
وزير الداخلية من قاملة

ال�ساحات العمومية 
ال ميكن اأن تظل 
م�سرحا للفو�سى

الفريق قايد �صالح ي�ؤكد اأن اجلزائر �صتك�صب الرهان وي�صّرح

اأعـــداء نوفمبــــر يعملـــون علــى عرقلـــة امل�سعــى الوطنــــي

ي�مية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972 �ص  5
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يف عمليات �صهدتها خمتلف ال�ليات

�ص اأر�سيف

رئي�س الدولة يف خطاب مبنا�صبة اأول ن�فمرب

ال ترتكوا الفر�سة للذين يحاولون االلتفاف على الدميقراطية 
�ص   4-2

ال يحق التذرع بحرية التعبري والتظاهر لتقوي�ص حرية االآخرين          امل�سلحة العليا للوطن متلي على الدولة احلفاظ على النظاِم العاِم

�ص  13-12

 

 

 

بطل العامل يف الكاراتي دو اأني�س حال�صة  للن�صر

ــرت لبطولــة العامل يف قاعــة  ح�سّ
تفتقـد الأدنى ال�سـروط

حقــق انجازات باهــرة على الم�صــت�ى المحلي، ت�اجــد في مراتب 
متقدمــة بمناف�صــات قاريــة علــى غــرار األعــاب البحــر الأبي�ــس 
المت��صــط، يتدرب على ب�صاط  غير �صــالح، وبقاعة تفتقد لغرف 
تغييــر المالب�ــس ومراحي�صــها اأتلفــت، اإل اأن ذلــك لــم يثنــه عــن 
م�ا�صــلة تحقيق الألقــاب، ولكن هذه المــرة كان النجاز كبيرا من 

خالل رفع راية ال�طن عاليا.

جمه�ر قيا�صي يف الي�م الأول

اإقبــال فــاق التوقعات على معـر�ص 
اجلزائر الدويل للكتــاب

حقــق معر�ــس الجزائر الدولــي للكتاب فــي اأول ي�م مــن افتتاحه 
رقما قيا�صيا لأعداد الزوار، مقابل زيادة ملفتة في عدد النا�صرين 

الم�صاركين في فعاليات الطبعة 24 ل�صيال 2019.

ق�صنطينة

قريب متــوف يحّطــم عتادا بقيمــة 
اجلامعـي امل�ست�سفى  يف  مليــون   300

بنك اجلزائر ينفي تلقي طلبات لفتح مكاتب ال�صرف

اأكثــــر من 500 األف مليـــار متداولـــة خــــارج البنـــوك
ك�صــف محافــظ بنك الجزائــر بالنيابة عمار حي�اني، الخمي�س، اأن اأكثر من 500 األف مليار �صــنتيم، يتم تداولهــا حاليا في الجزائر خارج 
القطــاع البنكــي اأي ما يزيد عن 50 بالمائة من اأر�صــدة القرو�س الممن�حة لمجم�ع القت�صــاد ال�طني. كما نفــى المتحدث تلقي البنك 

�ص 6المركزي اأي طلب من قبل متعاملين يرغب�ن في فتح مكاتب لل�صرف بالجزائر.
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توزيع اآالف ال�سكنات بال�سرق يف عيد الثورة
�ص   10-9-8


