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

وزير ال�سناعة ال�سيدلنية يوؤكد

اإنتاج لقاح "�صبوتنيك " باجلزائر �صيكون ح�صريا من قبل جممع "�صيدال"  

املحادثات تناولت ملفات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية

�ص 24

روبورتاج

وزير الت�سال الناطق با�سم احلكومة

بقايا النظام ال�صابق ت�صعى لن�صر 
�صعارات معادية للعودة اإىل احلكم

اأكــد وزيــر الت�ســال، الناطق الر�ســمي للحكومــة، عمــار بلحيمر، 
اأم�ض ال�ســبت، اأن »بقايا« النظام ال�سابق تعمل على التحري�ض على 
»الع�ســيان المدني والفو�ســى واللجــوء اإلى العنــف« اآملة من خالل 

هذه الأعمال الرجوع اإلى الحكم.

رابطة اأبطال افريقيا

بداية موفقة ملمثلي الكرة اجلزائرية

عرب تطبيق اإلكرتوين حمي

فتـــاوى اآنيــة على اأ�صئلة ال�صائميـن 
يف رم�صــان

ك�ســف مدير التوجيه الدينــي والتعليــم القراآني بوزارة ال�ســوؤون 
الدينيــة، محنــد عــزوق، اأم�ــض ال�ســبت، اأن الإجابات على اأ�ســئلة 
ال�سائمين خالل �سهر رم�سان المقبل �ستكون »اآنية« بف�سل تحيين 

تطبيق ‘’فتاوى علماء الجزائر«.

 ا�ستقبل رئي�ض الجمهورية، ال�سيد عبد المجيد تبون، ظهر اأم�ض ال�سبت، بمقر رئا�سة الجمهورية، كال من رئي�ض جبهة الم�ستقبل عبد العزيز بلعيد، و رئي�ض حركة البناء الوطني 
عبد القادر بن قرينة، وكذا رئي�ض حزب جيل جديد، جياللي �سفيان. وعقب ال�ستقبال، اأدلى روؤ�ساء الأحزاب الثالثة بت�سريحات، حول اأهم ما دار بينهم وبين رئي�ض الجمهورية، 

خالل لقائهم به.

بعد حتّول فالحي من زراعة البطاطا و الب�سل اإىل هذه ال�سعبة

الوادي ت�صبح املمّون الرئي�صي لل�صوق الوطنية بالفول ال�صوداين
تمّكن فالحو ولية الوادي في ظرف �ســنوات قليلة من احتالل الريادة في اإنتاج الفول ال�ســوداني لت�ســبح الولية الممون الأول لل�سوق الوطنية 
بهذه المادة وبن�ســبة تقدر بثمانين بالمئة من الإنتاج الوطني، حيث اأنتجت الولية المو�ســم الما�ســي 160 األف قنطار واأ�ســبحت دائرة حا�ســي 

�ص  11خليفة اأكبر قطب لهذه المادة، لكن يبقى الت�سويق هاج�سا ب�سبب ت�سجيل فائ�ض  اأدى اإلى انهيار الأ�سعار.
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الرئي�ص تبون ي�صتقبل روؤ�صاء ثالثة اأحزاب
ت�صوير: �صريف قليب
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