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

�ص  5

�ص  5

م�صابقة الن�صر الكربى

الإعالن عن اأ�سماء 

الفائزين باجلوائز

من �ص 7 اإىل �ص 21

�ص   24

�ص   13-12

بعد جمع الرئي�س ملحمود عبا�س واإ�صماعيل هنية

اجلزائـــــر تلقـــــي بثقلهـــا لتحقيــق 
امل�ساحلــة الفل�سطينيــة

نجحــت الجزائر في جمع رئي�س دولة فل�صــطين محمود عبا�س و رئي�س 
المكتب ال�صيا�صي لحركة حما�س الفل�صطينية، ا�صماعيل هنية، في لقاء 
تاريخــي، �صمــن م�صاعيهــا الرامية لتمهيــد الطريق لإنجــاز الم�صالحة 
الفل�صطينية وو�صع حد لالنق�صام، موؤكدة بذلك موقفها الثابت ودعمها 
الالم�صــروط للق�صية الفل�صــطينية والتي �صتكون مو�صــوعا محوريا في 

القمة العربية المقبلة التي �صتعقد بالجزائر.

رئي�س اجلمهورية يعزي اجلي�س وعائلة الفقيد

ا�ست�سهاد عريف متعاقد خالل عملية 
بحث و مت�سيط بعني الدفلى

ا�صت�صــهد العريــف المتعاقد �صــالوي �صــمير، اأول اأم�ــس الثالثاء، خالل 
عمليــة بحــث وتم�صــيط، بمنطقــة واد الق�صــب ببلديــة المايــن بعين 
الدفلــى، و تقــدم رئي�ــس الجمهورية، ال�صــيد عبد المجيد تبــون، اأم�س 
الأربعــاء، بتعازيــه اإلى الجي�ــس الوطني ال�صــعبي واإلى عائلة ال�صــهيد، 

الذي �صقط في ميدان ال�صرف »مت�صديا لأيادي الغدر الإرهابية«.

اجلمعية النتخابية تعقد اليوم

�سباق بني زفيزف و�سرار لرئا�سة الفاف

�ص  4

فتح خط جوي مبا�سر بني اجلزائر و اأدي�ص اأبابا يف اأقرب الآجال
�لرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�سة جمهورية �إثيوبيا و يعلن

�ص   6

اأكد اأن املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية و�ضعْت اأقداَمها باقتداٍر على طريق امتالك التكنولوجيا

lالفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة: �سالح اجلي�ص موجه ح�سرا للدفاع عن اجلزائر

الرئي�ص تبون ينّوه بالنجاح الباهر لال�ستعرا�ص الع�سكري

وزارة البيئة تدعو اإىل "عيد اأ�صحى نظيف"

اإطـــالق حملــــة وا�سعــــة لإجنـــاح عمليــة جمـع جلـود الأ�ساحـي
دعــت وزارة البيئــة المواطنين المعنيين بنحر الأ�صــاحي للتحلي بالوعــي البيئي والمحافظة على نظافة البيئــة والمحيط في المواقع 
المخ�ص�صــة للذبــح علــى م�صــتوى الأحياء، واأخــذ الحتياطــات الالزمة ل�صــمان تثمين جلود الأ�صــاحي وال�صــير الح�صــن لعملية النحر 

والتخل�س من مخلفاتها.

�ص  3

�ص 2

lتوافق حول اأغلب الق�سايا املطروحة اإفريقيا و دوليا

�ص  16


