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ملــف

الفريق �ضنقريحة ياأمر برفع درجة اليقظة وي�ؤكد

اجلزائـــر تتوفـر على كل مقومــات 
التجــدد واالنطــالق

اأ�ضــدى الفريق ال�ضــعيد �ضــنقريحة رئي�ــش اأركان الجي�ــش ال�طني 
ال�ضــعبي، اأم�ش، ت�جيهــات برفع درجة اليقظــة والحيطة والحذر 
لم�اجهة كافــة التحديات الأمنية على م�ضــت�ى حدودنا ال�طنية 
بالناحية الع�ضــكرية الرابعة ب�رقلة، وقال الفريق اإن نعمة الأمن 
التــي ننعم بها الي�م ل تقــدر بثمن، ويجب على الجميع المحافظة 
عليهــا وتعزيزهــا، في ظــل م�ضــروع اإقامة وتعزيــز اأ�ضــ�ش الدولة 

ال�طنية، في كنف جزائر جديدة، ق�ية ومزدهرة.

فيما مت ت�زيع 54 األف وحدة  يف  الثالثي الأول

 تخ�صي�ص 71 مليار  دينار الإجناز
60 األف �صكن

ك�ضــف وزير ال�ضــكن والعمران والمدينــة محمد طــارق بلعريبي، 
اأم�ش اأن عدد ال�ضــكنات التــي تم ت�زيعها خــالل الثالثي الأول من 
ال�ضــنة يقدر بـ 45 األــف وحدة من بينها 32 األف وحدة �ضــكنية تم 

ت�زيعها بمنا�ضبة عيد الن�ضر 19 مار�ش.
فيما يف�ضل قائد اخل�ضر ال�ضتقرار

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

رابطة اأبطال اإفريقيا

الوفـــاق يف املرّبع الذهبــي والطاقـم الفني يعلـن عن ا�صتهـداف التــاج 

 رئي�س اجلمهورية يعلن عن تعديل حكومي ح�شب نتائج كل قطاع ويك�شف
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اأعلــن رئي�ــش الجمه�رية، عبد المجيد تب�ن، في لقائه الدوري مع ال�ضحافة عن قرارات هامة تخ�ش الأج�ر ومنحة البطالة، وقال الرئي�ش تب�ن اإنه �ضيتم اإقرار زيادات في الأج�ر ومنحة البطالة بداية من 
جانفــي 2023. بعــد �ضبــط م�ضت�ى المداخيل المت�قعة هذه ال�ضنــةـ، كما تطرق الرئي�ش اإلى ق�ضايا وطنية ودوليــة تهم الجزائريين، حيث اأعلن عن قرب اإجراء تعديــل حك�مي على �ض�ء مخرجات اجتماع 

ال�زراء والنتائج المحققة على م�ضت�ى مختلف الدوائر ال�زارية.

 خمت�ض�ن ي�ؤكدون اأن ك�ضبه ممكن يف ظل ت�فر اإرادة �ضيا�ضية

رهـــان على الرفــع الت�صاعـدي لل�صـــادرات خــارج املحروقـــات
تجــاوز حجــم ال�ضــادرات خــارج المحروقــات المحقــق ال�ضنة الما�ضيــة 2021، عتبــة 5 مالييــر دولر، في �ضابقــة على م�ضتــ�ى التجارة 
الخارجيــة، ليبقى الرهان للمرحلة القادمة ه� الحفاظ على ديناميكيــة الت�ضدير والإبقاء عليها في حالة ارتفاع وب�ضكل م�ضتدام، �ضيما 
واأن الحك�مــة حــددت �ضقــف 7 ماليير دولر لل�ضنة الجاريــة، وه� التحدي الذي يرى متعامل�ن ومالحظ�ن باأنــه ممكن، بالنظر للقدرات 

والم�ؤهالت الت�ضديرية الكبيرة التي تت�فر عليها البالد.
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زيادات جديدة يف االأجور و منحة البطالة بداية من جانفي
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ال�طنــي  المنتخــب  قائــد  ي�جــد 
بيــن  �ضــراع  محــل  محــرز  ريا�ــش 
ناديــي باري�ش �ضــان جيرمان وريال 
اللذين يريــدان ال�ضتثمار  مدريد، 
فــي م��ضــ�ع تاأخــر تجديــد عقده 
مــع نــادي مان�ضي�ضتر �ضيتــي، والذي 

ينتهي �ضائفة 2023.

الريال و باري�ص �صان جريمان 
يريدان حمرز
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