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

يف ق�سية حتويل اأموال مبلفات مزّورة

حبــ�س رئيــ�س م�سلحــة يف بنــك "كنـاب" و موظـف مبتـو�سطــة 

وزير العمل يجري حركة يف �سفوف مدراء الت�سغيل ويك�سف

�إعــادة فتــح �ســوق 
 �ل�سيــار�ت بد�يــة 

مـن غـــد

تفكيك �سبكة وطنية 
لتـزويــر مــلفــات 

�ملركــبــات

�سطيف الربج

�س 24

�س 2

الصفحة الخضراء

�إىل جانب تك�ين عمال "م�ؤهلني"

امل�ستقدمون ُي�سّرحون يف اأول فر�سة

 حركية "�ملريكاتو"..عالمة  ف�سل
 يف ت�سيري �لأندية �ملحرتفة

تاأبى الأندية الجزائرية ال�ستفادة من درو�س الما�سي، والقتداء 
بالفرق الناجحة �سواء في اأوروبا اأو حتى بلدان الجوار، التي باتت 
ت�ستغــل مناهج علمية فــي طريقة الت�سيير، وخا�ســة فيما يتعلق 
بكيفيــة التعامل مع التعداد، وا�ستقرار الت�سكيلة، وهو اأحد عوامل 

نجاح وتقوية اأي ناد، قبل الحديث عن التاألق وح�سد الألقاب.

رئي�س حركة البناء الوطني يوؤكد

�حلر�ك �لأ�سيل يرف�س �أن ي�ستغل 
ل�سرب موؤ�س�سات �لدولة

�ســرح رئي�ــس حركــة البناء 
بــن  القــادر  عبــد  الوطنــي، 
قرينة، م�ســاء اأم�س الثالثاء 
بوهــران، اأن الحراك ال�سعبي 
يريــد  مــن  كل  يرف�ــس 
ا�ستغاللــه ل�ســرب موؤ�س�ســات 

الدولة.

اأعلن وزيــر العمــل والت�سغيل وال�سمان الجتماعــي، الها�سمي جعبوب، النطالق في عملية الإدماج المكثف لل�سباب خالل الأ�سابيع القليلة القادمة. و�ســدد الها�سمي جعبوب، على �سرورة التكفل بملف اإدماج 
ال�سبــاب العامليــن في اإطار عقود ما قبل الت�سغيل و اأعطــى تعليمات اإلى المدراء الولئيين ب�سرورة  المتابعة اليومية والدقيقة لعملية الإدماج لإتمامها فــي الآجال المحددة، م�سيرا اإلى اأن هذا الملف يحظى 

باأولوية وعناية خا�سة من طرف رئي�س الجمهورية.

�لإد�رة �لأمريكية �جلديدة تعلن دعمها للت�سوية �لأممية للق�سية �ل�سحر�وية
اأعلــن المتحدث با�سم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد براي�ــس، اأن الوليات المتحدة "�ستوا�سل دعم الم�سار الأممي من اأجل التو�سل اإلى 

حل عادل ودائم" للنزاع في ال�سحراء الغربية.

و�سع جهاز ملتابعة �لآثار �لنف�سية لفريو�س كورونا

�س  5

�س  3

�س  10 �س  24

�نطالق �لإدماج �ملكثف لل�سباب خالل �لأ�سابيع �لقادمة

ملف

�س 3

�س 17

•�ل�سيد �جلائر و�حلر�ئق يهدد�ن �لأيل 
�لرببري بالنقر��س 

•�لتلوث يقتل �ألفي �سخ�س يف �جلز�ئر 
�سنويا

 *• حظرية تازة.. منجم �أخ�سر فريد 
من نوعه يف �لعامل

�س  13-12


