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

يف مكاملة هاتفية اأم�س

الرئي�ضان تبون وماكرون يتفقان على ا�ضتئناف العمل على امللفات القت�ضادية والإقليمية والذاكرة

اأكد اأن البريوقراطية تقّو�س جهود "جبهة وطنية موّحدة"

و�ضيط اجلمهورية يفتح اأبواب الوزراء اأمام امل�ضتكني
ملـف ق�سة كفاح �سابني تثمر بنجاح زراعته يف البيوت البال�ستيكية متعددة القبب

ت�سجيل 233 اعتداء يف �سنة

فرق بكالب مدّربة ملالحقة املعتدين 
على القطارات

الرابطة املحرتفة الأوىل

غياب اجلمهور يحّرر احلكام يف ت�ضفري 
�ضربات اجلزاء للزوار !

�سهــدت الجولة التا�سعــة لبطولة الرابطة الأولــى و�سع الحكام 
لب�سمــة خا�ســة فــي المناف�سة، وذلــك من خــالل اإعالنهم عن 
9 �سربــات جــزاء، وهو رقــم يبقــى قيا�سيا بالن�سبــة لفعاليات 
المو�سم الجــاري، ولو اأن الالفت لالإنتباه اأن الركالت المحت�سبة 
فــي هذه المحطة احتفظت بميزة خا�سة، وذلك بالإعالن عن 
�سربتــي جزاء في مبــاراة واحدة، في »�سيناريــو« تكرر 4 مرات 

في هذه الجولة.

 تمّكــن و�سيــط الجمهوريــة مــن ك�سر طابو من الطابوهــات التي ع�س�ست في دواليــب الإدارة المحليــة والمركزية، حيث نجح في فتح اأبــواب 7 دوائر وزارية اأمــام وفد قادم من ولية اإليــزي، قطع اأكثر من 
2000 كلــم اإلــى العا�سمــة لعر�س م�ساكل �سكان منطقة نائية بالولية تعاني التهمي�س والحرمــان، وتقاع�س الم�سوؤولين المحليين كما تواجه ظلم »انتخابي« ب�سبب عقوبة منع النتخاب المفرو�سة عليهم 
 منــذ ت�سويتهــم علــى مر�ســح اآخــر غير عبد العزيــز بوتفليقة فــي رئا�سيات 2014، وقــال كريم يون�س، خــالل اللقاء الذي جمعــه اأم�س مع الوفــد، اإن البيروقراطية تقــف حاجزا اأمام بنــاء جبهة وطنية 

في مواجهة التهديدات.  

منتخبون بق�سنطينة طالبوا بغلقها وبالتحقيق يف وجهة الأموال و يك�سفون 

105 ماليرياأنفقت على ترميم اإقامات جامعية دون جدوى
ر�ســم المجل�س ال�سعبي الولئي بق�سنطينــة، �سورة �سوداء عن واقع الخدمات الجامعية بالإقامــات القديمة، حيث اأنفقت الدولة ما يزيد 
عــن 105 مالييــر �سنتيم لترميمها واإعادة العتبــار لها دون اأن يكون لها اأثر في الواقع، فيما األــح المنتخبون على فتح تحقيق في الأموال 
التــي اأنفقــت و طالبوا بالك�سف عــن اأ�سباب غلق اإقامة عائ�ســة اأم الموؤمنين ل�سنــوات دون اأي �سند قانوني، في حين اقتــرح اآخرون اإعداد 

مداولة لغلق هياكل الإيواء المهترئة وتحويل العقار اإلى ا�ستثمارات عمومية.  

موز "ال�ضفري الذهبي اإيجلجلي" يقتحم الأ�ضواق

�ص  5�ص  7

�ص  13-12

�ص  3

�ص 14

روبورتاج

�ص  11

ت�ضوير: �ضريف قليب

�ص  3

�ص  2


