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الرئي�س اجلمهورية  

 يتلقى التهاين 

من قادة عرب
يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

عمليات فتح ال�ضبابيك متوا�ضلة

ال�سريفــــة الإ�سالميــــة ت�ستقطـــب مئـــات املالييـــــر املكتنـزة خـارج البنــــوك

الرئي�س تبون يدعو اإىل الت�سامن وجتنب التبذير
يف كلمة اإىل اجلزائريني مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان

حمرز ينفي اعتزاله ويخاطب اجلمهور

خذلناكــــم وقلبـــــي ممــــّزق
فنــد ع�ضــية اأم�ــض الالعــب ريا�ــض 
محــرز الإ�ضــاعات التــي تحدثت عن 
تفكيــره في و�ضــع حد لم�ضــواره مع 
المنتخب الوطني واختيار العتزال 
الدولــي، موؤكــدا فــي ر�ضــالة وجههــا 
اأنــه  الوطنــي  المنتخــب  لأن�ضــار 
يمكنهــم العتمــاد عليــه م�ضــتقبال 
لإعادة الخ�ضــر والجزائر اإلى المكان 

الذي ينبغي اأن تكون فيه.
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وجه، م�ضاء اأم�ض الجمعة، رئي�ض الجمهورية، عبد المجيد تبون، خطابا لل�ضعب الجزائري، بمنا�ضبة �ضهر رم�ضان، هناأه فيه بحلول هذا ال�ضهر الف�ضيل، داعيا اإلى اغتنام هذه المنا�ضبة لتقوية اأوا�ضر الت�ضامن 
والأخوة، كما دعا اإلى البتعاد عن ال�ضتهالك المفرط والتبذير، و حّث التجار، على اأن يكونوا رحماء واأل ين�ضاقوا وراء الربح ال�ضريع.

عرب تفادي التهافت والقتناء الع�ضوائي للمواد الغذائية

دعـــــوة املواطنيـــن للم�ساهمــــة يف �سبــــط ال�ســـــوق
دعت منظمات حماية الم�ضــتهلكين ونقابة الأئمة اأم�ض المواطنين للم�ضــاهمة في �ضبط ال�ضوق خالل �ضهر رم�ضان، بالتخلي عن التهافت 

والقتناء الع�ضوائي للمواد الغذائية، وعدم الن�ضياق وراء الإ�ضاعات المغر�ضة، حفاظا على ا�ضتقرار الأ�ضعار.
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   شروط املسابقة

r �لإجابة على جميع �لأ�سئلة  يف ق�سيمات �جلريدة فقط )ل تقبل �سور طبق �لأ�سل(  و�إر�سالها 

مرفقــة بن�سخة من بطاقة �لهوية  وعنو�ن �مل�سارك  وهاتفــه يف ظرف و�حد على �لعنو�ن �لتايل: 

جريدة �لن�سر �ملنطقة �ل�سناعية 24 فيفري ق�سنطينة.

 r �أل يكــون �مل�سارك موظفا �أو عامال مبوؤ�س�سة �لن�سر �أو لدى �إحدى  �لأطر�ف �لر�عية للم�سابقة، 

و �أل يكون قريبا من �لدرجة �لأوىل ل�سخ�ص من �لفئتني �ملذكورتني. 

r �آخر �أجل لإر�سال �مل�ساركات حمّدٌد بيوم 15  ماي  2022. )ختم �لربيد ُيعتّد به(

 r ُي�سمــح لل�ّسخ�ــص �لو�حــد دخــول �مل�سابقــة باأكثـــر مــن م�ساركــة غــر �أنــه ل ميكنــه �لفــوز 

�إل بجائزة و�حدة .

 �ل�سوؤ�ل �لأول
�صع عالمة )x( اأمام الإجابة ال�صحيحة

    مت تعيني ال�صيد حممد ماأمون القا�صمي احل�صيني عميدا جلامع اجلزائر 
برتبة وزير:

2020 �سنة   -  1

2 - �سنة 2021

�س  311 - �سنة 2022

 rعادات م�ستوردة تغري ديكور
 مائدة الإفطار 

رم�ضــان و النا�س

مائـــدة رم�ضــــان

 rفر�سة امل�سلم للتوبة والجتهاد
 يف الطاعات

 rالكوميديا تقتطع ح�سة الأ�سد 
من ال�سبكة الرم�سانية

 rهذه قواعد ال�سيام ال�سحي
 و الإفطار املفيد
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