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

يف عملية نوعية ما زالت متوا�سلة بغابة واد الدوار

�جليــــ�ص يق�ســــي علـى �سبعــــــة �إرهـابييــــن ب�سكيـكــــــدة 

بداأ رئي�س الجمهورية، عبد المجيد تبون، زيارة اإلى قطر لتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين، �سيما في �سقها القت�سادي والتجاري، حيث تمثل فر�سة هامة لإجراء مراجعة لم�ستويات 
التعاون القت�سادي والتبادلت التجارية التي ل تعك�س م�ستوى العالقات ال�سيا�سية المتمّيزة بين البلدين. حيث يلتقي الرئي�س رجال اأعمال قطريين، كما �سي�سارك  في اأ�سغال القمة ال�ساد�سة 

لروؤ�ساء دول وحكومات منتدى الدول الم�سّدرة للغاز.

رئي�س اجلمهورية يف الدوحة

زيارة بعناوين �قت�سادية و ��سرت�تيجية
�ص 24

حتولت اإىل اأكثـر املناطق ا�ستقطابا للزوار بق�سنطينة

علي منجلـــي ترتــدي ثــوب �ملدينـــة 
�لع�سرّيـــة

�سهدت المقاطعة الإدارية علي منجلي بق�سنطينة خالل ال�سنوات 
الأخيرة، تطورا ملحوظا في مجالت العمران و الأن�سطة التجارية 
و حتــى الخدمــات التــي �ســارت ت�ســتقطب اآلف الــزوار يوميــا، ما 
جعلها تبدو مدينة اأكثر ع�سرية بمظهر مختلف بداأ يغير ال�سورة 
النمطيــة التــي ارت�ســمت فــي ال�ســابق عن هــذا القطــب العمراني 
ال�ســخم، فيمــا يوؤكــد مخت�ســون اأن النتعا�ــس التجاري لعــب دورا 

محوريا في هذا التحول.

الوايل م�سطفى قري�س  يف حوار للن�سر

مترن��ست تتوفر على فر�ص ��ستثمار 
كبرية يف قطاعي �ملناجم و�ل�سياحة 

اأكــد والــي وليــة تمنرا�ســت 
الولية  اأن  قري�س،  م�ســطفى 
تتوفر على فر�س ا�ستثمارية 
م�ســتغلة  غيــر   كبيــرة 
المناجــم  قطاعــي  فــي 
تعر�ــس  وهــي  وال�ســياحة، 
هــذه الفر�ــس الكبيــرة علــى 
الم�ســتثمرين، واعدا بتقديم 
ت�سهيالت كبيرة لهم من بينها 
منح العقار ال�سناعي بالدينار 
الرمزي اإلى جانب الت�سهيالت 

الجبائية.

يف معاينة لوزارة النقل

�أغلب �ل�ساحنات ال حترتم �لتد�بري 
�خلا�سة باحلمولة

�ص 2

راوية ي�ستلم مهامه و الوزير الأول يوؤكد

��ستكمال م�ساريع �لرقمنة "�لتحدي �الأول" لقطاع �ملالية
تم، اأم�س ال�سبت بالعا�سمة، تن�سيب ال�سيد عبد الرحمان راوية على راأ�س وزارة المالية، عقب تعيينه من طرف رئي�س الجمهورية ال�سيد 
عبــد المجيد تبون فــي 17 فيفري الجاري، فيما اأبرز الوزير الأول اأيمن بن عبد الرحمان، اأهمية ا�ســتكمال م�ســاريع رقمنة القطاع بكل 

�ص  2مكوناته )الجمارك وال�سرائب والميزانية...( و اعتبرها »التحدي الأول« لقطاع المالية.
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