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

الفريق ال�سعيد �سنقريحة يوؤكد: 

اأمـن اجلزائر و ا�شتـقـرارها غـاية وجـود اجليـ�ش الوطـني ال�شعـبي

الرئي�س تبون ُيلزم حكومة جراد بتنفيذ القرارات ميدانيا

�ش 2

متديد احلجر اجلزئي املنزيل الأ�سبوعني بـ 19 والية بداية من اليوم

�سّيعت ثروات كبرية وتعاين الإفال�س

نــجــوم معتــزلة  هــوت بها الأقــدار 
يعانــي عــدد مــن نجــوم كــرة القــدم ال�سابقين فــي �سمــت، جراء 
الأو�ساع والظروف المعي�سية المزرية التي األمت بهم وبعائالتهم، 
ب�سبــب حالــة الإفال�س المادي التــي يعانون منها، بمجــرد اعتزال 

كرة القدم، والبتعاد عن عالم ال�سهرة والأ�سواء. 

الن�سر تنقل جتارب و  ق�س�س اإن�سانية 
خالل اجلائحة

كــورونا تقلب موازيـن احلياة و تعيـد 
ترتيب الأولويات 

ل�سمان وفرة الدواء و ح�سول املواطنني عليه

فرق تفتي�ش خمتلطة ملراقبة املوؤ�ش�شات 
ال�شيدلنية 

اأعلنــت وزارة ال�سناعــة ال�سيدلنيــة، اأم�س الثنين، عــن اإن�ساء فرق 
ال�سيدلنيــة والتجــارة  ال�سناعــة  تفتي�ــس مختلطــة بيــن قطاعــي 
ال�سيدلنيــة، الموؤ�س�ســات  م�ستــوى  علــى  بالمراقبــة  مكلفــة   تكــون 
  و ياأتــي ذلــك في اإطــار مخطط العمــل الرامي اإلى �سمان وفــرة الدواء 

و ح�سول المواطنين عليه.

اأمر رئي�س الجمهورية با�ستحداث و�سيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالت، لو�سع الحلول، والتجاوب مع ان�سغالت المواطنين، داعيا الحكومة الجديدة، 
اإلــى التحلــي بفعالية اأكثــر، لخدمة ال�سعب والتكفل بمطالبه، واأ�ســدى العديد من التعليمات لمواجهة الم�ساربة والحتــكار قبيل �سهر رم�سان، كما دعا اإلى تحريــر المبادرات ال�ستثمارية 

وحماية الم�سوؤولين من �سغوطات اللوبيات.

ع�سو باملكتب ال�سيا�سي للبولي�ساريو ي�سيد بخطاب الرئي�س تبون ويك�سف 

الذبـاب اللكرتوين يحـاول ت�شوية ق�شية ال�شعب ال�شحـراوي 
اأ�ســاد، اأم�س الثنيــن، ع�سو المكتب ال�سيا�سي لجبهــة البولي�ساريو مولي اأحمد اإبراهيــم، بموقف الجزائر الداعم للق�سيــة ال�سحراوية والذي 
ج�ســده الخطــاب الأخيــر لرئي�س الجمهورية عبــد المجيد تبــون، م�سيفا خالل زيارة قــام بها رفقة وفد خا�ــس اإلى جامعــة ق�سنطينة 2، اأن 

ال�سحراويين �ساروا في مواجهة حرب جديدة ُتدار في العالم الفترا�سي عبر "الذباب الإلكتروني" لت�سويه كفاحهم �سد الم�ستعمر.

احلكومة ت�شّدد على اأهمية جتّنب التجمعات والحتكاك اجل�شدي

�ش  3

�ش  3

اأوامر ملواجهة الحتكار وا�شتعادة العقار املنهوب با�شم ال�شتثمار

ملف
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