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

بينها عالمات لذوي الدخل املحدود

منـــح اأولــى رخـــ�ص ا�ستيــــراد ال�سيـــارات اجلديــدة قريبـــــا

 الرئي�س تبون يعود لأملانيا ل�ستكمال العالج ويوؤكد

قد اأخ�سع لعملية ب�سيطة و�ساأتابع �سوؤون الدولة يوميا

�سباب ق�سنطينة

عمراين يجمد اال�ستقالة والت�سكيلة 
عنابة "تفّر" اإىل 

نجح م�سوؤولو ال�سركــة الوطنية لالأ�سغال في الآبار، 
الريا�ســي  النــادي  اأ�سهــم  لغالبيــة  المالكــة 

الق�سنطينــي، فــي اإقنــاع المــدرب عبــد 
قــرار  عــن  بالعــدول  عمرانــي  القــادر 
الن�سحــاب الفــوري، ومــن ثمــة قيــادة 
الت�سكيلــة فــي مبــاراة الخمي�ــس اأمــام 

�سبيبة �سكيكدة.

جمال نحايل رئي�س ق�سم الّلغة والثقافة 
الأمازيغية بجامعة باتنة -01- 

 نعمل على جمع الرتاث
 اللغوي و االأنرثبولوجي مب�سح 

منطقة االأورا�ص
والثقافــة  اللغــة  ق�ســم  رئي�ــس  اأكــد   
الأمازيغيــة بجامعــة باتنــة 01 ، الأ�ستــاذ 
جمال نحالي، للن�سر، باأن تر�سيم يناير اأو 
ينار 2971 ، كعطلة مدفوعة الأجر لل�سنة 
الثالثــة علــى التوالــي، تدرج فــي رزنامة 
الأعياد الوطنية، مك�سب ي�ساف اإلى عديد 
المكا�سب التي تعزز الهوية الجزائرية من 

خالل الد�ستور الجديد 2019.

عنابة

فنـــدق �سيبـــــو�ص الدولــي يدخــل 
اخلدمــة يف جــوان

حددت المديرية العامة لموؤ�س�سة 
جــوان  �سهــر  الفندقــي،  الت�سييــر 
المقبل 2021، موعدا لو�سع فندق 
حيــز  بعنابــة  الدولــي  �سيبو�ــس 
الخدمــة، بعــد اأن �سارفــت اأ�سغــال 
اإعادة التاأهيل على النتهاء ، �سواء 
التهيئــة الداخلية  و الخارجية  اأو 

المالحق الجديدة  .

�ص  14

غادر رئي�س الجمهورية، ال�سيد عبد المجيد تبون، بعد ظهر اأم�س الأحد اأر�س الوطن، متوجها اإلى األمانيا لمعالجة م�ساعفات في قدمه نتيجة اإ�سابته ال�سابقة بفيرو�س كوفيد- 19، واأكد الرئي�س 
تبون، باأنه من الممكن اأن يخ�سع لعملية جراحية ب�سيطة على م�ستوى القدم، مو�سحا باأن عودته اإلى األمانيا كانت مبرمجة كما �سّطرها الأ�ساتذة الأطباء، موا�سلة للبروتوكول ال�سحي، واأعرب عن 

اأمله في اأن تكون رحلة العالج ق�سيرة، م�سيرا اإلى اأنه �سيكون في متابعة يومية ل�سوؤون الدولة مع الم�سوؤولين.

تد�سني اأ�سخم م�سنع الإنتاج كربونات الكال�سيوم على امل�ستوى الوطني بق�سنطينة
د�سن اأم�س، وزير المناجم محمد عرقاب اأ�سخم وحدة ل�سناعة كربونات الكال�سيوم على الم�ستوى الوطني من ناحية حجم الإنتاج بق�سنطينة، 
حيث انطلقت اأ�سغال اإنجازها في اإطار �سفقة بقيمة تفوق 240 مليار �سنتيم، في حين يتوقع اأن ي�سل اإنتاج الموؤ�س�سة الوطنية للح�سى اإلى اأكثر 

تعتبر لبنة في البنية التحتية لل�سناعة التحويلية.  كما  بف�سلها،   2025 �سنة  حدود  في  �سنويا  طن  األف  �ص  7من 700 
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