باإن�ساء اأول اأكاديمية مخت�سة 
فــي تلقين اآليــات القيادة لل�ســباب في 

الجزائر.

توا�ســلت ردود الأفعال ال�سيا�ســية المرّحبة بالقرارات التي اأعلن عنها الرئي�س عبد المجيد تبون، في خطابه لاأمة الخمي�س، واأجمع قادة اأحزاب و�سخ�ســيات �سيا�سية على الأثر الإيجابي 
الذي اأفرزته تلك القرارات، خا�ســة ما يتعلق بالإفراج عن معتقلي الحراك واإجراءات التهدئة التي �ست�ســاهم في خلق بيئة �سيا�ســية منا�ســبة لتج�ســيد دولة القانون التي ل يخاف فيها اأي 

نا�سط �سيا�سي الماحقة.

بغر�س �سمان تكافوؤ الفر�س بني جميع التاميذ

الأوليــاء يوؤكــدون على �سرورة احرتام رزنــامة الختبــارات 
ذكــرت الجمعية الوطنيــة لأولياء التاميذ ب�ســرورة التقيد برزنامــة الختبارات التي �ســبطتها وزارة التربية الوطنية، �ســمانا لمبداأ 
تكافــوؤ الفر�ــس بين كافة التاميذ، في حين اأكدت تنظيمات نقابية باأن الختبارات �ســتجري في اأريحية، و�ســتتمحور حول ما تم تلقيه 

من درو�س داخل الأق�سام.

اإلزام البنوك العمومية مبعاجلة ملفات القرو�ض يف �سهر
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الرئي�ض تبون لديه اإرادة قوية يف التغيري
مبوجب تعليمة لوزارة املالية

�ض  15
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