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الرئي�س تبون يهنئ 
اجلزائريني مبنا�سبة 

ال�سنة الهجرية 
اجلديدة

�س 9

�سي�سمح للجز�ئر بادخار �أمو�ل معتربة من �لعملة �ل�سعبة

اإن�ساء �سركة لتحويل الفو�سفات بتب�سة بال�سراكة بني اأ�سميدال وجممع مناجم اجلزائر

الرئي�س تب�ن يدع� ال�شباب اإىل عدم الن�شياق وراء الإ�شاعات واملناورات وي�ؤكد

حماوالت ا�ستهداف اجلي�س هدفها رفع احلماية عن اجلزائريني
�س 3-2

�س 4

�سلمت ملوؤ�س�سة "ليند غاز" لتعبئتها ومطابقتها تقنيا

مركب احلجار ي�سع 500 قارورة 
اأوك�سجني حتت ت�سرف امل�ست�سفيات

ــع مركب �سيــد�ر �لحجار بعنابــة، �أم�س، تحت ت�ســرف موؤ�س�سة  و�سَ
 500 �لطبــي، قر�بة  �لأوك�سجين  �إنتــاج  "ليندغــاز" �لمخت�سة في 
قــارورة �أوك�سجين فارغة ذ�ت �سعة 50 لتــر�، تمهيد� لتوزيعها على 

�لم�ست�سفيات.

مبعدلت قبول ل تقل عن 14.50

انطالق مقابالت االنتقاء باملدر�سة 
العليا لالأ�ساتذة بق�سنطينة

�أم�ــس، مقابــالت �لنتقــاء بالمدر�ســة �لعليــا لالأ�ساتــذة  �نطلقــت 
بق�سنطينــة، حيــث بلــغ عــدد �لمقاعــد �لبيد�غوجيــة �لمتوفرة 
940، فيمــا ل تقل معــدلت �لقبول في مختلــف �لتخ�س�سات عن 
14.50، و�سيتم �عتماد نظام تدري�س �لطلبة �لجدد ح�سوريا، بينما 

�سيدر�س �لبقية عن بعد للعام �لثاني على �لتو�لي.

كاأ�س �لر�بطة 

�سبيبة القبائل وجنم مقرة يف نهائي 
واعـــد

قادت حتركات دبلوما�سية حثيثة

اجلزائر تنجح يف برجمة جل�سة للنظر يف قرار منح اإ�سرائيل �سفة مراقب
نجحــت �لجز�ئر بعــد تحــركات دبلوما�سية حثيثة فــي �إدر�ج قر�ر رئي�س مفو�سيــة �لتحاد �لإفريقــي، مو�سى فقي، بمنــح �سفة مر�قب 
لإ�سر�ئيــل لدى �لمنظمة �لقاريــة �سمن جدول �أعمال �لمجل�س �لتنفيــذي �لمقبل لالتحاد �لإفريقي، للنظر فــي �لتحفظات �لتي �أبدتها 

مجموعة من �لدول �لأع�ساء �لتي رف�ست �ن�سمام �لكيان �لمحتل للمنظمة �لقارية.

• رفع قيمة منحة البطالة     • �ستتم مراجعة قوانني ال�سحة و نظام  البالد      يف  �سحية  كارثة  اإحداث  هدفها  التلقيح  مقاطعة  • حمالت 
 اخلدمة املدنية     • ارتفاع غري م�سبوق يف االإيرادات خارج املحروقات      • طالبت امل�ستثمرين باالبتعاد عن ال�سيا�سة واملبادرة بامل�ساريع  

• اجلزائر ا�سرتجعت مكانتها الدبلوما�سية احلقيقية

�س 5

�س 21 �س 5

�س 7


