الرئي�س تبون ي�شيد بن�ضال الفقيد

املجاهد �سيد علي عبد احلميد �آخر �أع�ضاء اللجنة املركزية حلزب ال�شعب يف ذمة اهلل
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وزارة الفالحة تفعل النظام الثالثي بالتن�سيق مع املوالني

نقاط بيع معتمدة لت�سقيف �أ�سعار اللحوم احلمراء

قامت وزارة الفالحة والتنمية الريفية بتفعيل نظام الثالثية الذي يجمع الموالين وال�شركة العمومية للحوم الحمراء وكذا الديوان الوطني لتغذية الأنعام ،ق�صد تموين نقاط البيع التي �سيتم فتحها تح�سبا
ل�شهر رم�ضان المقبل باللحوم الحمراء ب�أ�سعار معقولة.
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�سجل ثنائية ووا�صل عرو�ضه القوية

بعد ت�سجيل عمليات احتكار وبيع م�شروط للأدوية

غلق �صيدليتني و�إنذار  70م�ؤ�س�سة �إنتاج و توزيع

حمــرز يبـدع يف ديربــي مان�ش�ستـــر
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وا�ص��ل قائد المنتخ��ب الوطني ريا�ض محرز عرو�ض��ه المبهرة مع
نادي��ه مان�ش�ست��ر �سيت��ي ،بع��د �أن قاده ع�شي��ة �أم�س للف��وز بنقاط
ديربي مدينة مان�ش�ستر ،عقب ثنائيته الجميلة في مرمى الحار�س
العمالق ديخيا.
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عنابة

ن�شـــر قائمـــة امل�ستفيديــن مــن
�1250سكنـا اجتماعيـا ب�سيدي عمـار
ن�ش��رت م�صال��ح دائ��رة الحج��ار بعناب��ة� ،أم���س ،القائم��ة اال�سمي��ة
الم�ؤقت��ة للمر�شحي��ن لال�ستف��ادة م��ن ال�سك��ن العموم��ي الإيج��اري
ببلدية �سيدي عمار ،تتكون الح�صة الأولى من  1250وحدة �سكنية،
في انتظار الإفراج ع��ن ال�شطر الثاني ،بمجموع � 2430سكنا مبرمجا
للتوزيع على م�ستوى بلدية �سيدي عمار لوحدها.
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�صورة �:أر�شيف

الت�أخـــر يف العــــالج يعقــد حالـــة
مر�ضــى الكلــى

وزيرا الرقمنة و الربيد يك�شفان من وهران

جتهيزات ع�صرية لالت�صاالت و حوكمة رقمية لإجناح الألعاب املتو�سطية
ك�ش��ف وزي��ر الرقمن��ة والإح�صائي��ات ح�سي��ن �شرحبي��ل� ،أم���س الأح��د ،ع��ن تنظي��م دائرت��ه الوزاري��ة لور�ش��ات عم��ل ي�ش��رف
عليه��ا خب��راء في مختل��ف المج��االت ،وترتكز على �أه��م بنود م�ش��روع الحوكم��ة الإلكترونية ،الت��ي “تعد حالي��ا خارطة طريق
لل��وزارة وهي م�ستقاة م��ن المقاربة ال�شمولية الت�شاركية التي تتبناها الحكومة لما للرقمنة م��ن �أهمية كبيرة في �إنعا�ش الجانبين
االجتماعي و االقت�صادي”.
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