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رئا�سة اجلمه�رية ت�ؤكد

املعلومة الر�شمية تن�شر عرب  وكالة 
الأنباء اجلزائرية

اأك��دت مديري��ة ال�سحاف��ة واالت�سال برئا�س��ة الجمه�ري��ة، اأم�س 
ال�سب��ت، اأن المعل�م��ة الر�سمي��ة ت���زع عب��ر بيان��ات م��ن رئا�س��ة 
الجمه�ري��ة، تن�سر عبر وكالة االأنب��اء الجزائرية، ودونها ُي�سنف 
�سمن الدعاية و االأخبار المغل�طة، و�ستعر�س اأ�سحابها اإلى طائلة 

ق�انين الجمه�رية.

كاأ�س اجلزائر

ال�شنافـر بامتيـــاز يف اليــوم الثانــي 
من الـدور 32

ظهــور حــالت ح�شـا�شيـــة قاتـلة و�شـط الر�شــع بال�شــــرق

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

الصفحة الخضراء

�ص  11 �ص  20

ج�راد يف اأول ت�سريح ل��ه

اأم الب�اقي

يقتـل زوجتـه 
 خنقــا بخمارهــــا 

 بعيـن مليلــة

ال�ادي

منتجون يهّددون 
بوقف بيع البطـاطا 

و الطماطم
�ص  10�ص  9

 نحـن اأمـــام حتد كبري ل�شرتجـاع الثقـــة

روبورتاج
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 كّلفه رئي�س اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن بت�سكيل احلك�مة اجلديدة

 تعيني عبـد العزيز جـراد وزيـرا اأول
عّين رئي�س الجمه�رية ال�سيد، عبد المجيد تب�ن، اأم�س ال�سيد، عبد العزيز جراد، وزيرا اأول وكلفه بت�سكيل الحك�مة الجديدة ح�سب ما اأفاد به بيان لرئا�سة الجمه�رية. وقد ا�ستقبل رئي�س الجمه�رية عبد 
المجي��د تب���ن �سبيح��ة اأم�س، عبد العزيز جراد، بمقر رئا�سة الجمه�رية وكلفه بت�سكيل الحك�مة، وقال جراد في اأول ت�سريح له بعد تعيينه وزيرا اأول" ا�ستقبلت الي�م من طرف رئي�س الجمه�رية، و كلفني 

�ص 2بت�سكيل حك�مة واأ�سكره جزيل ال�سكر على هذه الثقة".
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 احلرث اجلائر .. خطر على البيئة 
و القت�شاد  

ال تزال ن�سطة بف�سل خ�س��سيتها الثقافية و االجتماعية

الأ�شواق ال�شعبية ت�شمد اأمام مغريات املراكز التجارية
تعتب��ر االأ�س���اق االأ�سب�عية بق�سنطينة و عدي��د ال�اليات، �سريانا اقت�ساديا ناب�س��ا و م�سدر دخل رئي�سي بالن�سب��ة للعديد من البلديات 
الكب��رى، فبالرغم من تط�ر نمط المعي�سة و ظه�ر المجمعات التجارية الكبرى، و انت�سار ف�ساءات الت�س�ق الع�سرية "�س�بيرات" و"م�ل"، 
ال ت��زال االأ�س���اق بمفه�مه��ا التقلي��دي، قبلة للم�اطنين م��ن مختلف ال�سرائ��ح االجتماعية، من اأغل��ب ال�اليات و ت�س��كل اأف�سل الفر�س 

بالن�سبة للتجار و حتى الباعة الف��س�يين، نظرا  لطبيعتها ال�سعبية، و مالءمة اأ�سعار المنتجات وال�سلع التي تعر�س فيها.
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