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ل�ضمان متوين منتظم باملواد واخلدمات

 ت�سخيـــر حو�لـــي 50 �ألـف تاجـــر 
ل�سمان �ملد�ومة خالل عيد �لفطـــر

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

مبنا�ضبة اإعادة انتخابه رئي�ضا لفرن�ضا

�لرئيـ�س تبــون يهنــئ ماكــرون وياأمــل يف �لو�ســول بعالقــات �لبلديـن �إىل �أف�سـل �مل�ستويــــات 

الفريق �شنقريحة ي�شيد بالنتائج الباهرة للجي�ش يف مكافحة الإرهاب وي�ؤكد

�س   3
�س  5

 قال رئي�ض اأركان الجي�ض الوطني ال�ضعبي، الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة، اإن اعترافات الإرهابيين المقبو�ض عليهم في العملية الأخيرة ب�ضكيكدة برهنت للمخربين اأن الخروج عن المجموعة الوطنية 
وحمل ال�ضالح وا�ضتعمال العنف لتحقيق اأهداف �ضيا�ضية �ضيقة �ضيكون دائما ماآله الف�ضل الذريع، موؤكدا اأنه لن يخدم �ضوى م�ضالح اأعداء الجزائر.

الولية متون ال�ضوق الوطنية بن�ضبة 35 يف املائة 

جتــــار يبيعــون �لبطاطـــا باأ�سعــار م�ساعفـة يف �أ�سـو�ق �لـو�دي
بلغــت اأ�ضعــار البطاطا باأ�ضواق الــوادي، م�ضتويات قيا�ضية لم تعهدها منــذ 3 �ضنوات تقريبا، حيث بيع الكيلوغرام من هــذه المادة وا�ضعة ال�ضتهالك، 
باأرقــام م�ضاعفــة تخطت عتبــة 140 دينارا للكيلوغرام في التجزئة، بالنظر لالأ�ضعار التي اقتنى بها تجار الجملة المح�ضول من الفالح، فيما ت�ضبب 

نفاد الكميات المح�ضلة من المو�ضم في خلق ندرة، بينما يبقى الرهان قائما على منتوج ال�ضيف لعودة ال�ضتقرار لل�ضوق.

رم�ضــان و النا�س

r�ســرب �ملـاء بعـد �لإفطــار مبا�سـرة 
ي�سّبب عدة خماطــر
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�عرت�فات �لإرهابيني �أ�سقطت �لقناع عن خمططات "ر�ساد" �مل�سبوهة

روبورتاج

rغالء م�ستلزمات حت�سري �حللويات 
يت�سّبب يف عزوف مبحالت ق�سنطينة
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مر�جعة �أ�سعار �لنقل ت�ساهم يف ربط �جلالية باأر�س �لوطن
خرباء ي�ؤكدون على اأهمية البحث عن مقاربات اقت�صادية
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ت�ضهد محــالت بيع لوازم تح�ضيــر الحلويــات بق�ضنطينة، حركية 
محت�ضمة ، حيث غابت مظاهر التهافت و الزدحام التي األفناها في 
الأ�ضبــوع الأخير مــن �ضهر رم�ضان، نتيجة ت�ضاعــف اأ�ضعار مختلف 
اللــوازم، حيث يكلف اقتناء مكونات نوع واحد فقط من الحلويات، 

ح�ضب اأحد التجار، 3 اآلف دينار، كاأدنى تقدير.

rال�ضيناري�ضت عي�ضى �ضريط

علــى بعـ�س 
�ملخرجيـــن 

تــرك �لفر�ســة 
لل�سبــاب !
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