
فيما مت توقيف مرّوجي اأجهزة وحب�س متهمني مبحاولة ت�ضريب موا�ضيع

ارتيـــــاح بيـن مرت�سحـــي البكالوريــــا لأ�سئلــــة اليـوم الثانـــي
تباينت اأراء المتر�ضحين لنيل �ضهادة البكالوريا اأم�س حول مو�ضوع الريا�ضيات، الذي اعتبر كثير من الممتحنين باأنه كان في متناول 
الطلبة الذين ح�ضروا جيدا لجتياز هذه المادة الأ�ضا�ضية بالن�ضبة لل�ضعب العلمية، و�ضهال بالن�ضبة لطلبة �ضعبة الآداب والفل�ضفة، 

و�ضعبا في نظر متر�ضحي �ضعبة اقت�ضاد وت�ضيير، الذين اأكد كثير منهم باأن الأ�ضئلة  كانت �ضعبة وغير متوقعة.
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الفريق �ضنقريحة من الناحية الع�ضكرية ال�ضاد�ضة

الإميـــان بالوطـــن يتطلب اأفعـــال 
يف امليدان وليـ�س جمرد اأقــوال

ال�ضعيــد  الفريــق  ال�ضعبــي،  الوطنــي  الجي�ــس  اأركان  رئي�ــس  اأكــد 
�ضنقريحــة، اأم�ــس الثنيــن، اأن الإيمان بالوطن يتطلــب اأفعال في 
الميدان ولي�س مجرد اأقوال، و�ضدد على وجوب اعتبار اأمر اكت�ضاب 

القوة لدى الجي�س، متطلبا �ضروريا وحتمية اأكيدة.

و�ضيط اجلمهورية اإبراهيم مراد يك�ضف

رفع العراقيـــل عـن 867 م�سروعـا 
وّفــر 34 األف من�سب �سغــل

اإبراهيم  ك�ضــف، و�ضيــط الجمهوريــة 
الم�ضاريــع  عــدد  اأن  اأم�ــس،  مــراد، 
ال�ضتثمارية التي قامت هيئته بجهود 
العراقيل عنها  اأجل رفع  "جبارة" من 
 915 867 م�ضروعــا مــن اإجمالــي  بلــغ 
بــاأن العمــل  م�ضروعــا معنيــا، موؤكــداً 
جــار لت�ضويــة كافــة الو�ضعيــات، بما 
ُيمّكن من الو�ضول ل�ضتحداث 54 األف 

من�ضب عمل جديد م�ضتقبال.

ق�ضنطينة

18 رحلة لنقل اأزيد من 5400 حاج 
مــن المنتظــر اأن تنطلــق اأول رحلــة لحجــاج بيت اهلل الحــرام من 
ق�ضنطينــة نحــو البقــاع المقد�ضــة بعد غــد الخمي�س فــي ال�ضاعة 
الواحــدة �ضباحــا من مطــار محمد بو�ضيــاف ، فيما اأكــدت  م�ضالح 
الوليــة، اأن عــدد الرحــالت يقدر بـــ 18  رحلة، وذكــرت مديرية 
ال�ضــوؤون الدينيــة اأنهــا مخ�ض�ضــة لنقــل اأزيــد مــن 5400 حــاج من 

ال�ضرق الجزائري.

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

 خالل افتتاحه للطبعة 53 ملعر�ض اجلزائر الدويل 

�س   3

اأبــرز رئي�ــس الجمهوريــة، ال�ضيــد عبــد المجيــد تبــون، اأم�ــس الثنيــن بالجزائــر العا�ضمــة، اأهميــة التعــاون وخلــق �ضــراكات بيــن ال�ضــركات الجزائريــة و الأمريكيــة، و نــّوه بالتطــور الكبيــر الــذي 
 �ضهدتــه ال�ضناعــات الع�ضكريــة بمختلــف اأنواعهــا، كمــا اأبــرز اأهميــة تطويــر ال�ضناعــات الخفيفــة، و�ضــّدد علــى اأن تطويــر قطــاع النقــل بال�ضــكك الحديديــة �ضي�ضهــم فــي تنميــة البــالد وحــل الكثيــر
 مــن م�ضــاكل ال�ضتثمار علــى م�ضتوى منطقة اله�ضاب نظرا لكونه اأكثر اأمنا واأقل تكلفة، مثنيا على الجهد الوطني في تطوير �ضناعة قوارب وبواخر ال�ضيد، والذي منطلقه "روح وطنية عالية"، و ذلك خالل 

�س   2اإ�ضرافه على افتتاح الطبعة 53 لمعر�س الجزائر الدولي.

الرئي�س تبون يدعو اإىل ال�سراكة بني املوؤ�س�سات اجلزائرية و الأمريكية
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بلما�ضي يك�ضف عن ودية مع فريق من العيار الكبري و ي�ضرح

 ل يوجـــد اأي لعـب اعتــــزل دوليـــــا واأ�سمـــاء جديـــدة �ستكـــون معنـــــــا 
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