
ال�صنوبر املحلي 

 يباع للإيطالييـن

 يف ال�صوق ال�صوادء

توقيــف اأجنبي مبيلـــة يعر�ض قطعــا اأثرية للبيــع علـى الأنرتنــت

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

�ض   24

�ض  7

�ض   22

دين ودنيا

 �صلح الأبناء متوقف على �صلح الأباء

�لفريق قايد �سالح يحّذر من يحاولون عرقلة �حلل �لد�ستوري ويوؤكد

اجلي�ض �صيتخذ الإجراءات اللزمة لتمكني ال�صعب من النتخاب
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�ض  2

�ض  23-22

حذر �لفريق قايد �سالح، نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�ش �أركان �لجي�ش �لوطني �ل�سعبي، من مغبة عرقلة �لحل �لد�ستوري، وقال �إن »من يقف حاجز� �أمام هذ� �لحل �لد�ستوري و�لمطلب 
�ل�سعبي �سيلقى جز�ءه �لعادل و�ل�سارم بل �لر�دع طبقا للقانون، موؤكد� باأن قيادة �لجي�ش �ستتخذ في �لقريب �لعاجل كافة �لإجر�ء�ت �لالزمة لتمكين �لمو�طنين من ممار�سة حقهم 

�لنتخابي بمنا�سبة �لنتخابات �لرئا�سية
�ض   3

 

 

فيما قرر �لأرندي �مل�ساركة

بن فليـ�ض و تبــون يعلنـان الرت�صـح 
للرئا�صيــات

�مللتقى �لثاين ع�سر لطب �لأع�ساب لل�سرق �جلز�ئري

حتذيــرات مـن تزايــد اجللطــــات 
الدماغيــة  يف اأو�صـاط ال�صبــاب

 نظمــت �أول �أم�ــش، بنــزل �لح�سين بالمدينــة �لجديدة علــي منجلي 
بق�سنطينــة، فعاليــات �لملتقى �لثانــي ع�سر لطب �لأع�ســاب لل�سرق 
�لجز�ئــري، بم�ساركة حو�لي400 مخت�ش في �لمجال من كافة وليات 
�لوطــن ومــن فرن�ســا ، و �ختيرت محــاور للنقا�ــش و �لتكويــن، تتعلق 
عمومــا باأمر��ش �ل�ســرع و باركين�ســون و �لجلطــات �لدماغية، حيث 
تطــرق �لم�ساركــون �إلى جديد �لأبحــاث �لعلمية في مــا يخ�ش عالج 

هذه �لأمر��ش و بالأخ�ش �ل�سرع.

�ض  4

يف �جلمعة 32 على �لتو�يل

مت�ّصـــك بالتغييـــر والوحــدة الوطنيـــــة
خــرج، �أم�ــش �لجمعة، مو�طنون بعدد من وليات �لوطــن  في م�سير�ت �لأ�سبوع 32 على �لتو�لي، مطالبيــن بالتغيير �لجذري ورحيل رموز 

�ض   11�لنظام، كما �سددو� على �سرورة �حتر�م �لوحدة �لوطنية.

  �إن �سخ�سيــة �لأبويــن وما تحملــه من خ�سائ�ــش و�سفات خلقية 
تنعك�ــش علــى �أبنائهــم فــي حا�سرهــم وم�ستقبلهــم؛ لأن هوؤلء 
ثمرة نتاجهــم وخال�سة تجاربهم وح�سيلة مــا قدمو�؛ فاإن كانو� 
�سالحيــن مح�سنين تجلى مظهر ذلك فــي �أبنائهم و�إن كان خالف 

ذلك �نعك�ش  �سلوكهم �ل�سلبي على حياة �أبنائهم.


