
�ص لتقييم الو�ضع العام يف البالد خ�ضّ

الرئـيــ�س تـبــون يـتــراأ�س اجتمـاعـا للمـجــلـ�س الأعــلـى للأمــن 
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يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

ال�شوء الأخ�شر للتحقيق يف مظاهر الإثراء غري امل�شروع
تن�سيب ال�سلطة العليا لل�سفافية والوقاية من الف�ساد ومكافحته

جيجل

جتـاوزات ب�شواطئ 

زيامة من�شورية
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الع�ضكري الفار حممد بن حليمة يوا�ضل 
اعرتافاته

 هـذه حـقيـقـة الـعـلقـة
بني زيطـوط وبوخـر�س

   منزله يتحّول اإىل مزار �ضياحي لع�ضاق 
عامل الأزياء

اإيف �شان لوران..  اإمرباطورية بداأت 
بحلم يف وهران

 �ضاحب الف�ضية املتو�ضطية امل�ضارع 
اإ�ضحاق غيو للن�ضـر

 الرئي�س تبــون اأو�شـى مبنحـي �شـكـنا 
و وايل عنابة �شلمني مقرر ال�شتفادة

ب�أمر من رئي�س اجلمهورية وقي�س �سعيد ي�سيد ب�سرعة الإمدادات    

اجلزائر تر�شل عتادا بريا و جويا لإخماد احلرائق يف تون�س

وزارة الرتبية تك�ضف عن املن�ضور الإطار  للدخول املدر�ضي 2023-2022

اإدماج م�شريف الرتبية يف البتدائيات وتوظيف اأ�شاتذة متعاقدين
ك�ضــفت وزارة التربية الوطنية اأن الدخول المدر�ضي المقبل 2022-2023، �ضيتميز بـ ''تو�ضيع ا�ضتعمال اللوحة الرقمية التي تحتوي على 
الكتاب المدر�ضــي الرقمي، فــي المدار�ص البتدائية كاإجراء من بين الإجــراءات الأخرى لتخفيف ثقل المحفظة المدر�ضــية''، و''اإدماج 

م�ضرفي التربية في المدار�ص البتدائية''، اإلى جانب ''ا�ضتحداث �ضعبة فنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي''.
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اأمــر رئي�ــص الجمهوريــة، ال�ضــيد عبد المجيد تبون، بالإر�ضــال الفــوري لعتاد بري وجوي اإلى ال�ضــقيقة تون�ص، بطلب منها، لم�ضــاعدتها على اإخمــاد الحرائق المندلعة فــي غاباتها. وتنفيــذا لتعليمات رئي�ص 
الجمهورية، ال�ضيد عبد المجيد تبون، و بطلب من ال�ضقيقة تون�ص، تم ت�ضخير حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 �ضاحنة اإطفاء من الحجم الكبير، 4 �ضيارات قيادية، �ضيارة اإ�ضعاف طبية، 

و 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية دخلوا اإلى التراب التون�ضي للم�ضاهمة في اإخماد حرائق الغابات التي تعرفها تون�ص.
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