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

م�ســــروع �إنتـــاج لقـــاح �سبوتنيــــك �سُيقـــام يف ق�سنطينـــــة

    نحو اإجراء الت�سريعيات و املحليات يف نف�س اليوم

جلنة �لفتوى 
تتد�ر�س قر�ر 
�إقامة �لرت�ويح

من عدمها

�س 5

الصفحة الخضراء

جدد رئي�س الجمهورية ال�سيد عبد المجيد تبون تعهداته ب�سمان كامل لنزاهة النتخابات الت�سريعية و�سفافيتها، م�سيراً اإلى اأن "النتخابات المقبلة لي�س لها اأية �سلة بالنتخابات ال�سابقة، وكل من ي�ستخدم 
�س  2-3المال في النتخابات ويثبت عليه ذلك يفقد من�سبه"، وك�سف عن التفكير في اأن تكون انتخابات المجال�س الولئية متزامنة مع انتخابات البرلمان، بطلب من الطبقة ال�سيا�سية.

�لرئي�س تبون: �النتخابات �لقادمة فر�سة لدعاة �لتغيري
ينتقد غياب العقلية التجارية لدى 

البنوك و يك�سف

 �لتعديل �حلكومي
 �الأخري حمل طابع 

�ال�ستعجال

دعا املواطنني اإىل تغيري الذهنيات 
واأكد اأن قطار التغيري لن يتوقف

 �لرئي�س تبون ُيحّذر 
من ثورة م�سادة 

يقودها �ملال �لفا�سد

  يتحدث عن حالته ال�سحية و يرد 
على الإ�ساعات ويوؤكد

لن �أخدع �ل�سعب 
 باال�ستقالة..

 وال خالف مع �جلي�س

 تربطها عالقات طيبة مع فرن�سا
 و الوليات املتحدة و الحتاد 

الأوروبي و دول اخلليج  

 �جلز�ئر قوة �ساربة 
 يف �إفريقيا وبد�أت

 يف ��سرتجاع مكانتها

 جراد يد�سن اأول ُم�سّرع للموؤ�س�سات النا�سئة
 يف اجلزائر ويوؤكد

مر�فقـة �مل�ساريــع 
 �البتكاريـة لل�سبــاب 

مـن �أولويـات 
�حلكـومــة  

مدير الديوان املهني امل�سرتك للخ�سر  واللحوم للن�سر 

 �ل�سروع يف �إخر�ج خمزون �لبطاطا 
لك�سر �الأ�سعار  

اأعلن مدير الديوان المهني الم�سترك للخ�سر واللحوم محمد خروبي 
اأم�س عن ال�سروع في اإخراج مخزون مادة البطاطا لك�سر اأ�سعارها في 
15 ولية  34 متعامال على م�ستوى  ال�سوق، كا�سفا »للن�سر« عن قيام 
بهذه  التجارية  الم�ساحات  بتموين  الإنتاج،  بمناطق  يعرف  ما  اأو 
منت�سف  من  ابتداء  المو�سمية  البطاطا  دخول  انتظار  في  المادة، 

�سهر مار�س القادم.

حو�س �سيبو�س الكبري بقاملة 

 موطـن �لتنــوع 
 �الإيكولوجـي �ملهــدد
 بـالتلــوث و �جلفــاف

�س  13-12 �س  6 �س  4

�س 5


