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

�شّجلت التالعب بطفل يف امل�شريات وحمله على رفع �شعارات ل يفقهها

�سلطــة ال�سبط ت�ستنكـر الت�سهيـر وال�ستغـالل غيـر الأخالقـي للطفولـة 

يف تعليمات اأ�شداها الرئي�س تبون خالل اجتماع املجل�س الأعلى لالأمن

�ص  2

�ص  23

اأمر بو�سع حد لن�ساط اأو�ساط انف�سالية وحركات قريبة من الإرهاب
اأمر رئي�س الجمهورية، عبد المجيد تبون، اأم�س الثالثاء، بو�شــع حد لن�شــاط "اأو�شــاط انف�شــالية  وحركات غير �شــرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب" بعد ما تم ت�شــجيله من "اأعمال تحري�شــية 
وانحرافات خطيرة" وبعد الوقوف على ا�شــتغاللها للم�شــيرات الأ�شــبوعية، في اإ�شــارة لحركتي "الماك" و "ر�شــاد"، م�شــديا اأوامره بـ "التطبيق الفوري وال�شارم للقانون وو�شــع حد لهذه الن�شاطات غير 
البريئة والتجاوزات غير الم�شــبوقة، ل �شــيما تجاه موؤ�ش�شــات الدولة ورموزها، ومحاولة عرقلة الم�شــار الديمقراطي والتنموي في الجزائر، كما اأكد على �شــرورة اتخاذ كل التدابير الالزمة لإنجاح 

ال�شتحقاق النتخابي المقرر يوم 12 جوان المقبل.

uجمعيات خريية تغر�ص ع�سرات اآلف 
الأ�سجار مبيلة

uجمعية تقرتح حلول ملواجهة �سعود 
املياه وزحف الرمال باجلنوب

 uاإ�سرار على الت�سالح مع الطبيعة
  يف "روندوين" ا�ستقطب زوارا 

من 25 ولية بقاملة

الصفحة الخضراء ق�شنطينة

قرار بغلق الإقامتني اجلامعيتني 
"الفريمة" ومنتوري

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق اإقامتي 8 نوفمبر 
»الفيرمــة« و منتــوري بق�شــنطينة وتحويــل الطلبة اإلــى المدينة 
الجامعيــة بعلــي منجلــي، حيــث ياأتــي هــذا القــرار ب�شــبب اهتراء 

المن�شاأتين وتدني م�شتوى الخدمات الجامعية بهما.

انتخابات الفاف

املادة 26 تق�سي العديد من الراغبني 
يف الرت�سح

�ص  13-12

جمّمع �سوي�سري 
ينوي اإن�ساء م�سنع 

لل�سيارات الكهربائية 
باجلزائر

خمت�شون يوؤكدون للن�شر

 مقاطعـــة ال�سلــع
  اآلية لك�ســر
 الحتكـــار

�ص  2

�ص  14

�ص  21�ص  5

�ص  11

�شبطت لجنة جمع التر�شــيحات، التي يتراأ�شها عبد المجيد ياحي 
رئي�س اتحاد ال�شاوية، برنامج العمل الخا�س بتح�شيرات الجمعية 
العامة النتخابية، وهذا على هام�س الجتماع الأول المنعقد بين 
الأع�شاء، اأين تم تحديد تاريخ فترة اإيداع ملفات التر�شح، بداية 

من يوم اأم�س واإلى غاية منت�شف ليلة الجمعة.


