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الفريق اأول �سنقريحة يعتربها لبنة اأخرى يف ال�سناعة الع�سكرية

قام رئي�ش اأركان الجي�ش الوطني ال�سعبي، الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة، اأم�ش ال�سبت، بزيارة عمل وتفتي�ش اإلى الموؤ�س�سة الوزارية لالحتياط العام للذخيرة بالناحية الع�سكرية الأولى، 
اأين اأ�سرف على تد�سين وحدة تحييد الذخيرة بالجلفة، والتي اأكد اأنها »�ست�سكل، بال �سك، لِبنة اأخرى من لبنات ن�سيجنا ال�سناعي الطموح والواعد«. 

تد�شني وحدة لتحييد الذخرية باجللفة
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اإ�شرائيل توقع مذبحة جديدة يف غزة
lفعاليات مغربية: التطبيع مع الكيان ال�شهيوين �شراكة كاملة يف جرائمه

املدر�سة العليا لالأ�ساتذة بق�سنطينةاجلزائر تدين وتدعو حلماية الفل�سطينيني

طلب على الإجنليزية والإعالم الآيل 
ومعدلت قبول ل تقل عن 15

�سجلــت معدلت القبول في المدر�سة العليــا لالأ�ستاذة بق�سنطينة، 
ارتفاعــا رغــم اختالفها من تخ�س�ش اإلى اآخر ومــن مادة اإلى اأخرى 
وح�ســب الوليات، وكانت مادتا الإعــالم الآلي والنجليزية الأكثر 

طلبا من طرف الراغبين في التكوين بالمدر�سة.

ن�سف اأندية املحرتف "هاجرت" للتح�سري

الرتبـــــ�ص يف اخلـــارج "مو�شــــة" 
بحاجــــة ملراجعـــة !

  اأزقة مهجورة وجتار ل ين�سطون اإل نهارا

ق�شنطينـــــة القدميـــــة تتحــّول 
اإىل مدينــــة "اأ�شبـــــاح"!

تفقــد ق�سنطينــة القديمــة 
كل عام، مزيدا مــن قاطنيها 
الذيــن ُرحلــوا اإلــى الأقطاب 
ال�سكنية الجديدة اأو اختاروا 
النتقــال اإليهــا، فقد تحولت 
مــن  مجموعــة  اإلــى  اليــوم 
الأحيــاء والأزقــة ال�ساغــرة 
ومناطق �سبــه مهجورة، تكاد 
الحركة التجارية تنعدم بها 

م�ساء.
خرباء يوؤكدون اأن الو�سعية احلالية ل تدعو للقلق ويحثون على الوقاية

متحّور كورونا اجلديد اأقل عدوى واملطلوب حماية الفئات اله�شة
اأكــد خبــراء في ال�سحــة اأن الو�سعيــة الوبائية الحاليــة الناجمة عن النت�ســار المحدود للمتحــور الجديد "BA.5 " فــي بالدنا، ل تدعو 
للقلــق، مقارنــة بالو�سع ال�سائد في العديد من بلدان العالم، التي ينت�سر فيها ذات الفيرو�ش المتحور عن " اأوميكرون " ب�سكل �سريع مخلفا 

عددا كبيرا من الإ�سابات.

روبورتاج
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