مدير عام بور�صة اجلزائر يزيد بن موهوب يف حوار للن�صر

خــوف ال�شركات العائليــة مـن فتـح ر�أ�س املـال وال�سـوق املـوازي عرقـال البور�صـــة

�ص 3

الرئي�س تبون ي ّ
ُجدد
«م�ساندته املطلقة»
للمنتخب الوطني
�ص 2
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الأمني العام لالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني للن�صر

رفع �أ�سعار �شراء القمح ي�شجعنا على حتقيق االكتفاء الذاتي
�أكد الأمين العام لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي�  ،أم�س� ،أن قرار مجل�س الوزراء� ،أول �أم�س ،برفع �أ�س��عار �ش��راء القمح اللين وال�ص��لب من الفالحين ،ي�ش��جع الفالحين على موا�ص��لة
ن�ش��اطهم ،ون��وه باالهتم��ام الذي توليه الدولة للقطاع الفالحي ،م�ش��يرا �إلى قدرة الفالحي��ن على تحقيق االكتفاء الذات��ي والأمن الغذائي ،داعيا في ه��ذا االطار� ،إلى �أهمية تقديم الت�س��هيالت والمرافقة
والتوجيه والتكوين لفائدة ال�شباب ،بالإ�ضافة الى �إعادة النظر في �أ�سعار و�سائل الإنتاج لتكون في متناول جميع الفالحين.
�ص 4

�إطالق حملة كربى باجلامعات وم�س�ؤول بوزارة التعليم العايل يك�شف

ن�سبــــة تلقيــح الطلبــــة لـم تتجــــاوز  4باملئـــة
 lمهياوي :يجب العودة لتطبيق التدابري االحرتازية والذهاب لتلقي اللقاح

لعمامرة ي�سلم ر�سالة من الرئي�س تبون �إىل ال�سي�سي

توافـــق جـــزائري-م�صــري
لإجنــاح القمــة العربيــة باجلزائـــر

�ص 2

�أ�س�� ٌتقبل وزير ال�ش���ؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
رمط��ان لعمامرة� ،أم�س ،في ق�ص��ر االتحادية م��ن قبل الرئي�س
عب��د الفت��اح ال�سي�س��ي ،ف��ي �إطار زي��ارة العم��ل التي يق��وم بها
�إلى جمهورية م�ص��ر العربية ال�ش��قيقة ب�ص��فته مبعوثا خا�ص��ا
لرئي�س الجمهورية.
�ص 5

الناخب الوطني يرف�ض اال�ست�سالم

ملزمـــون بقلـــب املوازيـن ولن نهــدم
ما بنينــــاه

كان الناخب الوطني جمال بلما�ض��ي
وا�ضحا وحازما ،في ردوده على �أ�سئلة
ال�ص��حفيين ،عق��ب نهاي��ة مواجه��ة
منتخ��ب غيني��ا اال�س��توائية ،عندما
اعت��رف بم�س���ؤوليته ف��ي الإخف��اق
الم�سجل �سهرة الثالثاء ،قبل �أن يعد
باالجته��اد رفقة �أ�ش��باله ،لمنع هدم
كل م��ا بُن��ي خ�لال ال�س��نوات الثالث
الما�ض��ية ،م��ن خ�لال االنت�ص��ار في
المب��اراة بنتيج��ة ت�ض��من الت�أه��ل
�إل��ى ال��دور الثان��ي وتمن��ع ح��دوث
«الكارثة».
�ص 23

ميلة

وزير الرتبية يدعو �إىل الف�صل بني العمل النقابي واالنتماء ال�سيا�سي حجـز  15مليونا مزورة ب�شلغوم العيد
حجزت عنا�صر �أمن دائرة �شلغوم العيد بوالية ميلة ،نهار �أول �أم�س

1

�أك��د وزي��ر التربية الوطنية ،عبد الحكيم بلعابد� ،أم�س �أن مراجعة قانون كيفيات ممار�س��ة الن�ش��اط النقابي �س��تراعي �ض��وابط التمثيل
الحقيقي للنقابات" ،بعيدا عن التمييع" ،مبرزا ب�أنه �سيتم �إ�شراك النقابات القطاعية في ا�ستحداث �آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي،
و�شدد على �ضرورة " الف�صل بين العمل النقابي والم�س�ؤولية في الت�سيير واالنتماء ال�سيا�سي".
�ص 4

الأح��د ،مبلغ��ا ماليا بالعمل��ة الوطنية الم��زورة ،قدر ب��ـ  15مليون
�سنتيم ،طرحها �شخ�ص للتداول بمدينة �شلغوم العيد ،قبل �أن يتم
توقيفه ،بالإ�ضافة �إلى  22مليون �سنتيم �أخرى �سليمة.
�ص 7

