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عودة "طا�سيلي 2" �سبه فارغة اإىل ميناء �سكيكدة

التحقيق يك�شف عن عملية مدبرة بت�اط�ؤ 
من م�ش�ؤويل م�ؤ�ش�شة النقل البحري

اأكد وكيــل الجمهورية لدى القطــب الجزائي الوطنــي القت�سادي 
والمالــي لمجل�ــس ق�ســاء الجزائر، فــي بيان لــه اأم�ــس، اأن النتائج 
الأولية للتحقيــق الذي فتح في ق�سية باخــرة »طا�سيلي 02« التي 
كانت قد عادت من ميناء مر�سيليا )فرن�سا( اإلى ميناء �سكيكدة �سبه 
فارغــة بداية ال�سهر الجاري، تبيــن اأن العملية »مدبرة بتواطوؤ من 

م�سوؤولي الموؤ�س�سة الوطنية للنقل البحري للم�سافرين«.

 تركيا تخطف �سدارة الرتتيب

ي�م بربونزيتني للجزائر و"القفاز" 
ي�ا�شل الربوز

�ســدارة  عــن  الجزائــر  تنازلــت 
ترتيب الميداليــات في الن�سخة 
الأبي�ــس  البحــر  لألعــاب   19
المتو�سط، بعد اليــوم الثالث من 
المناف�ســات، وذلك بعــد خروج 
المنتخبــات الوطنية يــوم اأم�س 
بميداليتيــن برونزيتيــن فقط، 
مما جمد الر�سيد عند 6 ذهبيات 
ممــا  وبرونزيتيــن،  ف�سيــات  و4 
ف�سح المجال اأمام تركيا لعتالء 

الريادة بمجموع 8 ذهبيات.

يف اعتداء فتح حتقيق معمق ب�ساأنه

 مقتل ممر�شة مب�شت�شفى بني م�ش��س 
واإ�شابة اأخرى بطعنات خنجر

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

يف عملية كربى يجري التح�ضري لها

�س  2

�س  3

�ش�رة :اأر�شيف 

 lعنابة: التح�شري لت�زيع 10 اآلف �شكن   lخن�شلة:3517 وحدة مبختلف ال�شيغ جاهزة   l ق�شنطينة: الإعالن عن ت�زيع 1900 �شكن اجتماعي
 l الطارف: حت�شريات لت�شليم مفاتيح 1300 �شكن  l اأم الب�اقي: اإجراء القرعة اخلا�شة بح�شة 1531 �شكنا اجتماعيا  l �شكيكدة: 445 م�شتفيدا يتعرف�ن على عناوين �شققهم

�س  4

�س   11-9-7

ترقب ت�زيع اآلف ال�شكنات بال�شرق

موا�سلة للم�ساورات التي يجريها 

�س   2الرئيــــ�س تبــــ�ن ي�شتقبـــــل الأميــن العـــام لحتـــاد الفالحيـــــن

�س   4

�س   14 خرباء يربزون اخلربة و التجربة الرائدة ل�سوناطراك ويوؤكدون

اكت�شافات النفط والغاز تعطي قدرة تفاو�شية كبرية للجزائر
اعتبــر خبــراء في القت�ساد، اأم�ــس، اأن الكت�سافات في مجال النفط والغاز، تجعل الجزائر لها مكانــة بين الدول المنتجة وتعطيها قدرة 
تفاو�سيــة كبيرة في ال�سوق الدوليــة، ونّوهوا في هذا الإطار، بالكت�ساف الهام من الغاز المكّثف بحقل حا�سي الرمل، كما اأبرزوا الخبرات 

و التجربة الرائدة ل�سوناطراك في مجال البحث والتنقيب و الإنتاج والت�سويق.


