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يف نداء وّجهه من مركب بالرة

وزير ال�شناعة يدعو ملراجعة اأ�شعار احلديد
�سحقوا غزالن النيجر برباعية نظيفة

اخل�شـر يجتـازون منعرج نيامـي بامتيــاز

اقتنـــــاء ال�شكنــــات بالتمويـــل الإ�شالمـــي متـــاح نهايـــة ال�شنــــــة

�س  6

نــدوة

رئي�س اجلمهورية  

 يتحادث هاتفيـا 

مع نظريه التون�شـي

�س  3

�س  9

�س  9

�س  2

عنابة

فتــــح حتقيــــق يف  م�شاريـــع ترقويـة 
بالواجهـــة البحريــة

فتح و�لي عنابة جمال �لديــن بريمي، ع�سية �أول �أم�س، �لنار على 
بع�ــس �لمرقيــن �لعقاريين ببلديــة عنابة، مطالبــا بفتح تحقيق 
فــي بع�س �لم�ساريــع �ل�سكنية في �سيغة �لترقــوي �لحر بالو�جهة 
�لبحريــة، ب�سبب وجود �سبهات �لتالعــب في منح رخ�س بناء غير 

مطابقة في فترة �سابقة.

 ملو�جهة �مل�ساربة ب�سطيف

زيــــارات فجائيــــة لغــرف التربيـــد 
واملخـــازن

يقوم منذ بد�ية �لأ�سبوع �لجاري، 
مدير �لتجــارة وترقية �ل�سادر�ت 
بمعيــة مدير �لم�سالــح �لفالحية 
لوليــة �سطيــف، بزيــار�ت لعــدد 
من غرف �لتبريــد ومخازن �لمو�د 
�لغذ�ئية ببع�س �لبلديات، بهدف 
�لمخزنــة  �لمنتوجــات  مر�قبــة 

ومعرفة م�سدرها و وجهتها.

ق�سية �لألياف �لب�سرية

 التمـا�س 8 �شنـوات �شجنـا نافـذا 
لهـدى فرعــون

�لتم�ــس وكيــل �لجمهورية لــدى محكمة �سيــدي �محمــد بالجز�ئر 
�لعا�سمة �أم�س، عقوبة ثماني �سنــو�ت �سجنا نافذ� وغر�مة بمليون 
 دينــار في حــق وزيرة �لبريــد و�لمو��ســالت �ل�سلكيــة و�لال�سلكية 

و �لتكنولوجيات و�لرقمنة �ل�سابقة، هدى �إيمان فرعون.

�س  2

�س  17

 خمت�سون يف �لعمر�ن وعلم �لجتماع يوؤكدون    

مراعاة اجلانب الجتماعي �شرورية لإعادة تهيئة الأحياء الفو�شوية
�أكــد مهند�ســون و مخت�سون في �لعمر�ن و �لتعميــر و �سو�سيولوجيون، �أن �حتو�ء و هيكلة �لأحياء �لفو�سوية فــي �لجز�ئر، يتطلبان �إعادة 
�لنظــر فــي �لطــرق و �لميكانيزمات �لقديمة، �لتــي �أظهرت ف�سلها في �لكثيــر من �لأحيان، نظــر� لتركيزها على �لجانــب �لتقني و �إغفال 

جو�نب �أخرى، لها عالقة بقاطني �ل�سكنات �له�سة و �لفو�سوية و نمط حياتهم. 

�س  13-12


