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�ضطيف

 وفاة 4 اأفراد
  من عائلة واحدة

 يف حادث مرور
يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

 الإعـــدام ل�سابيــن قتــال �سائقـــا بـ27 طعنـــة يف اأم البواقـي وباعـا �سيارتـــــه

ارتفاع ال�ستهالك لدى الأ�سر بن�سبة 110 باملائة
ب�ضبب االقتناء الع�ضوائي للمواد الغذائية يف بداية رم�ضان

�ص   2

�ص 3

ت�ضير معطيات منظمات حماية الم�ضتهلك اإلى ت�ضجيل ارتفاع بـ 110 بالمائة في ن�ضبة ا�ضتهالك مختلف المواد الغذائية من قبل الأ�ضر خالل �ضهر رم�ضان، ل �ضيما في الأ�ضبوع الأول منه، في حين 
ت�ضل ن�ضبة التبذير اإلى ما ل يقل عن 30 بالمائة، خا�ضة ما تعلق بمادة الخبز والزيوت وال�ضكر.

خرباء يدعون اإىل ا�ضتغالل التحولت اجليو�ضرتاتيجية  

اجلزائــر اأمــام فر�ســة �سانحة ل�ستقطاب  ا�ستثمـارات اأجنبية متعــددة
اأكــد خبــراء في القت�ضاد ، اأم�س، علــى اأهمية تنويع ال�ضراكات بالن�ضبة للجزائر  والتي تعتبر �ضريــكا ذا ثقة وم�ضداقية و اأ�ضاروا في هذا 
الإطــار، اإلــى  ا�ضتقطــاب م�ضاريع ا�ضتثمارية هامــة في عدة قطاعــات ، واأكدوا في الوقت ذاتــه، على �ضرورة  تطوير ال�ضــراكات و تعديل 
عديــد القوانين وا�ضتقرارها  من بينها قانون  ال�ضتثمار مــن اأجل ت�ضهيل  ال�ضتثمار الأجنبي في الجزائر ، �ضيما في ظل توفر الإمكانيات 
ووجــود اإرادة لــدى عدة دول لال�ضتثمار  في الجزائر  ويرون اأن الظرف يعتبر خطوة �ضانحة للجزائر ل�ضتقطاب العديد من ال�ضتثمارات 

الأجنبية  وتنمية القت�ضاد الوطني

�ص  11

r�سوق الع�سر بق�سنطينة يفقد زبائنه
رم�ضــان و النا�س

�ص   15-14-13-12

�ص 6

ثمنه انخف�س من 1100 دج اإىل 150 دج بالوادي

 منـــتوج الثــوم املبكــر يقلــب 
معادلـــة الأ�ســعار يف الأ�ســواق 

�ضجــل فالحــو ولية الوادي، هــذا المو�ضم، اإنتاج كميــات هائلة من 
الثوم المبكــر الأخ�ضر، ما �ضاهم في موازنة ال�ضوق الوطنية و ك�ضر 
الأ�ضعــار الخيالية التــي بلغها المنتوج قبل اأ�ضابيــع، حيث انخف�س 
ثمنه مــن 1100 دج اإلى 150 دج للكيلوغرام، فيما تو�ضعت م�ضاحات 
غر�ضــه بهــذه الوليــة التي تحولــت اإلى �ضلــة غــذاء الجزائريين، 
لتتجــاوز 1500 هكتــار موزعة لزراعــة ال�ضنف الأخ�ضــر الموجه 
لال�ضتهــالك و الياب�ــس النا�ضــج الموجــه للتخزين، وفــق مديرية 

الم�ضالح الفالحية.

r�سوم الأطفال ي�سر ب�سحتهم
زياد! بن  طارق  الندل�ص"ي�سرق  r"فتح 

مدر�سة  لإن�ساء  r"�سيف" يخطط 
للحفاظ على الأطباق اجلزائرية

�ص  9

�ص  24


