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فيما ت�ضرف ال�ضلطة امل�ضتقلة على اإنهاء التح�ضريات املادية

اإخ�ضاع موؤطري مكاتب االقرتاع لدورة تكوينية
 �لوزير �لأول خالل �إ�سر�فه على �حتفالية يوم �جلز�ئر ب"�إك�سبو دبي"

اجلزائر با�ضرت اإ�ضالحات غري م�ضبوقة وهي منفتحة على اال�ضتثمار

الرئيـــ�س تبـــون يت�ضلـــم اأوراق اعتمــــاد اأربعــــة �ضفـــراء جـــــدد
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ك�ضف عنها اأم�س

�ضناعــة اأول �ضفينـة جزائرية لل�ضيد 
بطــول 35 متـــرا

ك�ض��ف اأم�س، وزير ال�ض��يد البحري و المنتجات ال�ض��يدية، ه�ض��ام 
�ض��فيان �ضلوات�ض��ي، ع��ن تمك��ن الجزائ��ر من �ض��ناعة اأول �ض��فينة 
�ض��يدية بطول 35 مت��را. و اعتبر الوزير في ت�ض��ريح على هام�س 
زيارة قادته اأم�س اإلى ولية بومردا�س رفقة كل من وزير ال�ضناعة 
اأحم��د زغدار و النقل عي�ض��ى ب��كاي، اأن هذا الإنجاز �ضي�ض��اهم في 
تخفي�س واردات هذا النوع من ال�ضفن الذي يكلف ا�ضتيراده الدولة 

مبالغ كبيرة، ما ي�ضمح اليوم بخف�س فاتورة الواردات.

اأم البواقي 

جمهولــون ي�ضتولــون علـى ملفـــات 
يف بلديـة عيـن البي�ضـــاء

ُعل��م، اأم���س، باأن م�ض��الح الأم��ن بدائرة عي��ن البي�ض��اء ب��اأم البواقي، 
با�ضرت في غ�ضون الأيام القليلة المنق�ضية، تحقيقات مو�ضعة للو�ضول 
اإلى هوية وعدد اأ�ض��خا�س قاموا باقتحام مق��ر البلدية في عطلة نهاية 
الأ�ض��بوع، وال�ض��تيالء على بع�س ملفات م�ض��لحة الممتلكات، خا�ض��ة 
منها ما تعلق ب�ضفقة تاأجير �ضوق ال�ضيارات التي األغيت ال�ضنة الما�ضية، 

وكذا ملف تاأجير المحالت التجارية.
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 املكتب ال�ضحراوي لتن�ضيق اأعمال الألغام يوؤكد

مكان ا�ضتهداف الرعايا اجلزائريني مل يكن �ضمن املناطق املحظورة 
ك�ضف المكتب ال�ضحراوي لتن�ضيق اأعمال الألغام عن معطيات جديدة حول ق�ضف ال�ضاحنتين الجزائريتين بتاريخ 1 نوفمبر والذي راح 
�ض��حيته ثالثة �ض��هداء جزائريين، اثر تنقلهم على المحور الرابط بين نواك�ض��وط و ورقلة والتي توؤكد باأن مكان الحادث ل يوجد �ض��من 

المناطق موؤكدة الخطورة اأو الم�ضبوهة كما ي�ضطلح عليها تقنيا.
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الك�ضـــف املبكــر عن ال�ضرطان 
يجنب ا�ضتئ�ضــال الرحـــم
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