
اأك��د وزي��ر التعلي��م العالي، عبد الباقي بن زيان، اأول اأم�س الخمي�س، باأنه يتم العمل في الوقت الحالي من اأج��ل التو�صل اإلى اتفاق نهائي على م�صروع تطوير يعول عليه كثيرا لإحياء �صناعة الدراجة النارية 
بمركب قالمة، و بموا�صفات و تكنولوجيا جديدة، م�صيرا اإلى اأن الإمكانات التي تتوفر عليها جامعات قالمة و ق�صنطينة و �صطيف، و مخابر الميكانيك ب�صرق البالد، قادرة على اإنجاح الم�صروع، و اإنتاج دراجة 

نارية ذات جودة، و قادرة على المناف�صة بال�صوق الوطنية. 
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بال�شراكة مع جامعات و خمابر امليكانيك ب�شرق البالد

م�سروع لتطوير �سناعة الدراجات النارية مبركب "�سيكما"

دين ودنيا

الفتــاوى الوافدة مل يعد لهـا �سدى 
بني اجلزائرييـن

 الن�سر تزور الوحدة اجلوية للأمن الوطني بق�سنطينة

طائــرات "اأوغ�ستـا" لتاأميـن 16 واليــة �سرقيـــة

توقيـف 11 موظفــا ببنـك يف �ســوق اأهـرا�س بتهمـة اختال�س اأمـوال بالعملة ال�سعبـــة

�س  5-4

ملــف

امتثال لقانون مكافحة امل�صاربة

التجـــار ملزمـون 
بالت�سريـــح 
مبخازنهـــم

تعويـ�س قرابــة 

30 األف مت�ســرر 

من احلرائـــق

�س  2

�س  17

�س  14

�س  9

�س  24

روبورتاج

�س  3 �س  2

البطولة املحرتفة

ال�سنافـــر يفتتحـون املو�سم بخ�سـارة 
داخل الديــار

توا�ص��ل اأم���س، وللمو�ص��م الثال��ث عل��ى التوال��ي، م�صل�ص��ل البداية 
ال�صيئ��ة للن��ادي الريا�ص��ي الق�صنطين��ي، بع��د اأن انق��اد ال�صناف��ر 
لخ�ص��ارة اأم��ام ال�صيف مولودية وه��ران به��دف دون رد، في مباراة 
لم يظهر فيها المحليون بالم�صتوى المطلوب، عك�س اأماني الأن�صار 

مغايرا، خا�صة بعد اإعالن الإدارة ا�صتهداف الثنائية.

الأول من نوعه يف امل�صت�صفيات الوطنية

ت�سغيـــل جهـــــاز متطـور لعـــالج 
ال�سرطـان بعنابــة

دخلت، اأول اأم�س، تقنية جديدة للعالج بالأ�صعة حيز الخدمة بمركز 
مكافح��ة ال�صرطان التابع للمركز ال�صت�صفائي الجامعي بعنابة، يطلق 

عليها VISION RT و ذلك تزامنا مع اأكتوبر الوردي.

ال�سحافة الوطنية اأمـام حتـدي �سناعة حمتـوى مبعايري مهنيـة
تث��ار ف��ي منا�صبات ع��دة م�صائل تتعل��ق بم�صتقب��ل ال�صحافة في عالم الي��وم، في ظ��ل التناف�س ال�صر�س  ال��ذي تفر�صه �صب��كات التوا�صل 

الجتماعي و�صرعة انت�صار المعلومة و التطور المت�صارع والكبير في تكنولوجيات الت�صال وخا�صية المتلقي الجديد.
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