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الأمن الوطني يحجز 

1243 طنا من املوز 

موجهة للم�ضاربة
يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

اأكدت اأنها ممار�ضات عدائية ومتكررة تنطوي عن موا�ضفات اإرهاب دولة

اجلزائــــر تدين ب�ضــّدة اغتيـــال املغـرب لرعايــا ثالث دول خـــارج حدودهــــا 

وزير العدل يعر�ض م�سروعي قانونني على اللجنة املخت�سة بالغرفة ال�سفلى

�ص  3

اأكد وزير العدل حافظ الختتام، عبد الر�ضيد طبي، اأم�ض، خالل عر�ض م�ضروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، اأنه يرمي اإلى ا�ضتحداث محاكم اإدارية لال�ضتئناف في اإطار 
تكري�ض مبداأ التقا�ضي على درجتين، و اإن�ضاء محاكم تجارية متخ�ض�ضة. 

ا�ضتقطــــاب اجلزائــــر لل�ضركــــاء فر�ضــة لبنــاء اقت�ضـاد متنــّوع
اأكــد خبــراء في القت�ضــاد، اأم�ض، اأن  الجزائر اأ�ضــبحت قطبا ي�ضــتقطب اهتمــام العديد من ال�ضــركاء، واأ�ضــاروا اإلى توقيــع اتفاقية بين 
�ضــوناطراك و اإيني الإيطالية في مجال الغاز ويرون اأن الجزائر اأمامها فر�ضــة تاريخية لكت�ضــاب اأكثر ح�ضة �ضوقية، خا�ضة مع ال�ضركاء 
الأوربيين، ومن جانب اآخر ثمنوا القرارات المتخذة للحفاظ على القدرة ال�ضــرائية و كذا خلق منا�ضــب ال�ضــغل، من خالل رفع العراقيل 

عن الم�ضاريع ال�ضتثمارية العالقة.

�ص  11

املق�ضد  البوراك" بعنابة  r"�ضارع 
ل يف رم�ضان املف�ضّ

رم�ضــان و النا�س

�ص 15-13-12

الفريق �ضنقريحة يوؤكد

معركة الوعي اأخطر املعارك التي 
يجب ك�ضبها

اأكــد رئي�ــض اأركان الجي�ــض الوطني 
ال�ضعبي، الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة، 
اأم�ــض الثالثاء بالبليــدة، اأن معركة 
ال�ضباب الجزائري في الوقت الراهن 
هي موا�ضلة الم�ضيرة والحفاظ على 
ا�ضــتقالل الوطن و�ضيادته من خالل 
الوعــي، باعتبارهــا  ك�ضــب معركــة 
الإطالق"،  علــى  المعــارك  "اأخطــر 
ح�ضب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع 

الوطني.

الأيـــام"..  جترحنـــــا  r"عندمــا 
رهان على الواقـــع

rتقّيـد التجـار ب�ضعـر املواد امل�ضقفـة 
واملدعمــة واجـب �ضرعــي

rال�ضيـــام يرفـــع تركيـــز املقبليـن 
على المتحانــــات

�ص  2

�ص  2

�ص  2

�ص   3

حماكم جتارية يف املدن الكبرية للف�ضل يف املنازعات
ال�ضتنجاد بالن�ضاء جلني املحا�ضيل الفالحية بجيجل

روبورتاجفالحون ي�شتكون من ارتفاع التكاليف ونق�ص اليد العاملة

�ص   9


