
الوزير الأول ي�ستقبل رئي�س جمل�س اإدارة رابطة رجال الأعمال القطريني 

اتفاق على ت�سريــع جت�سيد نتائـج زيـارة الرئي�س تبـون اإىل الدوحة
اتفق الوزير الأول، ال�سيد اأيمن بن عبد الرحمان، اأم�س الثالثاء، خالل ا�ستقباله بق�سر الحكومة، ال�سيخ في�سل بن قا�سم اآل ثاني، رئي�س 
مجل�س اإدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل اإلى الجزائر، على ت�سريع وتيرة العمل الثنائي 

من اأجل تج�سيد نتائج زيارة رئي�س الجمهورية ال�سيد عبد المجيد تبون اإلى دولة قطر في فيفري المن�سرم.
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مدير املركز الولئي لنقل الدم يك�سف

 ق�سنطينــــــة الأولـــــــى وطنيــــــا 
يف عــــــدد املتبــــــرعني بالـــــدم

ك�ســف اأم�س، مدير المركز الولئي لنقل الدم، اأن ق�سنطينة تحتل 
المرتبة الأولى وطنيا في عدد المتبرعين الذي �سهد ارتفاعا بعد 
مــرور الأزمــة الوبائية، بن�سبة قدرهــا 3.68 بالمئــة، م�سيفا باأنه 
تــم ت�سجيل اأكبر عــدد منهم خالل �سهر رم�ســان الفارط، حيث تم 
جمــع 2715 كي�سا من الدم، فيما تحدث اأطباء عن الفوائد ال�سحية 

للعملية، وعن اأكثر الأمرا�س الم�سجلة و�سط المتبرعين.  

بلما�سي ي�سخ دماء جديدة

اأربعــــة اأ�سمــاء تقتـرب من املنتخــب
�سنعــت ت�سريحــات الناخــب الوطنــي جمــال بلما�سي، الحــدث و�سط 
اأن�ســار المنتخــب الوطنــي، خا�ســة عندمــا تحــدث عــن التطــورات 
الجديدة في ملف الالعبين المغتربين، لتفتح اأبواب التاأويالت حول 

هوية العنا�سر التي كان يق�سدها "الكوت�س" في كالمه.

دعت املواطنني اإىل الحتياط والوقاية

وزارة ال�سحــة حتــّذر من م�ساعفات 
ارتفـاع احلـرارة 

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

دعوة ل�ستغالل معر�ض اجلزائر الدويل لإبرام اتفاقيات 

�س   5

تراهــن الجزائــر بقوة على تنظيم تظاهرات اقت�سادية متنوعة ومنها المعار�س التي ت�ستقطب المتعاملين الأجانب وال�سركات الدولية الرائدة في عدة مجالت لتعزيز التبادلت و اإيجاد 
اأزيد من 20  فر�س لل�سراكة والتعاون وترقية ال�سادرات خارج المحروقات، وفي هذا الإطار، يندرج تنظيم الطبعة 53 لمعر�س الجزائر الدولي، بعد غياب �سنتين، الذي يعرف م�ساركة 

�س   4دولة واأزيد من 700 موؤ�س�سة.

رهان على ك�سب معركة الت�سدير

�س   11

�س   13-12

�س   24

رئي�س اجلمهورية 

ينهي مهام وزير املالية 

عبد الرحمان راوية

عّينه الرئي�س تبون اأم�س

 م�سطفـــى حيـداوي
 على راأ�س املجلـ�س 

الأعلـى لل�سبــاب

اأ�سرف عليه الفريق �سنقريحة بالناحية ال�ساد�سة

تنفيـــــذ متريــن تكتيكــــي بالذخيــــرة احليــــة "تـــاوندرت 2022"
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