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

الرئيـ�س تبــون ي�ستلــم اأوراق اعتمــاد ثالثــة �سفــراء جـــدد

 اإىل جانب الربوز اللفت للأحرار

�س  15روبورتاج

�س  2

�س  3

يختتمون �ليوم ت�صفيات كاأ�س �إفريقيا

اخل�سر لال�ستعرا�س وتقدمي »ر�سالة« عن مكانة البطل

�س  5�س  13-12

الت�سريعيات ت�ستقطب كل التيارات ال�سيا�سية 
اأعلنــت اأحــزاب من كل التيارات ال�شيا�شية م�شاركتها فــي النتخابات الت�شريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل في انتظار ح�شم اأحزاب اأخرى في موقفها النهائي مع بداية 

�شهر اأبريل الداخل.

�س 3

وزير الت�شال الناطق الر�شمي للحكومة يوؤكد

اجلزائر تعرف جيدا ما يحاك �سدها  
ومتلك و�سائل ردعه

اأكــد وزيــر الت�شــال، الناطــق الر�شمــي للحكومــة عمــار بلحيمر، 
اأم�س الأحــد، اأن حيازة الجزائر لكافــة الو�شائل للت�شدي لحملت 
الت�شويــه التــي تتعر�ــس لهــا و تفكيــك الألغــام المزروعــة علــى 

حدودها »لي�س مجرد خطاب للت�شويق الإعلمي«.

وزير الفلحة يك�شف

تراخيــــ�س بيـــــع للفالحيـن لك�ســر 
امل�ساربــة واالحتكــار

الن�شر تدخل اأول م�شنع من نوعه يف اإفريقيا وال�شرق الأو�شط  »نوفو نوردي�شك-األداف« 

اجلزائر حت�سر القتحام ال�سوق العاملية الأدوية ال�سكري ب�سراكة دامناركية
ُيعــد م�شنــع نوفــو نوردي�شك-األــداف المتخ�ش�س في اإنتــاج الأدوية الفمويــة الم�شادة لمر�ــس ال�شكري من النــوع الثاني والواقع 
بالمنطقة ال�شناعية عي�شات اإيدير بواد عي�شى، بولية تيزي وزو ، نموذجا ناجحا في ال�شناعات ال�شيدلنية في الجزائر ورائدا 
فــي اإنتــاج دواء »نوفوفورمين« الموجه لمر�شى ال�شكري، وُيعتبر ثمرة �شراكة اأبرمــت بين الدانمارك والجزائر في مجال ال�شحة 

وال�شناعة ال�شيدلنية.

�س  14

امللكمة اإ�شراق �شايب للن�شر 

�سرف لق�سنطينة التواجد يف طوكيو 
بثالثة مالكمني

ك�شفــت الملكمة اإ�شــراق �شايب 
التي تنازل فــي وزن 75 كلغ، اأن 
طموحاتهــا كبرت بعــد تر�شيم 
طوكيــو،  لأولمبيــاد  تاأهلهــا 
ولحاقها بال�شباعي المتاأهل في 
وقت �شابق، وقالت ابنة مدينة 
اإنها تعبــت وثابرت  ق�شنطينــة 
لأجــل هذا الت�شريــف، م�شيفة 
فــي حوار مع الن�شــر، اأن تواجد 
الثمانية  �شمــن  من  ملكمين   3
المتاأهليــن اإلى الأولمبياد، قدم 
�شــورة جيــدة عن واقــع القفاز 

بمدينة الج�شور المعلقة. 

lبلعمري: من يريدون رحيل بلما�سي ال يحّبون اخلري للجزائر


