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

حبـ�ص ثالثـــة اأ�ضخـــا�ص يف ق�ضيـــة انفجــــار خمــــزن العطـــــور بعني وملـان

ال�سوق بالكميات الكافية وك�سر اأ�سعار هذه المادة بعد اأن بلغت م�ستويات قيا�سية موؤخرا  التبريد لتموين  اآالف طن من البطاطا المخزنة بغرف  تعكف وزارة الفالحة والتنمية الريفية على اإخراج حوالي 3 
متجاوزة �سقف 100 دج للكيلوغرام الواحد، بكيفية فاجاأت الم�ستهلكين.

�سيتم اإخراجها من غرف التربيد ب�سعر لن يتجاوز 65 دج

تزويد ال�ضوق باأكرث من 3 اآلف طن من البطاطا لك�ضر الأ�ضعار

مدير الوحدة بعنابة يك�سف للن�سر 

اإ�ضالح التيليفرييك ي�ضطدم ب�ضرقة 
الكوابل و القناة الرئي�ضية للغاز

ك�ســف، اأم�س، مدير محطة الم�ســعد الهوائي بعنابة، ر�ســيد بن زعيم، 
للن�سر، عن ا�ســتهداف ع�سابات الكوابل النحا�ســية ل�سبكة جر عربات 
التيليفيريك و �ســرقة الكوابل علــى مرتين، تزامنا مع انطالق اأ�ســغال 

االإ�سالح الإعادته للخدمة بعد 3 �سنوات من التوقف.  

�سكيكــــدة

 افتتــــاح القريـــــة ال�ضيـاحيــــة
  يف ال�ضـدا�ضــي الثانــي مـن ال�ضنـــة

اأّكد مدير ال�سياحة و ال�ســناعة  التقليدية و العمل العائلي لوالية 
�ســكيكدة، عبد اهلل بلعيد، اأن القرية ال�ســياحية الجــاري اإنجازها 
بالواجهــة البحريــة بــن مهيدي و التي ت�ســم 1800 �ســرير و تنجز 
ب�ســراكة جزائرية �ســعودية، �ســيتم افتتاحها ب�ســفة ر�ســمية في 
ال�سدا�ســي الثاني من ال�سنة الجارية، بينما توا�سل م�سالحه عملية 

التح�سير لمو�سم اال�سطياف.

جيجل

بعـث �ضركـات كبـرى متعثـرة
ك�ســف وزيــر ال�ســناعة، اأحمــد زغدار، عــن م�ســاع الإعادة بعث �ســركات 

عمومية متعثرة و مبا�سرة االإجراءات قبل نهاية ال�سنة الحالية.

الأحــرار ي�ضنعـــون احلدث طيلــة م�ضــار جتديــد املوؤ�ض�ضـــات املنتخبــــــة
�ســنع المتر�ســحون الم�ســتقلون الحدث ال�سيا�سي على طول الم�ســار ال�سيا�ســي الخا�س بتجديد الموؤ�س�ســات المنتخبة للدولة الذي �سطره 
رئي�ــس الجمهوريــة، عبد المجيد تبون، بداية من المجل�س ال�ســعبي الوطني يــوم 12 جوان مرورا باالنتخابــات المحلية ليوم 27 نوفمبر 

الما�سي وو�سوال اإلى انتخابات التجديد الن�سفي الأع�ساء مجل�س االأمة قبل ثالثة اأيام.

انفـــراج يف ملـــف ا�ضتيـراد ال�ضيــارات قريبـــــا
وزير ال�شناعة ي�ؤكد اأن دفرت ال�شروط اجلديد جاهز
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