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

و�ضط دعوات اإىل تطبيق الإجراءات الوقائية

ارتفــــاع حم�ســــو�س يف عــدد الإ�سابــــات بكورونــــا يف ق�سنطينـــــة

حر�ضت على جمع اأكثـر من الن�ضاب القانوين لتفادي الإ�ضكال

�س  4

اإقرار اإجراءات هامة ل�صالح العمال

 ا�ستئنـــاف العمــل مبكاتب بريـد اجلزائـر

�س 2

اأحزاب ت�سابق  الزمن لتجاوز عقبة التوقيعات املزدوجة
تواجه الأحزاب ال�ضيا�ضية الم�ضاركة في الت�ضريعيات المقبلة اإ�ضكالية التوقيع المزدوج على ا�ضتمارات التر�ضح، واإلغاء عدد منها من قبل اللجان النتخابية الولئية بعد اإخ�ضاعها للرقابة، 

وقد اأجبرها هذا الو�ضع على تجاوز الن�ضاب القانوني خالل اكتتاب التوقيعات لتدعيم حظوظها في خو�ض ال�ضباق في جميع الوليات.

الزيادات قّدرت بحوايل  30 باملئة 

ارتفــاع قيا�ســـي يف اأ�سعــــار اخل�ســـر  والفواكـــــه
�ضــجلت اأ�ضــعار الخ�ضــر والفواكه ارتفاعا قيا�ضــيا خالل الخم�ضــة اأيام الأولى من �ضــهر رم�ضــان،  حيث بلغت  الزيادة في الأ�ضــعار،  ح�ضــب 
جمعيــات حمايــة الم�ضــتهلك، حوالي 30 بالمئة تقريبا ، في ظل ج�ضــع بع�ض التجار والحتكار والم�ضــاربة وتخزيــن المنتوجات لرفع 
الأ�ضــعار في هذا ال�ضهر، فيما توقع التحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، انخفا�ض الأ�ضعار بعد الأ�ضبوع الأول من رم�ضان، موؤكدا 

وفرة مختلف المنتوجات.

النــــاسرمضــــان و

 مرمي بلقا�ضمي الع�ضو املوؤ�ض�ض مببادرة امل�ضار 
اجلديد للن�ضر

 ا�ستقطبنا اإ�سالميني وي�ساريني 
و 90 باملئة من منخرطينا غري ُم�سيَّ�سني

ك�ضفت مريم بلقا�ضــمي، الع�ضو الموؤ�ض�ض 
هــذا  اأن  الجديــد،  الم�ضــار  مبــادرة  فــي 
ي�ضــتقطب  اأن  ا�ضــتطاع  الفتــي  التكتــل 
ال�ضيا�ضــية  والأطيــاف  التيــارات  كافــة 
والعديد من الأ�ضــخا�ض غير المتحزبين 
اإلــى  ذلــك  وترجــع  �ضــباب،  ومعظمهــم 
النفتــاح على الجميع مع ا�ضــتراط عدم 
الم�ضــا�ض بـــ »مبــادئ المواطنــة« وترك 

�س  5الإيديولوجيات جانبا.

uظاهرة الذبائح اجلماعية تنتقل 
اإىل الف�ساءات احل�سرية بقاملة

uال�سيـــام ل يوؤثــر على مر�ســـى 
الربو املتحكم فيــه
uاملمثلة مليكة بلباي

ترقبوا مفاجاآت يف اجلزء 
الثاين من م�سل�سل "ميا"

�س  11

تحدثــت الممثلــة التلفزيونية مليكــة بلباي 
في حوارها مع الن�ضــر عــن يومياتها و عاداتها 
الرم�ضــانية، م�ضــيرة اإلــى اأنها تف�ضــل التفرغ 
 ل�ضــوؤون بيتها و ت�ضت�ضــعر نفحات هذا ال�ضــهر 

و اأجوائه الروحانية.
�س  13-12

�س  2


