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�ص  24

الفريق �ضنقريحة يدع� للتحلي باليقظة وي�ؤكد

 ذاكرة اجلزائر ال ميكن التخلي عنها اأبدا

اأكــد رئي�ــش اأركان الجي�ــش ال�طني ال�ضعبــي، الفريق ال�ضعيــد �ضنقريحة، 
اأن الذاكــرة ال�طنيــة هــي نب�ش الأمــة، وال�ضريــان الذي ُيغــذي حا�ضرها 
وم�ضتقبلهــا، والتي ل يمكن التخلي عنها اأبدا، داعيا الجميع اإلى الم�ضاهمة 
فــي "ال�اجب المقد�ــش" المتمثل فــي حماية الذاكــرة، كما اأبــرز �ضرورة 

تحلي الم�اطنين باأعلى درجات ال�عي.

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

ترب�ي م�ضرف  رتبة  على  ي�افق�ن  ال�ضهادات  اأ�ضحاب  من  باملئة   80

ي ما قبل الت�سغيل اإىل 1500 بقطاع الرتبية يف ق�سنطينة  نحو رفع ح�سة مدمجَ

الوكالة الوطنية للن�ضاطات املنجمية تو�ضح

�ص   2

�ص  5

اأكــدت ال�كالــة ال�طنيــة للن�ضاطات المنجمية، اأم�ش الثالثاء، فــي بيان لها، اأن منح تراخي�ش منجمية مــن خالل مناق�ضة ل يعني بيع المنجــم، واأ�ضارت اإلى اأن "الرخ�ضة المنجميــة ت�ضمح لحاملها في حدود 
محيطه الحق في ممار�ضة الن�ضاطات المنجية التي منحت من اأجلها لمدة الرخ�ضة المنجمية فيما يبقى المنجم بطبيعة الحال ملكا للجماعة المحلية مثلما ه� من�ض��ش عليه في الد�ضت�ر".

املدير العام مل�ضرف ال�ضالم يف ح�ار للن�ضر

اجلزائريون يثقون اأكرث يف اخلدمات امل�سرفية االإ�سالمية
ك�ضــف المديــر العام لبنــك ال�ضالم، حيدر نا�ضر، عــن تخ�ضي�ش نح� 192 مليار دينــار لتم�يل طلبات المتعاملين والزبائــن الذين قال اإن 
عددهــم فــي تزايــد، مرجعا هذا الرتفــاع، اإلى ت��ضع رقعــة انت�ضار هــذه الم�ؤ�ض�ضة المالية، بعــد فتح 20 فرعا جديدا بعــدد من وليات 
ال�طن، اإلى جانب رقمنة الخدمات الم�ضرفية من خالل اإطالق منتجات اإلكترونية على غرار "م�بايل �ضالم" و" ال�ضالم مبا�ضر" و"التي�ضير 

الإلكتروني"، و التي لقت اإقبال كبيرا خ�ض��ضا من فئة ال�ضباب.

رم�ضــان و النا�س

احلاجة مباركة .. حتفظ �ستني حزبا 
يف الثمانني

�ص   3

منح الرتاخي�ص ال يعني بيع املناجم

�سوق "رحبة اجلمال" بق�سنطينة 
يفقد �سعبيته يف رم�سان

�ص  7

�ص   11

 التقاعد اإجباري لالأ�ساتذة اجلامعيني الذين بلغوا ال�سبعني
وزارة التعليم الع�يل ت�أمر بتطبيق القرار قبل �سبتمرب

�ص   3

االأهواء  بني  �سراع  ""املو�ستي" .. 
و ال�سمري

 ممار�سة الريا�سة بعد االإفطار تقي 
من امل�ساكل ال�سحية

 الفنان العربي غزال

 يف ذمـــــة اهلل

�ص  13-12


