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الرئي�س تبون ُيجّدد 

»م�ساندته املطلقة« 

للمنتخب الوطني

�س  13-12

�س  5

�س  23

�س  7 �س  4

اإطالق حملة كربى باجلامعات وم�شوؤول بوزارة التعليم العايل يك�شف

l مهياوي: يجب العودة لتطبيق التدابري االحرتازية والذهاب لتلقي اللقاح

ن�سبــــة تلقيــح الطلبــــة لـم تتجــــاوز 4 باملئـــة

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

مدير عام بور�سة اجلزائر يزيد بن موهوب يف حوار للن�سر

خــوف ال�سركات العائليــة مـن فتـح راأ�س املـال وال�سـوق املـوازي عرقـال البور�ســـة

اأكد الأمين العام لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي،  اأم�س، اأن قرار مجل�س الوزراء، اأول اأم�س، برفع اأ�ســعار �ســراء القمح اللين وال�ســلب من الفالحين، ي�ســجع الفالحين على موا�ســلة 
ن�ســاطهم، ونــوه بالهتمــام الذي توليه الدولة للقطاع الفالحي، م�ســيرا اإلى قدرة الفالحيــن على تحقيق الكتفاء الذاتــي والأمن الغذائي، داعيا في هــذا الطار، اإلى اأهمية  تقديم الت�ســهيالت  والمرافقة 

والتوجيه والتكوين لفائدة ال�سباب، بالإ�سافة الى اإعادة النظر في اأ�سعار و�سائل الإنتاج لتكون في متناول جميع الفالحين.

الأمني العام لالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني للن�صر

رفع اأ�سعار �سراء القمح ي�سجعنا على حتقيق االكتفاء الذاتي
�س 4

�س 2

 لعمامرة ي�سلم ر�سالة من الرئي�س تبون اإىل ال�سي�سي

  توافـــق جـــزائري-م�ســري 
الإجنــاح القمــة العربيــة  باجلزائـــر

اأ�ســٌتقبل وزير ال�ســوؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 
رمطــان لعمامرة، اأم�س، في ق�ســر التحادية مــن قبل الرئي�س 
عبــد الفتــاح ال�سي�ســي، فــي اإطار زيــارة العمــل التي يقــوم بها 
اإلى جمهورية م�ســر العربية ال�ســقيقة ب�ســفته مبعوثا خا�ســا 

لرئي�س الجمهورية. 

الناخب الوطني يرف�س ال�ست�سالم

ملزمـــون بقلـــب املوازيـن ولن نهــدم 
ما بنينــــاه

كان الناخب الوطني جمال بلما�ســي 
وا�سحا وحازما، في ردوده على اأ�سئلة 
مواجهــة  نهايــة  عقــب  ال�ســحفيين، 
منتخــب غينيــا ال�ســتوائية، عندما 
الإخفــاق  فــي  بم�ســوؤوليته  اعتــرف 
الم�سجل �سهرة الثالثاء، قبل اأن يعد 
بالجتهــاد رفقة اأ�ســباله، لمنع هدم 
كل مــا ُبنــي خــالل ال�ســنوات الثالث 
الما�ســية، مــن خــالل النت�ســار في 
التاأهــل  ت�ســمن  بنتيجــة  المبــاراة 
حــدوث  وتمنــع  الثانــي  الــدور  اإلــى 

»الكارثة«.

ميلة

حجـز 15 مليونا مزورة ب�سلغوم العيد 
حجزت عنا�سر اأمن دائرة �سلغوم العيد بولية ميلة، نهار اأول اأم�س 
الأحــد، مبلغــا ماليا بالعملــة الوطنية المــزورة، قدر بـــ 15 مليون 
�سنتيم، طرحها �سخ�س للتداول بمدينة �سلغوم العيد، قبل اأن يتم 

توقيفه، بالإ�سافة اإلى 22 مليون �سنتيم اأخرى �سليمة.

�س  3

وزير الرتبية يدعو اإىل الف�سل بني العمل النقابي واالنتماء ال�سيا�سي
اأكــد وزيــر التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اأم�س اأن مراجعة قانون كيفيات ممار�ســة الن�ســاط النقابي �ســتراعي �ســوابط التمثيل 
الحقيقي للنقابات، "بعيدا عن التمييع"، مبرزا باأنه �سيتم اإ�سراك النقابات القطاعية في ا�ستحداث اآليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، 

و�سدد على �سرورة " الف�سل بين العمل النقابي والم�سوؤولية في الت�سيير والنتماء ال�سيا�سي".

�س  2


