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وفــاة �سيــدة و اإ�سابـــة 28 �سخ�ســا ب�سبـب ت�سمــم غذائي مبيلـــة

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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روبورتاج
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ح�صب بيان لوزارة ال�صناعة واملناجم

مركب بالرة يدخل اخلدمة نهاية نوفمرب
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للق�صاء على الندرة واحلفاظ على منا�صب ال�صغل

وكالء �سانعي ال�سيارات يطالبون بالعودة لال�سترياد

ت�صتعد للخروج من عزلتها مب�صاريع ترفيهية و �صكنية 

بق�سنطينة اإىل قطب ح�سري واعد  الوحدة اجلوارية 14.. من منطقة حمظورة 
تتهيــاأ الوحــدة الجوارية 14 بالمدينــة الجديدة علي منجلي في ق�صنطينة، للخروج من عزلتها التــي الزمتها لعدة �صنوات نتيجة تحولها 
لمنطقــة »محظــورة«، ب�صبــب حــرب الزعامة بيــن مرحلين من حيــي االإخوة عبا�س و فــج الريح، فبعد طــي �صفحة الخــاف عاد االأمن 
لي�صتتــّب، و عــادت معه اآمال ال�صكان في ك�صر حالة الجمــود التي يعي�صونها، و ذلك من خال التنمية القادمــة من بوابة التو�صعة الغربية 
المجــاورة لهــم، و التي ت�صم اآالف ال�صكنــات و المرافق العمومية، كما يحت�صن الحي م�صروعا ترفيهيــا �صخما يتمثل في الحظيرة المائية 

»اأميرة الند«، فيما يتوقع اأن ت�صتقطب الم�صاحات ال�صا�صعة المحاذية ا�صتثمارات اأخرى.

دعا اإىل ترقية التعاون الثنائي مع اليابان

بدوي: دور اجلزائر م�ستقبال يف 
اإفريقيا هام وحموري

اأكــد الوزيــر االأول نــور الديــن 
اأن  بيوكوهامــا  اأم�ــس  بــدوي 
الــدور الم�صتقبلــي للجزائر في 
"محــوري،  االإفريقيــة  القــارة 
هــام ورئي�صي".  واأ�صــاف الوزير 
لل�صحافــة  ت�صريــح  فــي  االأول 
عقــب المحادثات التــي جمعته 
برئي�س الوزراء الياباني �صونزو 
اآبــي علــى هام�ــس اأ�صغــال القمة 
ال�صابعة لموؤتمر طوكيو للتنمية 
في اإفريقيا بــاأن الجزائر تعتبر 
بمثابــة "بوابــة اأ�صا�صيــة للقارة 
االإفريقية بالنظر اإلى تجربتها 
كل  مــع  الممــدودة  وج�صورهــا 

البلدان االإفريقية".

حوار ح�صري مع الكوميدي املغربي اأمني را�صي

اقتحمت عامل ال�سحك بال�سدفة 
و الغربة م�سدر اإلهامي 

اأميــن  المغتــرب بفرن�صــا  المغربــي  ال�صــاب  يعتبــر 
را�صــي، اأحــد اأ�صهــر الوجــوه الكوميديــة ال�صاخرة 
التــي تاألقــت عبــر مواقــع التوا�صــل االجتماعي، 
خ�صو�صــا تويتــر و فاي�صبوك، اإلى جانــب من�صات 
العر�س و خ�صبات الم�صرح، المنت�صرة عبر �صفتي 
البحــر االأبي�ــس المتو�صط، فافتــك مكانة خا�صة 

في قلوب ال�صباب.

 قال اإنه اأ�صحى يتميز بوعي �صديد
 بح�صا�صيتها قايد �صالح

اجلي�ص  �سيبقى 
يتكفل باملهام 
املخولة اإليه 

بعزمية واإ�سرار
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ق�صنطينة

 توقيف 3 متورطني
  يف االعتداء على 

موظفي م�سلحة 
اال�ستعجاالت اجلراحية

حماربة الف�صاد

وزير العدل يقدم طلبا 
لرفع احل�سانة عن 

ع�سوين مبجل�ص االأمة

اأعلنت وزارة ال�صناعة والمناجم في بيان لها اأم�س، اأن مركب الحديد و ال�صلب لبارة بجيجل    ثمرة ال�صراكة بين الجزائر و قطر، �صيدخل حيز الخدمة ب�صفة كاملة في نهاية  
نوفمبــر 2019 . وذلــك بعــد اأن بلغت االأ�صغال بالم�صروع الذي من المقرر اأن يغطــي احتياجات ال�صوق الوطنية من حديد الخر�صانة ومختلف منتجــات ال�صلب، ن�صبة معتبرة من 

التقدم قدرت بـ 97 بالمئة. 
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