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الكالب البولي�شية بق�شنطينة

اجلرميــــة مواجهــــة  "اأنيــاب" يف 

تقدم الفرقــة ال�شينوـ تقنية باأمن وليــة ق�شنطينة، اإ�شافة نوعية 
اإلى الم�شالــح العملياتية لل�شرطة في الميــدان، فالكالب البولي�شية 
مدربة على اكت�شاف المخــدرات و الموؤثرات العقلية، كما اأن قدرتها 
علــى ر�شد المتفجرات، ل تقل دقة و اأهمية عن اأي جهاز تكنولوجي 

متطور، حتى اأن بينها نجوما ل تخطئ اأهدافها اأبدا.

�شكيكدة 

فتح �سوق لل�سيارات ببلدية بني الويدان

تــم، اأم�س، فتح �شوق لل�شيــارات الم�شتعملة ببلديــة بين الويدان، 
في الجهــة الغربية لوليــة �شكيكدة، ليكون ثاني �شــوق لل�شيارات 

بالولية، بعد �شوق عزابة الذي يقام كل خمي�س. 

وزير التجارة يك�شف

اإحيــاء خطــوط الت�سديـر نحـو ليبيــا
ك�شف، اأم�س، وزير التجارة وترقية ال�شادرات كمال رزيق عن اإحياء 
خطوط الت�شدير نحــو ليبيا عبر معبر الدبداب و عن طريق تون�س، 

موؤكدا توقيع اتفاقيات مع الليبيين لإحياء الت�شدير.

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

وزير ال�ش�ؤون اخلارجية رمطان لعمامرة ي�ؤكد

�ص   21

�ص   9

�ص   2

اأكــد وزيــر ال�شوؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اأم�س ال�شبــت، اأن مو�شوع قطع العالقات الدبلوما�شية بين الجزائر والمغرب »ل يحتمل و�شاطات«، مبرزا اأن موقف الجزائر 
�ص   3»وا�شح« بخ�شو�س هذه الم�شاألة.

�ص   3

�ص   5

قطع العالقات مع املغرب "ال يحتمل و�ساطات" 
اأ�سميـدال ت�سرتجــع اأ�سهـم حـداد يف "فرتيــال"

روبورتاجعمليات ا�صتعادة ال�صركات اململوكة لرجال الأعمال الفا�صدين تتوا�صل

�ص 14

الرئي�ص تبون يعنينّ 
روؤ�ساء وحمافظي 

الدولة ل�ست حماكم 
اإدارية لال�ستئناف

�ص   2

وزير ال�سكن يدعو ال�ستثمار اخلربة التقنية للحد من املخاطر الكربى
دعــا وزير ال�شكن والعمــران والمدينة، محمد طارق بلعريبــي، اإلى ا�شتثمار الخبــرات التقنية التي تحوز عليها الهيئــة الوطنية للرقابة 
التقنيــة للبنــاء وال�شتفــادة من درو�س الأحــداث الما�شية للحد من المخاطــر الكبرى، و دعــا المنتمين اإلى هذه الهيئة اإلــى زيادة رقعة 

ال�شغل والإنتاج العلمي والتقني لخبراتهم ولم ل ت�شدير معارفهم نحو الخارج.
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فيما احتفل اأن�شار مولودية ق�شنطينة بالبقاء

اأفـــراح يف  خن�سلــــــة بعــد �سعـــــود االحتــاد اإلــى الرابطـــــة املحرتفـــــــة 


