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

يوم على وقع الهّزات الأر�شية بقاملة

اإغالق معلـم ال�سالل عقب انهيار بواجهته و ت�سّدعات ب�سيطة باملباين

 الفريق �شنقريحة ي�شرف على  مترين "حتدي ترييرين2021" ويوؤكد

�ص  13-12

�ص  3

�ص  3

ما يجري مبحاذاة حدودنا يدعونا لزيادة احليطة
دعا الفريق ال�شعيد �شنقريحة، كل اأفراد الوحدات المنت�شرة على الحدود اإلى بذل المزيد من الجهود من اأجل �شد واإف�شال اأية محاولة، يمكنها اأن تهّدد �شالمة بالدنا الترابية، وتم�ّس ب�شيادتها 

الوطنية. وقال اإن ما يجري بمحاذاة كافة حدودنا الوطنية المديدة، ي�شكل باعثا اأ�شا�شيا من بواعث زيادة الحيطة، وم�شاعفة الحذر وتكثيف كل موجبات اليقظة.

الناخب الوطني جمال بلما�شي يحّذر

اك بغية اإ�سقاطنا ! اأمور غريبة تحُ
جمــال  الوطنــي  الناخــب  هاجــم 
الكونفدراليــة  مجــددا  بلما�شــي 
الإفريقيــة لكــرة القــدم، معتبــرا ما 
يحــدث لأ�شبالــه فــي كل مــرة خالل 
بوجــود  يوحــي  الأخيــرة،  الأ�شهــر 
اأمــور تحاك فــي الخفاء �شــد الخ�شر 
لإيقاف م�شيرتهم المظفرة، كما قال 
بلما�شي باأنه م�شتاء للغاية من الظلم 
التحكيمــي، الــذي يتعر�شــون له في 
كل لقــاء، في اإ�شارة اإلــى مهزلة ملعب 
»هيــروز« بلــوزاكا، اأين اأهــدى الحكم 
»القمــري« �شربتي جــزاء خياليتين 

للمنتخب الزامبي.

منتجون يف اأول �شالون وطني للذهب الأحمر

 الزعفران اجلزائري  الأح�سن
 يف العامل وتطويره �سينع�ص القت�ساد

ح�شر بنيامي مرا�شم اأدائه اليمني الد�شتورية

جــــراد ي�سّلـــم الرئي�ص النيجــري ر�سالـــة من الرئي�ص تبـــون 
�شلــم الوزيــر الأول عبد العزيز جراد، اأم�س الجمعة بنيامي، ر�شالة خطية من رئي�س الجمهورية عبد المجيد تبون اإلى الرئي�س النيجري 

المنتخب محمد بازوم، ح�شب ما اأفاد به بيان لم�شالح الوزير الأول.

ق�شنطينة

انطــالق جتــــارب ال�سطــر الثانــي 
لرتامواي علي منجلــي

�شرعــت اأول اأم�س موؤ�ش�شــة �شيترام، في التجــارب الخا�شة بعربات 
الترامــواي فــي �شطــره الثاني بعلــي منجلــي، بجرها  مــن المحطة 
النهائيــة المحاذيــة لجامعــة عبــد الحميد مهــري باتجــاه محطة 
قــادري براهيــم، فيمــا تبقــى عمليــة تهيئــة الأر�شفــة وبع�ــس 

�ص  7المحطات في طور الإنجاز.
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