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ملــف

وعد بالك�شف عن معلومات موؤكدة  توّرط دعاة املراحل االنتقالية
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اجنراف االأتربة و ان�شداد البالوعات وراء الكارثة

دقائق من الأمطار ُتخّلف مفقودا و منازل منكوبة بق�سنطينة
    وزير التعليم العايل يعلن عن توظيف 

األف اأ�شتاذ ويوؤكد   

النقل اجلامعي �سي�ستمر يف ظروف عادية 

طمــاأن وزير التعليــم العالــي والبحث العلمــي الطيب بوزيــد اأم�س 
الطلبة الجامعيين ب�شــمان كافة الخدمات الجامعية خالل المو�شم 
الجامعــي الجديد، مــن بينها النقــل الجامعي الذي �شــيكون متوفرا 
لتمكيــن الطلبة من االلتحــاق بمقاعدهم في ظــروف جد عادية، 

دون اأن يواجهوا اأي �شعوبات تذكر.

م�شتثمرون يف ال�شناعات الغذائية يوؤكدون 

م�ستوردون حتولوا اإىل الت�سنيع واملنتوج الوطني ي�ستعيد ال�سوق اجلزائرية  
�شّنعين في مجال  تعرف  ال�شــناعات المتو�شــطة وال�شغيرة  في العامين االأخيرين انتعا�شــا ملحوظا بعد اأن تحول الكثير من الم�شتوردين اإلى محُ
تخ�ش�شاتهم،  �شيما في ال�شناعات الغذائية، حيث اأ�شبح المنتوج الوطني يفر�س نف�شه بقوة في ال�شوق الوطنية، وذلك بف�شل اإجراءات منع 

بالمئة.   200 اإلى  ا�شتيراد اأكثر من 800 منتوج ، التي ا�شتبدلت برفع الر�شوم الجمركية  بن�شب  تتراوح مابين 30 

وزير ال�شكن  يعلن من �شوق اأهرا�س

منح كل م�ساريع ال�سكن والتجهيزات 
العمومية ملكاتب وموؤ�س�سات وطنية    

اأكد وزير ال�شــكن والعمــران والمدينة كمال بلجــود اأم�س االثنين 
ب�شــوق اأهرا�ــس بــاأن كل الم�شــاريع التي �شــيتم اإطالقهــا في مجال 
ال�شــكن والتجهيزات العمومية �شــتمنح خ�شي�شــا لمكاتب درا�شات 

وموؤ�ش�شات اإنجاز وطنية" 
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�شدد الفريق، اأحمد قايد  �شالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان الجي�س الوطني ال�شعبي، على تنظيم انتخابات رئا�شية �شفافة في اأقرب االآجال تجنبنا كل المراحل االنتقالية وخيمة 
العواقب التي تروج لها بع�س االأطراف، وتكون فر�شة حقيقية لتج�شد االإرادة ال�شعبية وترجمتها على اأر�س الواقع من خالل انتخاب رئي�س يحظى بال�شرعية الالزمة وبثقة ال�شعب، واأكد اأن 

المنطق يفر�س ال�شروع في التح�شير لها خالل االأ�شابيع القليلة القادمة، والتعجيل بتن�شيب الهيئة الوطنية الم�شتقلة لتح�شير وتنظيم ومراقبة االنتخابات الرئا�شية، وهاجم دعاة المراحل 
االنتقالية الذين ال غاية لهم �شوى تحقيق م�شالحهم ال�شيقة وم�شالح اأ�شيادهم، ووعد بك�شف حقيقتهم في الوقت المنا�شب.
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ذهاب الدور 32 من املناف�شة العربية 
�شباب ق�شنطينة- املحرق البحريني  �شا 20:30

ال�سنـافر ل�سرب ع�سفورين بحجر واحد

روبورتاج

�ص  23


