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النزهـــة قـــارب  ل�صاحــب  نافــذ  غيــر  حب�صــــا  اأ�صهــــر   6

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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دين ودنيا

�أو�سى بتجنيد كافة �لآليات للت�سدي للتهريب و�جلر�ئم �ملرتبطة به  
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  فيما �ستفتح عملية �سحب �سهاد�ت �لتخ�سي�ص لـ77 �ألف مكتتب 

توزيــع 5500 �صكـــن عـدل بثماين واليــات

يف �جلمعة 28  من  �حلر�ك �ل�سعبي    

 مطالـب لالإ�صـراع بو�صـع ال�صـروط الاّلزمـة النتخـابـات نزيهـة 
خرج �لمو�طنون في عدد من  وليات �لوطن للجمعة 28 على �لتو�لي في م�سير�ت جابت �لمدن، مطالبين ب�سرورة �لعمل على بناء جز�ئر 
جديدة، مع �لإ�سر�ع في و�سع �ل�سمانات و�ل�سروط �لالزمة لنتخابات رئا�سية نزيهة تبتعد بالبالد عن �سبح �أزمة خانقة تترب�ص بها في 

�ستى �لمجالت.

وزير �لفالحة  يك�سف من �لطارف

وقف اإ�صتيــراد الطماطم  الأول مرة 
منذ اال�صتقالل

�لفالحــة  وزيــر   ، �لأول  �أم�ــص  �أعلــن 
و�لتنميــة �لريفيــة و�ل�سيــد �لبحــري 
عــن   ، �لطــارف  مــن  عومــاري  �سريــف 
وقــف ��ستير�د م�سبــر�ت  �لطماطم بما 
فيها �لمعجون بنوعيــه ثنائي و ثالثي 
�لتركيــز مــن �لخــارج  لأول مــرة منــذ 
�ل�ستقالل ، بعــد ت�سجيل �إنتاج  قيا�سي 
لــم  �ل�سناعيــة  �لطماطــم  مــن  وطنــي 

ي�سجل منذ عقود من �لزمن.

�ملدير �لعام للغابات  يك�سف "للن�سر"

توقيف 6 متورطني يف حرائق متعمدة 
بعدة واليات

،علــي  للغابــات  �لعــام  �لمديــر  ك�ســف 
�ل�سائفــة  هــذه  توقيــف  عــن  محمــودي، 
6مجرميــن متورطين فــي �لحرق �لعمدي 
تــم  و�لذيــن   ، 6وليــات  عبــر  للغابــات 
�لتحقيــق معهــم مــن قبــل م�سالــح �لأمن 
�لمخت�ســة  وعر�سهم علــى �لعد�لة، حيث 
�لأ�ســر�ر  �إلــى   ،م�سيــر�  �لحب�ــص  �أودعــو� 
�لبليغة �لتي باتت تلحق بالثروة �لوطنية 
�لغابيــة في �ل�سنــو�ت �لأخيــرة من جر�ء 

عمليات  �لحرق �لإجر�مي.   

مبنا�صبة ال�صنة 
الهجرية1441 تهنئ 

الن�صر قراءها ومعلنيها 
وحتتجب يوم االأحد 

اأول حمرم

جيجل

�صــاب يقتــل 
والــده بعــدة 

طعنــات

دعــا وزيــر �لعدل حافظ �لأختام، بلقا�سم زغماتــي، �لجميع �إلى �لمزيد من �ليقظة لو�سع حد لنــزو�ت �لطمع و�لج�سع و�سلوك �لنهب و�لتبديد، و�أكــد على �سرورة �لت�سدي لكل 
�أنــو�ع �لجريمــة و�لتهريب �سيما بالمناطــق �لجنوبية،بتجنيد كافة �آليات �لوقاية و�لردع في �إطــار �حتر�م �لقانون، م�سدد� على �أن �لف�ساد ي�ســكل عامال لزدهار ن�ساط �لتهريب 

و�نت�سار �لتجار في �لمخدر�ت و�لجر�ئم �لخرى.
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  الهجرة النبوية.. ميالد املجتمع
 االإ�صالمي اجلديد ودولته االأوىل
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