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

بعد اأ�سبوع من ا�ستئناف ن�ساطها

اأعمـــال تخريـــب و�ضرقـــة ت�ضبـب ا�ضطرابــــا يف مواعيد القطــــارات

جمعية التجار واحلرفيني تتهم امل�ساربني باإطالق اإ�ساعات عن نفاد املخزون

كميات ال�ضميد والفرينة تكفي لتلبية االحتياجات
حالة عدم ��صتقر�ر و�صر�عات خفية حمل حتقيقات �أمنية

نفى رئي�س الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار اأم�س تراجع مخزون ال�سميد والفرينة والحبوب، كا�سفا عن تلقيه معلومات موثوقة من الديوان المهني للحبوب توؤكد باأن الكميات المخزنة 
تكفي للفترات المقبلة، واتهم الم�سدر الم�ساربين بالوقوف وراء هذه الإ�ساعات بغر�س رفع الأ�سعار.

جراد ياأمر مبحاربة البريوقراطية ومكافحة اآفة التبذير
اأمــر الوزيــر الأول عبد العزيز جراد، اأم�س الأربعاء، بمحاربة البيروقراطية دون هــوادة ل�سيما في مجالي القت�ساد وال�ستثمار، ف�سال 
عــن مكافحة اآفة التبذير باإعادة النظر في التنظيــم الموؤ�س�ساتي وتر�سيد الم�ساريف العمومية،  كما ذّكر بالتوجيهات التي قدمها ال�سيد 

رئي�س الجمهورية بمنا�سبة تقييمه لالأداء الوزاري، ح�سب ما اأفاد به  بيان لم�سالح الوزير الأول.

توقـف الفـرن العالــي رقــم 2 مبركـب احلجـار لنفاد الفحـم
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اخلبري الأمني و املراقب  يف بعثة الأمم 
املتحدة اأحمد كرو�س للن�سر

اأعداء اجلزائر يراهنون على �ضرب 
اجلبهة الداخلية باالإ�ضاعات والدعاية 

و  الأمنــي  الخبيــر  اأكــد 
المراقــب  الدولــي ال�سابق في 
بعثة الأمم المتحــدة لل�سالم، 
اأحمد كرو�س ، اأم�س، اأن  اأعداء 
الجزائــر يراهنــون الآن علــى 
�ســرب  الجبهــة الداخليــة مع 
الظــروف  الناجمــة  انتهــاز 
عن  فيرو�س كورونــا  والركود 
مــن  القت�ســادي  وذلــك 
خــالل الإ�ساعــات والأكاذيــب 

والدعايــة المغر�ســة و�سخ ال�سمــوم عن طريق الإعــالم ومن�سات 
التوا�سل  الجتماعي، لكن ال�سعب الجزائري اأ�سبح واعيا بكل هذه 

الأمور و ال�سلطة متفطنة .

رابطة اأبطال اإفريقيا

بلــوزداد ومولوديـــة اجلزائـر يف دور 
املجموعـــات

نجــح فريقا �سبــاب بلــوزداد ومولوديــة الجزائر، في �سمــان مقعدين 
للكرة الجزائرية، في دور المجموعات لمناف�سة دوري اأبطال اإفريقيا، 
وذلــك بف�ســل تاألقهمــا فــي الــدور الثانــي مــن المرحلــة التمهيدية 
للت�سفيات، الأمــر الذي �سيمكن الجزائر من �سمــان تواجدها بالبطل 

وو�سيفه، في باقي الم�سوار من هذه المناف�سة.

�سكيكدة

تزويد اأكرث من 800 عائلة بغاز املدينة
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