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بعد انقطاع ملو�سمني ب�سبب اجلائحة

توزيـع �جلــائـزة �لكبـرى �آ�سيا جبــار

اأزيح ال�ســتار �سهرة اأول اأم�س عن قائمة الفائزين بالجائزة الكبرى 
للرواية "اأ�ســيا جبــار" في طبعتها ال�ساد�ســة التي حظيــت برعاية 

�سامية من رئي�س الجمهورية ال�سيد، عبد المجيد تبون.

الن�سر رافقتهم يف رحلة اإىل �سواطئ 
�سكيكدة 

مو�طنـون يت�ساحلـون مع �لقطـار 
بعد �سنــو�ت من �لعـزوف

تعرف هذه االأيــام عربات القطار اإقباال كبيرا من طرف الم�ســافرين 
اال�ســتجمام،  اأجــل  مــن  ال�ســاحلية  الواليــات  اإلــى  المتوجهيــن 
فهــذه الو�ســيلة التــي �ســهدت عزوفــا فــي االأعــوام االأخيــرة بعدمــا 
وبدايــة  الثمانينيــات  �ســنوات  فــي  ا�ســتغالال  االأكثــر  تعتبــر  كانــت 
الت�ســعينيات، تحولــت فــي بدايــة �ســيف 2022 اإلى مق�ســد للعائالت 
 الراغبــة فــي التمتــع بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة وجمــال البحر

 و الو�سول باأمان.

االعتداء على عاملتني مب�ست�سفى بني م�سو�س

�إيد�ع �ملتهم �حلب�س �ملوؤقت بجناية 
�لقتل �لعمدي

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

ح�سيلة قيا�سية للجزائر من  املعدن النفي�س يف تاريخ الألعاب املتو�سطية

�س  2

�س  5

حّطمت الريا�سة الجزائرية اأم�س الرقم القيا�سي من حيث ح�سادها من الذهب في تاريخ م�ساركاتها في دورات األعاب البحر االأبي�س المتو�سط، وذلك بعدما ارتفعت الح�سيلة اإلى 15 ميدالية من المعدن 
النفي�س، وهو رقم يتجاوز بخم�س ميداليات اأعلى ح�ساد من الذهب، والذي كان في دورة تون�س 2001، لما كانت الريا�سة الجزائرية قد اأحرزت 10 ميداليات ذهبية، وتهاوي االأرقام كان بب�سمة جلية 
من منتخب المالكمة، الذي انتزع اأم�س 5 ذهبيات ونف�س العدد من الف�سيات، بينما انتزع العداء بالل عافر ذهبية الوثب العالي، في ثالث ذهبية لمنتخب األعاب القوى في هذه الدورة، بعد يومين من 

المناف�سة، لتبقى الجزائر في المركز الثالث في الالئحة االجمالية بعد تركيا واإيطاليا، قبل 5 اأيام من اإ�سدال ال�ستار على فعاليات العر�س المتو�سطي.

�س  17

�س   14

�س   2

جمعة من ذهب

ا�ستقبل  الرئي�سة املديرة العامة لل�سركة االأمريكية "اأوك�سيدانتل برتوليوم كوربوراي�سن"

رئي�س �جلمهورية يتلقى دعوة من نظريه �مل�سري حل�سور قمة كوب 27

�س   4

�س   11-10
اللجنة العليا امل�سرتكة اجلزائرية- امل�سرية

�لتــوقيــع على 12 �تفــاقا يف عــدة جمـــاالت
تّوجــت اأ�سغــال الــدورة الثامنة للجنة العليــا الم�ستركة الجزائريــة- الم�سرية، التــي تراأ�سها، على مــدى يومين، الوزيــر االأول، اأيمن بن 
عبــد الرحمــان، رفقة رئي�س مجل�س الوزراء الم�ســري، م�سطفى مدبولي، بالتوقيع على 12 اتفاقا ثنائيــا في مجاالت ال�سناعة، وترقية 

اال�ستثمار، وتنمية ال�سادرات، ودعم الم�ساريع والموؤ�س�سات المتو�سطة وال�سغيرة والم�سغرة وريادة االأعمال.

روبورتاج


