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

�لدرك يد�هــم مو�قــع نهــب �لعقـار بعنابــة ويحجـز �آليات حفـر

اأكد ا�شتعداد الدولة لدعم ال�شتثمار يف هذا املجال

روبورتاج

�ص  15

�ص  2

�ص  7

جر�د يدعو �إىل �النتقال بقطاع �لثقافة �إىل �إنتاج �لرثوة 
اأكــد الوزيــر الأول، عبد العزيز جــراد، اأم�س ال�شبت بالعا�شمة، خالل اإ�شرافه على افتتــاح منتدى القت�شاد الثقافي، على �شرورة النتقال بقطــاع الثقافة من قطاع م�شتهلك ي�شكل 
عبئــا علــى ميزانيــة الدولة اإلى قطاع منتج للثروة و منا�شب ال�شغل،  مبرزا ا�شتعــداد الدولة لدعم ال�شتثمار ل�شيما ال�شتثمار الخا�س، للتوجه نحــو اإن�شاء م�شاحات ثقافية كبرى و 

�شينمائي". اإنتاج  مدن  ل  "لما 

الرابطة الثانية لكرة القدم

هالل �شلغوم �لعيد يطيح باحتاد عنابة 
ويعتلي �لريادة

�شنــع اأم�ــس، هــالل �شلغــوم العيــد الحــدث فــي الجولــة العا�شرة، 
بخروجه ظافرا بكامل الزاد، من القمة التي جمعته بالم�شت�شيف 
اإتحــاد عنابــة، في واحــدة مــن المفاجــاآت المدوية، والتــي كانت 
نتيجتهــا انقالبا على م�شتوى ريــادة المجموعــة ال�شرقية، وذلك 

باإزاحة الإتحاد العنابي من عر�س ال�شدارة.

فديرالية امل�شتهلكني

�ملنتوجات متوفرة يف رم�شان وال د�عي 
لّلهفة و�لتخزين

�مل�شاربـــون يلهبـــون �أ�شعـــار �لتمــــور بب�شكـــرة 
تعرف اأ�شعار تمور دقلة نور ذات النوعية الجيدة و بمعظم نقاط البيع بالتجزئة في اأغلب مدن ولية ب�شكرة، ارتفاعا كبيرا بفارق 
يزيد عن 250 دج في الكيلو غرام الواحد، بعد اأن و�شل ال�شعر اإلى حدود 750 دج مقارنة بالأيام الما�شية التي تاأرجح  فيها بين 350 

و 500 دج، ح�شب النوعية، و ذلك اأياما قليلة قبل ال�شهر الف�شيل.

�لكاف ترد على 

�ل�شكوى �جلز�ئرية 

من �لظلم �لتحكيمي

الهالل الأحمر

 نحـــو توزيـــع
 10 �آالف طرد على 

عائالت معــــوزة

يف انتظار �شحنات اأخرى 

 و�شول �أكرث من 364 �ألف جرعة 
من لقاح "�أ�شرت� زينيكا"

و�شلــت، اأم�ــس ال�شبــت، لمطار هــواري بومديــن الدولــي بالجزائر 
العا�شمــة، �شحنة اأولى من اللقــاح الم�شاد لكورونــا »اأ�شترا زينيكا« 
متمثلــة فــي 364800 جرعــة، وذلــك فــي اإطــار التحالــف الدولي 

�ص  5لتوزيع اللقاح الم�شاد لفيرو�س كورونا )كوفاك�س(.
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