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

اإىل جانب حتديد اأوقات ن�ساط بع�ض املتاجر 

تـمديــد احلجـــر اجلــزئي املــنــزيل على 19 واليـــة

عملية التلقيح انطلقت اأم�ض من البليدة

اللقاح �سيوزع خالل يومني على الواليات

عقوبات �سارمة على التجار الذين رفعوا اأ�سعار املياه املعدنية
اأطلقت مديرية مراقبة النوعية وقمع الغ�ض التابعة لوزارة التجارة موؤخرا حملة تفتي�ض وا�سعة ا�ستهدفت تجار الجملة الذين قاموا 
الغلق  اإلى  و�سلت  المخالفين،  �سد  �سارمة  عقابية  اإجراءات  بتطبيق  وبا�سرت  المعدنية،  المياه  اأ�سعار  في  قانونية  غير  زيادات  باإدراج 

�ص  3الفوري للمحل التجاري لمدة ثالثة اأ�سهر. �ص  6

�ص  4

�ص  2

�ص  3

�ص 13-12 

مدير الديوان الوطني للخ�سر والفواكه 

 املنتجـــات الفالحية �ستغطي الطلب
 يف رم�ســان

للخ�سر  الم�سترك  المهني  الوطني  للديوان  العام  المدير  اأكد 
المنتجات  اأن  ال�سبت،  اأم�ض  خروبي،  محمد  واللحوم،  والفواكه 
الفالحية ت�سجل وفرة في الإنتاج، �ست�سمح بتغطية الطلب خالل 

�سهر رم�سان المقبل.

• احلكومة حتّدد كيفيات التغطية الكاملة لل�سكان بالتلقيح 
الرابطة املحرتفة الأوىل

الوفــاق ينجو من كمني بــلوزداد 
وال�سنـــافر يتنف�سون ال�سعــداء

�سبت مخلفات الجولة الحادية ع�سرة لبطولة الرابطة المحترفة 
هام�ض  على  المحافظة  في  نجح  الذي  �سطيف،  وفاق  ر�سيد  في 
هذه  قمة  في  انتزعه  الذي  التعادل  بف�سل  ن�سبيا،  مريح  مناورة 
مباراة  في  بلوزداد،  �سباب  بالم�ست�سيف  جمعته  التي  المحطة، 
اأكد من خاللها »ال�سطايفية« قوتهم خارج الديار، لأن دباري كان 
الطريق  قطع  الجزاء  عالمة  ومن  �سعيود  لكن  للتهديف،  ال�سباق 
منقذا  �سفرياته،  في  تواليا  ال�ساد�ض  الفوز  لنتزاع  الوفاق  اأمام 
الفريق  ليبقى  المو�سم،  هذا  له  هزيمة  اأول  تلقي  من  ال�سباب 

الوحيد دون هزيمة.
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يف �سهادات يف الذكرى التا�سعة لرحيله

مهـري كــان ميار�ص ال�سيـــا�سة 
بــاأخالق �ساميــة

للمجاهد  رفقاء  اأم�ض  ا�ستح�سر 
مهري،  الحميد  عبد   ، والمنا�سل 
خ�ساله ومحطات من م�ساره الن�سالي 
وال�سيا�سي والتربوي، بمنا�سبة مرور 
ذات  وفاته  على  كاملة  �سنوات  ت�سع 

ثالثين من يناير من العام 2012.


