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الفريق ال�شعيد �شنقريحة يوؤكد

ال�شعــــب تفطـــن للم�ؤامرات وتفـادى 
منــاورات ن�شـر الف��شـــى

الوطنــي  الجي�ــس  اأركان  رئي�ــس  اأكــد 
ال�شــعبي، الفريق ال�شــعيد �شنقريحة، 
اأم�س الأربعاء بق�شنطينة، اأن »ال�شعب 
الجزائــري الموحــد تفطــن لخلفيــات 
و اأبعــاد الموؤامــرات التــي تحــاك �شده 
في ال�شــر والعلن وا�شتطــاع اأن يتفادى 
ن�شــر  منــاورات  وب�شيــرة  بحكمــة 
الفو�شــى في البالد«، ح�شــب ما اأفاد به 

بيان لوزارة الدفاع الوطني.

نفذته قوات الدفاع اجلوي عن الإقليم 

جناح مترين البحث والإنقاذ لطائرة 
يف حالة جندة مبنطقة جبلية 

نفذت بنجاح قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، اأم�س الأربعاء، تمرين 
البحــث والإنقاذ لطائــرة في حالة نجــدة بمنطقة جبليــة "�شارك�س 

الخام�شة. الع�شكرية  الناحية  باتنة  2022" بولية 

الكرة الطائرة

  توقعات بتحقيق اأزيد من 2.2 مليون طن يف ح�ساد هذا املو�سم

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

فيما ح�شدت اإ�شراق �شايب امليدالية الربونزية

اإميــــان خليـــف يف نهـائـــي بطـ�لـــــة العالـــم للمالكمــــة يف اإجنـــاز تاريخـــي

 الرئي�س تب�ن يهنئ الطلبة يف ي�مهم ال�طني وي�ؤكد

�ص  13-12

 جلان مراقبة لقطع الطريق اأمام امل�شاربني مبخزونات القمح

�ص   3

�ص   3

�ص   4

اأكد رئي�س الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، على �شرورة الرفع من م�شتــــــــوى الأداِء البيداغوجي، وتح�شين نوعية التكوين، ورفع كفاءة الخريجين من الجامعات الجزائرية، وجعلها قادرة 
ة الب�شري، يعد اأحد اأكبِر  َراكِة مع الموؤ�ش�شاِت القت�شاديِة، م�شددا على اأن ال�شتثمار في راأ�شماِل الأُمَّ على احت�شان الفكِر الحّر، والحوار والنقِد البناء، والنفتاح على ُمحيِطها بَمدِّ ُج�شوِر ال�شَّ

ل عليها في بناِء جزائَر جديدٍة. ِة الُمعوَّ �ص   2عنا�شِر القوَّ

ن�شعى جلعل اجلامعة قادرة على احت�شان الفكر احلّر والنقد البناء

�ص 24

بن عبد الرحمان ي�شدد على ا�شتكمال اأول املراحل قبل نهاية 2022

نح� اإن�شــــاء وكالت بنكيـة عم�ميــة يف بلدان اإفريقيــة و فرن�شـا
تعتــزم ثالثة بنوك عمومية، اإن�شاء وكالت بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية، فيما بادر بنك الجزائر الخارجي 
من اأجل فتح مكتب للوكالة التابعة بفرن�شا ا�شتجابة لن�شغالت جاليتنا الوطنية الـمقيمة في هذا البلد، و اأكد الوزير الأول اأيمن 
بن عبد الرحمان، اأم�س الأربعاء، على وجوب ا�شتكمال جميع الم�شاعي المتعلقة بتنفيذ الـمرحلة الأولى من هذا الـم�شروع قبل 

نهاية ال�شنة الجارية.  

�ص   3

 النادي الربجــــي .. فخـر البيبـان 
يبحث عن خــام�ص ثنائيـة


