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

املعمارية واملوؤرخة املقيمة باأمريكا �سامية هني للن�سر

املعمار الكولونيالــي ليـ�س مك�سبًا وفرن�ســا فجرت العائلــة اجلزائرية من خاللــه

تعليمات بالإ�سراع يف اإجناز امل�ساريع املربجمة

15 مار�س ت�سوية العقود النهائية ل�سكنات "عدل 1" قبل 

جثمــان املجاهـد 
مو�سـى �سر�سالــي 

يـوارى الثــرى

الرئي�س تبون ي�سيد مب�سريته

�س 5

الرابطة املحرتفة الأوىلحت�سيل ما يفوق 594 األف قنطار من خمتلف الأ�سناف ب�سكيكدة

�سقــوط الوفــــاق يلهـب ال�ّسبـــاق

عرف ال�سطر الثاني من الجولــة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة 
الأولــى، والذي جــرت مبارياته اأم�ــس، �سقوط الرائد وفــاق �سطيف 
داخل الديــار، بانهزامه في القمة التقليدية التي جمعته بمولودية 
الجزائــر، بهدف وحيــد اأم�ساه لعمارة فــي منت�سف ال�ســوط الثاني، 
كان كافيا لو�ســع نقطة النهاية لديناميكية النتائج الإيجابية، التي 

�سجلها »الن�سر الأ�سود« على مدار 23 مقابلة متتالية.

عنابة

 الأمطــــار تت�سبـــب يف في�سـانـــات 
و انقطــاع الكهربــاء 

ت�سببــت الأمطار الغزيــرة المت�ساقطة 
علــى وليــة عنابــة، مــن الجمعــة اإلى 
غاية اأم�س ال�سبت، فــي ارتفاع من�سوب 
المياه بالم�سطحات المائية و الأودية، 
جــراء ال�سيــول الجارفــة القادمــة مــن 
مرتفعات جبال اليذوغ، حيث غمرت 
المنخف�ســة ببلديات  الميــاه الأحيــاء 
عنابــة، البوني، �سيدي عمار و الحجار، 
ممــا ا�ستدعى تدخل وحــدات الحماية 
المدنية و موؤ�س�سة التطهير، لمت�سا�س 
المياه و جهر البالوعات ب�سبب ال�سيول 

الجارفة المحملة بالأتربة.

�سكيكدة

التما�س عقوبات بني 6 و 8 �سنوات 
حب�سا ملدير "كاكوبات" و 7 متهمني

اأعطى المدير العام للوكالة الوطنية لتح�سين ال�سكن و تطويره »عدل«، محمد طارق بلعريبي، اأم�س ال�سبت، تعليمات لت�سوية ملف العقود النهائية لفائدة الم�ستفيدين من �سكنات برنامج 
البيع بالإيجار »عدل 1« قبل 15 مار�س المقبل، ح�سبما اأفادت به الوكالة.

ارتفــــاع مفاجـــئ يف اأ�سعـــار مــواد غذائّيـــة
�سجلــت اأ�سعار مختلف المــواد الغذائية منذ بداية العام الجــاري، ارتفاعا مفاجئا لدى تجار الجملة والتجزئة علــى حد �سواء، حيث قفز ثمن 
620 دينــارا بعدما كان ثمنه ل يتجــاوز 590 دينارا قبل نهاية العام الما�ســي، حيث ذكر تجار تجزئة  قــارورة الزيــت ذات �سعــة 5 لترات اإلى 

بق�سنطينة، اأن �سعره في الجملة كان يقدر بـ 570 دينارا، في حين ارتفع اإلى 595 دينارا وهو ما اأدى بهم اإلى رفع ثمنه.

فالحون يتحدون العراقيل و كورونا وينجحون يف رفع اإنتاج احلم�سيات
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