
م�شــاريــع ذكيــة تنتظــر املرافقــة 
والتجــ�شيــد

رفع التجميد على اإجناز الطرقات و التهيئة وال�شبكات بالأقطاب احل�شرية اجلديدة

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

�ص  5

الصفحة الخضراء
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ثمرة عمل خريي  لتقلي�ص نفقات �لعالج  و�لتكفل �لنف�سي بامل�سابني

عنابةتب�سة

 اإنـهـــاء مــهــام 

مــــدراء   3"

اإقـامـات جـامعيـة

تفكــيــك �شـبـكــة 
للمتاجرة باملخدرات 

 وحــجــز 20 كلغ 
من الكـيــف  

�ص  9�ص  8

�ص  13-12

افتتاح دار "واحة" لإيواء مر�شى ال�شرطان بق�شنطينة

�ص   11

 

 

ق�سنطينة

 الـتـحــاق 50 م�شتــفيــدا فـقــط 
مبـوقــع 2150 �شـكــن عــدل 2

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

ال�شـنــافــر يـعـودون اإىل نقـطــة 
ال�شفر وعني مليلة تفرمـل الرائــد

�نفــرد �أم�ص، �ســباب بلوزد�د ب�ســد�رة ترتيب �لر�بطــة �لمحترفة 
�لأولــى، رغــم تعثــره فــي �لجولــة �لحاديــة ع�ســرة �أمام �ل�ســيف 
جمعيــة عيــن مليلــة، �لــذي نجح فــي فر�ص �لتعــادل على �أ�ســبال 
عمر�ني، و�أكدت "ل�ســام" باأنها حقا ت�سافر جيد� للعا�سمة، بعدما 

عادت بثالث تعادل من خرجاتها �إلى �لولية رقم 16.

يف �لأ�سبوع �لأول من �حلملة �لنتخابية

املرت�شحون يلتقون يف احلرب على الف�شاد وال�شالحات

�ص   7

 بلعيد: المتناع عن الذهاب اإىل النتخابات هو ظلم ملطالب احلراك            تبون: هناك حماولت من وراء البحار لعرقلة النتخابات
بن قرينة: ما دخل الحتاد الأوروبي مدّمر ليبيا يف �شوؤوننا                        بن فلي�ص: لبد من  توزيع عادل للرثوة الوطنية                                                              

غويني:  عرقلة النتخابات نوع جديد من ال�شتبداد

�ص 23

التهـاب يف اأ�شعـار املالبـ�ص ال�شتـويـة وتراجــع يف الطلـب
يعرف �سوق �لمالب�ص �ل�ستوية هذه �ل�سنة، �رتفاعا ملمو�سا في �لأ�سعار ي�ستكي منه �لزبائن و يقدره �لتجار بحو�لي 20 �إلى 30 بالمئة، 

مقارنة بال�سنتين �لما�سيتين، كما يطرحون م�سكل ركود �لن�ساط �لتجاري �لذي ت�سبب في �إفال�ص �لكثيرين و �أجبرهم على تغيير 
ن�ساطهم، خ�سو�سا في ظل �نح�سار تد�ول �لعملة �ل�سعبة ب�سبب �لظروف �لتي تمر بها �لبالد، و بالتالي �سح �ل�سيولة، �لأمر �لذي �نعك�ص 
على و�قع �ل�سوق و �أثر �سلبا على �لتاجر و على ن�سبة كبيرة من �لم�ستهلكين �لذين باتت �لأناقة تتذيل قائمة �أولوياتهم، ب�سبب �سعف 

�لقدرة �ل�سر�ئية، كما �أكد مو�طنون و تجار للن�سر، غياب �سو�بط تجارية تنظم ن�ساط �ل�سوق .

�ص   3-2

�ص   6

يف قر�ر �تخذته �حلكومة �أم�ص

ت�سوير: �سريف قليب


