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19 قتيال يف نهاية 

�أ�سبوع دموية على 

�لطرقات �لوطنية

وفاة رئي�س دولة الإمارات العربية

 و�شيط اجلمهورية اإبراهيم مراد من �شكيكدة

توفيـــر 22 �ألف من�سـب �سغل �سمـن 
602 م�سروع دخلت �ال�ستغـــالل

ك�شف و�شيــط الجمهورية، اإبراهيــم مراد، اأول اأم�ــس من �شكيكدة، 
عــن اإح�شــاء 861 م�شروعا ا�شتثماريــا، تم رفع العراقيــل عنها من 
بينها 602 م�شروع دخلــت مرحلة الإنتاج، ما �شمح بتوفير اأكثر من 
22 األــف من�شــب �شغل مبا�شر من اإجمالــي 915 م�شروعا معطال تم 

اإح�شاوؤها على م�شتوى الوطن.

املدر�شة العليا لالإدارة الع�شكرية اأخاموخ احلاج مو�شى 

تكوين رفيع �مل�ستوى للت�سيري �الإد�ري 
ملوؤ�س�سات �جلي�ش

تتخــرج مــن المدر�شة العليا لــالإدارة الع�شكرية بوهــران، كفاءات 
عاليــة التكوين في مجــال الإدارة، تدعــم الموؤ�ش�شــات الع�شكرية 
عبــر الوطن، و يتميز هــذا ال�شرح الع�شكري، الــذي اأن�شئ قبل 54 
�شنــة، بخا�شيــة الجمع بين التعليــم والتكويــن الع�شكري من جهة 
والأكاديمــي الجامعــي مــن جهــة اأخــرى، بالإ�شافــة للتفتح على 
المحيــط الخارجي بربط الطلبة بالميدان من خالل ترب�شات في 

موؤ�ش�شات عمومية. 

�إيـــد�ع عبـد �ملجيـد �سيـدي �ل�سعيـد 
�حلب�ش �ملوؤقـــت

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

ف�شيحة يف ميناء م�شتغامن تطيح بروؤو�س كبرية

 حماولــــة "تهريـــب" 1064 �سيــــارة ملــك لرجــل �الأعمــال طحكـــوت

وا�سل �سل�سلة م�ساوراته ال�سيا�سية

�إعد�د �إطار قانوين لالإعالم ي�ساير �لتطور�ت �أ�سبح حتمية
وزير االت�صال يف يوم درا�صي جمع مهنيني وخمت�صني
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وا�شل رئي�س الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، اأول اأم�س الخمي�س، �شل�شلة الم�شاورات الجديدة، مع الطبقة ال�شيا�شية، وا�شتقبل الرئي�س تبون، الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
 الوطني، ال�شيد اأبو الف�شل بعجي، كما ا�شتقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ال�شيد الطيب زيتوني، و ا�شتقبل رئي�س الجمهورية، كذلك، رئي�س حركة مجتمع ال�شلم،

�ش   2 ال�شيد عبد الرزاق مقري.

رئي�ش �جلمهورية ي�ستقبل ثالثة روؤ�ساء �أحز�ب
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انخفا�س بـ 100 باملئة يف غالبية املواد 

تر�جع كبيــــر يف �أ�سعــار �خل�سر و�للحوم �لبي�ساء بق�سنطينــــة
ت�شهــد اأ�شعار الخ�شر واللحوم البي�شاء، تراجعا كبيرا خالل اليومين الأخيرين باأ�شواق  ق�شنطينة، اإذ انخف�شت غالبية المواد بن�شبة 100 
بالمئة، ويرجع تجار تجزئة ذلك اإلى ت�شجيل تدن كبير في م�شتوى الطلب مقابل فائ�س معتبر في العر�س اإثر تراجع ال�شتهالك ووفرة 

المنتوج، فيما تعر�س مربو الدواجن اإلى خ�شائر كبيرة نتيجة انهيار الأ�شعار ب�شكل مفاجئ.

 �لرئي�ش تبون يعزي

 و يقّر يومي حد�د
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