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الفريق ال�شعيد �شنقريحة يوؤكد

اجلزائـــر تعيـــ�ش حتديــات جديـدة 
تقت�ضــي حتييــن التكويــن

اأكد رئي�س اأركان الجي�س الوطني ال�شعبي، الفريق ال�شعيد �شنقريحة، 
اأم�س، اأن الجزائــر تعي�س على وقع تحديات ورهانات جديدة، غيرت 
مفهــوم الأمــن والدفــاع، مما تطلــب تبني مقاربــة مدرو�شــة لتحيين 

التكوين الموجه للإطارات الع�شكرية العليا.

يف اليوم الرابع للألعاب املتو�شطية

اإجنــاز باهــر للقفــاز اجلــزائـــــري 
وف�ضيــــة وبرونزيـــة يف احل�ضيلــــة

غــاب الذهب لليوم الثاني تواليا عن ح�شاد الريا�شة الجزائرية في رابع 
اأيــام مناف�شات الن�شخة 19 لألعاب البحر الأبي�ــس المتو�شط، وذلك بعد 
الكتفــاء بف�شية واحدة وبرونزية، في الوقت الذي وا�شل فيه منتخب 

الملكمة التاألق، ب�شمان التواجد بقوة في ن�شف النهائي.

توقيف امل�ضتبه به يف جرمية االعتداء 
على املمر�ضتني

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

مراجعة �سيا�سة الدعم
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ا�شتقبل رئي�س الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، اأم�س الأربعاء بالجزائر العا�شمة، الأمين العام للتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ال�شيد حزاب بن �شهرة، الذي اأكد اأنه رفع 
اإلى رئي�س الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، مقترحات المنظمة ب�شاأن اإعادة النظر في �شيا�شة الدعم.
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احتاد التجار و احلرفيني يرفع مقرتحات للرئي�ش

�شفري نيجرييا باجلزائر عقب ا�شتقباله من الرئي�س تبون 

م�ضاريـــع الطريــق العابر لل�ضحــراء و خط اأنبـــوب الغــاز و االأليـاف الب�ضرية جاريـــة
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م�شروع بيانات وتدابري حلماية الهيئات واملواطنني

ا�ضرتاتيجية التحول الرقمي ورهاناتها االأمنية على طاولة احلكومة
تنــاول مجل�ــس الحكومة في اجتماعه اأم�س برئا�شة الوزيــر الأول، اأيمن بن عبد الرحمان، ا�شتراتيجية التحــّول الرقمي، وم�شروع مركز 
البيانــات الحكومــي، واإن�شــاء هيئــات الت�شديق الإلكترونــي، وكذا تطويــر �شبكة النقــل الدولي للموا�شــلت ال�شلكيــة والل�شلكية، وكذا 
الرهانــات ذات الطابــع الأمنــي المرتبطــة بالرقمنة، والنظــام البيئي الرقمي فــي الجزائر ومرافقــة عملية الرقمنة مــن قبل الجامعة 

الجزائرية، والتقدم المحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية.
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