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ق�شنطينة

الدرك ي�سرتجع 
م�سروقات بقيمة 200 
مليون يف ثالث �ساعات

الفريق ال�شعيد  �شنقريحة ي�ؤكد 

يجـــب رفـــع جاهزيـــة اجليـــــ�ص 
ملواجهــة اأي طــارئ

�شدد الفريــق ال�شعيد �شنقريحة على الأهميــة التي ت�ليها القيادة 
العليــا للجي�ــس ال�طنــي ال�شعبي ل�شــاح العتاد في اإطــار الرفع من 
جاهزيــة القــ�ات الم�شلحــة والحفــاظ علــى ا�شتعدادهــا الدائــم 
لم�اجهة اأي طارئ، وال�شعي لمتاك اأ�شباب الق�ة وو�شائل الحفاظ 

على ال�شتقال و�شيانة ال�شيادة ال�طنية.

الدور الفا�شل لت�شفيات امل�نديال

اختيــــار حكمـــي مواجهتــي اخل�سـر 
يثيــر املخـــاوف

اأ�شنــدت التحاديــة الدولية لكرة القدم، مهمــة اإدارة مباراة ذهاب 
الــدور الت�شفــ�ي الأخير الم�ؤهــل لم�نديال قطر، بيــن المنتخب 
ال�طني وم�شت�شيفه منتخب الكاميرون، للحكم الب�ت�ش�اني ج��ش�ا 
ب�ندو علــى اأن ي�شاعده كل من الت�شادي عي�شــى يايا والم�زمبيقي 
اأر�شينيــ� �شــادراك مارينغال، في حيــن اختيــر ال�شي�شيلي بيرنارد 

كاميل حكما رابعا.

ي�مية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

مب�جب م�شروع قان�ن تبنته احلك�مة

الرتخيــ�ص للعمــــال الأجـــراء بعطلــــة ملـدة �سنـــة لإن�ســـاء موؤ�س�ساتهـــم

  وافق الجتماع الـ157 لمجل�س جامعة الدول العربية على الم�شت�ى ال�زاري، في اجتماعه اأم�س بالقاهرة، على مقترح جزائري بعقد القمة العربية ي�مي 1 و2 ن�فمبر القادم بالجزائر. وقال اأحمد
 اأب� الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اإن »الجزائر اأبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي �شت�شت�شيفها ي�مي الأول والثاني من ن�فمبر المقبل«.

 اجلامعة العربية تبنت قرار الرئي�س تبون

القمة العربية باجلزائر يف الفاحت نوفمرب
�ص  11

 بنك اجلزائر ي��شح

الرتخي�ص للم�ساريع ال�سرتاتيجية 
فقط بالتمويل اخلارجي

اجلزائر دولة حمورية و م�ستقبل اإفريقيا ل يبنى اإل معها
دبلوما�صيون يوؤكدون يف ال�صالون الإفريقي للأعمال
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ع�ش� اللجنة العلمية ريا�س مهياوي للن�شر

اللجنة العلمية رفعت مقرتحا بتخفيف الإجراءات الوقائية
ك�شف ع�ش� اللجنة العلمية لر�شد تف�شي فيرو�س ك�رونا ريا�س مهياوي اأم�س عن رفع مقترح لل�شلطات العليا للباد بتخفيف الإجراءات 
ال�قائيــة للت�شدي لل�باء، بعد ت�شجيل م�ؤ�شرات اإيجابية ح�ل تح�شن ال��شع ال�شحي، ب�شكل اأ�شحى يمهد للع�دة اإلى الحياة الطبيعية في 

ظل ت�خي الحيطة والحذر.
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