
اأثارت البرقية التي بثتها وكالة الأنباء الفرن�شية، الخمي�س، دعما لحركة “الماك” الإرهابية ا�شتنكارا و�شخطا كبيرين في مختلف الأو�شاط ل �شيما الإعالمية كونها ت�شيد ب�شكل وا�شح بن�شاط 
هذه المنظمة الإرهابية. وجاءت »ال�شقطة الإعالمية« ح�شب و�شف عديد الإعالميين غداة اإجها�س م�شالح الأمن لموؤامرة مدبرة بالتعاون مع الكيان ال�شهيوني ودولة من �شمال اإفريقيا لتنفيذ 

اعتداءات اإرهابية في بع�س مناطق البالد، من قبل اأ�شخا�س منتمين لحركة “الماك” الإرهابية.

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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برقيات وترويج اإعالمي يك�سف الت�اط�ؤ الفرن�سي مع التنظيم الإرهابي

وكالة الأنباء الفرن�سية تتحّول اإىل ناطق با�سم "املاك"
يف ظل حت�سن النمو االقت�سادي العاملي وزيادة  حجم اال�ستهالك

 خرباء يتوقعون �سعودا قيا�سيا لأ�سعار النفط

وكيل اجلمهورية مبحكمة اأري�س يك�شف تفا�شيل اجلرمية

توقيــف 7 اأ�سخـــا�ص يف ق�سيــــة اختطــاف و قتــل تاجــر بباتنــــــة
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�شكيكدة

 املوؤبد لقاتل
 جاره بطعنة �سكني 

يف عزابة

رئي�س اجلمهورية يعزي

ا�ست�سهاد ع�سكري 
وجرح اثنني يف 

انفجار لغم بتلم�سان

�ص  3

�ص  14

�ص  24

�ص  9

وزير ال�شباب والريا�شة يوؤكد

اخل�ســـر ي�ستقبلـــون  بوركينافا�ســو 
يف ت�ساكــــر

اأكــد وزير ال�شبــاب والريا�شة عبد الرزاق �شبقــاق خبر نقل مباراة 
المنتخب الوطني وم�شيفــه جيبوتي، لح�شاب الجولة الخام�شة من 
ت�شفيــات مونديال قطر اإلى م�شر، م�شيرا اأي�شا اإلى موا�شلة الخ�شر 
ال�شتقبال فــي ملعب ال�شهيد م�شطفى ت�شاكــر، مثلما تطرقت اإليه 

الن�شر في عدد الأربعاء الفارط.

ق�شنطينة

وفــــاة الفنــــان مــراد العايـــب
الفنــان  اأم�ــس  توفــي 
مــراد  الق�شنطينــي 
يعــد  الــذي  العايــب، 
اأحد كبــار �شيوخ الفن 
في المديح  و الزجل، 
فنانــو  نعــاه  وقــد 
مديريــة  و  المدينــة 
الفنــون  و  الثقافــة 

للولية. 

 اجلمعية الوطنية للتجار ُتوؤكد

 خمـــزون زيــت املـائـدة يكفـــي 
للأ�سهــر القادمــــة

نفــى رئي�ــس الجمعيــة الوطنيــة للتجــار والحرفييــن حــاج طاهر 
بولنــوار اأم�ــس وجــود نــدرة فــي مــادة زيــت المائــدة، موؤكــدا باأن 
المخزون يكفي لأكثر من الثالثة اأ�شهر القادمة، داعيا الم�شتهلكين 
لتفــادي التخزيــن حتــى ل ي�شاهمــوا في رفــع الأ�شعــار، وزعزعة 

ا�شتقرار ال�شوق.
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وزير الداخلية يك�شف

21 باملئة من حوادث املرور يت�سّبب فيها اأ�سحاب الدراجات النارية
ك�شــف وزير الداخليــة والجماعات المحلية والتهيئــة العمرانية، كمال بلجــود، اأن الم�شالح المخت�شة �شجلت منذ بدايــة �شنة 2020 اإلى 

اليوم 77 ق�شية على الم�شتوى الوطني تتعلق با�شتغالل الأطفال في الت�شول.
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