
خمت�سون يحّذرون من الوقوع يف نف�س اأخطاء املوجات ال�سابقة
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اآخرها تقرير البنك الدويل حول و�صع االقت�صاد الوطني

اأ�سادت تقارير دولية حديثة ن�سرت موؤخرا بالنتائج االإيجابية التي حققتها الجزائر في مجاالت عدة، اقت�سادية واأمنية على وجه الخ�سو�س، بف�سل ال�سيا�سات والتدابير اال�ستباقية والجهود 
ال�سائبة التي اتخذتها الحكومة، وهو ما �ساهم في تح�سين �سورة الجزائر على الم�ستوى الدولي.

حت�شن �شورة اجلزائر يف التقارير الدولية
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فيما اأغلقت الفاف ملف عديل بنجاح 

 عـــوار منتظــر يف املنتخب ومباحثـات
 مع لعرو�شــــي

مــن  م�ســوؤول  م�ســدر  ك�ســف 
اإبراهيم،  داخــل مبنــى دالــي 
الجزائريــة  االتحاديــة  اأن 
لكرة القــدم بقيــادة الرئي�س 
الجديــد جهيــد زفيــزف، قد 
مــع  نهائــي  التفــاق  تو�ســلت 
متو�ســط ميــدان نــادي ميالن 
األوان  يا�ســين عدلي لتقم�ــس 

الخ�سر.

جملة اجلي�س توؤكد

ال�شتعرا�ص الع�شكري ر�شالة طماأنة 
لل�شعب وللخارج

اعتبــرت مجلــة »الجي�س« في عددهــا الجديد ل�ســهر اأوت الجاري 
ال�ســادر اأم�س، النجاح الباهر لال�ستعرا�س الع�سكري ال�سخم الذي 
نفذه الجي�س الوطني ال�ســعبي بمنا�ســبة الخام�س جويلية ذكرى 
ا�ســترجاع ال�ســيادة الوطنية، ر�ســالة طماأنــة لل�ســعب الجزائري 
واأخــرى اإلــى الخــارج، فحواهــا اأن العتــاد المتطــور الــذي يملكه 
الجي�ــس موجــه ح�ســرا للدفــاع عــن الوطــن، واأثبــت فــي نف�س 
الوقت اأن امتالك الجي�س مكامــن القوة الرادعة لي�س مجرد كالم 

لال�ستهالك بل حقيقة ماثلة.

فيما ت�ستاأنف اليوم اللجنة امل�سرتكة اأ�سغالها

م�شـــودة القانـــون الأ�شا�شــي ملوظفــي الرتبية منتظــرة نهاية ال�شهـر
ت�ســتاأنف وزارة التربية الوطنية اليوم الخمي�س �سل�ســلة اجتماعاتها مع نقابات القطاع لموا�ســلة درا�ســة م�ســروع القانون االأ�سا�سي الخا�س 
بموظفي االأ�ســالك الخا�ســة بالتربية الوطنية، في اإطار اللجنة الم�ســتركة، ال�ســتكمال الحــوار حول مهام موظفي القطــاع، قبل االنتقال 

لمناق�سة الت�سنيفات التي تقترحها الو�ساية، في انتظار الك�سف عن م�سودة هذا الم�سروع اأواخر ال�سهر الحالي.
�ص  24

ح�سيلة ثقيلة حلوادث املرور

61  قتيال و 1831  جريحا يف اأ�شبوع

العالقات اجلزائرية-الرتكية تعرف تطّورا هاما
lالق�شية الفل�شطينية �شتكون حمور القمة العربية

بن عبد �لرحمان بعد ��ستقباله من طرف �لرئي�س �أردوغان


