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نّفذته وحدات من اللواء 36 للم�شاة الآلية 

الفريـــق �شنقريحـــة ي�شــرف علــى 
مترين تكتيكي بالذخيـــرة احليـــة

اأ�شــرف رئي�ــش اأركان الجي�ــش الوطنــي ال�شــعبي، الفريق ال�شــعيد 
�شــنقريحة، اأم�ــش الثالثــاء، بالناحيــة الع�شــكرية الثانيــة، على 
مجريــات تمريــن تكتيكــي بالذخيــرة الحيــة نفذته وحــدات من 
اللــواء 36 للم�شــاة الآلية مدعمة بوحــدات من مختلف الأ�شــلحة، 

ح�شب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

املالكمة اإ�شراق �شايب تفتح قلبها للن�شر

ح�شـرت لبطولــــة العالــم يف مـــراآب 
و�شـائــلوتــدربت مـن دون 

فتحت المالكمة اإ�شراق �شايب، الحائزة 
البرونزيــة  الميداليــة  علــى  موؤخــرا 
فــي البطولــة العالمية بتركيــا قلبها 
الإنجــاز  عــن  وتحدثــت  للن�شــر، 

التاريخــي، التي اأكدت باأنــه لم ياأت من 
العــدم، بــل نتيجــة ت�شحيات كبيــرة، �شاربة 

موعدا لكل محبي الفن النبيل في األعاب البحر 
الأبي�ش المتو�شط، المزمع اإجراوؤها بعد �شهر 

بمدينة وهران.

خن�شلة

اإطــالق ور�شـــات �شكــــن اجتماعــي 
باأربــع بلديـــات

تــم يوم، اأم�ــش، اإعطــاء اإ�شارة انطــالق م�شــروع 300 �شكن عمومي 
اإيجاري عبــر اأربع بلديات، �شمن برنامــج التنمية التكميلي الذي 

اأقره رئي�ش الجمهورية لفائدة مواطني ولية خن�شلة.

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

بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون اال�سرتاتيجي
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ي�شرع رئي�ش الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، في زيارة دولة اإلى اإيطاليا تدوم ثالثة اأيام، بدعوة من نظيره الإيطالي، ال�شيد �شيرجيو ماتاريال، ح�شبما اأفاد به، اأم�ش 
�ص   2الثالثاء، بيان لرئا�شة الجمهورية.
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الرئي�ص تبون يف زيارة دولة اإىل اإيطاليا
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معهد با�شتور يوؤكد

  لـــم ن�شجــل 
اأي اإ�شابــــة 

بجــدري القردة

�شالح بلعيد من باتنة

اتفقنــا مع  دوائـر 
وزاريـــة علــى 
تعميــم العربيــة
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دعوا اإىل تفادي ما ين�شر ب�شاأن املوا�شيع املتوّقعة

اأ�شاتـــذة وخمت�شـــون يحــّذرون من ال�شغـــط على املرت�شحيــن للبكالوريـــــا
حــذرت الجمعيــة الوطنية لأوليــاء التالميذ وكذا نقابــات التربيــة الوطنية من ال�شغــط على المتر�شحيــن لجتياز �شهــادة البكالوريا، 
واإلزامهــم بم�شاعفــة �شاعات المراجعة بحجة تحقيــق التفوق، كما دعت الممتحنيــن اإلى عدم الن�شياق وراء ما ين�شــر بمواقع التوا�شل 

الجتماعي ب�شاأن الموا�شيع المحتملة.

فيما مت حجز كمية من املواد �شبه ال�شيدلنية الفا�شدة

تفكيك �شبكـة اأن�شاأت ور�شـــة �شّريـــة لتزوير تاريخ �شالحيـة الأدويـة بالبـــرج

ارتفاع اأ�شعار اخلدمات وراء زيادة تكاليف احلج
جتاوزت 85 ملي�نا هذا امل��سم ووكاالت �سياحية ت�ؤكد
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