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احلـــرائـق تـبــقى 

جمــهـــولــة

ق�سنطينة

متابعات ق�سائية �سد 

بع�ض منتجي البي�ض

 ال�سرتجاع قرو�ض �سخمة مل ت�سدد

 

 

بنوك وموؤ�س�سات ُتفّعل اإجراءات احلجز على اأمالك وح�سابات رجال اأعمال

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

�ض  11

 �ستعلن عن  �أ�سماء جديدة تن�سم �إليها

ت�ستعد �لهيئة �لوطنية للحو�ر و�لو�ساطة لمو��سلة �لحو�ر �لمبا�سر مع فعاليات �لطبقة �ل�سيا�سية و�ل�سخ�سيات �لوطنية و�لمجتمع �لمدني بعد عيد �الأ�سحى مبا�سرة، وذلك بال�سروع في محاورة 
�الأحز�ب �ل�سيا�سية �لتي توؤمن بالحو�ر ك�سبيل للخروج من �الأزمة �لحالية �لتي تعرفها �لبالد، بالمو�ز�ة مع ذلك �ستعلن عن قائمة �ل�سخ�سيات �لوطنية �لتي �ستدعم بها �سفوفها و �أي�سا ت�سكيلة 

لجنة �لعقالء و�لحكماء.

هيئة احلوار والو�ساطة ت�ستاأنف م�ساوراتها

�لطارف

ال�سناعية  الطماطم  من  هكتار   500
عر�سة لل�سرقة والنريان 

حقق��ت والية �لطارف �إنتاجا قيا�سيا من مادة �لطماطم �ل�سناعية 
تج��اوز �أربع��ة ماليي��ن قنط��ار ه��ذ� �لمو�س��م، بمع��دل �إنت��اج في 
�لهكتار و�س��ل �إلى 1200 قنطار، وقد �أرج��ع �لمهنيون هذه �لوفرة 
�إل��ى تو�سيع �لم�ساح��ة �لمغرو�س��ة و �لظروف �لمناخي��ة �لمالئمة 
ه��ذ� �لمو�سم �لفالح��ي و �لتحكم ف��ي �لم�سار �لتقن��ي، وكذ� تكفل 
�ل�سلط��ات بالم�س��اكل �لت��ي كان��ت ت�سهده��ا �ل�سعب��ة و�لتحفيز�ت 

�لموجهة لفائدة �لمنتجين و �لمحولين
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�ض  6

  بعد تاأمني �ملوقع باأعايل ق�سنطينة   

ليايل  ال�سيف احلارة تعيد احلياة 
لن�سب الأموات  

فيما �سجلت ��ستجابة متفاوتة يف �ملناوبة

اأزمــة مــاء تف�سد نكــهــة العيــد بعــدة وليــات
بلما�سي يظهر لأول مرة بعد »الكان« 

و�سي�ستمر يف من�سبه 

ظهر �لناخ��ب �لوطني جمال بلما�سي �أخي��ر�، وذلك الأول مرة بعد 
�لتتوي��ج بلقب كاأ�ض �أم��م �إفريقي��ا 2019.عودة بلما�س��ي للتو��سل 
م��ع �لجز�ئريين كانت مميزة ه��ذه �لمرة، حيث ظه��ر رفقة و�لده 
في فيديو م�سجل وحمل ر�سال��ة موؤثرة بالتز�من مع عيد �الأ�سحى 

�لمبارك.

�ض  4

�سادر�ت �جلز�ئر تنخف�ض ب� 1.3 مليار دوالر بد�ية �لعام �جلاري

عجز امليزان التجاري يتجاوز  3 مليار دولر يف �ستة اأ�سهر
�نخف�ست �سادر�ت �لجز�ئر خالل �ل�سد��سي �الأول من �لعام �لحالي، باأزيد من 1،3 مليار دوالر، مقارنة بم�ستوى �ل�سادر�ت �لم�سجلة 

خالل نف�ض �لفترة من �لعام �لما�سي، �إلى 18،96 مليار� مقابل �أكثر من 20 مليار دوالر في 2018، ما �أدى �إلى تفاقم �لعجز �لتجاري �إلى 
فقد �سجل �لميز�ن �لتجاري للجز�ئر عجز� بقيمة 3،18 مليار دوالر خالل  �لجمارك،  مديرية  �إح�سائيات  وح�سب  دوالر.  مليار   3،18

 .2018 �سنة  من  �لفترة  نف�ض  في  �سجل  دوالر  مليار  �ل�سد��سي �الأول من �سنة 2019 مقابل عجز قدر ب� 2.84 


