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 اأقرها البنك الوطني اجلزائري

 قــــــرو�ض �إ�ســـــالمــيــــة 
لأد�ء فـري�ســـة �حلــــــــج

–  اأوغندا )اليوم �سا20( اجلزائر 

�خل�ســر لبد�يــة عهــد جـديـد

ي�ستهل �سهرة اليوم بملعــب 5 جويلية، المنتخب الوطني ت�سفيات 
كاأ�س اإفريقيا المقبلة، المقررة بكوت ديفوار بداية من �سهر جوان 
من عام 2023، بمواجهة منتخب اأوغندا، قبل التفرغ ل�سفرية دار 
ال�ســالم، اأين �سيالقي م�ساء الأربعاء اأ�سبال بلما�سي، نظراءهم من 

المنتخب التنزاني، لح�ساب ثاني جولة.

املوؤرخ كري�ستوف لفاي يك�سف

 �جلـيــ�ض �لفــرن�سي �رتكب حمــارق 
كيميائيــة �سرّيــة يف �جلز�ئر

الما�ســي،  الخمي�ــس  قــدم 
الموؤرخ الفرن�سي كري�ستوف 
حــول  محا�ســرة  لفــاي، 
ا�ستعمــال الجي�ــس الفرن�سي 
خالل  الكيميائية  لالأ�سلحــة 
الجزائرية،  التحريــر  حرب 
بــاأن  الباحــث،  وقــال 
محــارق  ارتكــب  الم�ستعمــر 
كيميائية في جبال الجزائر 
خــالل الفتــرة الممتدة بين 

.1926 و   1956

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

يف اإطار �شل�شلة امل�شاورات حول مبادرة مل ال�شمل

�ض   7

�ض   5

ا�ستقبل رئي�س الجمهورية ال�سيد، عبد المجيد تبون، اأول اأم�س ال�سكرتير الوطني الأول لجبهة القوى ال�ستراكية، يو�سف اأو�سي�س، في اإطار الم�ساورات ال�سيا�سية التي يجريها مع الأحزاب 
ال�سيا�سية وال�سخ�سيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني بخ�سو�س مبادرة لم ال�سمل.

�ض   3

�ض   13-12

�ض   2

�لرئي�ض تبون ي�ستقبل �لأمني �لوطني �لأول جلبهة �لقوى �ل�سرت�كية

نحو اإعادة النظر يف عمليات توزيع الأعالف والنخالة على املربني

تد�بري جديدة للق�ساء على �لو�سطاء وبارونات �أغذية �لأنعام
ك�ســف وزيــر الفالحة والتنميــة الريفية، محمد عبــد الحفيظ هنــي، اإن ال�سلطات تتخذ اإجــراءات ردعية �سد ا�ستعمــال المياه الملوثة 
فــي �سقــي المحا�سيل، باإتالفها وم�سادرة العتاد والمتابعــات الق�سائية. واأعلن من جانب اآخر، اأنه �سيتم ابتــداء من المو�سم المقبل اإجبار 
الوحــدات الخا�ســة بطحن القمح اللين والقمح ال�سلــب على اإرجاع 60 بالمائة مــن كميات النخالة الناتجة عن عمليــات التحويل لإعادة 

توزيعها على مربي الموا�سي.

تراأ�س اجتماعا حول الألعاب املتو�سطية

رئيــ�ض �جلـمـهــورية ياأمــر �مل�ســوؤولـني بتـ�ســريف �ســورة �جلـز�ئـر

خاليا يقظة ملكافحة �لغ�ض يف �لمتحانات �لر�سمية
اأمرت بها  وزارة العدل و حتت�ضنها املجال�س الق�ضائية

�سورة :�أر�سيف 

�ض   3

�ض   6


