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فيما �ضاهمت مكافحة امل�ضاربة يف ك�ضر اأ�ضعار املوز

توقعات بانهيار اأ�سعار البطاطا قريـبا
برر الأمين العام لتحاد الفالحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، 
اأم�ــس، عــودة اأ�ضــعار البطاطــا اإلــى الرتفــاع بالتقلبات الجويــة التي 
م�ضــت موؤخرا عدة مناطــق، وحالت دون تمكن الفالحيــن من اقتالع 
المح�ضــول، متوقعا بــاأن تعود الأمــور اإلى طبيعتها مــع دخول كميات 

معتبرة من عدة وليات من بينها م�ضتغانم وعين الدفلى.

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

الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان يوؤكد 

االأبواب مفتوحـــة اأمــام املتعامليـن االقت�سادييـن للم�ساهمـة يف حتقيـق االكتفـاء الذاتي

وزير املجاهدين العيد ربيقة ي�صرح للن�صر

ُ
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ك�ضف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اأم�س الأحد، باأن ملف المفقودين خالل الثورة التحريرية، يوجد �ضمن الملفات المطروحة للتفاو�س اأمام اللجنة العليا الم�ضتركة الجزائرية 
الفرن�ضية التي قال اإنه �ضيعاد بعثها قريبا.

عّطل بيانا يدين العتداءات يف امل�ضجد الأق�ضى

املغــرب يجمــد عمــل جلنــة القـد�ص وينت�سر الإ�سرائيـــل
قــام المغرب الذي يراأ�س لجنة القد�س بتعطيل م�ضــروع بيان ختامي اأعدته المجموعة العربية فــي هيئة الأمم المتحدة حول ما يجري 
في القد�س،  وهو يحاول التن�ضــل بكل الطرق من م�ضــوؤولياته اأمام ما يحدث بالم�ضجد الأق�ضى هذه الأيام من تعد وا�ضح لقوات الحتالل 

الإ�ضرائيلي، ما يطرح اأكثر من �ضوؤال حول دور هذه اللجنة منذ اإن�ضائها والتي ل يظهر لعملها اأثر في الواقع.
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وزير ال�ضباب والريا�ضة ي�ضرح

املنتخب الوطني كان �سحية التحكيم 
وجميع االأدلة قدمت للفيفا

اأكد وزير ال�ضباب والريا�ضة عبد الرزاق �ضبقاق، اأم�س، باأن الفريق 
الوطني كان �ضــحية التحكيم في المقابلــة الأخيرة اأمام المنتخب 
الكاميرونــي، م�ضــيرا اإلى تقديم الأدلة و الطعــون الالزمة لالتحاد 

الدولي لكرة القدم. 

املدير العام ل�ضركة �ضباب ق�ضنطينة قوراري للن�ضر

لن نهمل م�ستقبال معيار الكفاءة عند 
انتداب امل�سوؤولني

خ�ــس عبــد الغنــي قــوراري الن�ضــر، 
بحــوار  هــو الأول الــذي يجريــه منذ 
تعيينــه مديــرا عامــا ل�ضــركة �ضــباب 
ق�ضــنطينة، تحــدث فيــه عــن عديد 
الأمــور العالقة، خا�ضــة فيمــا يتعلق 
اإلــى  اإ�ضــافة  الموجــودة،  بالنزاعــات 
الهيكلة الريا�ضية التي تنوي ال�ضركة 
المالكــة القيــام بها، كما اأكــد قوراري 
باأن لعــب »البوديوم« يبقى اأبرز هدف 

لل�ضنافر هذا المو�ضم.
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ملف مفقودي ثورة التحرير �سيطرح على اللجنة امل�سرتكة العليا
و�سعنا خمططا  لتاأمني االإقامات ومنع ت�سّلل الغرباء

املدير العام للديوان الوطني للخدمات اجلامعية غمري نا�صر للن�صر
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�سورة :اأر�سيف 
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