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الصفحة الخضراء

�ص  13-12

uاملهند�س اأني�س �شليماين �شاحب م�شاريع 
�شديقة للبيئة

لتوطيد العالقات وتعزيز التعاون ال�صيا�صي و االقت�صادي

الرئي�ص تبون يحل بالكويت يف زيارة ر�سمية

عنابة

حجــز كلــغ مـن 
 الكوكاييـن وتوقـيف

3 اأ�سخـــا�ص

ق�شنطينة

 نحـــو 50 األــف 
متنقــل عبــر 

الرتامـواي يوميـا

�ص  13-12

�ص 3

�ص 3

�ص 11

�ص 24

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

بغر�س احلفاظ على ا�شتقرار الأ�شعار

تخ�سي�ص 1100 مليـــار �سنتيــم لدعـم منتجـي املـواد اال�سرتاتيجيــة

اأكد رئي�س الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، على �شرورة اإطالق حوار مثمر وبناء بين منتجي الغاز وم�شتهلكيه، يقوده منتدى الدول الم�شدرة. وقال اإن الجزائر ملتزمة بتعزيز الم�شالح 
الم�شتركة وتدعو المنتدى اإلى الفعالية خ�شو�شا في مجال ترقية التعاون، كما اأعلن  عن احت�شان القمة ال�شابعة لمنتدى الدول الم�شدرة للغاز.

الرئي�س تب�ن يدع� اإىل ح�ار بني املنتجني وامل�ستهلكني وي�ؤكد

اجلزائر موزع ومزّود موثوق للغاز
�ص 9 �ص 11

�ص  14

الربج

حجــز اأمـــالك 16 متهما يف ق�سيــة 
حديقة الن�سيـــم

قــررت الغرفــة الثانيــة للقطــب الجزائــي المالــي والقت�شــادي، 
بمجل�ــس ق�شــاء الجزائر العا�شــمة، حجــز و تجميد ممتلــكات 16 
متهما في ق�شــية التزوير و ا�شتغالل الوظيفة و الت�شتر عن الثراء 
غيــر الم�شــروع و تبيي�ــس الأمــوال، فــي منــح وا�شــتغالل حديقة 

الت�شلية النور و الن�شيم ببلدية برج بوعريريج.

جمال مناد للن�شر 

الكاميــــرون خدمتنــــا بربجمـــة 
اللقـــاء بجابومـــا 

جمــال  ال�شــابق  الدولــي  يــرى 
قــد  تكــون  الكاميــرون  اأن  منــاد، 
قدمــت خدمة من حيث ل ت�شــعر 
للمنتخــب الوطنــي بنقــل مباراة 
ذهــاب الــدور الفا�شــل اإلــى ملعب 
جابوما بدل من اأوليمبي، م�شــيرا 
في حواره مع الن�شــر اأن ما عا�شــه 
الناخــب الوطني جمال بلما�شــي 
في نهائيات كاأ�ــس اأمم اإفريقيا مر 
به مــدرب ريــال مدريد ال�شــابق 
فــوزه  بعــد  زيــدان  الديــن  زيــن 
بثالثــة األقاب متتاليــة من دوري 

اأبطال اأوروبا.

�ص 2

دائرة ق�شنطينة قررت اإعادة توزيعها 

اإلغاء ا�ستفادات اأ�سحاب املحالت غري امل�ستغلة باالأ�سواق اجلوارية 
قررت دائرة ق�شــنطينة، اإلغاء ا�شــتفادة اأ�شــحاب المحالت غير الم�شــتغلة بالأ�شــواق الجوارية، مع اإعادة توزيعها على ال�شــباب، على اأن 

ت�شتغل في نف�س الأن�شطة التي اأن�شئت من اأجلها، كما تقرر ا�شترجاع الأ�شواق الم�شلمة لهيئات  اأخرى دون ا�شتغاللها.

�ص 3

uاعتداءات على الو�سط اجلبلي 
بال�سيد اجلائر واجلني املفرط

ت�سميم املدن 
اجلديدة 

اأهمل اجلانب 
االإيكولوجي

ت�سوير: �سريف قليب


