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 يف قطاع املحروقات

رئي�س الهيئة الوطنية لرتقية وتطوير  ال�صحة م�صطفى خياطي

بعو�صــة النمـر ت�صكــل خطرا على ال�صحـة العموميـة وقد تتحــّول اإىل وبـاء

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�ص   2

�ص  4

�ص اأر�صيف

الأمني العام للمركزية  النقابية يطالب بتخفي�س ال�صريبة على الدخل وي�صرح

فقط" العمال  اأجور  على  ال�صرائب  تبنى  اأن  العدل  من  "لي�ص 
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حادثة  وفاة  الر�صع  بالوادي تك�صف عن ه�صا�صة القطاع   و خمت�صون يوؤكدون 

�ص  8

ـــامل   كن
�صيــدة تنافــ�ص الرجــال يف التنقيــب 

عـن البتــرول
�ص  23

�ص  13-12

م�صت�صفيــات اأجنـزت دون احتـرام معاييــر ال�صالمـــة

�ص   2

 

 

عنابة

الإفراج عن ال�صطر الأول من قوائم 
امل�صتفيدين من ال�صكن الرتقوي املدعم

ك�صف مديــر ال�صكن لولية عنابــة معمر بوخالفــة للن�صر، اأم�س، 
عــن الإفراج عن ال�صطر الأول من قائمــة ال�صكن في �صيغة ال�صكن 
الترقــوي المدعم، ت�صمن نحو 450 وحــدة �صكنية، من اأ�صل 2000 

وحدة من الح�صة المبرمج انجازها بعدة مواقع.

املدير العام ر�صيد رجراج للن�صر

ل�صت غريبــا عن ال�صنافـر وهـديف 
قيادتهـم نحو الحتـراف

اأكد ر�صيد رجــراح الم�صت�صار 
ال�صابق  والمناجيــر  القانوني 
لعدة اأنديــة، خبر اتفاقه مع 
الوطنيــة  ال�صركــة  م�صوؤولــي 
للأ�صغــال فــي الآبــار، لتولــي 
من�صــب مديــر �صركــة �صبــاب 
ق�صنطينة، مو�صحا في حوار 
للن�صر، اأهم النقاط التي كانت 
محــور الجل�صة، التــي عقدها 
ال�صركــة ذات  اإطــارات   مــع 
وخطــوط  البتروليــة   

برنامجه.

�ص  2

ملــف

 القرار يخ�س فئة الأقل من 18 �صنة

تعميم الزيادة يف منحة الإعاقة اإىل كل املعاقني  بن�صبة 100 باملئة
قــررت الحكومــة تعميم تثمين المنحة الخا�صة بالإعاقة اإلى كل المعاقين بن�صبة 100 بالمئـــــة مهما كان نوع الإعاقة، و�صن المعاق اإلى 10.000 دج، 
وبالتالــي �صت�صمــل المعاقين الم�صتفيديــن حاليا من المنحة الجزافية للت�صامــن المقدرة بـ 3.000 دج. و ي�صتفيد اأي�صا من هــذه الزيادة ال�صهرية في 

كل طفل معاق. عن  دج   10.000 اأي  �صنة،   18 من  اأقل  بالمئـــة  المنحة الجزافية للت�صامن، كل الأطفال المعاقين بن�صبة 100 

طالــب التحــاد العام للعمال الجزائريين، اأم�س، بـتخفي�س ال�صريبة على اأجور العمال موؤكد في نف�س الوقت �صــرورة اإقرار �صريبة على الثروة. واأكد الأمين العام للمركزية النقابية �صليم لباط�صة خلل 
اإ�صرافه على اأ�صغال تجمع جهوي جواري مع القواعد العمالية و الإطارات النقابية للتحاد العام للعمال الجزائريين قدموا من 17 ولية ب�صرق البلد اأن »الذهنية الجديدة للتحاد العام للعمال الجزائريين 

و المنبثقة من موؤتمره التجديدي الذي انعقد في جوان الما�صي ت�صب في العمل من اأجل العدالة في دفع ال�صرائب«.

�ص   11-10-9


