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ال�سـروع يف ت�سليـم مفاتيـح 2150 �سكـن عـدل2 بعـلي منجـلي يف ق�سنطينـة

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

�س  7

�س  3

�س   3

طـلـبــة متفـّوقـون يكـ�سفــون اأ�ســرار نـجــاحهم

 كهينة زرو�ل ، �إ�سر�ق قور�ري، بلقي�س هبة �هلل و حجاب عبد �لكريم و محمود محمد �إ�سالم، طلبة جامعيون في طوري �للي�سان�س 
و �لما�ستر، تمكنو� بف�سل عزيمتهم �لقوية و �إ�سر�رهم على �لنجاح من �لتفوق، ليحتلو� �لمر�تب �لأولى على م�ستوى دفعاتهم بتقدير 

 ممتاز، و يخلدو� �أ�سماءهم في �سجل �لمتفوقين بجامعة �لأمير عبد �لقادر للعلوم �لإ�سالمية بق�سنطينة، قابلتهم �لن�سر موؤخر�، 
�س 23خالل حفل تخرجهم، فحدثونا عن �أ�سر�ر تفوقهم و عن طموحاتهم �لم�ستقبلية.

�س  2

�س  14

�سّكلت جلنة خرب�ء و�أكدت �أن كل �لأر�سيات �ستكون ورقة عمل ت�سرت�سد بها

قررت �لهيئة �لوطنية للو�ساطة و�لحو�ر بعد �جتماع لها �أم�س ��ستحد�ث عدة لجان عمل وحددت مهامها و�أع�سائها، منها لجنة حكماء تتكون من كل �ل�سخ�سيات و�لخبر�ء �لذين و�فقو� على 
�لن�سمام �إلى �لهيئة، و �أعلنت تثمينها لكل مبادر�ت �لحو�ر بمختلف توجهاتها وتركيباتها، مجددة �سروعها �لفوري في تنظيم جولت �لحو�ر، و �أبدت ��ستعد�دها �لتام ل�ستقبال مختلف 

مقترحات فو�عل �لحر�ك على م�ستوى كل �لوليات.

هيئة احلوار تقرر ا�ستقبال مقرتحات احلراك يف كل والية
 يو�ســف عـطــال يف الطــريــق 

اإىل البـرميـرليــغ

قرر نادي توتنهام �لنجليزي �إر�سال عر�س جديد لإد�رة ني�س، 
لعله يكون مقنعا للفريق �لفرن�سي، من �أجل �لتنازل عن خدمات 
مد�فع �لخ�سر يو�سف عطال، �لذي يهدف �إلى لعب دوري �أبطال 

�أوروبا �لمو�سم �لمقبل.
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وزير �لعمل يوؤكد

 �سيغــة عـقــود ما قبــل الت�سغيــل 
ما زالـت جمــّمــدة 

�أفــاد وزير �لعمل و �لت�سغيــل و�ل�سمان �لجتماعــي تيجاني ح�سان 
هــد�م، �أم�ــس بعنابة، بــاأن �سيغــة عقود ما قبــل �لت�سغيــل ما تز�ل 
مجمدة، ب�سبب �ل�سعوبات �لمالية �لتي يعرفها �لقطاع، حيث يعمل 
�سمن هذ� �لجهاز 400 �ألف عامل في مختلف �لقطاعات، موؤكد� على 

�أولوية �لتوظيف في �لقطاع �لقت�سادي، �لذي يخلق �لثروة.

تبيي�س االأ�سنــان .. خطـر يختفي 
خلـف االبت�سامــة الهوليوديــة
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