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ح�ضب نتائج درا�ضة حديثة

اجلزائر الأوىل 
اإفريقيا يف انت�شار 

النرتنت
يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

حبـ�س قا�شـــر يف ق�شّيــة اختطـاف وتعذيـب طفــل يف اخلـام�شــة بق�شنطينــــة

الرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�س الوزراء الإيطايل وتوقيع اتفاقيتني بني البلدين

�س  3

اأجرى رئي�س الجمهورية، ال�ضــيد عبد المجيد تبون، بعد ظهر اأم�س الثنين، محادثات على انفراد مع رئي�س مجل�س الوزراء الإيطالي، ال�ضــيد ماريو دراغي، الذي يقوم بزيارة اإلى الجزائر. 
وقبل ذلك، كان رئي�س الجمهورية قد خ�س �ضيف الجزائر با�ضتقبال ر�ضمي بمقر رئا�ضة الجمهورية.

 اتخذها جمل�س الوزراء الأخري

 قــــرارات اجتماعيــــة لتح�شيــن ظـــروف فئــات وا�شعــــــة
اتخــذ مجل�ــس الــوزراء في اجتماعــه، اأول اأم�س، برئا�ضــة رئي�س الجمهورية عبــد المجيد تبون، جملة مــن القرارات الهامــة ذات الطابع 
الجتماعــي التي تهدف اإلى تح�ضــين الواقع المعي�ضــي لقطاع وا�ضــع مــن الفئات الجتماعية خا�ضــة محدودي الدخل، وتح�ضــين القدرة 
 ال�ضــرائية لهم، والعمل من اأجل �ضــمان ال�ضــتقرار الجتماعي،  في هذا الظرف القت�ضــادي والمالي الدولي ال�ضــعب المتميز بتحّولت

 و ا�ضطرابات مت�ضارعة.

�س  11

rطفل ي�ؤم النا�س يف الرتاويح 
للمرة الثالثة بق�شنطينة

رم�ضــان و النا�س

�س 15-13-12

الفريق �ضنقريحة يوؤكد

اجلزائـــر قــــادرة على التكّيــف مــع 
التحّ�لت العميقة التي ي�شهدها العامل 

الجي�ــس  اأركان  رئي�ــس  اأكــد 
الوطني ال�ضــعبي، الفريق ال�ضعيد 
�ضــنقريحة، اأم�ــس الإثنين، قدرة 
الجزائــر على اجتيــاز و"بنجاح"، 
تداعيــات  مــع  التكيــف  امتحــان 
التحولت الجيو�ضيا�ضــية العميقة 
التي ي�ضــهدها عالم اليوم، ح�ضــب 
الدفــاع  لــوزارة  بيــان  اأورده  مــا 

الوطني.

rجعلت "�ضياح رم�ضان" يتوافدون على جيجل

م�شــاوي و مردومـة اجلمعة بني حبيبـي 
ت�شتقطـب ال�شائميـن

 rكاميـــرا خفّيــــة تن�شـر الرعــب
 ول ت�شنــع املتعــــة

rاحلامـــل ملزمـة بالت�شحـر و اتبــاع 
نظـام غذائــي

�س  7

�س  5

�س  2

�س   2

ا�ضتطاع الطفل اأنور بو�ضلوي �ضاحب 
ال�ضــجي �ضــوته  بف�ضــل  عامــا،   13"
 و اإتقانــه اأحــكام التجويــد، اأن يــوؤم 
التراويــح  �ضــالة  فــي  المواطنيــن 
بق�ضنطينة، وهو الذي حفظ القراآن 
الكريم كامال في �ضــن مبكرة، و�ضار 
التــي منحــه اهلل  الموهبــة  بف�ضــل 
اإياهــا واجتهاده المتوا�ضــل، مطلوبا 

و�ضط رواد الم�ضاجد.

حمـ�ر اجلزائـر رومـا يتعـّزز


