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رئي�س اجلمهورية ي�ستقبل الطفل 
الأمريكي املحب للجزائر "ماثيو هيل"

ا�ســتقبل رئي�ــس الجمهوريــة، ال�ســيد عبــد المجيد تبــون، بمقر 
اإقامتــه بوهران، الطفــل الأمريكي، ماثيو هيــل، �سديق الجزائر 
وُمحَبهــا، و الذي حُلم دوما بزيارتهــا و تمنى اأن يكون يوما، �سفيرا 

لبالده، في الجزائر.

وزير ال�سناعة ال�سيدلنية 

لوبيــات كانـت وراء تعطيــل م�ساريــع 
موجهــة لتقليـ�س ال�ستيــراد 

اأكــد، ع�ســية اأم�ــس، وزيــر ال�ســناعة ال�ســيدلنية الدكتــور عبد 
الرحمــان جمــال لطفي بن باحمد، بــاأن دخول عديد الم�ســانع و 
وحدات اإنتاج الأدوية والمواد ال�ســيدلنية حيز الخدمة مكن من 
تقلي�س فاتورة ال�ستيراد بقرابة 900 مليون دولر، متهما لوبيات 
الدواء بالوقوف في وقت �ســابق اأمام اإنجاز م�ساريع موجهة لإنتاج 

اأدوية يتم ا�ستيرادها بالعملة ال�سعبة.

�سطيف

 هـالك �سخ�سيـن و اإ�سابة 14 اآخريـن 
يف حريقيـن بحمـام قرقــور 

لقي �سخ�ســان حتفهمــا و اأ�ســيب 14 اآخرون بحروق و �ســعوبة في 
التنف�س جراء حريقين ن�سبا بعد ظهر اأم�س الأحد في المحيطات 
الفالحية بكل من دوار ال�سريقات و المكان الم�سمى �سبع منعرجات 
ببلدية حمام قرقور )�ســمال �سطيف(،  ح�ســب ما علم من م�سالح 

الحماية المدنية.

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

اجلزائر وجهت "ر�سالة" يف انطالق الألعاب املتو�سطية

�س  3

�س  2

�س  5

وّجهت الجزائر �سهرة اأول اأم�س من خالل مرا�سيم افتتاح الن�سخة 19 لألعاب البحر الأبي�س المتو�سط ر�سالة اإلى العالم برمته، اأكدت من خاللها على مواقفها الثابتة، والرامية بالأ�سا�س اإلى ال�سعي 
لتر�سيخ مبداأ الأمن وال�سالم، وذلك بتج�سيد �سور التاآخي بين �سعوب دول الجوار في الحو�س المتو�سطي، على اختالف الجن�سيات، لأن »العالمية« التي بلغها حفل الفتتاح بمركب ميلود هدفي 

بوهران اأبهرت كل المتتبعين، وك�سفت عن المكانة الحالية للجزائر في الخارطة الجيو�سيا�سية، وما لذلك من امتداد على باقي المجالت، من بينها الريا�سة.  
�س 2 و من �س 12اإىل 15

اإ�سادة بعاملية حفل الفتتاح

دخول موفق للريا�سات الفردية

الكاراتـــــي اجلــزائـــري يح�ســـد 4 ذهبيـــــات يف اأم�سيـــة تاريخيـــــة
�س   15

�س   24

فيما جتاوز النتقال اإىل الأوىل متو�سط 70 باملئة

ن�سبة النجاح يف �سهادة التعليم املتو�سط بلغت 59.16 باملئة
بلغــت ن�سبــة النجــاح الوطنيــة في �سهــادة التعليــم المتو�سط دورة جــوان 2022، وفــق ما ك�سف عنــه اأم�س الديــوان الوطنــي للم�سابقات 
والمتحانــات 59.16 بالمئة، في حين بلغــت ن�سبة تالميذ ال�سنة الرابعة متو�سط المقبولين في ال�سنــة الأولى ثانوي 70.67 بالمئة، بعد 

�سنة من الجهد والمثابرة.


