
ال مزايا �ضريبية 

لرتكيب الهواتف 

النقالة يف اجلزائر 

باحثون جمريون  يكت�ضفون فريو�ضا 
خطريا يف خفافي�ش جزائرية !

عائلـــة ال�ضهيـــد العربــي التب�ضــي تطالــب بالك�ضــف عن مكــان دفنـــه

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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الصفحة الخضراء
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�لفريق قايد �سالح يوؤكد

�ش  13-12

 

 

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

ال�ضنافر بامتياز وقطبا اله�ضاب يتنف�ضان

�ســكل �ســقوط �لر�ئــد �ســباب بلــوزد�د وتجرعــه مــر�رة �لهزيمة 
لأول مــرة منــذ بد�يــة �لمو�ســم، �لحــدث �لأبــرز فــي مخلفــات 
�لجولــة �لعا�ســرة، وكان ذلك فــي �لقمة �لتقليديــة �لتي جمعته 
بالم�ست�ســيف �ســباب ق�ســنطينة، وقد نال �ل�ســنافر �سرف وقف 
�سل�ســلة �لنتائــج �لإيجابيــة لأبنــاء "�لعقيبــة"، بف�ســل �لهــدف 

�لوحيد �لذي �أم�ساه بن عيادة.

وفق نقابة عمال �لقطاع

رفع اأجور ومنح عمال البنوك العمومية 
وجتميد االإ�ضراب

تّوجت �لمفاو�ســات �لتي با�سرتها �إتحادية عمال �لبنوك و�لتاأمينات 
مع �لجمعية �لمهنية للبنوك عن تثبيت جميع �لمطالب �لتي رفعتها 
�لفيدر�لية �سهر جو�ن �لمن�سرم. وح�سب مر��سلة رئي�س �لإتحادية 
�لوطنيــة لعمال �لبنــوك و �لتاأمينات، فقد تم تثبيــت  9 مطالب تم 
رفعها خالل �لمفاو�ســات �لتي تجاوزت مدتها  �ل�ســهرين وعليه يتم 

�إلغاء �لوقفة �لحتجاجية �لتي كانت مقررة غد�.

�ملجل�س �لد�ستوري ثّبت "�خلم�سة" وجلنة �لنتخابات تك�سف

مناظرات تلفزيونية بني املرت�ضحني للرئا�ضيات
�ش   3-2

تبون يرف�ش دعم املوالني جلهات اأجنبية واملعادين للوحدة الوطنية        بن قرينة يدعو املرت�ضحني اإىل ميثاق �ضرف 
 جاب اهلل يبقي باب دعم اأحد املرت�ضحني مفتوحا

زيــــادات غيـــر مرّبرة يف اأ�ضعــــار الـمواد الغذائيــــــة
بين فيما  �لزياد�ت  تر�وحت  حيث  �لأخيرة،  �لفترة  خالل  مبرر  غير  �رتفاعا  و�لفو�كه  و�لخ�سر  �لغذ�ئية  �لمو�د  �أ�سعار   �سجلت  
�لمو�د و��سعة �ل�ستهالك، وحتى �ل�سلع  �لمقننة لم ت�سلم من �لرتفاعات، �إذ و�سل �سعر �ل�سميد �إلى 1450 دينار�  50 دينار� في  و   5

�ش 4في �أ�سو�ق �لتجزئة، وهو ما �أثار ��ستياء �لمو�طنين.

�ش  2
الع�ضابــة حتــاول �ضرب الثقة بيـن ال�ضعب وجي�ضــه
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ت�سوير: �سريف قليب


