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حتقيقــات ميدانيــة يف كــراء وبيــع �سكـنــات اجتماعيــة بعنابــة

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�ص  9

�ص  24�ص  2

�ص   3

�ص   13-12

بعد �شنوات من االنتظار

توزيــع اأول ح�سة من عـدل 2 بق�سنطيـنـة
ال�سنة نهاية  قبل  الرتبة  م�سروع  من  �سطر  • ت�سليم 

وزير االت�شال الناطق الر�شمي للحكومة ح�شن رابحي

على التلفزيون والإذاعة تنويع ف�ساءات التعبري ال�سيا�سي
�شّدد وزير االت�شال، الناطق الر�شمي للحكومة ح�شن رابحي اأم�س، على اأهمية الدور المنوط باالإعالم في "مواجهة من ال تتقاطع 

�ص  3م�شالحهم مع م�شالح الوطن"، ال �شيما في ظل الظرف الخا�س الذي تعي�شه البالد.

�ص  11

�ص  7

رئي�س الدولة عّينه خلفا ل�شليمان براهمي

• رئي�سان  مديران عامان بالنيابة للبنك الوطني اجلزائري و بنك التنمية املحلية

بلقا�سم زغماتي على راأ�ص وزارة العدل
م�شاربون يقتنون املح�شول قبل جنيه

 وفـرة تفـاح بالأورا�ص والتـهــاب
 يف الأ�سعــار

تطم��ح عا�شم��ة االأورا�س باتنة و م��ا جاورها، اإل��ى ت�شدير منتوج 
التف��اح نحو الخ��ارج بف�شل االرتفاع ال�شنوي ف��ي اإنتاجه وتحقيق 
ال�ش��دارة وطني��ا، ف�ش��ال ع��ن نوعيت��ه المتمي��زة، في وق��ت يجد 
الكثي��رون ب��اأن االأم��ر متناق���س بالنظر الرتف��اع �شع��ره الذي هو 
لي�س في متناول الم�شتهلك،  وال��ذي ي�شل اإلى 700 دج للكيلوغرام 
وم��ن هنا يط��رح مواطنون المفارق��ة بين وفرة المنت��وج وارتفاع 
فاكه��ة تتميز المنطق��ة باإنتاجها و قد ارتفع �شع��ره اأكثر بعد منع 

ا�شتيراده.

بلما�سي اأول عربي و افريقي ير�سح 
جلائزة اأف�سل مدرب يف العامل

ر�شح��ت االتحادي��ة الدولي��ة لك��رة 
الق��دم )الفيف��ا(، الناخ��ب الوطن��ي 
اأف�ش��ل  لجائ��زة  بلما�ش��ي،  جم��ال 
 ،2019 ل�شن��ة  العال��م  ف��ي  م��درب 
بعدما ق��اد المنتخب الوطني للتربع 
على عر���س القارة ال�شم��راء، خالل 
الن�شخ��ة 32 م��ن نهائي��ات كاأ���س اأمم 
اإفريقيا، والتي جرت وقائعها بم�شر 
خ��الل الفت��رة الممت��دة م��ا بين 21 

جوان و19 جويلية.

�ص   21-20
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�شيفياتت�صوير: �رشيف قليب

عرو�ص املتو�سط تريد ا�ستعادة جمدها
بون��ة.. عرو���س االأبي���س المتو�ش��ط، ل��م تعد ذل��ك الم��كان الذي 
ي�شتقطب ال�شياح من كل حدب و�شوب، كما كانت عليه في ال�شابق، 
ولم ينفعه��ا �شحرها في الحفاظ على ع�شاقه��ا الذين كانوا يحجون 

اإليها كّل �شيف.  وهي اليوم تجتهد ال�شتعادة مجدها.


