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

املحكمة الع�سكرية بالبليدة

تربئـــة مديـن وحنـــون وطرطــ�ق وبوتفليقــــة �ضعيـد يف ق�ضيـــة "الت�آمـــر"

عودة اأغلبية الناقلني لن�ساط النقل ما بني الوليات هذا الأ�سبوع

ا�ضتئن�ف نقل الطلبة وامل�ض�فرين عرب القط�رات اليوم
�ص  24

وفــ�ة الك�تــب

مـرزاق بقطــ��ص

يف جمل�س الوزراء اليوم

تقييـــم احل�ضيلـــة ال�ضنوية ملختلـف 
القط�عــ�ت الوزاريــة

يراأ�ــس ال�ســيد عبــد المجيــد تبــون، رئي�ــس الجمهوريــة القائد 
الأعلى للقوات الم�ســلحة وزيــر الدفاع الوطني، اليــوم اجتماعا 
لمجل�ــس الوزراء يخ�ســ�س لتقييم الح�ســيلة ال�ســنوية لمختلف 

القطاعات الوزارية.

يف عمليات للجي�س واحلماية املدنية

اإجـالٌء للمواطنيـن الع�لقني يف الثلوج

تمكنت ليلة الجمعة اإلى ال�ســبت الما�ســيين، فرق الإنقاذ للحماية 
المدنية بولية الم�ســيلة من اإجالء 89 �سخ�ســا حا�ســرتهم الثلوج 
بلديــة  باأعالــي  من�ســور  �ســيدي  واأولد  �ســعيب  اأولد  بمنطقتــي 
المعا�ســيد، وذلك بعد حوالي 10 �ساعات من عمليات فتح الطريق 

ليال، بوا�سطة كا�سحات الثلوج.

�ص  3

�ص  9

�ص  2

 اأعلنت �سركة النقل بال�سكك الحديدية اأم�س عن ا�ستئناف حركة نقل الم�سافرين ب�سفة تدريجية ابتداء من اليوم الأحد، باإعطاء اإ�سارة انطالق الرحالت ما بين المدن اأي ال�سواحي لنقل الم�سافرين،  وكذا 
رحالت نقل الطلبة الجامعيين، ليتم غدا الثنين ا�ستئناف ن�ساط القطارات الجهوية والخطوط كبرى في ظل الحترام ال�سارم للبروتوكول ال�سحي.

�ص  2

تخّوفات العمال والنقابة من م�سري غام�س

م�ضنع نق�و�ص.. من اإمرباطورية للت�ضدير اإىل موؤ�ض�ضة يتهّدده� الغلق
بات ا�ســم منطقة نقاو�س بولية باتنة، يقترن بمنتجات الم�ســروبات والع�سائر والم�سبرات بف�سل النجاح الذي حققته هذه المنتجات، 
على مدار �ســنوات في ال�ســوق، وقد اأدى ذلك اإلى ذيوع �سيت العالمة وطنيا ودوليا، غير اأن ال�سمعة والأ�سواط التي قطعتها عالمة نقاو�س 
هي عر�سة لال�سطرابات، فبعد اأن اجتازت مرحلة الخو�س�سة قبل 15 �سنة، عادت مجددا الهزات المالية لتهدد م�سنع نقاو�س في اأعقاب 
تواجــد مالكها الخا�س رهن الحب�س، وقد تبنى التحاد العام للعمال الجزائريين، مطالب عمالية داقا ناقو�س الخطر من تعر�س الم�ســنع 

�ص  10-11للغلق، بعد اأن كان اإلى وقت قريب اإمبراطورية للت�سدير.

�ص  3

ا�ضتطالع

ال�ضم�ن االجتم�عي ميّدد العمل 
ببط�قة ال�ضف�ء منتهية ال�ضالحية 


