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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

الرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�س النيجر ال�سابق حممدو اإي�سوفو

تو�فــــق "تـــام" يف �لـر�ؤى حــول حلـــول �لأزمـــة مبنطقــــة �ل�شاحــــل

اأعلن وزير ال�سحة، عبد الرحمان  بن بوزيد، عن مراجعة النظام القانوني الذي ي�سبط عملية فتح ال�سيدليات لتمكين المتخرجين حديثا من الح�سول على تراخي�س لفتح �سيدليات 
ب�سهولة اأكبر، م�سيرا اإلى وجود مقاومة لإبقاء الو�سع على ما هو عليه وتوا�سل معاناة خريجي ال�سيدلة، مطمئنا اإياهم بالقول:  "نحن نن�سق مع مجل�س اأخالقيات ال�سيدلة من اأجل اإنهاء معاناة 

المتخرجين الجدد من ال�سيادلة والمترب�سين".

لوبيات تعمل لإبقاء الو�شع على حاله وحرمان املتخرجني من الن�شاط

مر�جعة نظام منح رخ�ص فتح �ل�شيدليات
زغدار  يعلن عن بعث املوؤ�س�سات املتوقفة واملتعثـرة

 ل عر�قيــــل ل�شتيـــر�د �ل�شيــار�ت 

�جلديـدة من قبل �ملو�طنيـن

نفــى وزيــر ال�سناعــة، اأحمــد زغــدار، منــح اأي اعتمــاد لــوكالء 
ال�سيــارات، وقــال اإن منــح تراخي�س ا�ستيــراد ال�سيــارات الجديدة 
مرهــون ب�سدور دفتــر ال�سروط الجديــد، و اإن ال�سلطات ت�سعى اإلى 
ال�سناعــة الحقيقيــة لل�سيارات. واأو�ســح زغــدار، اأن المواطنيــن 
باإمكانهــم ا�ستيــراد ال�سيــارات باأموالهــم الخا�سة ب�ســرط اأن تكون 

ال�سيارات جديدة.

رئي�س الفاف ي�سرح

بطولــة �إفريقيـــا للمحلييـن �شتجــرى 
باجلز�ئــر يف موعدهـــا

التحاديــة  رئي�ــس  ينتظــر  لــم 
الجزائريــة لكرة القــدم، �سرف الدين 
عمارة، مطول للرد على �سائعات �سحب 
�ســرف تنظيــم بطولــة كاأ�ــس اإفريقيا 
لالعبين المحليين من الجزائر ونقلها 
اإلــى كــوت ديفــوار، عندمــا قــال فــي 
ت�سريح للتلفزيــون العمومي:«بطولة 
 2023 المحلييــن  لالعبيــن  اإفريقيــا 
البرنامــج  وفــق  بالجزائــر  �ستقــام 

الم�سطر لها.

ق�سنطينة

�شـــب �ملخلفـــــات �ملاليـــة للأ�شاتــذة 
�مل�شتخلفيـــن

قامــت مديرية التربيــة لولية ق�سنطينــة، ب�ســب كل المخلفات 
الماليــة الخا�سة بقرابــة 800 اأ�ستــاذ م�ستخلف بمنا�ســب �ساغرة، 
كما �سيتم التكفــل برواتبهم ال�سهرية ب�سكل دوري اإلى غاية نهاية 
المو�ســم الدرا�سي، فيما ي�ستكى م�ستفيــدون اأدِمجوا �سمن عقود ما 

قبل الت�سغيل، من اإلغاء العملية.

بهدف الطالع على ظروف الدرا�سة يف ظل اجلائحة

�زير �لرتبيــــة يف زيــار�ت فجائيــة �إىل موؤ�ش�شات تعليميــــــة
اأجــرى وزيــر التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابــد الأ�سبوع المن�سرم زيــارات تفقدية فجائية لعدد من الموؤ�س�ســات التعليمية لالطالع 
علــى ظــروف ا�ستئناف الدرا�سة في ظل الو�سعية الوبائيــة، واأمر المفت�سين بالنزول اإلى الميدان ومرافقــة الأ�ساتذة لتدارك التاأخر في 

الدرو�س والتح�سير لالمتحانات الف�سلية.
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