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اإىل جانب فتح ور�صات اإ�صالح  بالداخل

الرئي�س تبون يعيد للجزائر مكانتها 
على ال�ساحة الدولية

اأبرزت وكالة الأنباء الجزائرية عودة الجزائر القوية اإلى ال�صاحة 
الدوليــة، في عهد الرئي�س عبد المجيد تبــون، ف�صال عن اإطالقه 
لور�صــات لتغييــر »ممار�صــة الحكــم« و »اإعــادة النظــر فــي نمــوذج 
ديمقراطــي متعثــر«، حيث اأكــدت الوكالة فــي برقية لهــا ن�صرتها 
اأم�ــس اأن الرئي�س لم ي�صيع وقته طويــال قبل اإطالق هذه الور�صات 
وفي اإعطاء روح جديدة للجهــاز الدبلوما�صي  لأنه كان على دراية 

تامة بما كان ينتظره داخليا وخارجيا.

وهران

مرافـــــق ع�سريــــة لإجنـاح العـر�س 
املتو�سطـــــي

مهلة اإ�صافية للحجاج

متديــــد اآجــــال اإجـــراءات ودفــع 
تكلفــة احلـــج

ك�صــف الديوان الوطني للحج و العمــرة ، اأم�س، عن تمديد الآجال 
الخا�صــة بالإجــراءات الدارية و ال�صحية و دفــع تكلفة الحج اإلى 

غاية 8 جوان الجاري.

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�أحز�ب وتنظيمات مدنية ت�سجل �أهميتها وتدعو لإجناحها

�س   2

اأعربــت ت�صكيــالت حزبيــة ومنظمات مدنية عن دعمها لمبادرة رئي�س الجمهورية بلم �صمــل الجزائريين، موؤكدة اأهمية المبادرة التاريخية، في ظرف اإقليمي يتميــز بالتوتر الذي يقت�صي تح�صين الجبهة 
الداخلية لمواجهة كل التهديدات والأخطار المحتملة.  وتمت الإ�صارة اإلى الطابع ال�صريح للم�صاورات التي با�صرها رئي�س الجمهورية، ولم�صها لنيته الح�صنة في الذهاب في هذا التجاه.

�س   4-3

�س   3

�س   5

دعم �سيا�سي و جمعوي ملبادرة مّل ال�سمل

روبورتاج الن�صر ترافق اجلمارك و الأمن يف معاجلة رحلة من مر�صيليا

ارتيــــاح لظــــروف ا�ستقبـــــال اجلـاليـــة مبينـــاء �سكيكـــــدة
اأبــدى اأفــراد مــن الجالية الجزائريــة بفرن�صا، قدموا على متــن باخرة في رحلة مــن مر�صيليا اإلــى �صكيكدة، ارتياحا لظــروف ال�صتقبال 

بالميناء، بعد تخفيف القيود ال�صحية و ت�صهيل اإجراءات المرور و مراقبة الأمتعة و المركبات.  

الداخلية تدعو املواطنني اإىل التبليغ عن الت�صرفات امل�صبوهة

توقيـــــف �سخ�سيـــن متلب�سيـــن بحــرق غابـــات نخيــل بورقلــــــة 

اإجراءات لتح�سني اخلدمات بامل�ست�سفى اجلامعي يف ق�سنطينة
اأعلن عنها  وزير ال�صحة بعد معاينته امليدانية

�س   24

�س   5

�س   13-12
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