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اجلزائر حافظت على ال�صدارة يف اليوم الثاين

ذهبيتــــان تاريخيتـــان للم�صارعـة 
و"البادمينتـــــون" 

ح�صدت م�صــاء اأم�س الريا�صــة الجزائرية في مناف�صــات اليوم الثاني 
مــن الن�صخــة 19 لألعاب البحــر الأبي�ــس المتو�صط ذهبيتــان، بطابع 
"تاريخي" لمنتخبي الري�صة الطائرة والم�صارعة الأغريق رومانية، 
اإ�صــافة اإلــى 3 ف�صــيات كانــت كلهــا على الب�صــاط بف�صــل الم�صــارعة 
�صــمان  فــي  المالكمــة  منتخــب  نجــاح  مــع  والكاراتــي،  الإغريقيــة 
ميداليتيــن ف�صــيتين على الأقــل، ببلوغ �صــعيب بولودينــات واإيمان 
خليف ن�صــف النهائي، مع موا�صلة رحلة البحث عن الذهب، لتحافظ 

الجزائر على ال�صدارة بر�صيد 6 ذهبيات.

ال�صلطات تطمئن مت�صررين

الهــزة الأر�صيـــة بوهـران مل تخلـف 
خ�صائــر با�صتثنـــاء ت�صققــات

لم تخلف الهزة الأر�صــية التي �صجلت �صــرقي وهران، اأم�صية اأول اأم�س 
الأحــد، اأية خ�صــائر ب�صــرية، فيما اقت�صــرت المخلفــات المادية على 
بع�ــس الت�صــققات بالمبانــي، و قد اأحدثــت الهزة  التي بلغــت درجتها 
5.1 على �صــلم ري�صتر حالة من الخوف والهلع و�صط �صكان وهران، فيما 

طماأنت ال�صلطات المحلية ال�صكان المت�صررين بالتكفل بهم. 

العمل على حتديد عدد امل�صابني جار

 ر�صـــد 14 مليــار دينــار  للتكفـــل 
بـ 28 مر�صــا نــادرا

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

يف  اإحدى اأكرب العمليات يف 20 �سنة

�ص  14

�ص  3

اأعلن مجمع »�صــوناطراك«، اأم�س الإثنين في بيان له، عن اكت�صــاف هام من الغاز المكثف بحقل حا�صــي الرمل، ي�صــكل اأحد اأكبر عمليات اإعادة تقييم الحتياطات خالل 20 �صــنة. و اأو�صح البيان  اأن 
مجمع »�صوناطراك« تمكن من تحديد »اإمكانات هامة جديدة من المحروقات في مكمن ليا�س الكربوناتي »LD2« على م�صتوى رقعة ا�صتغالل حقل حا�صي الرمل«.

�ص  4

�صوناطراك تعلن عن اكت�صاف �صخم للغاز

الرئي�س تبون ي�صتقبل عميده و يوؤكد

اجلزائر تقدم الدعم الكامل مل�صجد باري�ص لإجناح مهمته ال�صامية و النبيلة 
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�ص   3

�ص   2

وزير ال�صناعة يوؤكد اأنه �صيحدث حركية اقت�صادية

النـــواب ي�صادقـــون علـى م�صـروع قانـون ال�صتثمـــار اجلديـد
�صادق نواب المجل�س ال�صعبي الوطني، اأم�س، بالأغلبية على م�صروع القانون الجديد لال�صتثمار، في جل�صة علنية تراأ�صها اإبراهيم بوغالي، رئي�س 

المجل�س بح�صور وزير ال�صناعة اأحمد زغدار ووزيرة العالقات مع البرلمان ب�صمة عزوار، و �صهدت مناق�صة محدودة للم�صروع. 

جملـــ�ص الأمـن الدولــي يفتــح ملــف مذبحـــة "الناظـور"
بطلب من دول اإفريقية ا�ستنكرت الوح�سية املغربية الإ�سبانية
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