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بعد �شعودهما اإىل الرابطة املحرتفة

تكـــرمي احتـــاد خن�شلـــة ومولوديـــة 
البي�س باأمـــر من رئي�س اجلمهوريــة

اأ�شرف م�شت�شار رئي�س الجمهورية المكلف بالعالقات الخارجية, عبد 
الحفيــظ عالهم, بتكليف من رئي�س الجمهورية, ال�شــيد عبد المجيد  
تبون, اأم�س ال�شــبت بالجزائر العا�شمة, على تكريم كل من نادي اتحاد 
خن�شلــة و مولوديــة البي�ــس, اإثــر تحقيقهمــا ال�شعــود التاريخــي اإلى 

بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ترب�س املنتخب الوطني

بدايــــة توافـــــد الالعبيـن واجلـدد 
مطالبــون باغتنــام الفر�شـــة

ارتفع عدد لعبــي المنتخب الوطني المتواجديــن بمركز �شيدي 
مو�شى اإلى خم�شة عنا�شر, بعد التحاق الثنائي النا�شط في الدوري 
البلجيكي اآدم زرقان وعبد القهار قادري اأم�شية الجمعة, وبعدهما 
ياني�ــس حما�ــس م�شاء اأم�ــس, اأين تــدرب الثنائــي الأول اإلى جانب 
كل مــن اإ�شــالم �شليماني واأحمد توبة, وتحت قيــادة الطاقم الفني 
الم�شاعــد الم�شكل من كل �شيــرج رومانو وعمــارة مرواني ومدرب 

الحرا�س عزيز بورا�س.

�شـوق تاجنانت مبيلة

حـبــ�س 9 اأ�شخـا�س فـر�شــوا اإتـــاوة 
غيــر قانونيــة على التجـــار

 اأوقفــت عنا�شر الم�شلحة الولئيــة لل�شرطة الق�شائية, رفقة اأمن 
دائرة تاجنانت بولية ميلة, ت�شعة اأ�شخا�س, عقب �شجار وقع ليلة 
22 ماي الجاري, بمدينة تاجنانت و و�شع حد لمحاولتهم  اإلــى   21
فر�ــس ال�شيطرة الجبائية غير القانونية علــى تجار المدينة, كما 
حجــزت عنا�شــر ال�شرطــة مبلغا ماليــا يقــدر بمليــار و 500 مليون 

�شنتيم, يمثل مح�شلة الن�شاط الممنوع لأفراد الع�شابة.

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

يف تقرير له حول تطور التهديد الإرهابي قدم لقمة الحتاد الإفريقي

�س   24 �س   5

�شدد رئي�س الجمهورية ال�شيد, عبد المجيد تبون, على �شرورة اأن ت�شع القارة الإفريقية م�شاألة مكافحة الإرهاب على راأ�س اأولوياتها في مجال ال�شلم والأمن, ودعا اإلى و�شع قائمة اإفريقية خا�شة بالكيانات 
والأفــراد الإرهابييــن, كما اأكد على �شرورة وفــاء ال�شركاء الأجانب بالتزاماتهم بموجب قرارات مجل�س الأمن الدولي ذات ال�شلة عبر تقديم المزيد مــن الم�شاعدات للبلدان الإفريقية التي تكافح الإرهاب  

�س   2وذلك من خالل تحديد هوية ومكان وجود الإرهابيين المطلوبين على اأرا�شيهم.

�س   13-12

�س   13-12

الرئي�س تبون يقرتح و�شع قائمة بالكيانات والأفراد الإرهابيني

�س 3

وزير التعليم العايل يك�شف

من�شة رقمية لتوظيف الأ�شاتذة واأخرى لنتقاء م�شوؤويل اخلدمات اجلامعية
ك�شــف اأم�ــس, وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان, عن اإطالق من�شة خا�شة بجمع ملفات المتر�شحين للتوظيف من 
الأ�شاتــذة الم�شاعديــن ق�شــم "ب ", عبر نظام بروغر�س, على اأن تتــم ح�شبه عملية درا�شة الملفات واإجــراء المقابالت على م�شتوى كل 
موؤ�ش�شــة جامعيــة معنية بالتوظيف الخارجي لالأ�شاتذة الم�شاعدين �شنف "ب", معلنا فــي ذات ال�شياق خالل زيارة العمل والتفقد التي 
قادته اإلى ولية باتنة, عن تخ�شي�س القطاع 2186 من�شبا ماليا بعنوان �شنة 2022, بالإ�شافة لفتح لأول مرة 250 من�شبا ماليا لتوظيف 

حاملي �شهادة الدكتوراه.

تد�شيــن م�شت�شفـــى ال�شتعجـالت الطبيـــة واجلراحيــة بعنابـة يـوم 26 جـــوان

�شفقات مع كربى ال�شركات لتجديد احتياطي النفط
توقيع اتفاقية بني �صوناطراك و�صركة �صينية تقارب ن�صف مليار دوالر

�س   2


