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بطولة ما بني اجلهات

ورقة ال�سعود حت�سم يف تازوقاغت 
و�سراع مو�ّسع من اأجل البقاء

ال�شــتار  اإ�شــدال  جولــة  علــى  بظاللهــا  ال�شــقوط  ح�شــابات  ُتلقــي 
لـمو�شــم بطولــة ما بيــن الجهــات، لأن ال�شــراع �شيكون علــى اأ�شده 
بيــن العديد من الأندية لتفــادي التذاكر ال�شتة علــى متن القطار 
المــوؤدي اإلى الجهــوي، لأن »كوطــة« النزول ارتفعت اإلــى 18 فريقا 
مــن اأفواج ال�شمــال، والتناف�س �شيتو�شع اإلى ما بيــن اأ�شحاب المركز 
12 في كل مجموعة، لتحديد الثنائي الأ�شواأ، والذي �شيكمل عقد 

المتدحرجين اإلى الرابطات الجهوية.

ميلة

حب�س رئي�س وحدة تخزين يف ق�سية 
اختفاء قمح م�ستورد

ك�شــف اأفراد فرقــة الأبحاث للــدرك الوطنــي ب�شلغــوم العيد في 
ولية ميلة، عــن مالب�شات ق�شية اختال�س مواد مدعمة من طرف 
الدولــة، تتمثل في اختفــاء 2078،6 قنطارا مــن القمح الم�شتورد 
مــن وحــدة التخزيــن لتعاونيــة الحبــوب و البقول الجافــة بوادي 

العثمانية.

قاملة 

الإعـــالن عـن قائمــــة امل�ستفيديـــن 
من 671 �سكنا اجتماعـــيا

اأعلنت لجنة توزيع ال�شكن الجتماعي 
بدائرة وادي الزناتي في قالمة، اأم�س 
الأربعــاء، عن قائمــة موؤقتــة لل�شكن 
الزناتــي  وادي  ببلديــة  الجتماعــي 
تتكون من نحــو 671 م�شتفيدا من هذا 
النــوع مــن ال�شكــن الموجــه للعائالت 

الفقيرة.  

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

الرئي�س تبون ي�ستهل زيارته لإيطاليا بلقاء مع ممثلني عنها

�س   3

lعالقة اجلزائر مع اإيطاليا متينة ومن اأقوى العالقات العربية -الأوروبية
�س   2

�س   15

�س   9

�س   9

اجلالية مدعوة لالنخراط يف م�سعى النهو�س الوطني

�س 11

وزير الرتبية ياأمر بتطبيق قانون جترمي الغ�س يف المتحانات وامل�سابقات
على  ين�س  الذي  للقانون  ال�شارم  ''التطبيق  اإلى  لقطاعه  الولئيين  المديرين  بلعابد،  الحكيم  عبد  الوطنية،  التربية  وزير  دعا 
فيها  بما  الر�شمية  المتحانات  بم�شداقية  الم�شا�س  �شاأنه  من  فعل  اأي  لتفادي  والم�شابقات''،  المتحانات  بنزاهة  الم�شا�س  تجريم 

�شهادة البكالوريا.
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درك ق�شنطينة اأوقف 9 اأ�شخا�س يف الق�شية

�سركـــــة وهمّيــــة وراء ت�سويـــق دواء "اأمنيتـــــروب" املقّلـــــــــد


