
ق�سية الأطفال امل�سابني بالتوحد والرتيزوميا بق�سنطينة

اخلبري عبد القادر دريدي للن�سر  

اجلزائر تواجه خطر بعث الن�شاط 
الإرهابي يف ال�شاحل

يوؤكد اخلبري، عبد القادر دريدي، الأ�س��تاذ بجامعة ب�سار 
و املخت�ص يف ال�سوؤون الليبية، والذي ا�ستغل ل�سنوات على 
هذا امللف وعلى ملف ال�ساحل، اأن اجتماع املجل�ص الأعلى 
للأم��ن برئا�س��ة، عب��د املجيد تب��ون، رئي���ص اجلمهورية 
طبيع��ي لأن هن��اك حربا تق��رع طبولها يف ليبي��ا ولو اأنها 

�ستكون يف اجلانب ال�سرقي من هذا البلد.

احلبــ�س املوؤقت لـ 10 متهميـن و و�شــع 7 حتت الرقابـة الق�شائيــة

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

�س 7

الوادي

5 قتلى من عائلـة 
واحــدة يف 

حــادث مــرور
�س  24

�س   7
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الرئي�ص تبون يرتاأ�ص اجتماعا للمجل�ص الأعلى للأمن

تدابري ملواجهة الو�شع يف ليبيا ومايل وتفعيل الدبلوما�شية
خل�ص اجتماع المجل�ص الأعلى للأمن، الذي عقد الخمي�ص، برئا�سة الرئي�ص عبد المجيد تبون، اإلى اإعادة تفعيل وتن�سيط دور الجزائر دوليا، خا�سة في ملفي ليبيا ومالي ومنطقة 
ال�ساحل. حيث تم الإعلن عن حزمة تدابير اأمنية جديدة لتاأمين الحدود ال�سرقية الجنوبية مع ليبيا، على �سوء التطورات المت�سارعة في الدولة ال�سقيقة، وكذا تاأمين الحدود 

الجنوبية مع مالي، بعد التحركات الإرهابية الأخيرة.

ح�سب م�سوؤول لوكالة عدل بق�سنطينة

ت�شليــم 1452 �شكــن عدل 
بالرتبــة  يف مــار�س

ذكر اأول اأم�ص، املدير اجلهوي لل�س��ندوق الوطني ملعادلة 
اخلدمات الجتماعية بق�س��نطينة، اأن م�س��احله تعكف 
عل��ى منح 283 اإعان��ة موجهة للبناء الريف��ي قبل نهاية 
ال�س��نة، يف ح��ني ذك��ر م�س��وؤول بوكال��ة حت�س��ني ال�س��كن 
وتطويره اأن ح�س��ة 1452 �س��كن عدل 2 بالرتبة �ست�سلم 

�سهر مار�ص القادم.  

عني ياقوت بباتنة

 توافد قدماء اجلي�س ومواطنني 
من خمتلف الوليات لتقدمي العزاء

تواف��د اأم���ص الجمع��ة المئ��ات م��ن قدم��اء الجي���ص الوطني 
ال�س��عبي و المواطنين من مختلف الوليات على م�سقط راأ�ص 
المرح��وم المجاهد اأحمد قايد �س��الح ببلدي��ة عين ياقوت 
بولي��ة باتنة لأداء واجب الع��زاء و الترحم على روح فقيد 

الجزائر.
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