
رئيـ�س اجلمهوريـة يكـّرم املتفّوقتيـن الأوىل و الثانيــة وطنيـــا يف البكالوريـــا

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

تطّور مفاجئ يف بيت �ل�سنافر 

التحـــــاق م�ضـــوي مرتبـــط بغلــق 
ملــف اليعقوبــي 

�س   14

�س   11

�س   13-12

�ملالكمة فاطمة �لزهر�ء حجالة للن�سر 

انتظرونــــا يف الأوملبيـاد فلدينـا جيـل 
باإمكانــه كتابــة التاريــخ

�لزه��ر�ء  فاطم��ة  �لمالكم��ة  ك�س��فت 
حجالة عن �لأ�س��باب �لت��ي جعلتها تكتفي 
بالميد�لي��ة �لبرونزية خالل �ألعاب �لبحر 
م�سيف��ة  بوه��ر�ن،  �لمتو�س��ط  �لأبي���ض 
ف��ي حو�رها م��ع �لن�س��ر، ب��اأن �لريا�سيين 
�لجز�ئريي��ن ف��ي مختل��ف �لخت�سا�سات، 
مطالب��ون بالتاألق ف��ي �لألع��اب �لأولمبية 
�لمقبل��ة �لمق��ررة بباري���ض �سي��ف 2024  
لرد جميل رئي�ض �لجمهورية عبد �لمجيد 
تب��ون �لذي لم يبخ��ل عليهم ب�س��يء، منذ 

توليه مقاليد �لحكم.

 يف مو�سم ��سطياف ��ستثنائي

توافـد غيــر م�ضبـوق ملغرتبني و�ضيـاح 
عـرب علـى عنابـــة

ت�سه��د ولي��ة عنابة، مو�س��م ��سطي��اف ��ستثنائيا ه��ذه �ل�سنة، مع  
ع��ودة �لحركي��ة وتو�ف��د زو�ر و �سي��اح ع��رب وك��ذ� مغتربين على 
�سو�طئه��ا، ما خل��ق �أجو�ء ممي��زة ، لم ت�سهدها عنابة ف��ي �لمو��سم 
�لتي �سبقت جائحة كورونا. وتعد هذه �ل�سائفة �لأولى �لتي تحقق 
فيه��ا بونة، ��ستقطابا متنوعا ل�سياح من ليبيا و �ليمن و تون�ض و من 

دول وجن�سيات مختلفة.

�س   5

 الت�سجيالت اجلامعية للناجحني اجلدد

ك�سف وزير �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي عبد �لباقي بن زيان، �أم�ض �لأربعاء، عن ح�سول 65.46 بالمئة من �لطلبة �لناجحين في �سهادة �لبكالوريا دورة جو�ن 2022 على �إحدى �لرغبات 
�لأولى �لمعبر عنها خالل �لت�سجيالت  �لجامعية �لأولية.

65 باملئة ح�ضلوا على اإحدى الرغبات الثالث الأوىل

برميل �ألف   100 ب�  زيادة  +" تقرر  "�أوبك 

رفع اإنتــاج اجلزائــــر من النفـط اإىل 1.057 مليـون برميـــل
ق��ّررت منظمة �ل��دول �لم�سدرة للنف��ط »�أوبك« وحلفاوؤه��ا، �أو ما يعرف بمجموع��ة »�أوبك+«، �أم���ض، رفع �لإنت��اج �لإجمالي للمجموعة 
بمق��د�ر 100 �أل��ف برميل في �ليوم في �سهر �سبتمبر �لمقبل، فيم��ا �سيرتفع �لإنتاج �لنفطي للجز�ئر بمقد�ر 2000 برميل في �ليوم ِلَي�سل 

�إلى م�ستوى 1.057 مليون برميل في �ليوم في �سهر �سبتمبر �لُمقبل.

�س 3
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�س   3

اجلزائر حتيي يومه الوطني

اجليـــ�س.. م�ضيـــرة حتــد وامتيـــــاز
�س   l2الفريق اأول �ضنقريحة: نتائج تطوير القدرات الدفاعية اأ�ضبحت جلية 


