
 امل�ست�سار االإعالمي لل�سلطة امل�ستقلة يرف�ض اإظهار االنتخابات وكاأنها مزّورة و ي�ؤكد

اأحد قادة الثورة بالأورا�س

وفاة املجاهد عمار عقون

�س 24

قوانيـــن التعميـر البيئيـة ل تطبـق 
عنـد الإجنــاز

�س 3

على امل�شككيـن يف عمليـة جمع التوقيعات تقدمي الأدلة للعدالـــة

ي�مية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س   2

الصفحة الخضراء

�س  11

رئي�سه ي�ؤكد اأنه لن يتدخل جمددا يف ال�سيا�سة

منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات مع فر�س �شريبة على الرثوة
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عا�ست �سراعات و معظمها ت�قفت عن االإنتاج 

�س   3

�س   5

�س   16

 

 

الرابطة املحرتفة الثانية

جمعية اخلروب تعود للو�شافة والعلمة 
تفاجئ تاجنانت

اأفــرزت مخلفات الج�لــة الثامنة من بط�لة الرابطــة المحترفة الثانية، 
التــي لعبــت مبارياتهــا اأم�ــض، مبتــ�رة مــن قمــة الج�لــة بيــن ال�سبيبة 
البجاويــة وجارتهــا الم�ل�دية، عــ�دة ال�سراكة لريــادة الترتيب، بعدما 

بات يتقا�سم المركز االأول كل من وداد تلم�سان واأولمبي المدية.

 تنديدا مب�قف فرن�سا

  اجلالية ال�شحراوية باأوروبا تتظاهر 
بقلب باري�س

�سهدت �ساحــة الجمه�رية، و�سط العا�سمة الفرن�سيــة باري�ض اأم�ض ال�سبت، 
مظاهــرة عارمة دعت اإليها جمعيات الجاليــة ال�سحراوية وحركة الت�سامن 
مع ال�سعب ال�سحراوي في فرن�سا، وح�سرها العديد من جمعيات الجالية من 
كل المــدن الفرن�سية، اإ�سبانيا وبلجيكا، وممثلين عــن المنظمات والنقابات 

واالأحزاب ال�سيا�سية المت�سامنة مع الجمه�رية ال�سحراوية.

اأبــدى رئي�ــض منتدى روؤ�ساء الم�ؤ�س�ســات، �سامي عاقلي، تاأييده لمبداأ فر�ض �سريبة على الثروة م�سيــرا في ال�سياق ذاته اأن الم�ستثمر الجزائري وجب عليــه تقا�سم اأرباحه مع الدولة. وقال 
»االأف�سي�« اإن المنتدى لن يتدخل في ال�سيا�سة والق�سايا ال�سيا�سية و�سيبقى ن�ساطه مح�س�را على ال�سق االقت�سادي وما يهم الم�ؤ�س�سات االقت�سادية.

تناق�ض الي�م يف جمل�ض ال�زراء

اإجـــراءات جديــدة لفائــدة ال�شبـــاب حامـلي امل�شاريـــع
اأفــاد وزيــر التجــارة �سعيد جالب اأم�ض بــاأن  اإجراءات تح�ســر لها  الحك�مة لت�فيــر مناخ منا�سب ال�ستحــداث م�ؤ�س�سات نا�سئــة، بما ي�سمح 

بتقلي�ض فات�رة ا�ستيراد بع�ض الخدمات المقدرة بـ 4 ماليير دوالر �سن�يا، يمكن ت�فيرها محليا.

�س   2

اإهمال وا�شتغالل غري قانوين لتعاونيات ومزارع فالحية بجيجل

ت�س�ير: �سريف قليب

�س   6

تحقيق


