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

مدير معهد با�ستور الدكتور فوزي درار للن�سر

ن�ستبعــد حتّور ال�ساللـــة اجلديــدة باجلزائــر و الرتاخـي  قد يكلـف غاليـــــا

ا�ستقبل قادة اأحزاب الفجر اجلديد و �سوت ال�سعب و جبهة  اجلزائر اجلديدة

�ص 5-4

وا�سل رئي�س الجمهورية عبد المجيد تبون، اأم�س الأربعاء، �سل�سلة اللقاءات ال�سيا�سية مع قادة الأحزاب الفاعلة في البالد، لمناق�سة م�سار الإ�سالحات ال�سيا�سية والترتيبات الالزمة لالإعالن عن 
موعد النتخابات النيابية والمحلية المقبلة، التي �ستنظم في غ�سون 3 اأ�سهر، حيث ا�ستقبل رئي�س الجمهورية، اأم�س بمقر رئا�سة الجمهورية، روؤ�ساء ثالثة اأحزاب �سيا�سية، ح�سب ما اأفاد به بيان 

�ص  2لرئا�سة  الجمهورية.

�ص  2

�ص  7

�ص  7

رئي�ص اجلمهورية يوا�سل م�ساوراته ال�سيا�سية

ملــف

  جلنة يقظة ملنع انت�سار اأنفلونزا الطيور

اإجــراءات �سارمـــة ل�سمان ا�ستقرار 
اأ�سعار اللحوم البي�ســاء 

ك�سف الناطق با�سم النقابة الوطنية للبياطرة العموميين نجيب 
دحمان اأم�س عن ا�ستحداث لجنة يقظة لمتابعة تف�سي اأنفلونزا 
الطيــور من قبــل وزارة الفالحة، للحد مــن انت�سار المر�س على 
نطاق وا�ســع، و�سمان ا�ستمــرار ن�ساط المربيــن لتحقيق الوفرة 

وا�ستقرار اأ�سعار اللحوم البي�ساء خالل �سهر رم�سان.

 اأعمالهم تلقفتها قنوات تلفزيونية عاملية

�سفراء اخلفاء ي�ساهمون بعد�ساتهم يف 
الرتويج لل�سياحة واملوروث اجلزائري

يطبق على من مي�س مب�سالح الدولة اأو الوحدة الوطنية خارج الرتاب الوطني

مــ�ســروع قـــــانــون للـتـــجريــــد من اجلـنـ�سـيـــــة اجلـــزائـــريـــــة
تــم، اأم�س الأربعاء، تن�سيــب اآلية لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومــة،   وا�ستمعت الحكومة اإلى م�سروع قانون ين�ــس على ا�ستحداث اإجراء 
للتجريــد مــن الجن�سية الجزائرية الأ�سلية اأو الـمكت�سبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمــدا اأفعال خارج التراب الوطني من �ساأنها اأن 
تلحق �سررا ج�سيما بم�سالح الدولة اأو تم�س بالوحدة الوطنية، كما يطبق هذا الإجراء على ال�سخ�س الذي ين�سط اأو ينخرط في منظمة 

اإرهابية، اأو يقوم بتمويلها اأو تمجيدها، و على كل من تعامل مع دولة معادية.

اجليـ�ص يفكــك قنبلــة اأراد اإرهابـي 
اأن ي�ستعملهـا بالعا�سمـة

تمكنــت الم�سالح الأمنيــة لوزارة الدفاع الوطنــي، خالل الأ�سبوع 
الجاري، من تفكيك �سبكة متكونة من ثالثة عنا�سر دعم لجماعة 
اإرهابية تن�سط بجبال تيبــازة، تبين بعد التحقيق اأن اأحدهم قام 
بنقــل قنبلة تقليدية ال�سنــع وو�سعها في مــكان بالعا�سمة، حيث 
كانــت موجهــة لال�ستعمال فــي عمليــة اإجرامية، وقد تــم تحديد 
مكانها وتفكيكها، من طــرف فرقة الجي�س الوطني ال�سعبي، ح�سب 

ما اأفاد به، اأم�س الأربعاء، بيان للوزارة.
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