
 امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ت�ؤكد

مبادرة "اليد املمدودة" ت�شتهدف مّل �شمل كل فئات ال�شعب
دعت الم�ؤ�س�سة الع�سكرية، كافة الجزائريين، اإلى اغتنام فر�سة الذكرى الـ 60 لعيد اال�ستقالل كقاعدة انطالق لتجاوز الما�سي البغي�ض والتطلع 
للم�ســتقبل، مــن خالل مبــادرة الرئي�ض تب�ن للم ال�ســمل، واأكدت عبــر افتتاحية مجلــة الجي�ض  اأن مبادرة “اليــد الممدودة” التــي اأطلقها رئي�ض 

الجمه�رية م�ؤخرا، ت�ستهدف لم �سمل كل فئات ال�سعب الجزائري دون تفرقة وتمييز لخدمة بالدهم مع طي �سفحة الما�سي.
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ّ
متديد اآجال الدفع اإىل الي�م

اأول رحلـــة للحجـــاج يوم 15 جـوان

اأعلــن الديــ�ان ال�طنــي للحــج والعمرة، اأم�ــض، تمديــد اآجال دفع 
تكلفة الحج وا�ســتكمال االإجــراءات االإدارية وال�ســحية اإلى غاية 
اليــ�م الخمي�ض.  و اأو�ســح نف�ض الم�ســدر اأن » الدي�ان وا�ســتجابة 
لعديــد طلبات الم�اطنين يعلن عــن تمديد اآجال دفع تكلفة الحج 
و ا�ســتكمال االإجــراءات االداريــة و ال�ســحية اإلــى غايــة  يــ�م غد  

الخمي�ض 9 ي�ني� على ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء«.

عمارات ب�ذراع �سالح بق�سنطينة

ع�شابـــات احلديـد خربـت الأ�شا�شــات 
والبلديـة تدر�س الهــدم

تح�لت عمارات حي ب�ذراع �سالح في ق�سنطينة والتي اأعيد اإ�سكان 
المئات من قاطنيها منذ �ســن�ات، اإلى ب�ؤرة للممار�ســات الم�سب�هة، 
فيمــا ال تزال عائالت تق�ل اإنها تخلفت عن الترحيالت وتحذر من 
احتالل الغرباء، ت�ستغل ال�سقق للي�م، بما يعر�سها للخطر في ظل 
تده�ر و�ســعية البنايات وقيام مجه�لين بنهــب مادة الحديد التي 
نعت منها االأ�سا�سات، بينما ت�ؤكد م�سالح البلدية اأنها تدر�ض ملف  �سُ

هذه العمارات وال ت�ستبعد هدمها نهائيا.

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

 ب�صبب التحول املفاجئ ملوقف مدريد من ق�صية ال�صحراء الغربية

�س   3

قــررت الجزائــر، التعليــق الف�ري لمعاهدة ال�ســداقة والتعاون وح�ســن الجــ�ار المبرمة في 8 اأكت�بر 2002 بين الجزائر واإ�ســبانيا، بعــد التحّ�ل المفاجئ في م�قف مدريد من الق�ســية 
ال�ســحراوية، والذي يتنافى مع التزاماتها القان�نية واالأخالقية وال�سيا�ســية كق�ة مديرة لالإقليم والتي ال تزال تقع على عاتق مملكة اإ�سبانيا اإلى غاية اإعالن االأمم المتحدة عن ا�ستكمال 

�س   3ت�سفية اال�ستعمار بال�سحراء الغربية.

�س   2

�س   11

اجلزائر تعلق معاهدة ال�شداقة والتعاون مع ا�شبانيا

�ض لتقييم ال��سع العام يف البالد خ�سّ

رئيـ�س اجلمهوريـــة 
يتـراأ�س املجلـ�س 
الأعلـى للأمــــن

على اإثر وفاة �سابني مبطار ه�اري ب�مدين

و�شـع اأربعــة م�شتبــه بهــم يف احلجـز حتـت النظـر وتوقيـف عـدة م�شوؤوليــن

فوز معنوي للخ�شر يقربهم من نهائيات كاأ�س اإفريقيا
تفوقو� على تنز�نيا  بد�ر �ل�سالم �أم�س

�س   14

ف 
�شي
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ت�س�ية رزنامة الرابطة املحرتفة

�شو�شطارة تنتزع رابع تاأ�شرية قارية
�س   24

 اإنتاج الأن�شولني

  و اأدوية ال�شرطان 

يف اجلزائر قريبا
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