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الرئي�س يعزي عائلة الفقيد

 العميـــد 
 مولــود بلحــــاج

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

وزير اخلارجية الربتغايل بعد ا�شتقباله من قبل الرئي�س تبون 

الربتغــــال ت�ستمــع بحــر�ص اإلــى اجلزائــر يف كـل مــا يخـ�ّص املنطقــــة

ــل علـى وثيقـــة التاأكيــد معنــي ب�سـّب املنحـــة lكـــل من حت�سّ

 مليون و80 األف م�صجل يف املن�صة الرقمية

580 األف بطال ي�ستفيدون من املنحة هذا ال�سهر
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اخل�ســـر جــاهزون لرتويــ�ص الأ�ســــود
ت�سميم على العودة بن�سف التاأ�سرية وحمو الذكريات ال�سيئة مبلعب جابوما
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ت�شمل الأطوار الثالثة

م�سابقـــة لرتقيـــة اآلف الأ�ساتــــذة
قــررت وزارة التربيــة الوطنيــة تنظيــم م�شــابقة خا�شــة بترقيــة 
الأ�شــاتذة في الأطوار التعليمية الثالثة، اإلى المنا�شــب الم�شتحدثة، 
رئي�شــي ومكون "بعدد معتبر" خالل ال�شــنة الجارية، وتعهدت ب�شــب 
المخلفات المالية المتراكمة ل�شــنوات لم�شتخدمي القطاع حال اإلحاق 

العتمادات الم�شتحقة من طرف وزارة المالية. 

خمت�شون يف يوم درا�شي بق�شنطينة

تزايـــد مقلــــق ملدمنـــي املخــــدرات 
بالو�ســط اجلامعـــي

ك�شــف مديــر اأمــن جامعــة عبــد الحميــد مهــري ق�شــنطينة 02، فــي 
يوم درا�شــي حــول »المخدرات و المهلو�شــات و�شــط الحــرم  الجامعي«، 
احت�شــنته  اأم�ــس  كلية  علم النف�س و علوم التربيــة، باأن عدد الطلبة 
المدمنين على المهلو�شات و المخدرات بذات الجامعة، بلغ األفي طالب، 

بينهم طالبات.

عنابة

�سرقــــة التو�سيـــالت وراء انفجـــار 
الغــاز بعمـــارة واد الذهــب

خل�شــت تحقيقــات المديريــة العامــة لمجمــع �شــونلغاز، فــي حــادث 
انفجار واجهة عمارة بحي واد الذهب غرب و�شــط مدينة عنابة، قبل 
اأ�شــبوعين، و خلــف وفاة طفــل و جرح 8 اأ�شــخا�س، مع �شــقوط واجهة 
�شــاللم العمارة و تحطم �شــيارات، اإلى ا�شــتهداف ع�شــابة التو�شيالت 
النحا�شــية ل�شبكة الغاز، مما نجم عنه ت�شرب هام بالأجزاء الم�شتركة 

و وقوع انفجار كبير خلف �شحايا و خ�شائر مادية.

الوزير الأول ياأمر برفع العراقيل عن املناطق ال�سناعية اجلديدة
اأمر الوزير الأول، اأيمن بن عبد الرحمان، اأم�س الأربعاء، خالل اجتماع الحكومة، باتخاذ التدابير ال�شرورية لرفع العراقيل التي تواجه تقدم 
الأ�شــغال من خــالل منح الأولوية للمناطق ال�شــناعية التي دخلت اأ�شــغال التهيئة بها مرحلتها النهائية، فيما تبنت الحكومة م�شــروع مر�شــوم 

تنفيذي يحدد نظام الدرا�شات والتكوين للح�شول على �شهادات التعليم العالي، ح�شب ما اأفاد به بيان لم�شالح الوزير الأول.
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