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الأ�شاتذة يعتربونها حمطة هامة للتح�شري 

ت�سجيل اإقبال الفت للطلبة على اجتياز 
البكالوريا التجريبية

�شجــل الأ�شاتذة ح�شــورا لفتا للمتر�شحيــن لجتياز �شهــادة البكالوريا 
لإجــراء المتحانــات التجريبيــة التــي انطلقــت، اأم�ــس الأحــد، عبــر 
الموؤ�ش�شــات التعليمية، في ظــل نف�س الترتيبات الخا�شــة بالمتحانات 
الر�شميــة، باعتبارهــا محطــة جــد هامــة لتقييــم م�شتــوى ال�شتعداد 

النف�شي والبيداغوجي للممتحنين.

ميلة

ال�سروع يف اإعداد دفرت �سروط لرتميم 
م�سجد اأبي املهاجر دينار

ك�شف رئي�س م�شلحة التراث الثقافي بمديرية الثقافة والفنون لولية 
ميلــة، لزغــد �شيابــة، عن ال�شــروع فــي اإعداد دفتــر ال�شــروط الخا�س 
بم�شــروع ترميم اأقــدم م�شجد في الجزائــر، بناه التابعــي اأبي المهاجر 
دينــار داخــل ال�شــور البيزنطــي، وهــو موجود حاليــا �شمــن المحفوظ 

لمدينة ميلة القديمة ويحمل كذلك ا�شم م�شجد �شيد غانم.

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

جنايات �شكيكدة عاقبته بالإعدام

يقتـــل ابنـــه املريــ�ض ويدعـــــي اأنـــه مـــات بعـد �ســرب "اجلافيـــل"

   �شرع يف زيارة دولة  �إىل تركيا �أم�س

ميكن اأن تظهر بعد عدة اأجيال

اأمــــرا�ض نــــادرة و وراثيــــة 
ب�سبـب زواج االأقـــارب

�ض   2

�ض   13-12 �ض   3

�شرع رئي�س الجمهورية ال�شيد عبد المجيد تبون، اأم�س، في زيارة اإلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب اأردوغان، تدوم 3 اأيام، و�شتعرف توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، 
خا�شة واأن الزيارة تاأتي في الذكرى ال�شنوية الـ 60 لتاأ�شي�س العالقات الدبلوما�شية بين البلدين ال�شقيقين. وا�شتهلها الرئي�س بلقاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في تركيا.

�ض   2

�ض   9

الرئي�ض تبون يلتقي ممثلني عن اجلالية اجلزائرية

�ض  9

 الطارف

مراجعــــة اأ�سعـــار 
كـراء غابــــات 
اال�ستجمــــــام

الرابطة الثانية لكرة القدم

 كل التفا�سيل 
عن ح�سابات 

ال�سقوط والبقاء
�ض   2�ض   10

وزارة ال�شناعة تعلن عن تدابري جديدة

اإعفاءات �سريبية للم�سنعني الراغبني يف جتديد خطوط االإنتاج
اأعلنــت وزارة ال�شناعة عن اإطالق نظام ا�شتيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا الإعفاء من الحقوق الجمركية والر�شم 
على القيمة الم�شافة على المكونات والمواد الأولية الم�شتوردة اأو التي تم اقتناوؤها محليا. ودعت المتعاملين الراغبين في ال�شتفادة من 
هذين النظامين التقرب من م�شالحها بغر�س ال�شتفادة من النظام الذي �شي�شمح بتعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع الن�شاطات 

ال�شناعية عن طريق اغتنام الفر�س المتوفرة في الأ�شواق الدولية.

�سورة :اأر�سيف 


