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الصفحة الخضراء

�ص  13-12

u مهنــد�ص ي�صّمم بيوتــا �صديقـة 
للبيئــة على �صكـل خّيـم

الدويل ال�صابق عبد املالك �صراد للن�صر

ال خوف على اخل�صر و اختيار ملعب 
دواال يف �صاحلنا

وجــه المهاجــم الدولــي ال�صابق 
ر�صالــة  �صــراد  المالــك  عبــد 
لع�صــاق  وتفــاوؤل  اطمئنــان 
عندمــا  الوطنــي،  المنتخــب 
اأكــد في حــوار خ�س بــه الن�صر 
بــاأن معرفتــه للناخــب الوطني 
جمال بلما�صــي، تجعله مرتاحا 
الخــروج ب�صرعة  لقدرته علــى 
من مخلفات الإق�صاء المبكر من 
الخ�صر  وقيادة  "الكان" الأخير، 

لمونديال قطر.

بلعابد ينّوه بدعم الرئي�س ويك�صف

 66 باملئــة من التالميذ ي�صتفيــدون 
من التغذيــة املدر�صيـــة

جــّدد وزيــر التربيــة الوطنيــة عبــد الحكيم بلعابــد اأم�ــس، التزام 
الجزائر، بم�صاهمتها ودعمها لم�صاعي التحاد الإفريقي في ترقية 
التغذيــة المدر�صيــة باإفريقيا ودعمها لــكل الآليات التي مــن �صاأنها 
تطويــر التغذيــة المدر�صية القائمة على المنتوجــات المحلية، من 

اأجل تنمية م�صتدامة في القارة الإفريقية.

�ص 2

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

وكيل اجلمهورية يك�صف

حبــ�ص بنــاء يف ق�صيــة االعـتداء على طالبـات يف االإقامــة اجلامعيـة ببــودواو

ت�صــارع الحكومــة لو�صع الترتيبات الإجرائية لطي ملف الم�صاريع ال�صتثماريــة العالقة، بغية معالجة كل الملفات في اأقرب الآجال تنفيذا للتعليمــات التي وجهها رئي�س الجمهورية ال�صيد 
عبــد المجيــد تبــون، خالل الجتمــاع الأخير لمجل�س الوزراء، وهــي الم�صاريع التي �صت�صمــح بخلق اأزيد من 63 األــف من�صب �صغل، حيث تم اإح�صــاء 924 م�صروعا ا�صتثماريــا لم يدخل حيز 

ال�صتغالل رغم ا�صتكماله جميع مراحل الإنجاز.

جلنة حكومية لرفع القيود عن كل امل�شاريع العالقة

تعليمات الرئي�ص �صت�صمح با�صتحداث اأزيد من 63 األف من�صب �صغل

�ص  14

�ص  3

�ص  2

 النواب يرافعون من اأجل اإبعاد النقابات عن ال�صيا�صة
مناق�سة م�سروع قانون ممار�سة احلق النقابي بالغرفة ال�سفلى

�ص 2

وزير ال�صحة يعلن برناجما ملكافحة ال�صرطان ويك�صف

ا�صتحداث م�صت�صفيات لال�صتعجاالت يف خمتلف جهات الوطن
اأعلــن وزيــر ال�صحة وال�صكان واإ�صالح الم�صت�صفيات عبد الرحمــان بن بوزيد، اأم�س الثالثاء بوهران، عــن ا�صتحداث اأقطاب لم�صت�صفيات 
ال�صتعجــالت الطبيــة والجراحيــة عبر مختلف جهــات الوطن، تكون متوفــرة على كل التجهيــزات التي يحتاجها المري�ــس داخل ق�صم 
ال�صتعجــالت، كمــا ك�صف عن اإطالق البرنامج الوطني الثانــي لمكافحة ال�صرطان قريبا تنفيذا لتو�صيات رئي�ــس الجمهورية، موؤكدا اأنه 

�صيتم العمل على اأن تكون في كل الم�صت�صفيات الولئية م�صرعات خطية لتقلي�س مواعيد ح�ص�س الكي الإ�صعاعي. 
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u اإطالق مبادرة املوانئ النظيفة


