
يف ر�شالة م�شرتكة مع نواب اأم البواقي وجهت  لوزير النقل

العمل التطوعي مينح عنابة لقب 
»املدينة اخل�ضراء« 

برملانيون يطالبون بتج�ضيد خط ال�ضكة بني تب�ضة و العا�ضمة

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

يتعلق الأمر مبيهوبي و تبون و بن فلي�س و بن قرينة وبلعيد

خم�ضة مرت�ضحني لرئا�ضة اجلمهورية 
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  تبون : ال ميكن للجزائر اأن تبقى دون رئي�ص      بن فلي�ص : الرئا�ضيات هي احلل االأمثل للأزمة       ميهوبي : �ضاألتزم بقواعد العمل االنتخابي
 و التناف�ص ال�ضريف      بلعيد : اأمتنى اأن تكون االنتخابات عر�ضا        بن قرينة : �ضاأكون وفيا لر�ضالة نوفمرب و �ضعارات احلراك
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جنمة "بي اإن �شبور" فاني�شا لوموان للن�شر 

بكيت يف اأول زيارة للجزائر و قانون 
البهامــا�ص ي�ضتحـق 

املراجعة الأجل بن زمية! 
يتابعها الكثير من الجزائريين، يع�شقون 
طريقة تقديمها وظهورها القوي، كل من 
يف�شــل تق�شــي اأخبار الكرة الم�شتديرة 
علــى قنوات “بــي اإن �شــبور« الفرن�شــية، 
اإنهــا ال�شــحفية المتاألقة فاني�شــا لوموان 
عا�شــقة الخ�شــر وبلدها الجزائــر، الذي 
ورثــت حبه مــن والدتها “فاطمــة” ابنة 
تيــارت،  وليــة  فــي  تخمــارت  مدينــة 
الن�شــر ارتــاأت ك�شــف جانــب خفــي عن 
هذه ال�شــحفية، في حــوار باحت خالله 

بالكثير من اأ�شرار حياتها.

الرابطة املحرتفة الثانية

البابية تغرق  و جمعية اخلروب ترتاجع
وا�شــل رائــد بطولــة الرابطــة المحترفــة الثانيــة اأولمبــي المديــة 
اأم�س، حيث كانت �شحيته  ا�شــتعرا�س قوته في الجولة 11 التي جرت 
هذه المرة ت�شــكيلة �شبيبة بجاية التي لم تكن لها القدرة الالزمة على 
ال�شــمود بعد اأن ا�شت�شلمت لإرادة الزوار الذين عادوا بفوز ثمين، �شمح 

لهم بالحفاظ على مركزهم القيادي.

    املنتـــوج الوطنــي ينافـ�ص بقــوة يف معر�ص االأثــــاث 
 نزلت نهاية الأ�شــبوع بق�شــر المعار�س ال�شــنوبر البحــري، عديد ال�شــركات الوطنية و الأجنبية المتخ�ش�شــة في �شــناعة الأثاث
 و الديكور بثقلها، في الطبعة الثانية لفعاليات المعر�س الجزائري لالأثاث و م�شــتلزمات التاأثيث بعر�س غرف نوم تحاكي  ق�شــ�س 
األف ليلة و ليلة، و مطابخ عالمية اأ�شالت لعاب الكثير من ال�شيدات الالئي وقفن لفترة طويلة يتاأملن جمال الديكور و دقة تفا�شيل 

�ص 21اأبدع ال�شانعون في اإخراجها للواقع.
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