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�صدد على �صرورة اإ�صهام البعثات الدبلوما�صية يف ت�صحيح �صورة اجلزائر

الوزير الأول يدعو اإىل ا�ستنفار ل�ستعادة الأموال املنهوبة

الصفحة الخضراء

�ص  13-12

 uهــذا ما تنتظــــره اإفريقيــــا 
من قمـــة املنـــاخ

ا�ستقبله اأم�س رفقة رئي�س االأركان العامة للجي�س

الكونــــي يوؤكــد حـــر�ص الرئيــ�ص تبـــون علــى وحــــدة ال�سعــب الليبــــــي

�ص   2

�ص  14

�ص  17

�ص   2

اأجرى تدريبات مبلعب القاهرة

ظــروف حت�سيــرات مثاليـة للمنتخـب

لم يجد مــدرب المنتخب الوطني جمال بلما�سي منذ و�سول البعثة اإلى 
م�ســر، اأي �سعوبات في تطبيق برنامجــه التح�سيري لموعدي جيبوتي 
وبوركينافا�سو، وهو ما جعله مثلما اأكده م�سدر من داخل ترب�س الخ�سر 
للن�سر، يعبر لم�سوؤولــي االتحادية الجزائرية لكرة القدم عن ارتياحه 

الكبير للظروف التي وجدها منذ و�سوله اإلى القاهرة.

املدرب الهادي خزار للن�سر

اأطمح لتكرار �سيناريو ال�سنافر مع املوك
وعد المدرب الجديــد لمولودية ق�سنطينة الهادي خزار ببذل ق�سارى 
مجهــوده، فــي �سبيل اإعــادة الموك اإلــى مكانتهــا الطبيعية مــن جديد، 

موؤكدا على �سرورة توفير اأجواء العمل المنا�سبة.

�ص  4

املرت�سحون يركزون على العمل اجلواري ال�ستقطاب الناخبني

خطـــاب متـزن وحملـــة انتخابيـــــة هـادئــة يف اأ�سبوعهــا الأول
قيــم ع�ســو ال�سلطــة الوطنية لالنتخابــات عبد الوهاب بن جلــول اأم�س الخطــاب االنتخابي المعتمد مــن قبل المر�سحيــن لال�ستحقاقات 
القادمــة بالمتزن والهادئ، بف�سل تركيــز الم�ساركين على �سرح البرنامج االنتخابي، م�سجال اأي�سا طغيــان العمل الجواري على التجمعات 

بالقاعات المغلقة، حر�سا من المتر�سحين على التقرب اأكثر من الناخبين.

uال�سروع يف غر�ص 
�ستلة "اأيوال " بعد 

جناح التجارب

 u الإبـل اجلزائرية
  جنت من التهجني

 وتواجه النقرا�ص


