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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

وزير الت�شال الناطق الر�شمي للحكومة

الدولــــة �ستت�ســـّدى للتحركـــات املريبـــة التــي ت�ستغـــل احلـــراك

ت برباغماتية وعقالنية وي�شرح الوزير الأول يوؤكد اأن الأزمة ال�شحية �ُشيرّ

�ص  2

�ص 2

�ص  13-12

احلكومة عازمة على تطوير �سناعة �سيدالنية حقيقية
اأكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خالل اإ�شرافه على اختتام ملتقى »ال�شناعة ال�شيدلنية: ا�شتراتيجية وتحديات«، الذي نظم، اأم�ض ال�شبت، بق�شر المعار�ض بالعا�شمة، تحت الرعاية ال�شامية 

لرئي�ض الجمهورية، عزم الحكومة على تطوير �شناعة �شيدلنية حقيقية ت�شاهم في تنويع القت�شاد و �شمان الأمن ال�شحي.

ق�شنطينة

ت�سوية اأزمة املقابر ت�سطدم مب�ساكل 
العقار يف خمتلف البلديات

�ص  3

�ص  21

�ص  14

انتخابات رئا�شة الفاف

�سرف الدين عمــارة املر�ّسح الوحيـد

قبلت ظهيــرة اأم�ض، اللجنــة المكلفة بدرا�شــة التر�شيحات تح�شبا 
لنتخابات تجديد المكتب التنفيــذي لالتحادية الجزائرية لكرة 
القــدم، ملــف تر�شــح �شرف الديــن عمــارة لمن�شب رئا�شــة الفاف، 
بينمــا تم ت�شجيــل تحفظ علــى »�شرعيــة« تر�شح العربــي اأومعمر 
لع�شوية المكتب الفيدرالي، وربطــت رفع هذا التحفظ با�شتكمال 
المعني لبع�ــض الإجراءات، وتقديم الوثائــق الالزمة للجنة، واإل 
فاإنــه �شي�شطب ب�شــورة اآلية من القائمة، ويتــم تعوي�شه بع�شو من 

القائمة الحتياطية.

�شباب ق�شنطينة

بزاز ينتقد رف�ص املالك تلبية مطالبه 
وحمدي يت�سامن معه

اعتــرف المدير الريا�شــي ل�شباب ق�شنطينة يا�شيــن بزاز، برف�ض 
المالك كل مقترحاته المقدمة، �شواء فيما يتعلق بتدعيم الطاقم 
الفني اأو الإداري، مو�شحا ملف الميركاتو بكل تفا�شيله، والأ�شباب 
التــي جعلته ل ي�شمن خدمــات اأي لعب، قبــل 24 �شاعة عن غلق 

�شوق النتقالت. د بف�شخ العقود مع ال�شركات املتحايلة مدير الوكالة يهدرّ

�سكنات "عدل" الرديئة لن توّزع حتى واإن حددت اآجال الت�سليم
 هــدد المدير العام للوكالة الوطنيــة لتح�شين ال�شكن و تطويره »عدل«، بف�شخ العقود مع ال�شــركات المتحايلة التي ل تحترم جودة
 و نوعية ال�شكن، وتلك التي ل تلتزم بتنفيذ بنود دفتر ال�شروط. و�شدد على �شرورة فر�ض الرقابة على نوعية ال�شكنات المنجزة، 
واأكــد الم�شــوؤول الأول عن وكالة عدل اأنه ل يمكــن ت�شليم �شكنات رديئة حتى واإن حددت اآجال الت�شليــم داعيا الجميع اإلى �شرورة 

التن�شيق و اللتزام بدفتر ال�شروط.


