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اإقبال كبري وتوقعات با�شتقبال مليوين زائر

عـــودة قويـــــة لل�صالـــون 
الدولــــي للكتـــاب باجلزائـــر 

�شجــل �شالــون الجزائــر الدولــي للكتــاب فــي طبعتــه 25 الــذي 
فتــح اأبوابــه للجمهور يوم الجمعــة الفارط، بق�شــر المعار�س ›‹ 
�شافيك�ــس ›‹ بالجزائــر العا�شمــة، عــودة قوية بعــد �شنتين من 
الغيــاب، بم�شاركــة قيا�شية لدور الن�شر بلغــت 1250 دار ن�شر ، و 

عر�س ما ال يقل عن 300 األف عنوان.

 الناخب الوطني جمال بلما�شي ي�شرح

اأتوقــع �صيناريـــو مغايـرا للذهـــاب

اأبــدى الناخــب الوطنــي جمــال بلما�شــي الكثيــر مــن التفــاوؤل 
بخ�شو�س قــدرة »الخ�شر« على ك�شب الرهــان واقتطاع تاأ�شيرة 
التاأهــل اإلــى المونديــال، واأكــد فــي هــذا ال�شــدد بــاأن تفكيــر 
الالعبيــن من�شب علــى كيفية تج�شيــد حلم التاأهــل، الأن ذلك 
�شيكــون اأهم انجاز فــي هذه المواجهة المزدوجــة مع المنتخب 
الكاميروني، مادام بلــوغ الهدف لم يعد يف�شلنا ـ كما قال ـ »عنه 

�شوى 90 دقيقة

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

الرئي�س تبـــون ي�صتقبـــل رئي�س جملـ�س اإدارة جمموعـــة اأوريدو لالت�صـــاالت 

�صبكات دولية تخطط الإغراق اجلزائر بالكوكايني 
فيما اأكد وزير العدل اأن اجلزائر تخ�ضع لعمل ممنهج قيادة الدرك حتذر:

امل�صاجد والو�صائط االإجتماعية ملواجهة امل�صاربة والتبذير
يف حملة اأطلقتها وزارة التجارة بالتن�شيق مع ال�ش�ؤون الدينية
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حــذرت م�شالــح الدرك الوطني، اأم�س االثنين، من مخطط ل�شبكات دوليــة، ي�شتهدف اإغراق الجزائر بالكوكايين، باالعتماد على ع�شابات ترويج القنب الهنــدي النا�شطة بالمنطقة المغاربية. وفي ت�شريح 
لل�شحافــة علــى هام�ــس، عر�ــس الح�شيلة ال�شنوية لن�شاط وحدات الدرك الوطنــي ل�شنة 2021، اأو�شح، المقدم �شايح بوزيد رئي�ــس ق�شم ال�شرطة الق�شائية لدى قيادة الــدرك الوطني اأن بارونات المخدرات 

ال�شلبة التي تن�شط في االأمريكيتين الجنوبية وال�شمالية، ب�شدد البحث عن طرق لترويج الكوكايين في منطقة المغرب العربي وخا�شة في الجزائر.

ا�شتحداث اأزيد من 50 األف من�شب �شغل بعد طي امللف

رفـــع العراقيــــل عـن 90 باملائــة مـن امل�صاريـــع العالقــــة
تمكنت الحكومة خالل 3 اأ�شهر، من ت�شوية 90 بالمائة من الم�شاريع اال�شتثمارية العالقة، حيث تم رفع القيود عن 813 م�شروعا ا�شتثماريا، 
مــن بين 915 م�شروعــا ُمح�شى، تنفيذا للتعليمات التي وجههــا رئي�س الجمهورية ال�شيد عبد المجيد تبون، وهــي الم�شاريع التي �شت�شمح 

بخلق اأزيد من 50 األف من�شب �شغل، بدخول كل الم�شاريع، التي ُرفعت عنها القيود، حيز اال�شتغالل.

lاإحتاد الفالحني يدعو لبيع املواد مبا�صرة للم�صتهلكني    lجمعية التجار : وفرة املنتوجات باأ�صعار م�صتقرة  
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