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جنل موري�س اأودان بعد ا�شتقباله من طرف 
وزير التعليم العايل

م�ستعد  لإفادة اجلزائر بكفاءات عالية 
يف جمال الريا�سيات

ا�شتقبل وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، عبد الباقي 
الأحــد  اأم�ــس  زيــان،  بــن 
بالجزائــر العا�شمــة، ال�شيد 
بيار اأودان نجل المنا�شل من 
اأجــل الق�شيــة الجزائريــة، 
فــي  وذلــك  اأودان  موري�ــس 
اإطــار ت�شجيــع ال�شراكة بين 
العلمــي  البحــث  موؤ�ش�شــات 
وجمعية جوزيــت وموري�س 

اأودان. 

يف اإجناز تاريخي 

اإحتاد الفوبور "بطل التحديات" يبلغ 
ق�سم ما بني الرابطات

اأ�شّرت اأ�شــرة اتحاد الفوبور خالل المو�شم المنق�شي، على كتابة تاريخ 
جديــد وحجــز مكانــة لهــذا النادي و�شــط جمعيــات وفــرق ق�شنطينة 
الريا�شية، من خالل الب�شم على اإنجاز تاريخي، بال�شعود لأول مرة اإلى 
ق�شم ما بين الرابطات، بعد مو�شم �شاق و�شعب، كّلل في الختام بتحقيق 

الهدف المن�شود.

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

املدير العام للديوان املركزي لقمع الف�ساد

خمت�شون لالأولياء

ل تنقلــوا قلقكــم لأبنائكـم املقبليـن 
�ص  12-13على المتحانــات �ص   3

اأكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الف�شاد، مختار لخ�شاري، اأن الجزائر عازمة على و�شع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم القت�شادية موازاة وكل الجهود المبذولة في مجال 
�ص   2خلق بيئة �شليمة ونظيفة لال�شتثمار.

�ص   16

�ص   24

�سنوا�سل مكافحة اجلرائم القت�سادية وحجز عائداتها

�ص 3

عنابة

 اإنهاء مهام مدير 
املركز ال�ست�سفائي 

اجلامعي

    اإعفاء م�ستوردي 

 املواد الفالحية 

من التوطني البنكي
�ص   24 �ص   3

ح�شب الفدرالية الوطنية ملربي املوا�شي

اأ�ساحــي العيـد متوفـرة والأ�سعــار ابتـداء مـن  40 األف دينـار
اعتبــر نائــب رئي�س الفدراليــة الوطنية لمربي الموا�شي،  عمرانــي اإبراهيم، اأم�س، اأن اأ�شعــار اأ�شاحي العيد، تعرف ا�شتقــرارا خالل الأيام 
الأخيــرة ، حيــث تتــراوح بين 40 األفــا و80 األف دينــار ، واأ�شاف في ال�شياق ذاتــه، اأن الأ�شاحي متوفــرة و اأن الأ�شعار معقولــة على م�شتوى 
منطقــة الإنتــاج، فــي اله�شاب العليا و ال�شهــوب، فيما تعرف ارتفاعا فــي ال�شريط ال�شاحلي عبر المــدن الكبرى، ومن جانب اآخــر، اأ�شار اإلى 
اأهمية تنظيم عملية بيع الأ�شاحي ب�شكل اأح�شن على م�شتوى نقاط البيع في المدن الكبرى، لت�شجيع المربين على جلب الأ�شاحي وبيعها 

باأ�شعار معقولة، دون تدخل الو�شطاء والم�شاربين.

وزارة الفالحــــــة جتّمـــد اإنتــــاج الفحــــم للحــــد مـن افتعـــال احلرائــق

بدء ت�سغيل مركز مراقبة اأنابيب نقل املحروقات
�سوناطراك الرابعة عامليا يف اإنتاج الغاز
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