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خن�شلة 

 هــالك 5 اأ�شخــا�ص من عائلة واحـدة
 يف حـادث مــرور

لقي 5 اأ�شــخا�ص من عائلــة واحدة حتفهم في حــادث مرور خطير 
وقع، م�شاء اأم�ص ال�شــبت، بمخرج قرية عين جربوع ببلدية بابار 

الواقعة على بعد 30 كلم من عا�شمة ولية خن�شلة .

بطولة الرابطة الثانية

ومهمـــــة  "�شي�شكــــاوة" حتتفــــل 
املـــوك تتعقـــــد

وزير ال�شوؤون الدينية يك�شف من بومردا�ص

 �شبعـــة اأئمــة مفتيـن بجامع اجلزائـر 
و اإمام مفت لكل واليـة

ك�شــف وزير ال�شــوؤون الدينية و الأوقاف ال�شــيد يو�شــف بلمهدي، 
اأم�ص ال�شــبت ببومردا�ص، اأن جامع الجزائر �شــيكون له �شبعة اأئمة 
مفتين و اأن كل ولية �شــيكون لها اإمام مفت واحد، فيما �شــدد على 
حتميــة توجيه الأئمة نحو ت�شــويب الخطاب الديني و الت�شــدي 
للأفكار الهدامة و ال�شموم التي اتهم دول بال�شلوع فيها بهدف ك�شر 

الجزائر عبر كامل الم�شتويات.

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

لدى تن�شيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن اخلارجي

الفريق �شنقريحة يدعو  اإىل مواجهة  التحديات االأمنية التي اأفرزتها التحوالت

لدعم العالقات الثنائية وبحث الق�ضايا الإقليمية

 حتويل فندق بوقارون اإىل حمطة للمعاجلـة مبياه البحر
وزير  ال�سياحة يك�سف من �سكيكدة
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ي�شــرع رئي�ــص الجمهورية، ال�شــيد عبد المجيــد تبون، اليوم الأحد، في زيارة دولة اإلــى تركيا تدوم ثلثة اأيام،  بدعوة من رئي�ص التركي رجب طيب اأردوغان ، و�شــتكون للرئي�شــين  خلل الزيارة 
محادثات تتمحور حول العلقات الثنائية، و�شبل دعمها وتعزيزها، بما ي�شهم في تحقيق م�شالح ال�شعبين ال�شقيقين، بالإ�شافة اإلى ق�شايا اإقليمية ودولية ذات الهتمام الم�شترك، وفق ما اأكده بيان 

�ص   2لرئا�شة الجمهورية  .
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الرئي�ص تبون يف زيارة دولة اإىل تركيا

�ص  2

 مبنا�شبة انتخابه رئي�شا لدولة الإمارات 

 رئيـــ�ص اجلمهوريــــة

  يهنئ ال�شيـــخ 

حممـد بن زايد اآل نهيـان 
�ص   2

ا�شتفادة اأكثــر من مليون و 150 األـف �شخـ�ص من منحـة البطالــة
ك�شــف وزير العمل والت�شــغيل وال�شــمان الجتماعي، يو�شف �شرفة، اأن اأكثر من مليون و 150 األف �شــخ�ص ا�شتفادوا من منحة البطالة منذ 
اإقرارها في مار�ص الما�شــي، واأو�شــح اأن الهدف من هذه العملية ل يكمن فقط في تقديم منح للبطالين اإنما اأي�شا في تكوين روؤية وا�شحة 

عن اليد العاملة المكّونة والموؤهلة التي تنتظر من�شب �شغل.
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