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بن بوزيد يوّجه تعليمات �سارمة للمدر�ء �لوالئيني ويوؤكد

الو�صـــــع ال�صحـــي مقلـــق ببالدنـــا واحلـــل  يكمــن يف التلقيــــح

مقارنة بعام 2019

ا�صتهالك اجلزائريني للموا�صي تراجع 
اإىل الن�صف هذا العيد 

تر�جــع م�ستــوى ��ستهالك �الأ�ســر �لجز�ئرية للمو��ســي خالل عيد 
�الأ�سحــى �لمبارك لهــذه �ل�سنة ب�ســكل مح�سو�س، ح�سبمــا �أفاد به 

م�سوؤول بالفيدر�لية �لوطنية لمربي �لمو��سي.

بطولة �لر�بطة �ملحرتفة

قمـــة النقي�صيـن ب�صرق البالد ت�صـع 
الريـــادة يف املزاد

�لر�بطــة  لبطولــة  و�لثالثيــن  �لثالثــة  �لجولــة  مباريــات  ت�ســع 
�لمحترفة �الأولى كر�سي �لريــادة في �لمز�د، ومحل �سر�ع عن بعد 
بين �لقائد �لحالــي للقافلة وفاق �سطيف ومطــارده �لمبا�سر �سباب 
بلــوزد�د، مع بقاء �إمكانية �عتالء �سبيبــة �ل�ساورة عر�س �ل�سد�رة، 
بعقــد �سر�كة من بين �الحتماالت �لــو�ردة، لكن بن�سبة �سئيلة في 

�لتج�سيد �لميد�ني.

�أخ�سائيون نف�سانيون يوؤكدون

الكثيــر من حـــوادث املرور تخفــــي 
ا�صطرابات نف�صية �صلوكيـــة

يتم اإجنازها مع نهاية ال�سنة على اأ�سا�س قاعدة رابح - رابح

اتفاقيات ذات بعد ا�صرتاتيجي بني اجلزائر و ال�صني
�ص 2

برجميات "بيغا�سو�س" �الإ�سر�ئيلية تك�سف �لوجه �حلقيقي للرباط

نظــــام املخـــــزن يف قلــب ف�صيحــــة جديـــــــــدة
مــا تز�ل ردود �الأفعال �لدوليــة متو��سلة ب�ساأن تورط �لمغرب في ف�سيحة تج�س�س عبر برمجيــات »بيغا�سو�س« �ال�سر�ئيلية على �لهو�تف 
�لخا�ســة لعــدد من �الإعالمييــن و�ل�سيا�سيين و�لن�سطــاء في مجال حقــوق �الإن�سان، وحتى على روؤ�ســاء دول على غــر�ر �لرئي�س �لفرن�سي 
�إيمانويــل ماكــرون ورئي�س وزر�ئه �ل�سابق، وهو ما يطرح عندنا بجدية كبيــرة م�ساألة �الأمن �ل�سيبر�ني و حروب �لجيل �لر�بع على �الأمن 

�لوطني �لجز�ئري بجميع �أ�سكاله، ويدعو لمزيد من �ليقظة و�لحذر.

�أعلــن وزير �ل�سوؤون �لخارجية و�لجالية �لوطنية بالخارج، رمطان لعمامــرة، عن �تفاقه مع م�ست�سار �لدولة ووزير �ل�سوؤون �لخارجية لجمهورية �ل�سين �ل�سعبية، و�نغ يي، على رزنامة زمنية الإنجاز �تفاقيات 
مهمة ذ�ت بعد ��ستر�تيجي، و�أكد �أن هناك �إر�دة قوية بين �لبلدين للقفز بعجلة �ل�سر�كة �إلى م�ستويات �أهم.
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