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�أ�ضرف على حفل مبنا�ضبة عيد �لثورة ح�ضرته وفود �إفريقية وعربية

الرئي�س تبون يرتحم على اأرواح ال�سهداء ويتلقى التهاين

توزيـــع اآلف ال�سكنـــات بوليات ال�ســرق مبنا�سبـــة الفاحت نوفمبــــر

�س  2

�س  3

�س  9-8

ق�سنطينة

�سلوكـــات تعرقــــل حركـة الرتامـواي 
بعلـي منجلـــي

يعــرف �ل�سطــر �لثانــي مــن تو�سعــة خــط �لتر�مــو�ي بالمقاطعــة 
�لإد�ريــة علي منجلي بق�سنطينــة، بعد �سهر مــن دخوله �لخدمة، 
حالة من �لفو�سى بعدد من �لنقاط لعدم �حتر�م �لإ�سار�ت �ل�سوئية 
مــن طرف بع�ــض �لر�جليــن و �أ�سحــاب �لمركبات �لذيــن يعّر�سون 
�أنف�سهم للخطر، ويت�سببــون �أحيانا في عرقلة م�سار �لعربات، وهو 
و�ســع دفع بم�سالح �لأمن �إلى تجنيد فرق خا�سة ت�سهر على �سمان 

حركة مرورية من �أجل �أمن و�سالمة �لمو�طنين.

ُطرحت للبيع قبل مو�سم �جلني

خمت�ســـون يحـــّذرون من ت�سويــــق 
حم�سيـــات غري نا�سجـــة

حّذر مخت�ســون بولية �لطــارف، من خطر ��ستهــالك �لحم�سيات 
غيــر �لنا�سجــة بعــد لجــوء فالحيــن و تجــار لطــرح كميــات مــن 
�لمح�ســول في �لأ�ســو�ق قبل موعــد �لجني و هو ما قــد تنجر عنه 

تبعات و م�ساكل �سحية تم�ض ب�سالمة �لم�ستهلك. 

�سباب ق�سنطينة

اأن�ســار يت�سببون يف مناو�سـات يف ح�سة 
ال�ستئنـــاف 

�س  7

�س  6

�س  24

   رئي�ض �جلمهورية ياأمر مبر�جعة �لتفاق بنًد� بنًد�

اجلزائــــر تعيــد �سبـط "ال�سراكــــة" مـع الطـرف الأوروبـــي  
دقــت �ساعــة �لتقييــم ومر�جعة �تفــاق �ل�سر�كة �لقت�ساديــة بين �لجز�ئــر و�لتحاد �لأوروبي، بعــد 16 �سنة من دخولــه حيز �لتطبيق، 
وت�سمل �لمر�جعة كل بنود �لتفاقية ول تخ�ض فقط ما يتعلق بالتفكيك �لجمركي و�لترتيبات لإقامة منطقة للتبادل �لحر، حيث ت�سر 
�لجز�ئــر علــى �إعادة �لنظر في كل بنود �لميثاق �لذي و�سع من �أجل �أن يوؤ�س�ض ل�سر�كة حقيقيــة بين �لطرفين قبل �أن يتحّول �إلى و�سيلة 

لإغر�ق �ل�سوق �لجز�ئرية ب�سلع م�ستوردة من دول �لتحاد �لأوروبي غير خا�سعة لأية ر�سوم �سريبية.
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