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

الناخب الوطني جمال بلما�شي ينهي اجلدل

لن اأغـــادر املنتخــب وعلــى الكـــاف حمايــــة بطــل القـــارة

 ا�شتقبل م�شوؤويل حزبني والأمني العام للمركزية النقابية

�ص  7

قاموا بزيارات للقطاعات الع�سكرية عرب كافة النواحي

مواطنون يدعون ملواجهة احلمالت التي ت�ستهدف اجلي�ص

�ص  16

�ص  22 �ص  2

�ص 3

الرئي�ص تبون يوا�سل امل�ساورات مع الطبقة ال�سيا�سية واملجتمع املدين
ا�شتقبل رئي�س اجلمهورية ال�شيد، عبد املجيد تبون، اأول اأم�س ممثلني عن تكتل امل�شار اجلديد، ورئي�س حزب القوى الدميقراطية والجتماعية والأمني العام للمركزية النقابية. حيث  يوا�شل 

م�شاوراته ال�شيا�شية مع م�شوؤويل الأحزاب ال�شيا�شية واملنظمات الوطنية و ممثلي املجتمع املدين، حول الو�شع العام يف البالد وال�شتحقاقات النتخابية املقبلة.

�ص 13-12

ق�شنطينة

رفـــع اإنتــاج ملبنة نوميديــا لتجّنـب 
الندرة يف رم�سـان

اأمــر والي ق�شنطينة، اأول اأم�س، م�شوؤولــي الملبنات العمومية والخا�شة 
بق�شنطينة، برفع الإنتاج اإلى 350 األف لتر يوميا واإغراق ال�شوق بمادة 
الحليــب، موازاة مــع ارتفاع الطلــب على هــذه المادة الغذائيــة وا�شعة 

ال�شتهالك خالل الأيام الأولى من �شهر رم�شان.

الرابطة املحرتفة الأوىل

ال�سنافـــر يهزمـــون الكناري يف ع�سـه 
ويتطّلعــون للعب ورقــة الّلقــب

وا�شــل �شبــاب ق�شنطينة �شل�شلــة النتائــج الإيجابية، حيث عــاد اأم�س 
ال�شنافــر بفــوز ثمين من ملعــب اأول نوفمبر بتيزي وزو اأمــام م�شيفهم 
�شبيبــة القبائل بنتيجة هدف دون رد، مــا يوؤكد نجاح المدرب حمدي 

في اإعادة قطار ال�شنافر اإلى ال�شكة ال�شحيحة.
الولة ملزمون بتحويل ال�شالحيات اإىل الوليات املن�شاأة قبل نهاية العام

هذه تفا�سيـــل التنظيــم االإقليمـي اجلديـد وترقيـم الواليــات
حددت الحكومة مهلة 31 دي�شمبر المقبل لتحويل كافة ال�شالحية المن�شو�س عليها قانونا اإلى الوليات الع�شر المن�شاأة حديثا، حيث ت�شتمر �شلطات 
الوليــات الأ�شلية طيلة الفتــرة ال�شرورية لتن�شيب واإقامــة وتنظيم اإدارات الوليات المن�شــاأة حديثا في القيام بجميــع ال�شالحيات واللتزامات 

المتعلقة بت�شيير م�شالح ومرافق الوليات المن�شاة حديثا،  مع التحويل التدريجي لل�شالحيات واللتزامات.

 توقيــف مغــربي 
 كــان مند�ســـا
 يف م�سيــرة 

احلـراك بالعا�سمـة
�ص  2

�ص  2

خمت�شون ُيوؤكدون يف ندوة الن�شر

 اأزمة كورونا اأك�سبت االأطقم الطبية 
خربة يف التعامل مع االأوبئة


