
 

 

رئة الأورا�س يف مواجهة الت�صحر 
وع�صابات اخل�صب والفحم

اعتــداء علـى طبيــب رفـ�س و�صـف حبــوب مهلو�صـــة ل�صابيـن يف ق�صنطينــة

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

�س   11

الصفحة الخضراء

�س   3

�س   13-12

كرمي يون�س يوؤكد �أن �لتقرير جاهز

اقرتاح  تعديالت  هامة على قانون النتخابات
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تقنيون يحّذرون من �لتعدي على جماري �لأودية وبلديات حتّمل �ملو�طنني �مل�سوؤولية

�لر�بطة �ملحرتفة �لثانية

تاجنانــت ت�صتعـر�س اأمــام اخلـروب 
وبونــة تغـرق 

�أبقــت مباريــات �لجولــة �لثالثــة مــن بطولــة �لر�بطــة �لمحترفــة 
�لثانية، �لتي جرت �أم�س، �ســر�كة �أولمبي �لمدية و�ل�ساعد �لجديد 
�أمل �لأربعاء في مركز �لريادة قائمة، بف�سل �لنت�سارين �لمحققين 
على ح�ساب كل من مولودية بجاية و�تحاد عنابة على �لتو�لي، فيما 
�سجلت جمعية وهر�ن �لمفاجاأة، بعد تمكنها من �لعودة بانت�سار من 

مدينة بجاية على ح�ساب �ل�سبيبة �لمحلية.

�سباب ق�سنطينة

الفتيل ي�صتعل بني بوخدنة و لفــان

رد �لفرن�سي ديني�س لفان مدرب �لنادي �لريا�سي �لق�سنطيني، بقوة 
علــى ت�ســريحات �لمناجير عــدلن بوخدنة، �لتي حملــت �نتقاد�ت 
لم�سوؤول مركز تكوين نادي لوهافر �سابقا، وقال �لتقني �لفرن�سي في 
ت�سريحاته عقب نهاية ودية �ل�ســنافر ونادي �لتالغمة �أم�س :" على 
بوخدنة �لهتمام بعمله، و�لبحث عن و�ســعنا في �أح�ســن �لظروف، 

عو�س �نتقادي عبر �سفحات �لجر�ئد".

�لطارف

�صاب يقتل �صقيقـه 
 بطعنات خنجـر

 يف القالـة

بعد ت�سجيل تاأخر يف وليات

تعليمات بالإ�صراع 
 يف توزيع منحـة
 5 اآلف دينــار

�س  2�س  24

�س  14

�س  2

اجلويـة اجلزائريـة متنـح تخفي�صا مل�صافـري "ايغل اأزور" العالقيـن
�أعلنت �سركة �لخطوط �لجوية �لجز�ئرية عن تخفي�س بن�سبة 20 % على �أ�سعارها دون �حت�ساب �لر�سوم على �لرحالت ذهابا و �إيابا بين �لجز�ئر 

و فرن�سا لفائدة م�سافري "�يغل �أزور" �لعالقين �إثر �إلغاء رحالت �سركة �لطير�ن �لفرن�سية �لتي تخ�سع لعملية تقويم ق�سائي.

�س اأر�صيف

الأخطاء العمرانية واختاللت اأنظمة ال�صرف وراء الفي�صانات
�س   7-6-5

ملــف

 ك�سف من�سق هيئة �لحو�ر و�لو�ساطة، كريم يون�س، �أم�س، �أن �للجنة �قترحت �إدخال �أكثر من 100 تعديل على �لقانون �لع�سوي لالنتخابات، منها �إ�سقاط �سرط �لح�سول على 600 توقيع فردي 
لأع�ساء منتخبين في مجال�س �سعبية بلدية �أو ولئية �أو برلمانية للتر�سح للرئا�سيات، وقال �إن لجنته جاهزة لت�سليم �لتقرير �لنهائي لرئي�س �لدولة.

�س  17


