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

احلكومة ت�شتبعد تغيري العملة ل�شرتجاع الأموال املتداولة خارج البنوك

�ضــب مبالـــغ ماليــــة �ضخمــة يف املكاتب الربيديــة قبــل رم�ضـــان

 يف اإطار امل�شاورات التي يجريها مع قادة الت�شكيالت ال�شيا�شية

�ص  14-15
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�ص 3

�ص 3

الرئي�ص تب�ن ي�ضتقبل م�ض�ؤويل ثالثة اأحزاب
ا�شتقبل رئي�س اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون، اأم�س الثالثاء، مبقر رئا�شة اجلمهورية، م�شوؤويل كل من حركة النه�شة وحزب الكرامة واجلبهة الوطنية اجلزائرية، وذلك يف اإطار 

امل�شاورات التي يجريها مع قادة الت�شكيالت  ال�شيا�شية الوطنية.

uغر�ص 13.6 ملي�ن �ضجرة يف حملة الت�ضجري
uدع�ات لتكري�ص ا�ضتهالك �ضديق للبيئة

 uجمعية تطلق مبادرات لت�ضجيع 
ا�ضتعمال الدراجة

الصفحة الخضراء

�ص 2

وزير الت�شال الناطق الر�شمي للحكومة يوؤكد

اجلزائــر جاهـزة لتنظيم االنتخابـات 
الت�ضريعيـــة

اأكــد وزيــر الت�شــال، الناطــق الر�شمــي 
للحكومة، عمــار بلحيمر، اأم�س الثالثاء، 
اأن الجزائــر جاهــزة لتنظيم النتخابات 
الت�شريعيــة فــي غ�شــون الثالثــة اأ�شهــر 
المقبلــة، وقال ال�شيــد بلحيمر في حوار 
"الجاليــة  اللكترونيــة  الجريــدة  مــع 
الجزائرية" اإن "قيام رئي�س الجمهورية، 
ال�شيــد عبــد المجيــد تبــون، با�شتدعاء 
الهيئــة الناخبــة وتحديــد الـــ 12 جوان 
موعدا لإجــراء النتخابــات الت�شريعية 
الجزائــر  جاهزيــة  علــى  دليــل  اأكبــر 

لتنظيم هذه النتخابات".

الناخب الوطني جمال بلما�شي

لن اأغامر باجلدد يف ل�زاكا وال اأمنح 
الهدايا واأرف�ص املتقاع�ضني

لم يتقبل الناخب الوطني جمال بلما�شي، و�شف المباراتين المقبلتين 
اأمــام كل من زامبيــا وبوت�شوانا بال�شكليتين، رغم �شمــان الخ�شر التاأهل 

اإلى الكان المقبلة المزمع اإجراوؤها في الكاميرون.

 اكت�شاف مادة ت�شبه البرتول يف منطقة "املاّرة" بق�شنطينة

خرباء �ض�ناطــراك ياأخــذون عّينـــات و النتائـج خالل ي�ميــن
حــّل اأم�س فريق تقني من مجمع �شوناطــراك، بمنطقة الماّرة التابعة لبلدية اأولد رحمون بوليــة ق�شنطينة، لمعاينة البئر الرتوازي 
الذي تدفقت منه مادة يعتقد اأنها بترولية، حيث تم اأخذ عينات يتوقع اأن تظهر نتائج التحاليل الخا�شة بها خالل هذا الأ�شبوع، فيما لم 

ي�شتبعد خبراء اإمكانية اإجراء عملية ا�شتك�شاف بالمكان.

�س: اأر�شيف
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