
ق�سنطينة 

توقيف 9 مرّوجني 
وحجز �أزيد من 7 
�آالف قر�س مهلو�س

 �لتمـــا�س 

�سجنــا  �سنــو�ت   5

حل�ســان حّمـــار

�س  8

�س  23

�س 2

حتقيقات تك�سف عن تالعبات بق�سايا "�ملعوزين" على �سبكات �لتو��سل و�لقنو�ت �لتلفزيونية

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

�س   2

�س  24 �س  24

وزير �ل�سوؤون �خلارجية �سربي بوقادوم

�جلز�ئر ترف�س �لتدخل يف �سوؤونها من �أي كان
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�لن�سر تنقل تفا�سيل �لعملية على �أل�سنة �سانعيها

�س   5

�س   7-6

 

 

 

�لالعب �إليا�س �ستي للن�سر

باالجتهــاد �نتقلـت من ق�سـم �لهـو�ة 
�إىل مز�ملــة حمــرز!

�لتون�سي  �لترجــي  �أعــرب نجــم 
�إليا�س �ستي، عن فخره و�عتز�زه 
باللعــب �إلى جانــب نجوم بحجم 
بــاأن  م�سيــر�  محــرز،  ريا�ــس 
�لمثابــرة و�الجتهــاد مكنــاه في 
�أقل مــن 6 �سنو�ت، مــن �النتقال 
�ألــو�ن  مــن ق�ســم �لهــو�ة لحمــل 
بطل �إفريقيا في �آخر ن�سختين، 
كما تحــدث �بــن مدينــة عنابة 
عن �أهد�فــه وطموحاته، وعدة 
�أمور �أخــرى تكت�سفونها في هذ� 
�لحــو�ر �لــذي خ�سنــا بــه قبــل 
�اللتحــاق بمركز �سيــدي مو�سى 

�سبيحة �أم�س .

�مل�سيلة

 توقيف 22 �سخ�ســا و �إ�سابــة
 08 عنا�سر  �سرطــة  يف �حتجاج على 

قائمـة �سكن قبل ن�سرهــا

�ملجاهد و�لدبلوما�سي عبد �ملجيد �سانع

�بن ق�سنطينـة �لـذي رّم �لعالقات 
�جلز�ئريــة �الأمريكيــة

يك�ســف �لدبلوما�ســي �ل�سابــق و�لمجاهــد عبــد 
�لــذي  �لبورتريــه،  هــذ�  فــي  �سانــع  �لمجيــد 
يت�سادف مع �ليوم �لوطني للدبلوما�سية، �لكثير 
مــن �لتفا�سيل �لخفيــة حول م�ســاره �لن�سالي، 

�لــذي �ساقــه بعناية تد�فــع �الأ�سيــاء، من 
بق�سنطينــة  �ل�سعبــي  �لفوبــور   حــي 

�ســار  �أن  �إلــى  �لثوريــة  ومنظمتهــا 
ملحقا بالجناح �لدبلوما�سي للثورة 

فــي �سوي�ســر�، ثــم �إلــى تاأ�سي�س 
وتكليفــه  �لخارجيــة  وز�رة 

وتن�سيــق  �ل�سفــار�ت  بفتــح 
�لجهــود لترميــم �لعالقات 
بيــن �لجز�ئــر و�لواليــات 

�لمتحدة .

تحقيق

��ستعد�د� لدخول منطقة �لتجارة �حلرة الفريقيا

نحـــو �إن�ســــاء مناطـــق �قت�ساديـــة باحلــدود �جلنوبيــــة 
�أكــد وزير �لتجارة، �سعيد جالب، �أم�س، بالعا�سمــة �أن �لحكومة تخطط الإن�ساء مناطق �قت�سادية خا�سة على م�ستوى �لمناطق �لحدودية 
بجنــوب �لبالد لخلق »ج�سر لالندمــاج �القت�سادي« مع �إفريقيا، مبرز� �أن منطقة �لتجارة �لحــرة الإفريقيا �لتي �ستدخل حيز �لتنفيذ في 

يوليو  2020 �ست�سكل �سوقا قاريا بقيمة 3 ترليون دوالر دون �أية ر�سوم �أو قيود على �لحدود.

م�ساركة برملانية فرن�سية يف م�سرية ببجاية ميكن �عتباره م�سا�سا بال�سيادة �لوطنية

هكذ� عّبدت خمرجات �حلو�ر طريق �لرئا�سيات
�س   14-13-12


