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  �أزيـــد مـن ن�صــف مليــون بطـــال 
ي�صتلمــون منحتهــم ر�صميـــا �ليـــوم

ي�شتعــد اأزبــد من ن�شــف مليون بطــال ل�شتــام منحة البطالــة التي 
اأقرها رئي�س الجمهورية، لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني 
العاطليــن عن العمــل، لأول مرة، وذلــك بدءاً من اليــوم الثنين، في 
انتظار معالجة 500 األف ملف اآخر، من مجمل مليون طلب ا�شتفادة من 
المنحــة، لت�شبح الجزائر اأول دولة خــارج اأوروبا تقر منحة للبطالة 

ك�شبه مرتب من اأجل �شون كرامة ال�شباب.

ق�شنطينة

��صتكمــــال �إعــــادة �إ�صكــان 1540 
عائلـــة �ليــوم

اأكــد رئي�ــس دائــرة ق�شنطينــة للن�شــر، اأن ن�شبــة الترحيــل على 
م�شتوى حي عوينة الفول قد و�شلت اإلى 98 بالمئة، حيث لم تتبق 
�شــوى بع�س الحالت التي مــن المنتظر اأن ترحــل اليوم لغلق ملف 
قائمــة 1540 م�شتفيــدا، لكــن 20 عائلة على م�شتــوى �شارع قايدي 
تقــول باأنها اأق�شيــت مطاِلبة ال�شلطات بالتكفــل بها حتى ل تتكرر 

اأخطاء اإعادة احتال ال�شكنات مجددا.

مدرب ال�شنافر خري الدين م�شوي ي�شّرح

 هتـــاف �لأن�صــــار يعــّزز �لرغبـــة
 يف "�ملرتبـــة �لقاريـــة"

ك�شــف مــدرب �شبــاب ق�شنطينة 
خيــر الديــن م�شــوي، اأن هتافات 
الأن�شــار با�شمــه في نهايــة لقاء 
واإ�شرارا  غليزان، تزيــده رغبــة 
موؤهلــة  مرتبــة  اإهدائهــم  علــى 
لم�شابقــة قاريــة، م�شيــرا خال 
الت�شريحات التــي اأدلى بها عقب 
باأنــه  الأول،  اأم�ــس  لقــاء  نهايــة 
يــود اللعب فــي ح�شــور جماهير 

غفيرة.

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

يف اعرتافات للع�شكري املرّحل حممد بن حليمة

 زيطــــوط و بوخـــر�ص مرتزقــــان هّمهمــــا جمـــع �لأمـــو�ل وجتنيــد �ل�صبــــاب

للمرور اإىل مرحلة اقت�ص�دية وتنموية جديدة رئي�س اجلمهورية ي�أمر

قطيعة تامة مع كل تناق�صات وممار�صات �لعهد �ل�صابق
�ص   2

�ص   3

�ص   11

�ص   16 �ص 3

�ص  5

 lتد�بري ��صتعجالية للحفاظ على �لأمن �ملائي       lمنع ��صتري�د ما ي�صنع وطنيا من و�رد�ت "�صونلغاز"        lخمابر ملر�قبة �لأجهزة �لكهرومنزلية �مل�صتوردة         
l �لتاأكيد على �لتنفيذ �ل�صارم لإجر�ء�ت منع ت�صدير �ملو�د �لغذ�ئية

ممثل "اليوني�شيف" يف اجلزائر ين�شر مغالطات واأكاذيب

تقارير دوليـة مغلوطـة باإيعـاز مغربـي لت�صويـد �صـورة �جلز�ئــر
تتعر�س الجزائر لحملة ت�شويه من خال تقارير لمنظمات دولية، والتي غالبا ما تكون موجهة من جهات مح�شوبة على المخزن المغربي، 
واآخرهــا تقريــر ممثلية �شندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر »اليوني�شيف« المعنون بـ »انتقال ال�شباب ما بين 15 و24 �شنة اإلى حياة 
البالغيــن« والــذي ت�شمــن مجموعة من الأكاذيــب الملفقة عمــدا لمحاولة ت�شويد �شــورة الجزائــر، ومعلومات مجانبة لل�شــواب في �شياق 

محاولت غير بريئة ت�شعى اإلى زعزعة ال�شتقرار الجتماعي.


