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

الفريق ال�سعيد �سنقريحة يوؤكد

املحاوالت اخلبيثة  ل�سرب الوحدة الوطنية ت�ستدعي ر�ّص اجلبهة الداخلية

اأكد عزم الدولة على ت�سريع وترية التكفل باملت�سررين من الأزمة

�ص 5

�ص 3

الوزير الأول عبد العزيز جراد من حا�سي الرمل

مدرب �سباب ق�سنطينة ميلود حمدي

ل�ست حم�سرا بدنيا ومل اأكن يف بطالة

خرج مدرب النادي الريا�سي الق�سنطيني ميلود حمدي عن �سمته، 
ورد علــى منتقديه، عندما رف�س و�ســفه بالمح�ســر البدني، واأنه 

كان متواجدا في فترة بطالة في ال�سنوات الأخيرة.

ل ارتداء للكمامات ول احرتام للتباعد

و�سائل  يف  الوقاية  "�سقوط" اإجراءات 
النقل العمومي

اأعلن عن عقد جل�سة ملناق�سة اأو�ساع البالد 

تزكيــة �سالح قوجيــل رئيــ�سا ملجلــ�ص 
االأمـــة

تــم انتخاب �ســالح قوجيل رئي�ســا لمجل�ــس الأمة، اأم�ــس، بالأغلبية 
المطلقة خالل جل�ســة علنية عامة، وح�سل قوجيل على 126 �سوتا 
مقابل امتناع �ســيناتور واحد، وجاء تثبيت قوجيل في من�سبه الذي 
�سغله بالنيابة خلفا لعبد القادر بن �سالح برفع الأيادي بعد ان�سحاب 
محمــود  ق�ســاري  المن�ســب  لــذات  المتر�ســحين  الع�ســوين  مــن   كل 

و جغدالي م�سطفى قبل بدء جل�سة الت�سويت.

• املركزية النقابية مدعّوة لالنخراط يف م�سعى تقوية اجلبهة االجتماعية وحت�سينها من حماوالت اال�ستغالل املريب بزرع ال�سكوك واإثارة البلبلة

الأمني العام �سليم لعباط�سة يوؤكد

املركزيــة النقابيــة ثابتــة على اخلــط الوطــنـي االأ�سيــل 
دعا الأمين العام للمركزية النقابية �سليم لعباط�سة، اأم�س من �سكيكدة، اإلى توحيد الجهود من اأجل اإنعا�س القت�ساد الوطني والمحافظة على 
منا�سب ال�سغل ورفع القدرة ال�سرائية للمواطن والتكفل بمطالب الجبهة الجتماعية، موؤكدا ثبات موقف التحاد العام للعمال الجزائريين 

على الخط الوطني الأ�سيل في كل زمن وفي كل ظرف في الحفاظ على وحدة ال�سعب وا�ستقرار موؤ�س�سات الدولة.

�سنتابع كل امل�سوؤولني الذين كانوا �سببا يف الف�ساد
• اجلزائر تطمح للريادة يف الطاقات ال�سم�سية واملياه
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الرئي�ص تبون يحذر من حماوالت اال�ستغالل املريب للو�سعية االقت�سادية

�ص 5

�ص 13-12

�ص 23

ت�سوير: �سريف قليب


