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

خرباء ي�سجلون تزايدا يف اأو�ساط الأطفال ويحّذرون 

مر�ض ال�ّصمنـــة يهــّدد ال�صحـــــة العمـوميـــة يف اجلزائــــر

 اأكدوا وعده باإ�سراك الطبقة ال�سيا�سية يف جميع امللفات

 وفاة 3 اأ�صخا�ض
و اختناق اآخر داخل   

حفرة لل�صرف

  ب�سكرة
�ض 4

�ض 9

روبورتاج
دين ودنيا

 باحثون يو�صون بتبني
 االجتهاد اجلماعي داخل الهيئات 

الفقهية يف ق�صايا النوازل

 اجلولة 16 للرابطة املحرتفة

الوفاق ي�صقط يف ب�صكرة وال�صنافر يتعافون

تجــرع اأم�ــس، المت�ســدر وفاق �سطيــف  ثانــي هزيمة هــذا المو�سم، 
وكان ذلك بميدان الجريح اتحاد ب�سكرة، الذي كان اأول فريق يعجز 
الن�سر ال�سطايفي على مفاو�سته في نقاط الديار، حيث تمكنت قبل 
هذا ت�سكيلة المدرب الكوكي، بعيدا عن معقلها ملعب الثامن ماي، من 
ح�سد خم�سة انت�سارات مقابل تعادل وحيد، كان اأمام �سباب بلوزداد 

بمنا�سبة مباريات الجولة 11.

ا�ستقبل رئي�س الجمهورية ال�سيد عبد المجيد تبون، اأول اأم�س الخمي�س بمقر رئا�سة الجمهورية، قادة ثالثة اأحزاب �سيا�سية في اإطار م�ساورات �سيا�سية بداأها منذ عودته من األمانيا، وجاء في بيان �سادر عن 
رئا�ســة الجمهوريــة: “ا�ستقبــل رئي�س الجمهورية، ال�سيد عبد المجيد تبون، اليوم بمقر رئا�سة الجمهورية، كال من ال�سيد كمال بن �سالم، رئي�ــس حزب التجديد الجزائري، ال�سيد الطيب زيتوني، الأمين العام 

�ض  2لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وال�سيد عبد القادر �سعدي، رئي�س حزب طالئع الحريات بالنيابة، وذلك في اإطار الم�ساورات التي يجريها ال�سيد الرئي�س مع قادة الأحزاب ال�سيا�سية”.

�ض  2 �ض  11 �ض  13-12

الرئي�ض تبون ي�صتقبل قادة االأرندي وطالئع احلريات و التجديد 

      الن�سر تتوّغل داخل  ور�سة  م�سنع
 "نوتري�س" بجيجل 

  م�صروع �صخم الإنتاج الزيوت و االأعالف 
يوّفر 2850 من�صب �صغل  

ا�ستح�سنــت اإطــارات م�ســروع »نوتري�س« بجيجل، قــرار رئي�ــس الجمهورية خالل 
اجتمــاع مجل�س الوزراء الأخير، المتعلــق باإيجاد حل فوري لل�سروع في نقل ملكية 
م�سنع اإنتاج الزيت الغذائي من قبل وزارة التجارة، في انتظار اإعادة بعثه ، لأهمية 

تبنــي الم�سروع محليا و وطنيا للم�ساهمة في دعم القت�ساد الوطني. ب�ســرورة  واأخ�سائيــون  باحثــون  اأو�ســى 
م�سلــك الجتهــاد الجماعــي ودعم الهيئــات الفقهية 
الوطنيــة والدولية؛ فــي ق�سايا النــوازل المعا�سرة؛ 
ل�سيمــا نازلة جائحــة كورونا؛ داعين هــذه الهيئات 
اإلــى النفتــاح علــى الجامعــات والكليــات ال�سرعيــة 
اأ�ساتذتهــا وبحــوث  لال�ستفــادة مــن خبــرات وفقــه 
طالبهــا؛ مثمنين ما اأف�ست اإليه مــن فتاوى وقرارات 
وبيانات خا�سة ما �سدر عن اللجنة الوزارية للفتوى 

بوزارة ال�سوؤون الدينية.
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