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الصفحة الخضراء
 u النــــوادي اخل�ضــــراء.. 

هنـا ُيغر�س ُحـب البيئــــة
u قواعد اأ�ضا�ضية لت�ضيري املدينة 

الإيكولوجية املتوازنة 

�س  13-12

�س   21

�س   9

�س  2

�س 2

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

رئي�س اجلمهوريــة ي�ضتقبــل نا�ضر اخلليفـــي رئي�س جهــاز ال�ضتثمــار الريا�ضـي يف قطــر

اأكد الوزير الأول وزير المالية، اأيمن بن عبد الرحمان، حر�س رئي�س الجمهورية ال�سيد، عبد المجيد تبون،على اأن تحظى عالقة الجزائر بال�سقيقة تون�س »بالخ�سو�سية والتميز«، والرتقاء بالتعاون بين 
البلدين اإلى م�ساف »�سراكة فعالة ومت�سامنة«، لما يجمع البلدين من و�سائج اأخوة وح�سن جوار وتاريخ وم�سير م�ستركين، وقال اإن نتائج الزيارة التي اأداها الرئي�س تبون اإلى تون�س منت�سف دي�سمبر الما�سي 

�ستتبلور اأكثر في ال�ستحقاقات الثنائية القادمة.

�لوزير �لأول خالل م�ساركته يف �إحياء ذكرى جمزرة �سيدي يو�سف

الرئي�س تبون حري�س على �ضراكة فعالة ومت�ضامنة مع تون�س
انفجـــار عيـن وملــان

حتقيقـــات تك�ضـف عـن ور�ضـــة �ضريـة 
ل�ضناعـة الفازليــن

اأّكد وكيل الجمهورية لدى محكمة 
عين ولمان ب�سطيف، اأمين ليمان، 
اأن حادثة النفجار الم�ســجل يوم، 
الما�ســي،  الأ�ســبوع  مــن  الثالثــاء 
الم�ســادف لتاريخ الفاتح من �ســهر 
فيفري، باأحد البنايات المتواجدة 
بتجزئة »معما�ــس« المحاذية لحي 
583 �ســكنا بعين ولمــان و اأدى اإلى 
وقــوع ثمانيــة قتلى، ك�ســفت عن 
وجود ور�سة �سرية ل�سناعة مرهم 

»الفازلين«.

ق�سنطينة

ور�ضات خياطة ُتغرق ال�ضوق بكمامات 
غري مطابقة

اأو�ســاط ال�ســباب،  راجت في 
منذ بداية  الموجة الرابعة 
مو�ســة  كورونــا،  لوبــاء 
الكمامات الملونــة التي تباع 
فــي محــالت البقالــة و على 
في�ســبوك، و تقــدم على اأنها 
بديل وقائي ع�سري، ي�سمن 
والأناقــة  الحمايــة  �ســرطي 

في اآن واحد.

بلمهدي يعلن عن ات�سالت مع ال�سلطات ال�سعودية وي�سرح 

احلديــث عـن اأداء احلــــج والعمــــرة �ضابــق لأوانــــه
قال وزير ال�ســوؤون الدينية والأوقاف، يو�ســف بلمهدي ، اإن الحديث عن م�ســاألتي الحج والعمرة ل يزال �سابقا لأوانه واأنه ل يمكن الف�سل 
في الأمر حاليا، في ظل الظروف ال�ســحية التي تفر�ســها جائحة كورونا. والقيود المفرو�سة التي ل تزال موؤثرة على العالم باأ�سره وعلى 
كثير من الن�ســاطات بما فيها المالحة الجوية وتوقف كثير من الخطوط، م�ســيرا اإلى انه في ظل هذه الظروف ل يمكن الف�ســل حاليا في 

اإمكانية اإقامة �سعيرتي الحج والعمرة.
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