
هيثم �صنيتف املتّوج بف�صية بطولة العامل لل�صباب للن�صر

ـــرت للمناف�صـــة يف املنـزل وغابــات احلاّمــة ومدربي يتوا�صـل معي بالهاتــف ح�صّ

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�ص  11

�ص   3

�ص   2

�ص  4

خمت�شون ي�شّددون على التكوين الأكادميي و منهاج الوزارة

تت�ص��ابق عديد المدار�س المخت�ص��ة في تلقين اللغات الأجنبية هذه الأيام على ا�ص��تقطاب الراغبين في تعلم الإنجليزية، عبر اقتراح برامج تكوينية مكثفة تنا�ص��ب مختلف الم�ص��تويات، تم تكييفها مع 
العطلة ال�صيفية، فيما بادر اأ�صاتذة اإلى تقديم درو�س للمبتدئين عبر من�صات التوا�صل، مما يعك�س وفق مخت�صين تجاوب المجتمع مع قرار اإدراج الإنجليزية في البتدائي.

�صباق بني مدار�ص اللغات لتقدمي دورات يف الإجنليزية
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�ص   13-12

وفق تقرير ملعهد "اأمريكان اإنرتبرايز"

اجلزائر متكنت من منع التهديد 
الإرهابي بف�صل العمل ال�صتباقي 

ك�ص��ف تقرير لمعهد "اأمري��كان اإنتربراي��ز" اأن الجزائر تمكنت من 
من��ع التهدي��د الإرهابي واأحبط��ت مخططات مختل��ف التنظيمات 
الإرهابي��ة الت��ي حاولت اأن تج��د موطئ قدم لها ف��ي البالد، وذلك 
بف�ص��ل العمل الأمني ال�ص��تباقي والرف�س ال�ص��عبي الوا�ص��ع للفكر 

المتطرف.

احلادثة وقعت يف �صقة بالطابق اخلام�س

مقتل امـراأة وجرح �صخ�صني اإثر 
انفجار للغاز  بعلي منجلي يف ق�صنطينة

لقيت �صابة في الثالثينات من العمر حتفها واأ�صيب زوجان م�صنان 
بجروح، اإثر انفجار للغاز داخل �صقة وقع اأم�س الأول في المقاطعة 
الإدارية علي منجلي بق�ص��نطينة، في حادثة فتحت م�صالح الأمن 

تحقيقا لتحديد مالب�صاتها.

خرباء يوؤكدون توفر �صروط انطالقة ناجحة 

خمطـــط ا�صتعجالــي لتطويــر ال�صعب الفالحيـــة ال�صرتاتيجيــــــة
اأكد خبراء في القت�ص��اد، اأم�س، على اأهمية ال�صتراتيجية التي و�ص��عتها الدولة، فيما يخ�س القطاع الفالحي، ونّوهوا بالإجراءات التي 
تم اتخاذها لفائدة الفالحين، من اأجل م�ص��اعفة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، واأكدوا على اأهمية مرافقة الفالحين واإطالق م�ص��اريع 

�ص  14في مجال ال�صناعات الغذائية التحويلية.

يف انطالق املو�صم اجلديد للربميرليغ

يقت�سد 50 باملئة من الكهرباء و ي�ستخدم الر�سكلة الذاتية للمياه

و�صـع حجـر الأ�صـا�ص مل�صروع اأول م�صجد اأخ�صر باجلزائر
�ص 2

�صيناريـو معاناة 
حمـرز مع 

غوارديول يتكّرر


