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رئي�س اجلمهورية  
ي�ستعر�س امل�ستجدات 

 العربية والإقليمية
 يف مكاملة مع اأمري قطر

وزير الرتبية الوطنية يك�ضف 

  نحو اإن�ســــاء ثانويـات متخ�س�سـة
 يف الريا�سيــات عرب الوطــن

يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

مبوجب ال�ضبكة ال�ضتدللية اجلديدة 

الزيـــــادة يف الأجـــــور متتــد اإلـــى العــــالوات والتعوي�ســـــات 

يف ر�سالة مبنا�سبة يوم العلم

�س  4

lالرقمنة عنوان فعاليات يوم العلم بق�سنطينة

ح�ضب منظمات حماية امل�ضتهلك

ارتفـــــاع لفــت يف اأ�سعـــــار مالبــ�س العيـــــد 
اعتبرت الفدرالية الجزائرية للم�ضــتهلكين، اأن اأ�ضــعار مالب�س العيد، �ضــهدت ارتفاعا مقارنة بالعام الما�ضــي وقدرت الزيادة في الأ�ضعار 
بـ 15 اإلى 20 بالمئة، واأ�ضــارت اإلى اأن ك�ضــوة 3 اأطفال تتطلب 40 اإلى 50 األف دينار ودعت من جانب اآخر الأولياء اإلى اقتناء الألب�ضــة التي 
تتالءم مع ثقافة وقيم وتقاليد المجتمع ومن جهتها، �ضجلت المنظمة الجزائرية لحماية واإر�ضاد الم�ضتهلك ومحيطه، ارتفاعا في بع�س 

المنتوجات بـ 120 اإلى 150 بالمئة، مقارنة بالعام الما�ضي.
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الفريق �ضعيد �ضنقريحة يوؤكد

حمــاولت زرع التفرقــة والفتنـــة 
اأبــدا"  تتحقــق  "لن 

ال�ضــعيد  الفريــق  ال�ضــعبي،  الوطنــي  الجي�ــس  اأركان  رئي�ــس  اأكــد 
�ضــنقريحة، اأم�س ال�ضــبت ببرج باجي مختــار، اأن اأطرافــا ماأجورة 
تحــاول زرع التفرقــة والفتنــة بيــن اأبناء ال�ضــعب الواحــد، وبين 
ال�ضعــب وجي�ضــه، وا�ضفا هذه المحــاولت بـ "الأوهــام والتخيالت" 

التي "لن تتحقق اأبدا على اأر�س ال�ضهداء".

الربطة الثانية لكرة القدم

احتــــاد خن�سلـــــة يت�سبــث بال�سدارة 
واملــوك يف الإنعــا�س

كر�ضــت مخلفــات الجولة 26 الو�ضــع القائم على م�ضتــوى قمة هرم 
ترتيــب مجموعة »و�ضط - �ضــرق«، وذلك بتوا�ضــل جدلية ال�ضراع 
الثنائي من اأجل الظفر بتاأ�ضيرة ال�ضعود بين اتحاد خن�ضلة و�ضباب 
برج منايل، مع مد »الخنا�ضلة« خطوة عمالقة نحو من�ضة التتويج، 
فــي الوقت الــذي مازالت فيه ح�ضابات ال�ضقــوط معقدة، بتواجد 5 

فرق في �ضراع النجاة.
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�س   5-2

الرئي�س تبون يدعو اإىل التحكم يف املعارف و اآليات الع�سر
اإنتاج �سرائح قيا�س ال�سكري لأول مرة يف اجلزائر

بعد رفع العراقيل التي واجهت امل�شروع
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