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الرئي�س تبون ي�ستقبل وزير اخلارجية الفرن�سي

باري�س تبادر لإذابة اجلليد مع اجلزائر
  الوزارة تقرر بعد ت�صجيل تزايد عدد الإ�صابات بكورونا بني التالميذ

العطلة املدر�شية ال�شتوية تبداأ من اليوم اإىل الفاحت يناير
lاأولياء التالميذ و وم�شوؤولو نقابات يثمنون القرار ويدعون لالنخراط يف حملة التلقيح

در�ست م�سروع قانون يحّدد طرق انتخاب اأع�ساء الـمجل�س الأعلى للق�ساء

احلكومــــــة تتبنـــى مـر�شومــــا جديـــدا لت�شويـــة البنـايـات غيـر املطابقـــة
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ترحيـب فل�شطينـي 

وا�شــع مببـــادرة 

الرئيـ�س تبــون

تفكيـك �شبكــة 

اإرهابيـة تن�شــط 

ل�شالح تنظيم ر�شاد
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بوقرة وبراهيمي يوؤكدان

نريـد الكـاأ�س و ل نكتـرث باملناف�شيـن

رفع �سانع األعاب المنتخب الوطني يا�سين براهيمي �سقف الطموحات 
عاليــا، عندمــا اأكــد بــاأن التتويج بلقــب الــدورة يمر عبر تجــاوز كل 
المنتخبــات القويــة، وا�ســفا مواجهة المنتخــب المغربــي بالعادية، 
عندمــا قــال:« منــذ بدايــة الــدورة و�ســعنا التتويــج باللقــب كاأبرز 
الأهــداف، وهو مــا يجبرنا على تخطــي كل العقبــات، الخطوة الأولى 

تحققت وعلينا التفكير من الآن في لقاء ربع النهائي.

ق�سنطينة

اأكثــر مـن 300 م�شتفيـد من الإدمـاج 
يف قطــاع الرتبيــة

ا�ســتفاد اأزيد من 300 �ســخ�س مــن الإدمــاج المهني في منا�ســب اإدارية 
بمديريــة التربيــة لولية ق�ســنطينة، منــذ الفاتح من �ســهر نوفمبر 
المنق�ســي، و تتوا�ســل عمليــة الإدمــاج فــي منا�ســب اأعــوان الإدارة و 
التربية و المكتبة، فيما ينتظر اأ�سحاب ال�سهادات تثبيتهم في منا�سب 

اإدارية اأخرى كمت�سرفين اإداريين و م�ساعدين مقت�سدين.

�س  13-12

�س   4

  An-Nasr 9-12-2021 Anep21250009

�شورة :اأر�شيف 

�س  3


