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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

بتهمة احل�شول على مزية غري م�شتحقة

حبـــ�س الرئيـ�س الأ�سبــق لدائرتـــي �سكيكـــدة و ق�سنطينـــــة

رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون يوؤكد

ترقــب هــالل 
 رم�ســان يــوم
 12 اأفريـــل

 هـــالك

  7 اأ�سخــــا�س

 يف حــادث مــرور

وزارة ال�شوؤون الدينية تعلن ب�شكرة

�س 24 �س  24

ملـف

�س  2

الباحث اأحمد �سنة يوؤكد �سعوبة متييز 
اأعرا�س ال�ساللة النيجريية من كورونا

وزير الت�شال الناطق الر�شمي للحكومة يوؤكد

طريقــة القتـراع اجلديـدة ت�سّكـل 
"جذريــا" "قفزة" وتغيريا 

اأكــد وزيــر الت�شــال، الناطــق الر�شمي للحكومــة، عمــار بلحيمر، 
قانــون  مراجعــة  كر�شتهــا  التــي  الجديــدة  القتــراع  طريقــة  اأن 
النتخابــات، ت�شــكل »قفزة« وتغييــرا »جذريا«، ل يمكــن اأن يكون 

فيها »خيار الناخب موجها ول مزورا«.

 رئي�س املجل�س املهني امل�شرتك لل�شعبة
 اأح�شن قدماين للن�شر

اأ�سعار البطاطا �ستعود لال�ستقرار قريبا
الوطنــي  المجل�ــس  رئي�ــس  اأكــد 
المهنــي الم�شترك ل�شعبة البطاطا 
اأح�شــن قدماني، اأم�ــس اأن ا�شتمرار 
بع�ــس تجــار التجزئة فــي العديد 
مــن وليــات الوطــن فــي ت�شويــق 
البطاطا باأ�شعار ت�شــل اأو تفوق 70 
دينــارا للكيلوغــرام الواحــد لي�س 
لــه مــا يبــرره، �شيمــا بعــد تدخل 
الم�شالح المعنية، واإخراج كميات 
البطاط�ــس  مخــزون  مــن  كبيــرة 

مــن غــرف التبريد عبــر وليــات الوطــن وطرحهــا للبيــع باأ�شعار 
تناف�شيــة لغر�س �شبط ال�شوق وا�شتقرار اأ�شعــار هذه المادة وا�شعة 
ال�شتهالك، وطماأن المتحدث بــاأن الأ�شعار �شتعود لال�شتقرار قبل 

حلول �شهر رم�شان المبارك.  

�س  5

�س  4

�س  3

اجلزائر م�ستعدة مل�ساعدة مايل على ا�ستعادة ال�ستقرار
lالرئي�س "باه اأنداو" ينّوه بدور اجلزائر يف ت�سوية الأزمة يف بالده

فتح املجال ال�شيا�شي اأمام الن�شاء وال�شباب

قانـون النتخابـات ينهـي عهـد الحتكـار ويعيـد الكلمـة لل�سعـب
فتــح القانــون الع�شوي المتعلق بنظام النتخابات الجديد الباب وا�شعا من اأجل التداول على مقاعد المجل�س ال�شعبي الوطني عندما حدد 
حــق الع�شويــة في المجل�س بعهدتين فقط �شواء اأكانتا متتاليتيــن اأو منف�شلتين، وهو ما يعني بروز وجوه جديدة في مبنى زيغود يو�شف 

بعد انتخابات 12 جوان المرتقبة ورحيل الوجوه القديمة.

�س 24

�س  13-12


