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

توقيع اتفاقية بني وزارتي الرتبية والثقافة

اأولــــى اخلطـــــوات لـتج�شيــــد م�شـــــروع البكـالوريـــــا الفنيــــــــة 

اأعلنــت رئا�شــة الجمهورية، اأم�ــس، عن افتتاح الت�شجيالت الخا�شة بمو�شم العمرة بداية من الأ�شبوع القادم، لفائدة الراغبين فــي اأداء هذه المنا�شك، وكلف رئي�س الجمهورية عبد المجيد 
تبون الوزير الأول باتخاذ التدابير الالزمة لإنجاح المو�شم.

برجمة 40 رحلة جوية لنقل 15 �ألف معتمر خالل �ضهر رم�ضان

فتح الت�شجيالت ملو�شم العمرة بعد �شنتني من التعليق

�ص  4

�ص  14

ت�شوير: �شريف قليب

ال�شروع يف ترحيل 620 عائلة من القائمة الأخرية لل�شكن اله�ص
ال�سلطات تهدم حي م�سكني اأحد اأكرب الأحياء الق�سديرية  املتبقية بق�سنطينة

�ص  3

�ص  2

الصفحة الخضراء
u �شجــرة الأرغــان.. ذهـب اأخ�شر  

بفوائــد ل حت�شــى
u اجلزائــر تدعــو الدول امللوثــة 

لتقدمي الدعـــم التكنولوجـــي
 u الأرنــب البــري و احلجـــل..  

موطــن واحــد و عدّو واحــــد!
�ص  13-12

�ص   3

عنابة

3 مرافــــق �شحيـــــة هامــة تدخــل 
اخلدمــة هذا ال�شيــف

ك�شــف وزير ال�شحــة وال�شكان واإ�شــالح الم�شت�شفيات، عبــد الرحمان بن 
بوزيد، اأم�س، عن و�شع الم�شت�شفى الجهوي المتخ�ش�س في جراحة القلب 
وال�شراييــن، وكــذا ال�شتعجالت الجراحيــة ومركز حقن الــدم بالقطب 
ال�شحي البوني في عنابة، حيــز الخدمة بمنا�شبة الذكرى المخلدة لعيد 
ال�شتقــالل فــي 5 جويليــة المقبل، بعــد انتهــاء الأ�شغال بهــذه المرافق 

الثالثة، وبدء ا�شتالم التجهيزات الطبية والعتاد. 

ترب�س املنتخب الوطني

بلما�شــــي يريــــد بدايــة التح�شيــر 
يف �شيدي مو�شـــى

ك�شفت م�شادر ح�شنة الإطالع للن�شر، اأن الناخب الوطني جمال بلما�شي 
حري�ــس على تجميــع بع�س الالعبيــن، قبيل الموعد المحــدد لنطالق 

الترب�س التح�شيري المقرر بداية من 12 مار�س الجاري.

من اأجل ك�شر امل�شاربة و حماية القدرة ال�شرائية 

تنظيــــم اأزيــد من 900 �شــوق جواري للمنتجـات املحليـة يف رم�شــان
ك�شــف المديــر العام ل�شبط الن�شاطات التجاريــة و تنظيمها بوزارة التجارة، �شامــي قلي، اأم�س الثالثاء بالعا�شمــة، اأن القطاع يعمل على 

تنظيم 909  اأ�شواق جوارية للمنتجات الوطنية موزعة على 602 بلدية، تح�شبا ل�شهر رم�شان المقبل.
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