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يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

فيما اأ�ضدر الوزير تعليمات للتكفل مبطالبهم

مديرية بريد اجلزائر تخيرّ العمال امل�ضربني بني العودة اأو الف�ضل دون تعوي�ضات

دعا اجلزائريني اإىل اختيار ممثليهم بـ"كامل احلرية" يف اال�ضتحقاقات القادمة

رّ
�ص  2

�ص 3

الرئي�ص تبون ي�ضيد باإحباط املخططات التاآمرية
دعــا رئي�ــس الجمهوريــة، عبد المجيد تبون، اأول اأم�س،  ال�ضــعب الجزائري اإلى التعبير »بكامل الحرية« و»باأ�ضــمى الطرق الح�ضــارية« في اختيار ممثليه خالل اال�ضــتحقاقات ال�ضيا�ضــية القادمة ، ونوه بجهود 
»الوطنيين المخل�ضين«، مثمنا »وقوف ال�ضباب بالتزامهم الوطني ووعيهم بالرهانات الحالية في وجه تكالب الم�ضاعي العدائية الت�ضليلية ومخططاتها التاآمرية الرامية اإلى الم�ضا�س بتما�ضك ال�ضعب الجزائري 

وقدا�ضة الوحدة الوطنية«.

خرباء يتوّقعون موجة جديدة و والة يلّوحون بورقة احلجر اجلزئي

ر من الرتاخــــي يف مواجهــــة الوبـــــــاء احلكومــــة حتـــذرّ
دعت الحكومة، المواطنين اإلى موا�ضلة جهود التعبئة من اأجل الحفاظ على نف�س درجة اليقظة في مكافحة انت�ضار وباء فيرو�س كورونا، 
وتزامن نداء الحكومة مع االرتفاع الم�ضجل في عدد االإ�ضابات بفيرو�س كورونا خالل االأيام االأخيرة، وتلويح بع�س الوالة بفر�س حجر 
جزئي لمواجهة تف�ضي الوباء. فيما يحذر خبراء من احتمال تعر�س الجزائر لموجة وباء جديدة اإذا تقاع�س المواطنون عن تطبيق 

التدابير االحترازية والوقاية.

النــــاسرمضــــان و

الرئي�س اجلديد للفاف

ــــر كــل الدعـم لبلما�ضي ونعيد  �ضنوفرّ
النظــر يف االحتــراف

الجزائريــة  االتحاديــة  رئي�ــس  اأبــدى 
لكرة القدم �ضــرف الدين عمارة، دعمه 
بلما�ضــي،  جمــال  الوطنــي  للناخــب 
معتبــرا الخرجة االأخيرة التي قام بها، 
عندما رف�س الزج با�ضمه في انتخابات 
الفــاف اأمــرا منطقيــا، خا�ضــة فــي ظل 
وجــود اأطــراف حاولت ا�ضــتغالل الحب 
واالحتــرام، اللذيــن يحظــى بهمــا مــن 
ال�ضــتمالة  الجزائــري،  ال�ضــعب  طــرف 
الــراأي العام قبل ان�ضــحابهم من �ضــباق 

�ص  23التر�ضح.
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uا�ضتهالك اخلبز العادي يرتاجع 
ل�ضالح اأنواع �ضحية

 uهذا ما يجب فعله للتخل�ص 
من �ضداع االأيام االأوىل لل�ضيام 

 uاجلزائر حتيي يوم العلم وتربط
 بني الدين والعقل والعلم لنه�ضتها
uجتار وموالون  بباتنة يك�ضرون 

اأ�ضعار اللحوم احلمراء   
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