
 

 

وزير العـدل يطلـب رفع احل�صانــة الربملانية  عن جميعــي و بن حمــادي و بــري

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

�ص  4

برعايةميديا -تيك

»املوؤثرون« موظفون فوق العادة 
دون موؤهالت

�ص   2

�ص   5

�ص   2

�ص   3

�ص  11

�أثناء �لتطرق لتح�سري قانون �ملالية 2020 مع بدوي

بن �صالح يدعـو احلكومة اإىل التحلي بال�صرامة والعقالنية   
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على وقع تد�بري غري م�سبوقة

التحاق اأزيد من 9 ماليني تلميذ مبقاعد الدرا�صة اليوم

 قايد �سالح يوؤكد

الو�صـع يف البــالد  �صــاأن داخـلي 
يخـ�ص اجلـزائريني وحـدهم

حــّذر نائب وزيــر �لدفــاع �لوطني رئي�ــش �أركان �لجي�ــش �لوطني 
�ل�سعبي، �لفريق �أحمد قايد �سالح، �سمنيا من �أي محاولت لإقحام 
�أطــر�ف �أجنبية في �لأزمة �لتي تعي�سها �لبالد، وقال �لفريق قايد 
�سالــح، �إن �لو�ســع �ليوم هو �ســاأن جز�ئري د�خلــي يخ�سنا وحدنا، 

ويقت�سي بال�سرورة حلول من و�قعنا.

 يف �فتتاح دورتي �لربملان

�صنني و قوجيل يدعوان اإىل التوجه 
ال�صريع للرئا�صيات

ق�سنطينة

حب�ص متهم و الإفراج 
عن ثمانية اآخرين 
يف ق�صيــة اقتحــام 
 امل�صت�صفى اجلامعي

دعــا رئي�ــش �لدولــة، عبد �لقادر بن �سالح، �أم�ش �لحكومة �إلى �لتحلــي بـ"�ل�سر�مة و �لعقالنية" في تح�سير قانون �لمالية ل�سنة 2020 دون �أن يتم ذلــك على ح�ساب �ل�سيا�سة �لجتماعية للدولة، 
ح�سب ما �أفاد به بيان لرئا�سة �لجمهورية. وخالل ��ستقباله للوزير �لأول، نور �لدين بدوي، في �إطار متابعته للن�ساط �لحكومي و��ستعر��ش �لأو�ساع �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية للبالد، 

حيث قدم له �ل�سيد بدوي عر�سا عن تح�سير�ت قانون �لمالية ل�سنة 2020 و�لتد�بير �لمعتمدة من طرف �لحكومة للتحكم في �لنفقات �لعمومية وتقلي�ش عجز �لميز�نية.

�ص  12-13�ص  7

ن�سبة كبرية منه تخرج من ور�سات �سرية

املنتـــوج الوطنــي يكت�صــح �صــوق املـاآزر

بلما�صــي: حمللـــو 

البالطوهـات جمـرمون

     رحيل جماعي لتالميذ املدار�ص اخلا�صة نحو التعليم العمومي

�ص اأر�صيف

�ص   23

�كت�سحــت �ل�سوق هذ� �لمو�سم  نوعيــة من �لماآزر �لم�سنعة محليــا  ذ�ت �لأ�سعار 
�لمنخف�ســة جــد�، ما جعلهــا تناف�ــش �لمنتوج �لتركــي لدى �لطبقــات �سعيفة 
�لدخــل، وت�ســّوق حتى  نحو تون�ــش. لكن هذ� �لمنتــوج و�إن نجح فــي ��ستمالة 
�لزبون �لمحلي ب�سبب عامل �ل�سعر ، يظل في جزء منه ي�سنع في ور�سات �سرية 

توجد في قلب �لأحياء �لح�سرية وت�سّغل عمالة غير مرخ�سة.


