
 

 رئيــ�س اجلمهــوريــــة يعّيـــن 
بلعيد حمند اأو�شعيد وزيرا م�شت�شارا 
لالت�شال وي�شتقبل اأحمد بن بيتور 

عّي��ن رئي�س الجمهوري��ة، ال�سيد عبد المجيد تب��ون، اأم�س الأحد، 
ال�سيد بلعيد محن��د اأو�سعيد وزيرا م�ست�سارا لالت�سال ناطقا ر�سميا 
لرئا�س��ة الجمهوري��ة، ح�سب ما اأف��اد به بيان لرئا�س��ة الجمهورية، 
ويمل��ك اأو�سعي��د �سي��رة ذاتي��ة ثري��ة، حي��ث تقل��د ع��دة منا�سب 

وم�سوؤوليات طيلة م�ساره المهني.

املحلل ال�سيا�سي الدكتور عبد العزيز بن طرمول

هنــاك اأجنـدات اأجنبيــة ال تريـد 
للجزائـر اأن تتقــدم 

اأك��د المحل��ل ال�سيا�س��ي الدكت��ور، بن 
طرم��ول عب��د العزيز، عل��ى »�سرورة 
بن��اء م�سداقي��ة جديدة ع��ن طريق 
كفاءات ق��ادرة على الإنجاز الميداني 
الملمو�س، مب��رزا اأن اأهم تحدي اليوم 
ه��و بن��اء الم�سداقي��ة ما بي��ن القمة 

والقاعدة.

العثــور علــى طفـــل م�شنوقـــا داخـل غرفتـه مب�شكنـه يف ق�شنطينـــة 

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�سباب ق�سنطينة 

ترقية كرمي خودة

 اإىل مدرب رئي�شي 

�سوق اأهرا�س 

الوايل يوقف رئي�س 

 بلديـة مداورو�س

 و منتخبيـن 
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الكلوي  الق�شور  حاالت  من  باملئة   20
�شببها م�شادات االلتهاب 

بتاأكيدها اأن املعلومة الر�سمية توّزع عرب بيانات وتعيني ناطق با�سمها

الرئا�شة تنهي عهد الت�شريبات و امل�شاربات االإعالمية 
تتجه رئا�سة الجمهورية نحو فتح عهد جديد في التعاطي مع المعلومة الر�سمية، و في التعامل مع و�سائل الأعالم الوطنية بمختلف اأ�سكالها بهذا الخ�سو�س، وذلك بتاأكيدها اأن المعلومة 

�س 3الر�سمية توزعها عبر بيانات  وتن�سر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ما يعني بب�ساطة نهاية عهد الت�سريبات والمعلومات غير الموؤكدة.

�س 3

�س 2

فيما دعا خمت�سون اإىل اإن�ساء جلان للمراقبة

منظمة حماية امل�شتهلكني حتذر من اقتناء االأدوية املعرو�شة على مواقع التوا�شل 
ح��ذرت المنظمة الوطنية لحماية الم�ستهلك من الإقبال عل��ى الأدوية والمنتجات ال�سيدلنية والخلطات الع�سبية التي يروج لها 
عب��ر و�سائ��ط التوا�سل الجتماعي، ب�سبب خطورتها على �سح��ة الأفراد، فيما دعا مخت�سون اإلى تدخ��ل هيئات الرقابة لمنع هذا 

النوع من الإ�سهار.
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