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عقوبات م�شّددة ل�شمان ا�شتقرار ال�شوق واحلفاظ على القدرة ال�شرائية

احلكومة تتبنى قانون مكافحة الـم�صاربة

�سلطة �لنتخابات تدّقق يف ملفات �ملرت�سحني

اإ�صقـــــاط فـــوري للمتوّرطيـــن يف الف�صـــاد مـن قوائـــم املحليـــــات 

�ص  4

�ص  13-12

كانت موّجهة للم�ساربة 

حجز 116 األف قنطـار  
من البطاطا و 3200 
قنطار  من الأغـذية 
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�خل�سر يف �لنيجر �ليوم وبلما�سي يوؤكد

نعـــرف مــا ينتظرنـــا ول نريـد اأقــل 
من الفــوز

دخل �لناخب �لوطني جمال بلما�ســي مبا�ســرة في �سلب �لمو�سوع، 
محــول تركيزه �إلــى �لمبار�ة �لمقبلــة �أمام منتخب �لنيجر لح�ســاب 
�لجولة �لر�بعة من ت�ســفيات مونديال قطر، عندما �أكد باأن �لخ�سر 
�ســيلعبون من �أجل �لفــوز ل غير، �أمــام مناف�س �ســيدخل �لمو�جهة 
بنيــة �لثاأر ريا�ســيا مــن �لهزيمة �لثقيلــة، �لتي تكبدها ب�سد��ســية 

مقابل و�حد.

بح�سور �لرئي�س رجب طيب �أردوغان

�صوناطراك توقع ثالثة عقود لتطوير 
اإنتاج البوليربوبيالن برتكيا

وقعــت �لموؤ�س�ســة �لوطنيــة للمحروقــات �ســوناطر�ك مــع �ســركة 
�لم�ســروع  لتطويــر  عقــود  ثالثــة  علــى  �لتركيــة  روني�ســان�س 
�لبتروكيميــاوي لإنتاج �لبوليبروبيــالن بمدينة جيهان �لتركية، 
بح�ســور �لرئي�س �لتركي، رجب طيب �أردوغان، ح�ســب ما �أفاد به، 

�أم�س �ل�سبت، بيان ل�سوناطر�ك.   

بادرت بها موؤ�س�سة نا�سئة بالو�دي

اإطالق اأول من�صة اإلكرتونية لت�صويق 
املنتجات الفالحية
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لعمامرة ي�ستعر�س �ملحاور �لكربى ل�سيا�سة �جلز�ئر �خلارجية

اإر�صاء دبلوما�صية "يقظة" ل�صد التهديدات ومواجهة احلمالت العدائية
دعــا وزيــر �لخارجية رمطان لعمامرة لإر�ســاء دبلوما�ســية »يقظة و��ســتباقية« لحتو�ء �لتهديد�ت وتوحيد �ل�ســفوف ق�ســد تح�ســين �لجبهة 
�لد�خلية �سد محاولت �لختر�ق و�لفتنة و�لتفرقة، م�سدد� على �سرورة مو�جهة �لحمالت �لعد�ئية �لخطيرة و�لممنهجة �لتي ت�ستهدف �لأمن 

�لقومي للبالد ما ي�ستدعى تكييف �لجهاز �لدبلوما�سي وتعزيزه بالقدر�ت �لتي ت�سمح له بالدفاع عن م�سالح �لوطن و�لمو�طنين.

�ضمن نظام االزدواجية الذي مت اتخاذه مراعاة للجائحة 

اأزيد من مليون ون�صف طالب يلتحقون مبقاعد اجلامعة اليوم
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