
     

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

يف قرارات  اتخذها املجل�س الأعلى للأمن

اإعادة النظر يف العالقات مع املغرب وا�شتئ�شال املاك ور�شاد

روبورتاج

ملــف
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�لفريق �ل�سعيد �سنقريحة يوؤكد

احلرائــق عّينــة من موؤامــرة �شاملـــة ت�شتهدف اجلزائــر واجلي�ص �شيف�شلهــــا

الرئي�س تب�ن يجدد مت�سكه با�ستكمال اأجندة الإ�سالحات ال�سيا�سية وي�ؤكد

علينا جعل املحنة القا�شية ر�شيدا يعّزز الوحدة الوطنية
�ص 3

 تعهد رئي�س �لجمهورية عبد �لمجيد تبون، بمحا�سبة ـ»�أعد�ء �لوطن �لذين �ستحين محا�سبتهم على ما يقترفونه من جر�ئم«، �لذين كانو� ور�ء كارثة �لحر�ئق �لمهولة �لتي �سهدتها �لبالد 
�أخير�، وما خلفته من �أ�سر�ر بالغة، م�سير� �إلى �أن هذه �لمحنة »�أبانت عن تالحم �ل�سعب ور�سوخ روح �لأخّوة و�لت�سامن �لتي لطالما تميز بها في �لمحن«.د�عيا �إلى جعل هذه �لمحنة �لقا�سية 

�لتي عا�سها في ت�سامن وتاآزر ر�سيد� يعزز وحدتنا �لوطنية
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في ذكرى هجمات الشمال القسنطيني
r�ملجاهد �بر�هيم �لعيا�سي �ملدعو "�لفلفلي" للن�سر

هكذا باغتنا العدو 
الفرن�شي بعدة هجمات 

بتكليف من زيغود
r�لدكتور عالوة عمارة

هجمات 20 اأوت 1955 
 يف مدينة ق�شنطينة

 من خالل الأر�شيف 
الأمني الفرن�شي
 r�لباحث يف �لتاريخ

 توفيق بن زردة للن�سر

هجومات 20 اأوت حددت 
فل�شفة الثورة

للتح�سري �جليد و�إجناح �لتلقيح 

تاأجيل الدخول املدر�شي اإىل 21 �شبتمرب 

قــررت وز�رة �لتربيــة �لوطنيــة تاأجيــل �لدخــول �لمدر�ســي �إلى 
7 من نف�س �ل�سهــر، لل�سماح بالتح�سير  21 �سبتمبــر �لمقبل بــدل 
�لجيــد لل�سنة �لدر��سيــة �لجديدة، ومنح �لوقــت �لكافي لالأ�ساتذة 

و�لموظفين لإتمام عملية �لتلقيح �سد فيرو�س كورونا.

يف م�سروع �سديق للبيئة �أطلقه م�ستثمر باأم �لبو�قـي 

ت�شدير ما قيمته 400 األف اأورو من نوى امل�شم�ص و زيتها �شنويا
��ستطاعت م�ستثمرة لرب�س عبا�س بمدينة ق�سر �ل�سبيحي باأم �لبو�قي، �قتحام �لأ�سو�ق �لعالمية، بعد نجاحها في ت�سدير كميات معتبرة 
 مــن نــوى �لم�سم�س و كذ� زيتهــا، �سمن م�سروع طمــوح �سديق للبيئة، �أين تحــدى �ساحبه جميــع �ل�سعاب في �سبيل تطويــر �لم�ستثمرة
 و تو�سعــة ن�ساطهــا، وبات في مو�جهة مع �ل�سما�سرة و�لم�ساربين �لذين رفعو� �سعر نوى �لم�سم�س في �ل�سوق �ل�سود�ء �أ�سعاف ما كانت عليه 

في �ل�سنو�ت �لما�سية.
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