
فيما يجري اإعداد قانون لفائدة املحكوم عليهم نهائيا امتدادا لقانوين الرحمة والوئام املدين

الرئيـــ�س تبـــون يقــر اإجـراءات عفــو وتهدئـــة مبنا�سبـة عيـد اال�ستقـــالل
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 يخلد لرفع العلم الوطني يف �سماء اجلزائر امل�ستقلة

رئيــــ�س اجلمهوريــة يد�سـن رفقــــة 
نظريه التون�سي ن�سـب "معلم احلريـة"

اأ�ســرف رئي�ــس الجمهورية، ال�ســيد عبــد المجيد تبــون، بعد ظهر 
اأم�ــس االثنيــن ب�سيــدي فــرج بالجزائــر العا�سمــة، رفقــة نظيره 
التون�سي، ال�سيد قي�س �سعيد، على تد�سين الن�سب التذكاري »معلم 
الحريــة«، المخلد لرفع العلم الوطني في �سماء الجزائر الم�ستقلة، 
وهذا بمنا�سبــة االحتفاالت المخلدة للذكــرى ال�ستين ال�سترجاع 

ال�سيادة الوطنية.

ا�ستعــــرا�س ع�سكــــــري �سخـــم 
بالعا�سمــة اليــوم

ي�ســرف رئي�ــس الجمهورية القائــد االأعلى للقــوات الم�سلحة وزير 
الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم، على ا�ستعرا�س ع�سكري 
�سخــم بالعا�سمــة، مــن تنظيــم الجي�ــس الوطنــي ال�سعبــي، اإحياء 

للذكرى ال�ستين لعيد اال�ستقالل.

مرافـق تدخـل اخلدمـة بعدة واليات

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

�س  3

�س  7

�س  5

�س   3

الرئي�س تبون يقلد الرتب وي�سدي االأو�سمة ل�سباط اجلي�س
قّلد رئي�س �لأركان �ل�شعيد �شنقريحة رتبة فريق �أول

�س   6�س   3

النقل جماين على �سبكات 

 امليرتو  و الرتامواي

 و التيليفريك اليوم

الن�صر ت�صجل �صهادات جديدة وتر�صد ما اأجنز يف خمتلف املجاالت

 بلغت الجزائر الم�ستقلة اليوم ال�ستين، و قد تمكنت في هذا الظرف الق�سير من عمر االأمم، من تحقيق خطوات عمالقة وقفزات نوعية و�سعتها في م�ساف ال�سعوب و االأمم الرائدة التي 
 لها مكانتها و كلمتها في ال�ساحة االإقليمية والدولية، مكانة تترجمها بحق االحتفاالت المخلدة للذكرى التي توؤكد ا�ستمرار روح الثورة بين الجزائريين و تعط�سا اإلى ك�سب معركة الرفاه

 و التقدم في جميع المجاالت.

60 �سنة من اال�ستقالل والبناء
�س   5

قـــادة دول �سقيقـــة و�سديقــة ي�ساركـون اجلزائـر عيدهــا
حــل، اأم�ــس االثنين بالجزائر العا�سمة، روؤ�ساء عدة دول �سقيقة و �سديقة عربية و اإفريقية، و ذلك للم�ساركة في االحتفاالت المخلدة 

للذكرى ال�ستين ال�سترجاع ال�سيادة الوطنية.

�س   2

من �س 7 اإىل �س 21

عدد خا�س


