
الفريق قايد �سالح يثّمن اإجراءات احلك�مة لإنقاذ م�ؤ�س�سات عم�مية وي�ؤكد

املخل�صـــون كثيـــرون واجلـزائــــر قــــادرة علـى فرز من يقودهـــا

ي�مية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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الك�سف عن النظام الآيل اخلا�س بالعملية النتخابية

اأدين بـ 10 �سن�ات 

ي�صتغــل ابنتـه 
للتمويـه يف نقـل 

املخـدرات
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عـدد الهيئــــة النـاخبــــة يناهـــز 24.5 مليـــونا

 

 

 

الرابطة املحرتفة الثانية

 جمعية اخلروب توا�صل ال�صقوط 
و مولودية العلمة ت�صتفيق

حققــت ت�سكيلة م�ل�ديــة العلمة اأم�س،مفاجاأة الج�لــة الثالثة ع�سر 
من بط�لة المحترف الثاني، بعد الع�دة بانت�سار وثالث نقاط ثمينة 
مــن �سفرية اأرزي�، فيما عرفــت هذه المحطة �سقــ�ط الرائد اأولمبي 

المدية، غير اأن ذلك لم ي�سفع لمالحقيه بمزاحمته.

رئي�س جمعية يحّذر

منظمات �صرية تن�صط يف عدة واليات 
تدفع ال�صباب نحو احلرقة

مديرية مراقبة الت�سيري املايل تك�سف

ح�صـابـــات  يف  عجــز  مليــارا   740
البقيـة انتظـار  يف  10اأنديـة 

دقــت المديرية ال�طنيــة لمراقبــة الت�سييــر المالي، ناق��ــس الخطر 
ب�ساأن طريقة ت�سيير �سركات الن�ادي المحترفة، وعددت في بيان ن�سر 
اأم�ــس عبر الم�قع الإلكتروني للفاف، العديد من الخروقات التي وقف 

عليها اأع�ساوؤها، بعد اأقل من �سهرين من مبا�سرة عملهم.

�ص اأر�صيف

قال اإن هيئته مل ت�سجل خروقات من طرف املرت�سحني

�صريف يدعو اإىل وقف العنف واإبداء الراأي باأ�صلوب ح�صاري
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 ميهوبي:  ال�صعب مـن �صيقرر وال وجــود ملر�صــح ال�صلطة       بلعيد:اأنا ابن فالحني  واأعرف جيدا قيمة االأر�ص     
بن قرينة: اأرباب ف�صاد و فاقدو اإمرباطورية املال ي�صعون لعرقلة االنتخابات     بن فلي�ص:  االأمـم واالأوطــان ُتبـنى بال�صدق و قول احلقيقة  

غويني: ندعم تبون لتعهده باإقامة الدولة الوطنية اجلديدة ومطالبة فرن�صا باالعتذار
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قطاع الت�سامن ال�طني

م�صابقة لتوظيف 1340 اأ�صتاذا ومعلم تعليم متخ�ص�ص يف 11 جانفي
حــددت وزارة الت�سامن ال�طني والأ�سرة وق�سايا المراأة، تاريخ 11 جانفي 2020، م�عدا لإجراء م�سابقة الت�ظيف، لاللتحاق بمن�سب 

اأ�ستاذ ومعلم تعليم متخ�س�س رئي�سي.
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