
فيما مل ت�سجل ا�ستجابة للدعوة �سوى يف ثالث واليات بالو�سط

احتاد التجـــار: ال اإ�ســراب وال ع�سيــان وكل ال�سلـع واخلدمات متوفـرة

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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نة    الفريق قايد �سالح يوؤكد اأن اأطرافا ال تريد اأن تبقى اجلزائر حم�سّ

بداية الت�سويت 

اليوم مبكاتب 

االقرتاع املتنقلة

ت�ستمر اإىل غاية 18 جانفي

انطالق ت�سجيالت 
احلج  للمو�سمني 
القادمني بعد غد
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ال�سراع احلقيقي يدور بني ال�سعب االأ�سيل وخدام اال�ستعمار
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وزير الطاقة يوؤكد

 تطبيق حق ال�سفعة على اأ�سول 
بحتة اقت�سادية  "اأناداركو" عملية 

ق�سنطينة

 قائمــة جديـــدة لل�سكــن االجتماعــي 
يف ال�سدا�سي الثانـي من 2020

ك�س��ف رئي�س دائرة ق�سنطينة، اأنه �س��وف يتم االإفراج عن قائمة 
جديدة خا�س��ة بال�س��كن العمومي االإيجاري خالل الن�سف الثاني 
م��ن الع��ام المقب��ل، و ذل��ك بمج��رد انته��اء التحري��ات الميداني��ة 
الت��ي انطلقت قبل 3 اأ�سه��ر، م�سيفا في ت�سري��ح للن�سر اأن القرعة 
الخا�سة بالقائمة االأخيرة التي ت�سم 2500 م�ستفيد، �ستجرى بعد 

و�سول نتائج تحقيقات البطاقية الوطنية لل�سكن.

وكيل اجلمهورية يوؤكد اأن تركيب ال�سيارات كان دمارا للبالد والعباد

التما�ص 20 �سنة �سجنا نافذا الأويحيى و�سالل
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التم���س وكي��ل الجمهورية لمحكمة �سيدي محمد اأم�س في حق الوزيرين االأولين ال�سابقين المتهمين في ملف تركيب ال�سي��ارات، اأحمد اأويحيى وعبد المالك �سالل عقوبة 20 �سنة �سجنا 
نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار، كما التم�س نف�س العقوبة �سد وزير ال�سناعة والمناجم ال�سابق عبد ال�سالم بو�سوارب، الذي �سدر في حقه اأمر بالقب�س الدولي.
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املرت�سحون ممنوعون من اأي ن�ساط اأو ترويج

 بدايــــة فتــــرة ال�سمــت االنتخــابــــي
دخل��ت منت�سف ليلة اأم�س فترة ال�سمت االنتخاب��ي بالن�سبة للمتر�سحين للرئا�سيات المقرر اإجراوؤها يوم الخمي�س المقبل، وبذلك يكون 
المتر�سح��ون الخم�س��ة قد اختتموا اأم���س االأحد حمالتهم االنتخابية، التي ا�ستم��رت 22 يوما، جابوا خاللها مختل��ف واليات الوطن، اأين 
تناف�س��وا ف��ي عر���س برامجهم وخطب ود الناخبي��ن، فيما �سيكون��ون ممنوعين من اأي ن�س��اط انتخابي، خالل االأيام المقبل��ة التي ت�سبق 

االقتراع، وكذلك االأمر بالن�سبة لو�سائل االإعالم، التي �ستكون ممنوعة من الترويج لهم.
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النخاع  زراعة  تكلفة  مليون   400
ال�سوكي وندرة يف املتربعني
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