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حبـ�س رجــل اأعمــال و مديــر بنـك يف باتنــة ل�سبهــات ف�ســـاد

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

�س  24

�س  19-18

�س   5

�س   5

�س   3

يف حفل �أقامه على �سرفهم رئي�س �لدولة �أم�س

�سخ�سيات رف�ست دعوة هيئته

كرمي يون�س: تلقينا موؤ�سرات اإيجابية بخ�سو�س مطالب احلراك
رف�ست �سخ�سيات وطنية، على ر�أ�سها رئي�س �لحكومة �ل�سابق مولود حمرو�س، و وزير �لخارجية �سابقا، طالب �لإبر�هيمي، �إ�سافة �إلى نقابيين 
وحقوقيي��ن ون�سط��اء، �لن�سمام �إلى هيئة �لح��و�ر و�لو�ساطة، و�ل�ستجابة للدعوة �لت��ي وجهها كريم يون�س، من�سق �للجن��ة �إلى 23 �سخ�سية 
وطنية لتدعيم �سفوفها قبل مبا�سرة مهامها و�لت�سال بالأحز�ب �ل�سيا�سية و�لمجتمع �لمدني للبحث عن خطة تو�فقية للخروج من �لأزمة. 
و رف���س من�س��ق هيئة �لتحري��ر و�لو�ساطة �ل�سيد كريم يون�س �لتعليق عل��ى مو�قف هذه �ل�سخ�سيات وقال �إنهم �أح��ر�ر في تلبية �لدعوة  و�إذ� 

�س  3�أر�دو� �إن�ساء هيئة �أخرى فلهم ذلك، وفق ما نقلته وكالة �لأنباء �لجز�ئرية عنه.

وزير �ل�سكن يوؤكد �أن �أ�سعار �لرتقوي �ملدعم ثابتة

دع��ا م�س��اء �أم�س وزي��ر �ل�سكن و�لعمر�ن كمال بلجود �لم�ستفيدين من �سكنات في �إطار �سيغة �ل�سك��ن �لترقوي �لمدعم �إلى �لتبليغ عن �لمرقين �لعقاريين �لذين يطلبون منه��م دفع مبالغ مالية �إ�سافية على �ل�سكن 
خ��ارج �إط��ار م��ا حددته �لدولة، وقال �لوزير ف��ي �سوؤ�ل على هام�س زيارته لولية �لبليدة يتعل��ق برفع بع�س �لمرقين �أ�سعار �سكنات �لترق��وي �لمدعم من 280 مليون �سنتيم �إلى 700ملي��ون �سنتيم باأن �سعر �ل�سكن 

�لترقوي �لمدعم ثابت ومحدد من طرف �لدولة ول يجوز للمرقي �أن يطلب من �لم�ستفيد �أي زيادة، وعلى �لم�ستفيدين �لتبليغ عن كل �لمرقين �لذين يطلبون زياد�ت في �أ�سعار �ل�سكن. 

على امل�ستفيدين التبليغ عن املرقني الذين يطلبون زيادات

 احلب�س ل�سالل و ال�ستماع لزعالن
 يف ق�سية متويل خفي لالنتخابات

��ستم��ع �لم�ست�سار �لمحقق لدى �لمحكمة �لعليا، �أم�س �لثنين، �إلى 
�لوزير �ل�ساب��ق زعالن عبد �لغني في ق�سية رجل �لأعمال معزوز 

�أحمد، ح�سب ما �أفادت به ذ�ت �لهيئة في بيان لها.

مهرجان تيمقاد

الأوىل الليلة  يف  الركح  "رميكا" يلهب 

ح�سب فيدر�لية مربي �ملو��سي

 اأ�سعـــار الأ�ساحـــي معقولـــة 
ويف متنــاول اجلميـــع

طماأن��ت �لفدر�لي��ة �لوطنية لمرب��ي �لمو��سي، �أم�س، ب��اأن �أ�ساحي 
�لعي��د �ستك��ون متوف��رة بكثرة ه��ذ� �لعام ، وه��و ما �سيجع��ل �أ�سعار 
�لأغن��ام معقول��ة و ف��ي متناول �لجمي��ع، فيم��ا �أ�سارت �إل��ى ت�سبب 
�لو�سط��اء و�ل�سما�سرة في �رتفاع �لأ�سع��ار، �سيما في �لمدن �لكبرى 
، كم��ا نف��ت تعر���س �لأ�ساح��ي لأي �أمر����س ، م�سي��رة �إل��ى تجن��د 

�لبياطرة لعملية �لمر�قبة.

n    Site internet: http://www.annasronline.com - E-mail: annasr.journal@gmail.com�لثالثاء 30 جويلية  2019 م /27  ذو �لقعدة  1440 ه�      -    n �لعدد :  n    -     15979�لثمن : 10 دج

�س   2

تكريـــم املتفّوقيــن يف �سهـــادة البكـالوريــــا

�س  16


