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

يف جتربة فريدة من نوعها 

ابتدائيــة تفتـح اأبوابهـــا لتلميذيـن فقــط باأعالـي تاك�سنــة يف جيجل

يف تعليمة وجهها اإىل اأع�ساء احلكومة

جراد يدعو لتح�سني نوعية الن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية

دين ودنيا

حمل معاين اآيات قراآنية على اأحداث 
معا�سرة تاأويل م�سّلل 

�ص  17

وزير املوارد امل�ئية يطلق م�سروع�  للتكفل ب�أكرب نقطة �سوداء ب�لوالية وي�أمر

اأ�ّس�س اال�ستعجاالت اجلراحية بق�سنطينة

رحيل الربوفي�سور م�سطفى ح�ساين
ووري اأم�ــس الثرى، بعد �ســاة الجمعة، جثمان 
اأول  موؤ�س�ــس  ح�سانــي،  م�سطفــى  البروفي�ســور 
بالم�ست�سفــى  جراحيــة  ا�ستعجــاالت  م�سلحــة 
الجامعي بن بادي�س بق�سنطينة و الجزائر ككل، 

و رئي�ــس االأطبــاء ال�سابق لــذات الم�سلحة، 
مهيبــة،  اأجــواء  فــي  زواغــي،  بمقبــرة 

بح�ســور اأفــراد عائلتــه و مجموعــة من 
زمائه و اأحبائه .

املدير الريا�سي لل�سنافر يا�سني بزاز للن�سر

الفريق مير بظرف �سعب ولن اأ�ستعجل 
تعيني املدرب

ك�سف المدير الريا�سي الجديد ل�سباب ق�سنطينة يا�سين بزاز، في 
حوار خ�ــس به الن�سر، باأنــه ال يريد الت�سرع فــي اختيار المدرب 
الجديــد حتى ال يقع في الخطاأ، م�سيــرا اإلى اأنه يمتلك عدة اأ�سماء 
فــي مفكرتــه، كما تحــدث عــن االأ�سباب التــي جعلتــه يوافق على 

مقترح المّاك.

دعا الوزير االأول، عبد العزيز جراد، مختلف القطاعات االإدارية اإلى »تح�سين« نوعية الن�سو�س الت�سريعية والتنظيمية التي تبادر بها واإيائها »عناية خا�سة«، باعتبار اأنها اأداة تاأطير ال�سيا�سات 
العمومية وتنفيذها، ح�سب ما جاء في تعليمة وجهها اإلى اأع�ساء الحكومة.

يف حركة وا�سعة م�ّست ال�سلك 

اإنهــــاء مهـــام 23 مديـــر تربيـــــة وحتويــــل 11 اآخريــن
بعد ا�ست�سارة رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون، اأجرى الوزير االأول، عبد العزيز جراد، يوم اخلمي�س، حركة وا�سعة يف �سلك 

مديري الرتبية �سملت حتويل 11 مديرا واإنهاء مهام 23 وتعيني 23 اآخرين.

رفع ا�ستعجايل حل�سة ق�سنطينة من �سد بني هارون

�ص  3

�ص  13-12

�ص  3

�ص 21

�ص  11

�ص  6

ت�سوير: �سريف قليب


