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اأنبوب "ميدغاز"

باتنة

فتـح خــط �سكــة 

حديدية لنقــل 

الطلبة اليــوم
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ت�سجيـــل 435 اإ�سابـــة بالتهـــاب ال�سحايـــا يف واليــات ال�ســرق

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

تتويـج 21 واجهــة رقمية بجوائـز 
للـواب" "اجلزائر 
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الفريق قايد �سالح يوؤكد اأن القانون �سيطبق ب�سرامة على من يحاولون عرقلة االنتخابات ويحّذر

اأطراف ت�سخر املال الفا�سد لت�سخيم امل�سريات
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يف تقديراته ل�سنة 2019

�سنــدوق النقــد الدويل يتوقع ن�سبة 
منو بـ 2.6 % يف اجلزائــر

راجــع �ســندوق النقــد الدولــي توقعاتــه للنمــو االقت�ســادي فــي 
الجزائــر خــال �ســنة 2019 نحــو "االرتفــاع" ليبلغ ن�ســبة 6 . 2 % 

مقابل نمو م�ستبق بن�سبة 3 .2 % خال اأبريل المن�سرم.

بطولة وطني الهواة - �سرق

وال�ساوية  بالريادة  "الـموك" تنفـرد 
بخطـى ثابتــة

مولوديــة  ر�ســيد  فــي  ال�ساد�ســة  الجولــة  مخلفــات  اأم�ــس،  �ســبت 
ق�ســنطينة، التي نجحت في ف�ســخ عقد ال�ســراكة فــي قمة الهرم، 
واالنفراد بالريادة بعد انت�سارها العري�س على �سيفها اتحاد عين 
البي�ســاء، بثاثية تحمــل الكثير من الدالالت، تزامنا مع �ســقوط 
�سريكها ال�سابق في كر�سي الزعامة �سباب اأوالد جال، بباتنة على 

يد الكاب الذي ا�ستعاد بع�س التوازن.

    القوانني التي �سادق عليها جمل�ص الوزراء اإ�سافة حقيقية من �ساأنها اإنعا�ص االقت�ساد الوطني       اأتباع الع�سابة �سي�سقطون تباعا مع مر االأيام
  ال�سعب لن يقع يف فخ املغالطات التي ي�سّوقها من يحاولون ت�سدر امل�سهد

توزيـــع 50 األــف �سكـــن يف الفاتـــح نوفمبـــــر
ك�ســف وزيــر ال�ســكن والعمران والمدينة كمــال بلجود اأم�س، اأنه �ســيتم توزيع اأكثــر من 50 األف وحدة �ســكنية بمنا�ســبة االحتفال بالفاتح 
نوفمبر المقبل، وهي ح�ســة ت�ســمل عدة �ســيغ ولي�س عدل فقط مثلما اأو�سح الوزير، وك�سف عن اإر�ســال لجان متخ�س�سة لمراقبة و�سعية 
ال�ســكنات عبــر كل الواليات حيث قامت بزيارة 500 األف وحدة �ســكنية عبر الوطن ومازال العمل متوا�ســا، نافيــا اأن تكون العيوب التي تم 

ر�سدها خطيرة بل هي قابلة لا�ستدراك عك�س ما يتم الترويج له عبر �سبكات التوا�سل االجتماعي.
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