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النريان اأتت على 140 هكتارا

توا�سل اجلهود لإخماد حريق ذراع الناقة بق�سنطينة

 جلب من�ساآت متحركة 
من �سونالغاز

مركب احلجار ي�سمن 
اإنتـاج الأوك�سجـني 

الطــبــي

الرئـيــ�س تـبــون 

 يتحــادث هاتفيــا 

مع نظريه التون�سي

�س  2�س  7

�س 5

�س  2

�س  2

لعدم �حرت�م �أخالقيات �ملهنة وممار�سة �لت�سليل و�لتالعب

وزارة الت�ســال ت�سحـب اعتمــاد قـنــاة "العربـيــة" باجلـزائــر

جّدد حر�ص �لقيادة �لع�سكرية على �إجناح 
م�سار مد�ر�ص �أ�سبال �لأمة

الفريـق �سنقريحـة يوؤكـد على تعـزيز 
�سفـوف اجلي�س بنخبـة من ال�سبـاب

�ل�سعيــد  �لفريــق  �ل�سعبــي،  �لوطنــي  �لجي�ــص  �أركان  رئي�ــص  �أكــد 
�سنقريحة، �أن �لنتائج �لم�سرفة �لتي حققتها مد�ر�ص �أ�سبال �لأمة 
لم تــاأت من عدم بل هي وليــدة �لإ�ستر�تيجيــة �لمنتهجة من قبل 
�لقيــادة �لعليــا في مجال �لتكويــن، وتوفير جميــع عو�مل و�سروط 

�لنجاح للمد�ر�ص �لع�سكرية.

�لربوفي�سور كمال جنوحات للن�سر

الو�سع ال�سحي لي�س كارثيا كما ُيرّوج له
ك�ســف �لبروفي�ســور كمــال جنوحــات �لمخت�ص في علــم �لمناعة 
�أم�ــص عن �إطالق در��سة جديدة تخ�ص مــدة �لمناعة �لتي تحققها 
�للقاحات �لمعتمدة في �لجز�ئر، ��ستعد�د� لإمكانية تطعيم �لفئات 
�لتي تم تلقيحها بجرعة ثالثــة، بهدف رفع ن�سبة �لمناعة �إلى 90 
بالمائــة ومجابهة موجة جديــدة محتملة خــالل ف�سلي �لخريف 

و�ل�ستاء �لقادمين.

ر�بطة �أبطال �إفريقيا

بلـوزداد ي�سمـن امل�سـاركـة يف انتظـار 
املرافــق

�ســّكل �لفــوز �لثميــن �لــذي حققه �سبــاب بلــوزد�د �أول �أم�ــص، على 
�لر�بطــة  رزنامــة  ت�سويــة  �إطــار  فــي  �لقبائــل،  �سبيبــة  ح�ســاب 
�لمحترفــة، �أحد �أهم �لمنعرجات »�لفا�سلة« في م�سير �للقب وكذ� 

تاأ�سير�ت �لتمثيل �لجز�ئري على �ل�سعيد �لقاري.

يف �جتماع للحكومة �أم�س

تدابري ا�ستعجالية لدفع القت�ساد و�سبط اإ�سرتاتيجية الت�سال
�س 3

�س 2

�س 11

حتقيق يثبت جت�ّس�س املغرب على عدد من الأ�سخا�س بفرن�سا
�أثبــت تحقيق لل�سلطــات �لفرن�سية �أن �لمغرب تج�س�ص بالفعل على هو�تف عدد من �لأ�سخا�ص فــي فرن�سا وذلك بعد �لك�سف عن ف�سيحة 
"بيغا�سو�ــص" �لــذي تورط فيها نظام �لمخزن عبر ت�سنته على هو�تــف �آلف �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية و �لإعالمية عبر �لعالم، با�ستخد�م 

برنامج طورته �سركة "�إن �إ�ص �أي" �لإ�سر�ئيلية، ح�سبما �أكدته �سحيفة "لوموند" �لفرن�سية.

�سبطــت �لحكومــة، �أم�ــص �ل�سبت، منهجية �إعد�د مخطط عملها و كذ� كيفيات ومنهجية ن�ساطها في مجال �إعد�د �لن�سو�ص �لت�سريعيــة و�لتنظيمية، كما �سبطت ��ستر�تيجيتها �لخا�سة بالت�سال و �لتي تتمحور 
حول تطوير �لت�سال �لموؤ�س�ساتي و�لأ�ساليب �لتي يتعين �عتمادها من �أجل تح�سين �لإعالم �لموجه للمو�طن، من خالل �لمو�قع �لإلكترونية لالإد�ر�ت �لعمومية، وكذ� على م�ستوى �سبكات �لتو��سل �لجتماعي، 

كما تبنت �لحكومة، تد�بير ذ�ت طابع ��ستعجالي لإنعا�ص �لن�ساط �ل�سناعي

ت�سوير: �سريف قليب

�س 14


