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لتحقيق االأمن الغذائي وتقلي�ص فاتورة اال�سترياد

منح االأرا�سي امل�سرتجعة حلاملي امل�ساريع الفالحية اال�سرتاتيجية

الرئيـ�س تبــون يت�سلــم اأوراق اعتمــاد �سفرييـن جديديـن لـدى اجلزائـــر

�س  2

�س  24 �س  3

�س  9

�س  4

حت�سبا الإعالن النتائج الر�سمية للمحليات

املندوبيـــــات التنفيذيـــــة ت�ســـرع يف درا�ســـــة الطعـــــون
تعكــف المندوبيــات الوالئية لل�ســلطة الوطنية الم�ســتقلة لالنتخابات على الف�ســل في الطعون التي اأودعها م�ســاركون  فــي االنتخابات 

المحلية االأخيرة، قبل االإعالن عن النتائج النهائية، على اأن يتم رفع المنازعات اإلى المحكمة  االإدارية للف�سل فيها.

رئي�س ق�سم البرتوكيمياء بجامعة �سكيكدة يك�سف

غالبيــة الطلبــة النجبـاء مت توظيفهـم 
يف �سركـــة �سوناطـراك

ك�ســف رئي�س ق�ســم البتروكيمياء بكلية التكنولوجيا في جامعة 20 
اأوت 1955 ب�ســكيكدة، البروفي�ســور يو�ســف زنير، اأن غالبية الطلبة 

النجباء المتخرجين تم توظيفهم في �سركة �سوناطراك.

 وفاة ثالثة اأ�سخا�س اختناقا بالغاز 
توفي اأم�س �ساب جراء تعر�سه لت�سمم بغاز اأحادي اأك�سيد الكاربون 
المنبعــث مــن مدفــاأة ت�ســتغل بغــاز البوتــان فــي م�ســكنه ببلدية 
تيغرغــار جنــوب والية باتنة، وب�ســوق اأهرا�س هلك �سخ�ســان في 

العقد الثالث من العمر بعد ظهر اأم�س، اختناقا بالغاز.

تبنوا ن�سني متعلقني بتعديل قانون العقوبات

 النــواب ي�سادقـــون  علـى معاقبــــة 
امل�ساربني و غالقي املوؤ�س�سات والطرق

 �ســادق نــواب المجل�ــس ال�ســعبي الوطنــي، اأم�ــس، باالأغلبيــة على 
م�ســروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون العقوبات في �ســقه 
الخا�س بت�ســديد العقوبات على اأفعال غلق االإدارات والموؤ�س�ســات 
العموميــة وقطــع الطــرق، و م�ســروع القانــون المتعلــق بمكافحة 

الم�ساربة غير الم�سروعة.

�س   2

فازوا على ال�شودان برباعية وك�شفوا عن نواياهم مبكرا

دخــــــول قـــوي للخ�ســـــر يف كـــاأ�س العـــــرب
�س  13-12


