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مذكرة تفاهم يف املجال 

 الق�ضائي  بني اجلزائر

 و ال�ضعودية

�شجل ثنائية  ووا�شل عرو�شه القوية

حمــرز يبـدع يف ديربــي مان�ض�ضتـــر

وا�شــل قائد المنتخــب الوطني ريا�س محرز عرو�شــه المبهرة مع 
ناديــه مان�ش�شتــر �شيتــي، بعــد اأن قاده ع�شيــة اأم�س للفــوز بنقاط 
ديربي مدينة مان�ش�شتر، عقب ثنائيته الجميلة في مرمى الحار�س 

العمالق ديخيا.

عنابة

ن�ضـــر قائمـــة امل�ضتفيديــن مــن 
1250�ضكنـا اجتماعيـا ب�ضيدي عمـار

ن�شــرت م�شالــح دائــرة الحجــار بعنابــة، اأم�ــس، القائمــة ال�شميــة 
الموؤقتــة للمر�شحيــن لال�شتفــادة مــن ال�شكــن العمومــي الإيجــاري 
ببلدية �شيدي عمار، تتكون الح�شة الأولى من 1250 وحدة �شكنية، 
في انتظار الإفراج عــن ال�شطر الثاني، بمجموع 2430 �شكنا مبرمجا 

للتوزيع على م�شتوى بلدية �شيدي عمار لوحدها.

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

الرئي�س تبون ي�شيد بن�شال الفقيد 

املجاهد �ضيد علي عبد احلميد اآخر اأع�ضاء اللجنة املركزية حلزب ال�ضعب يف ذمة اهلل

قامت وزارة الفالحة والتنمية الريفية بتفعيل نظام الثالثية الذي يجمع الموالين وال�شركة العمومية للحوم الحمراء وكذا الديوان الوطني لتغذية الأنعام، ق�شد تموين نقاط البيع التي �شيتم فتحها تح�شبا 
ل�شهر رم�شان المقبل باللحوم الحمراء باأ�شعار معقولة.

وزارة الفالحة تفعل النظام الثالثي بالتن�سيق مع املوالني

نقاط بيع معتمدة لت�ضقيف اأ�ضعار اللحوم احلمراء

�ص   24

�ص 11

�ص  3

التاأخـــر يف العــــالج يعقــد حالـــة 
مر�ضــى الكلــى

�ص  13-12

غلق �ضيدليتني واإنذار 70 موؤ�ض�ضة اإنتاج و توزيع
بعد ت�شجيل عمليات احتكار وبيع م�شروط للأدوية

�ص  5

وزيرا الرقمنة و الربيد يك�شفان من وهران

جتهيزات ع�ضرية لالت�ضالت و حوكمة رقمية لإجناح الألعاب املتو�ضطية 
 ك�شــف وزيــر الرقمنــة والإح�شائيــات ح�شيــن �شرحبيــل، اأم�ــس الأحــد، عــن تنظيــم دائرتــه الوزاريــة لور�شــات عمــل ي�شــرف
 عليهــا خبــراء في مختلــف المجــالت، وترتكز على اأهــم بنود م�شــروع الحوكمــة الإلكترونية، التــي “تعد حاليــا خارطة طريق 
 للــوزارة وهي م�شتقاة مــن المقاربة ال�شمولية الت�شاركية التي تتبناها الحكومة لما للرقمنة مــن اأهمية كبيرة في اإنعا�س الجانبين

 الجتماعي و القت�شادي”.

�ص  2

�ص  2

�ص  2

�ضورة :اأر�ضيف 


