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الفريق ال�شعيد �شنقريحة يوؤكد من ب�شار

اجليـ�ش يحوز على مورد ب�شري متفرد

اأكد  رئي�ش اأركان الجي�ش الوطني ال�شعبي، الفريق ال�شعيد �شنقريحة، 
اأم�ــش، حر�ش القيــادة العليا للجي�ش الوطني ال�شعبــي على اال�شتثمار 
فــي المورد الب�شــري، م�شيــرا اإلى اأن الجي�ــش الوطنــي ال�شعبي، يحوز 
على مورد ب�شــري متفّرد، يملك من الخ�شائ�ــش النف�شية والمعنوية، 

ما توؤهله الأن يكون من اأف�شل المقاتلين.

املنتخب الوطني 

بلما�شـــــي يريـــد العــــودة  بفــوز 
من دار ال�شــالم

ي�شــر الناخب الوطني جمال بلما�شي علــى ا�شتكمال البداية المثالية 
فــي ت�شفيات كاأ�ش اأمم اإفريقيا "كوت ديفــوار 2022"، وذلك من خالل 

البحث عن العودة غدا بكامل الزاد من ملعب دار ال�شالم.

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

ا�ستقبلهما رئي�س اجلمهورية يف اإطار امل�ساورات ال�سيا�سية

بودكا�شــت الن�شــر يت�شدر عالـــم 
التدوين ال�شوتي بيــن و�شائـــــل 

الإعالم الوطنيـــــة
�ش   5 �ش   3

اأ�شــاد رئي�ــش حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيب�ش ورئي�شة حزب تجمع اأمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي بمبــادرة لم ال�شمل التي اأطلقها رئي�ش الجمهورية، وذلك في ت�شريح لهما 
�ش   2عقب ا�شتقبالهما من طرف الرئي�ش تبون بمقر الرئا�شة، في اإطار الم�شاورات ال�شيا�شية.

�ش   2

�ش   3

�ش   13-12

زرواطي وبن بعيب�ش ي�شيدان مببادرة مّل ال�شمل

 حجــــز اأزيــد 
من 60 األـف اأورو 
مبطـــار هـــواري 

بومديــــن
�ش   24

وزير املالية عبد الرحمان راوية من وهران 

ن�شبــــة النمـو ت�شـل اإىل 3.4 باملائـــة هـذا العــــام 
توّقــع وزيــر الماليــة عبد الرحمان راويــة، اأم�ش، اأن تبلغ ن�شبة النمــو هذه ال�شنة 3،4 بالمائة، مــع تح�شن الموؤ�شــرات االقت�شادية الرئي�شية 
ابتــداء مــن الن�شــف الثاني مــن 2021، مدفوعــة بالتوجه االقت�شــادي الجديد وال�شامل الــذي يهدف لتنويــع م�شادر التمويــل والتقلي�ش من 
التبعيــة للخارج والتركيــز على ال�شادرات خارج المحروقــات التي هي محور اأ�شا�شي لالإ�شالحــات، ودعا اإلى اإدماج التاأميــن التكافلي في �شوق 

التاأمين الجزائري و تهيئة �شركات التاأمين الجزائرية للتكفل باالأخطار الجديدة و على راأ�شها االأخطار ال�شيبرانية.

وفــاة طفليـن �شقيقيــن يف حـريـــق ب�شقـــة  بحـي بـوذراع �شالــح يف ق�شنطينــــــــة
�ش   24

امتحانات �شهادة التعليم املتو�شط جتري يف ظروف ح�شنة
انطلقت دون ت�سجيل م�ساكل الت�سريبات والغ�ش

lارتياح بني املمتحنني ووزير الرتبية  يعلن اأن اأ�شعار الكتب لن تعرف ارتفاعا يف املو�شم اجلديد
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