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 يف انتظار ن�صر قائمة 
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يرّوجان الكوكاييـن 
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االأولوية للمتعاقدين واملتفّوقني والقاطنني قرب االبتدائيات

تجري على م�ستوى مديريات �لتربية معالجة ملفات �لمتر�سحين لتدري�س مادة �للغة �لإنجليزية في �لطور �لبتد�ئي، تح�سبا للدخول �لمدر�سي �لقادم، على �أن تمنح �لأولوية في �لتوظيف لحاملي 
�سهادة �للي�سان�س في �لتخ�س�س، ومن �سبق لهم تدري�س �لإنجليزية ب�سيغة �لتعاقد، وكذ� �لقاطنين بالقرب من �لموؤ�س�سة �لتعليمية.
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يف "غياب" ثقافة �لحرت�ف

عـا"   اأنديــــة ال�صركــات الأكثـر "تب�صّ
يف املريكاتــــو

�سنعــت �أندية �لنخبــة �لتي ترعاهــا وتمتلك غالبيــة �أ�سهم 
�سركاتهــا �لتجاريــة، موؤ�س�ســات وطنيــة، علــى غــر�ر �سبــاب 
بلــوزد�د ومولوديــة �لجز�ئــر و�تحــاد �لعا�سمــة، �لحدث في 
�ســوق �لنتقــالت �ل�سيفيــة باإبر�مهــا عــدد مــن �لتعاقد�ت 
فــاق كل �لتوقعــات، ولــو �أن �لفــرق �لتــي تعاني ماديــا لعدم 
�متالكها لعقود "�سبون�سور" �أو ممولين كانت في �لموعد �أي�سا 

و"تب�سعت" ب�سكل كبير.

ترب�س ثان يف �لربنامج

م�صــوي يعـود للإ�صراف على ال�صنافـر

علمت �لن�سر من م�سادر ح�سنــة �لإطالع، باأن �لمدرب خير �لدين 
م�ســوي تلقى �ت�ســال �أم�س، من طــرف رئي�س مجل�ــس �لإد�رة عمر 
ر�بــح للعــودة لتدريب �لنــادي �لريا�ســي �لق�سنطيني، بعــد تاأكيد 
ممثل �ل�سركة �لبيترولية باأن ملف �لمدرب قي�س �ليعقوبي �سيغلق 
�ليوم، �إثر �إيد�ع �سكوى �سده على م�ستوى لجنة �لمنازعات، ب�سبب 

عدم عودته لالإ�سر�ف على �لعار�سة �لفنية.

خرب�ء يثّمنون م�سعى �لدولة لتحقيق �لأمن �ملائي

حتليــــة ميــــاه البحـر الأكثـــر جناعـــة لتوفيــر ميـاه ال�صـــرب
�أكــد خبــر�ء �قت�ساديون ، �أم�ــس، �أن ��ستر�تيجية تحلية مياه �لبحر هــي �لأكثر نجاعة ل�سمان توفير مياه �ل�ســرب، ونّوهو� في هذ� �لإطار 
بال�سيا�ســة �لتــي تنتهجها �لدولة، من �أجل تحقيــق �لأمن �لمائي، حيث  �أبرزو� في هذ� �ل�سياق، �أهميــة م�ساريع محطات تحلية مياه �لبحر 

�ص  2و�لتي تغطي �لكثير من �حتياجات �ل�سكان.

�لبنك �لوطني �جلز�ئري

اإطـــلق منتجـات متويليـة اإ�صلميـة 
عبــر الإنرتنـت

�أعلــن �لبنك �لوطنــي �لجز�ئري، �أم�س �لثالثاء فــي بيان له، عن 
ت�سويــق منتجــات �لتمويــل �لإ�سالمي عبــر �لإنترنــت من خالل 
�لمن�ســة �للكترونية لديار دز�ير معتبر� �أن هذه �لخطوة ت�سهل 

على �لمو�طنين �لتوجه �إلى هذ� �لنوع من �لتمويل.
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