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يف حتقيقات متوا�ضلة حول اإ�ضرام احلرائق

حب�س 30 �صخ�صا بينهم 7 عنا�صر من "املاك" الإرهابية
lحب�س 22 موقوفا يف اأحداث العنف بخراطة وو�صع 8 اآخرين حتت الرقابة الق�صائية

مركز البحث يف امليكانيك بق�سنطينة

تطوير جهاز لإطفاء احلرائق با�صتعمال الذبذبات ال�صوتية

انت�صــــال جثـث 4 ن�صــاء توفيـن غرقـــا يف بركـــة مائيـــة بتاوونـت يف خن�صلـــــة

�س  3�س  3

�س  13-12

تاألقو� يف �لألعاب �لبار�ملبية

ا�صتقبــال حـــار 
وتكريــم لــذوي 

الهمــــم

وزر�ء يقفون بعنابة على جناح جتربة ربط 
�جلامعة باملوؤ�س�سات �ل�سناعية

�صركـــة فريوفيــال.. من الإفــال�س 
اإىل قاطرة قويـة للت�صنيــع

�أكد وزير �ل�ســناعة �أحمد زغد�ر، �أم�س بعنابة، �أن �لجامعة �أ�ســبحت 
محــركا فعليا و�أ�سا�ســيا للقاطرة �لقت�ســادية، بالعتمــاد على مخابر 
�لبحث، �لتي باتت بديال لمكاتب �لدر��سات �لأجنبية، �لتي ��ستنزفت 
�أمو�ل طائلة، وهو ما بد�أ يتحقق في بع�س �لموؤ�س�سات �لعمومية، على 

غر�ر �سركة فيروفيال لإنتاج �لعتاد وتجهيز�ت �لنقل.

�لناخب �لوطني جمال بلما�سي

احلّكـــام ي�صتفّزوننــــا والبقــاء 
دون خ�صــارة مك�صــب

وجــه �لناخب �لوطني جمال بلما�ســي، �أ�ســابع �لتهــام �إلى �لحكم 
�لبوت�ســو�ني جو�ســو� بونــدو �لــذي �أد�ر مبــار�ة �لمنتخــب �لوطني 
ومنتخــب بوركينافا�ســو، محمال �إياه جــزء� من م�ســوؤولية �لتعادل 

�لم�سجل، بالنظر �إلى طريقة �إد�رته للمو�جهة.

�لنتخابات �ملحلية 

اأحزاب تبحث عن حتالفات واأخرى 
ت�صابق الزمن جلمع التوقيعات

�س  24

�س  14

�س  5

�س  2

مهلة 4 �أيام ملنحها عرب �سبابيك بنك "بدر"

اإعانات ت�صل اإىل 100 مليون لأ�صحاب ال�صكنات املت�صررة من احلرائق
�ســرعت وز�رة �ل�ســكن، �أم�س، في �ســرف �لإعانات �لمالية لفائدة �أ�ســحاب �ل�ســكنات �لمت�ســررة من �لحر�ئق �لأخيرة �لتي عرفتها عدة 
وليات، و�لتي يتم �ســرفها عبر �ســبابيك بنك �لفالحة و �لتنمية �لريفية  حيث تم تحديد 3 م�ســتويات للتعوي�س ح�ســب درجة �ل�سرر، 
و�لتي يمكن �أن ت�ســل �إلى 100 مليون �ســنتيم بالن�ســبة لل�ســكنات �لم�ســنفة في �لخانة �لحمر�ء. حيث عدد �لمت�ســررين جر�ء �لحر�ئق 

�لأخيرة 1983 مت�سرر� بولية تيزي وزو وحدها.
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