
 

ميلة

�إلغــاء م�شروعيــن  
 لكونينــــاف 

بـ 454 مليـــار�

�إلغاء ��شتفادة طحكوت من وعاء عقاري باألفي مرت مربع بق�شنطينة

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

�ص  11

�ص  9

�ص   3

�ص   2

يف حفل ر�سمي �أقامه على �سرفهم رئي�س �لدولة 

�إ�شد�ء و�شام �ال�شتحقاق �لوطني لعنا�شر �ملنتخب

مر�شى �شرطان يف �آخر �أيامهم 
ي�شرتجعون �الأمل

م�شنع �الإ�شمنت ب�شيقو�ص يدخــل �الإنتـــاج باألفي طن يوميـــا
�سرع، �أم�س، �لقائمون على م�سنع �لإ�سمنت ب�سيقو�س في �أم �لبو�قي، �لتابع للمجمع �ل�سناعي لإ�سمنت �لجز�ئر »جيكا«، في �لتقرب من 
�ل�سناعيين في مجال �لبناء و�لعمر�ن، �سعيا ور�ء توقيع �تفاقيات جديدة و�سرح �متياز�ت �لمنتوج، في محاولة كذلك ل�ستقطاب �أكبر 

عدد من �لزبائن، في ظل تجاوز �لم�سنع عديد �لمر�حل وبلوغه مرحلة �لإنتاج �لجزئي تح�سبا لدخوله �لمرحلة �لنهائية للإنتاج، �أين 
�ص  3دخل هذه �لفترة مرحلة ت�سويق �لمنتوج و�لعمل على دخول �ل�سوق �لوطنية من �أو�سع �لأبو�ب.

�ص  4

تنظيم �أبو�ب مفتوحة على م�ستوى موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل

ح��ددت وز�رة �لتعلي��م �لعال��ي رزنامة �لت�سجيلت �لأولية و �لت�سجيلت  �لنهائي��ة  لحاملي �سهادة �لبكالوريا �لجدد بالن�سبة لل�سنة �لجامعي��ة 2019 - 2020 ، حيث �ستنطلق فترة �لت�سجيلت 
�لأولية �ليوم �لإثنين وتمتد �إلى غاية 24 جويلية،  فيما تم تحديد تاريخ 12 �سبتمبر �لمقبل كاآخر �أجل للت�سجيلت �لنهائية. 

�نطالق �لت�شجيالت �الأولية للناجحني يف �لبكالوريا �ليوم
�سيفيات 

�شر�يدي.. �ملدينة �لطائرة تتوجه 
نحو ��شتعادة جمدها �ل�شائع

�سر�ي��دي �لمدين��ة �لطائ��رة �لت��ي تعانق �ل�سم��اء، هنا تلتق��ي �لجبال 
بال�سحاب و�لبحر، هنا يحاول �لب�سر عبثا، �أن يلتقط �سيئا غير جميل 
لكن��ه يخ�ساأ في كل مرة وه��و ح�سير، �إنها لي�ست منطق��ة تتوقف فيها 
ث��م تتجاوزه��ا �أو تفكر بعدم �لع��ودة �إليها مرة �أخ��رى، فللمكان �أرو�ح 
ت�سك��ن ج�سد كل �إن�سان ��ستمتع ب�سفاء �ل�سماء ورطوبة �لهو�ء وجمال 

�ص   20-21�لطبيعة �لتي ما تز�ل �سامدة تقاوم �إهمال �لإن�سان. 

�لد�خليـــة تطلــق حملــة تفتيــ�ص 
لل�شو�طــئ

�سرع��ت �للجنة �لوطني��ة متع��ددة �لقطاعات �لمكلف��ة بالتح�سير 
لمو�س��م �ل�سطي��اف 2019 �بتد�ء من ، �أم�س،  ف��ي برنامج تفتي�سي 
مكث��ف ي�سمل �لولي��ات �ل�ساحلية 14 بهدف �لوق��وف على ظروف 
 �سي��ر ه��ذ� �لمو�س��م، ح�س��ب م��ا �أف��اد ب��ه بي��ان ل��وز�رة �لد�خلي��ة 

و �لجماعات �لمحلية.
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