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�أطفال ينخرطون يف تنظيف حّيهم 
من �لقمامة

بن �سالح يعّي خليفة �أوني�سي على ر�أ�س �ل�سرطة و يقبل ��ستقالة وزيرة �لثقافة

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

�س  2

الصفحة الخضراء

ندوة

�س   5-4

�س  13-12

   خرباء يدعون لإجراء  الرئا�سيات يف اأقرب الآجال  و يوؤكدون 

�لرئي�س �ملنتخب يحّدد خارطة �مل�ستقبل و يلبي مطالب �حلر�ك 
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�س  22

الن�سر ت�ستطلع �سوق ال�سيارات امل�ستعملة بق�سنطينة

ركود يف عمليات �لبيع وزياد�ت ت�سل �إىل 10 ماليي �سنتيم
  كانت مو�سوع اجتماع وزاري م�سرتك تراأ�سه 

الوزير الأول 

تد�بري من �أجل تفعيل �لدفع عرب 
�ل�سيار  �سرق- غرب

تراأ�ــس الوزيــر الأول، نــور الديــن بــدوي، اأم�ــس،  اأ�سغــال اجتمــاع وزاري 
م�ستــرك خ�س�ــس لدرا�سة ملف �سيانــة الطريق ال�سيــار �سرق-غرب وكذا 
الم�سائــل المتعلقــة بالتدابير التي يتعيــن و�سعها حيز التنفيــذ من اأجل 

تفعيل نظام الدفع على م�ستوى هذه المن�ساأة الحيوية.

اأ�سحاب الن�ساط املرخ�س ي�ستكون من الركود

قاعــات حفــالت فو�سويــــة تخطـف �لزبائـن وتك�سـر �لأ�سعــار  
ي�سهد ن�ساط قاعات الحفالت في ق�سنطينة هذه ال�سنة نوعا من التراجع و الركود مع ت�سجيل نق�س ملحوظ في ن�سبة الحجوزات، ما جعل  
العديــد من مالكيها يعمدون اإلى تغييــر نمط عملهم، و يرجع اأغلبهم �سبب الفو�سى التي يعرفها هــذا الن�ساط، اإلى انت�سار قاعات الأفراح 
غيــر المرخ�ســة في ظل غياب الرقابــة . اأما الأ�سعار المطبقة فهناك حالة من المغالة ل تعك�ــس حقيقة نوعية الخدمات المقدمة ، مع 

ظهور قاعات موجهة  خ�سي�سا لالأثرياء يتجاوز ثمن كرائها 300 األف دينار جزائري .

روبورتاج

قل�س فرتته واأخر موعد انطالقته 

بلما�ســي ي�ستدعـــي 22 لعبـــــا 
لرتب�س �ملحلييـن

جمــال  الوطنــي  الناخــب  اأفــرج 
انتظــار  طــول  بعــد  بلما�ســي، 
المعنييــن  عــن قائمــة الالعبيــن 
الوطنــي  المنتخــب  بترب�ــس 
والمزمــع  المحلييــن،  لالعبيــن 
اجراوؤه من 26 اإلى 28 اأوت بالمركز 

التقني ب�سيدي مو�سى.

�س  3

عنابة

�لتحقيق يف  ��ستغالل  
�سكنات �جتماعية 
لأغر��س م�سبوهـة

جيجل

�إ�سابــة 3 ن�ســـاء  
 بطلقــات بــارود 
يف حفــل زفــاف

اعتبر خبراء و مخت�سون، اأن المخرج الأمثل لالأزمة التي تمر بها البالد، يكمن في �سرورة الذهاب اإلى تنظيم النتخابات الرئا�سية في اأقرب وقت ممكن،  حيث نوهوا في ال�سياق ذاته 
بم�سعى الحوار الذي تقوده لجنة الحوار والو�ساطة التي اأكدت على موا�سلة الحوار مهما كانت الظروف و النتقادات التي وجهت اإليها.

�س  24 �س  9

�س  11

�س  6


