
تهنئة
مبنا�شبة املولد النبوي ال�شريف، 

تتقّدم الن�شر باأحّر التهاين 
واأطيب الأمنيات اإىل كافة 

قّرائها ومعلنيها، متمنية لهم 
دوام ال�شحة والهناء.

 احلكومــــة تقــــّرر ت�شويــــة و�شعيـــة العامليـن بعقــود ما قبــل الت�شغيـل

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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عائالت تف�شل ال�شموع و الفواني�س لالحتفال باملولد النبوي 
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الربوفي�شور عبد الكرمي �شلغوم للن�شر 

 40 والية معنية بخطر الفي�شانات 
 و االأخطار الكربى كّلفت اجلزائر

 25 مليار دوالر 
المخاطــر  نــادي  رئي�ــس  يك�شــف 
الكبرى، البروفي�شور عبد الكريم 
�شــلغوم، اأن اأزيد من ن�شــف �شــكان 
لالأخطــار  معر�شــون  الجزائــر 
كمــا  ال�شــناعية،  و  الطبيعيــة 
يحــذر من احتمــال انهيار من�شــاآت 
�شــخمة على غرار الج�شر العمالق 
الأعظــم  الم�شــجد  و  بق�شــنطينة 
بالعا�شــمة، في حال حــدوث هزة 

اأر�شية قوية.

البطل الأوملبي علي �شعيدي �شياف للن�شر 

 فقدنا خا�شية التكوين و"خملويف "
موجود يف كل قرية و مدينة 

يرى البطل ال�شــابق علي �شعيدي 
�شياف، اأن عدم الإ�شراع في تغيير 
بهــا  ي�شــير  التــي  الإ�شــتراتيجية 
قطــاع األعــاب القــوى فــي بالدنا، 
قد تكون عواقبه اأكثر من �شــيئة، 
موؤكدا في حوار للن�شر، اأن الكثير 
خا�شــية  فقــدت  النــوادي،  مــن 
تكويــن ريا�شــيين باإمكانهــم رفع 
رايــة الجزائــر عاليا والمناف�شــة 
قبــل  الإفريقيــة  الألقــاب  علــى 

التوجه للعالمية.

ق�شنطينة 

 وعود بتوزيع �شكنات "عدل" بالرتبة 
يف الثالثي االأول من 2020

وجهت ال�شــلطات الولئية بق�شــنطينة اأول اأم�س الثالثــاء، اإنذارا 
اأخيرا ل�شكان بقرية »حلوفة« بديدو�س مراد، كانوا يقومون في كل 
مرة باإعاقة الأ�شغال الجارية لمد ال�شبكات نحو موقع 6 اآلف �شكن 
عــدل 2 بمنطقة الرتبــة، و ذلك قبل ا�شــتعمال القــوة العمومية، 
فيما اأكد الوالي لممثلين عن المكتتبين، اأن توزيع 1452 �شكنا بهذا 

الموقع �شيكون قبل نهاية الثالثي الأول من �شنة 2020.

جّدد التحذير من حماولت الت�شوي�س على ال�شتحقاق 

اجلي�ص يوؤكد اأن امل�شار االنتخابي ال رجعة فيه 
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اأكدت مجلة "الجي�س" اأن الم�شــار النتخابي ل رجعة فيه، طالما اأن ال�شــعب تبناه وم�شــمم على الم�شي به اإلى نهايته. و �شددت ل�شــان حال الموؤ�ش�شة الع�شكرية، على �شرورة جعل الم�شلحة 
العليا للوطن فوق كل العتبارات، وترك جانبا كل ما من �شاأنه اأن يوؤدي بنا اإلى التفرقة وتبعثر الجهد.

فيما دعا نواب اإىل اإلغاء ال�شريبة على الدخل 

وزير املالية: تقّل�ص احتياطي ال�شرف يفر�ص اإ�شالحات �شريعة 
�شــّدد وزيــر الماليــة محمد لــوكال على �شــرورة اأن تذهــب الجزائر نحو اإ�شــالحات اقت�شــادية بوتيــرة �شــريعة لتجّنب التاآكل ال�شــريع 
لحتياطــات ال�شــرف التي توقــع اأن تتقّل�س اإلى حدود 51.6 مليار دولر مع نهاية ال�شــنة المقبلة، وقال اإن م�شــروع قانون المالية ل�شــنة 
2020 و�شــع العديد من التدابير لتر�شــيد النفقات العمومية، والبحث عن م�شــادر تمويل جديدة خارج المحروقات لتخفيف ال�شــغط 
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تراجـــع يف ت�شويــــق املفرقعـــات و دعـوات ملقاطعتهـــا 

الق�شـــاء علـى 

اإرهابييـن اثنيــن 

بتيبـــازة
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