
مدير "كا�صنو�ص" ي�صرح للن�صر

بدايــة التخلـــي عـن الأكيـــــا�س 
البال�ستيكيــة يف بيـع اخلبـز

اأطبــاء وموّثقــون يقدمـــون ت�سريحــات كـاذبـــة حــول مداخيلهــــم

يومية �إخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س  7

الصفحة الخضراء

ت�صاعف 4 مر�ت يف 11 �صنة

عـدد �سكــان 

ق�سنطينة بلغ مليونا 

و 300 األف ن�سمة

�حلكومة جتند كل �لإمكانيات 
للتكفل بال�صحايا

 35 و  قتلــى   5
جريحـا يف انحراف 

حافلــــة
�س  7 �س  2

�س 13-12

�س 11 �س 3
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الرئي�س تبون يعّي اأمينا عاما ومديرا 
لديوان رئا�سة اجلمهورية

�أجــرى رئي�ــص �لجمهوريــة �ل�صــيد عبــد �لمجيــد تبــون، �أم�ــص، 
تعيينات برئا�صــة �لجمهورية، حيث عين ، محمد �لأمين م�صايد، 
�أمينا عاما جديد� لرئا�صــة �لجمهورية و نور �لدين عيادي، مدير� 
لديو�ن رئا�صــة �لجمهورية، في �نتظار تعيين �لحكومة �لجديدة 
�لتي �صــتتولى تنفيذ �لتعهد�ت �لتي قدمها �لرئي�ص خالل حملته 

�لنتخابية.

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

الو�سيف يهزم ال�سنافر مبعقلهم 
ويوؤجل احل�سم يف تاج ال�ستاء

�أجلت ت�صــكيلة مولودية �لجز�ئر، �لح�صــم في م�صير لقب بطل �ل�صتاء، 
�إلى غاية ��صــتكمال مباريات ت�صــوية �لرزنامة، �لتي قد ت�صــمح لزمالء 
م�صــجل �لثنائيــة في مرمى �ل�صــنافر �أم�ــص فريوي، بخطف هــذ� �لتاج 

�لرمزي �ل�صرفي من �لجار �صباب بلوزد�د.

  �لدرك  يد�هم مقرها و يوقف 3 �أ�صخا�ص ويحّول 31 طفال �إىل د�ر �لرحمة  بق�صنطينة

جمعية وهمية حتتال على اأولياء م�سابي بالتوحد

�س   3

�أوقفت م�صالح �لدرك �لوطني بولية ق�صنطينة، 3 �أ�صخا�ص �تهمو� بالن�صاط �صمن جمعية وهمية تحتال على �أولياء �أطفال �لتريزوميا و �لتوحد، و ذلك على �إثر مد�همة تم تنفيذها 
ليلة �أم�ص �لأول د�خل فيال بمنطقة بن �صيكو �تخذت كمقر لهذه �لجمعية، و ُوِجد بد�خلها 31 طفال كانو� يعي�صون في ظروف "�صيئة جد�"، و �كت�صفت على �أج�صاد بع�صهم �آثار جروح 

�س  2و  حروق، مع �لعثور على موؤثر�ت عقلية.

�لناطق با�صم �حلكومة يوؤكد

احرتام حقوق الإن�سان من املبادئ الثابتة يف �سيا�سة اجلزائر
�أكد وزير �لت�صــال، �لناطق �لر�صــمي للحكومة، ووزير �لثقافة بالنيابة، ح�صــن ر�بحي، �أم�ص �ل�صــبت بالعا�صــمة، �أن حر�ص �لجز�ئر على 
�حتــر�م حقوق �لإن�صــان وترقيتها، يعد من �لمبادئ �لثابتة في �صيا�صــتها �لد�خلية وفي عالقاتها �لدولية، م�صــير� �إلى �أن ذلك، تجلى في 

�لقتر�ع �لم�صيري لالنتخابات �لرئا�صية، من خالل حماية حق �لمو�طن في �لتعبير بحرية.
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