
الباحث  اجلزائري كرمي زغيب املتح�صل على اأرفع جائزة كندية يف البحوث ال�صناعية للن�صر

حتويــــل املـوارد الطبيعيــــة هــو م�ستقبـــل اجلزائــر ما بعـد البتــــرول 

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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يف اإجراء ك�صف عنه اأم�س 

ق�صايا الف�صاد

اال�ستماع اإىل وايل 

وهران ال�سابق و رجل 

االأعمال ع�سايبو

�سركات عمومية تتوىل متويل االأندية املحرتفة 
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مر�سـى "�سيليــاك" بيـن غـــــالء 
االأغذيــة و ال�سرطــان

�ص  13-12

 

 

ق�صنطينة

جموهراتي متهم بالن�سب على 11 زبونا
الأول  الح�صــري  للأمــن  الق�صائيــة  ال�صبطيــة  م�صالــح  اأوقفــت 
بق�صنطينــة، 7 اأ�صخا�س اتهموا في ق�صايا متفرقة تتعلق بال�صرقة 
و الن�صــب و الحتيــال، و من بينهــم مجوهراتي رفعــت �صده عدة 

�صكاوى.

الناطق با�صم احلكومة ح�صن رابحي 

جنـــاح الرئا�سيـــات موؤ�سـر لالنتقــال 
اإىل عهــد جديــد 

توّجه اأم�س، وزير الت�صال الناطق الر�صمي للحكومة لل�صعب الجزائري 
بالتهنئــة على نجــاح النتخابــات الرئا�صية التي جرت يــوم الخمي�س 
الما�صــي، وقال باأن نجاح النتخابات يعد بمثابة حدث تاريخي جرى 

في ظروف ترتقي لم�صتوى وعي ال�صعب الجزائري.

املديرية العامة للأمن الوطني تو�صح

م�ساهد "قمع املتظاهرين" بوهران  غري �سحيحة

�ص   2

نفــت المديريــة العامة للأمن الوطني، اأم�س الأحد، �صحــة المحتويات المن�صورة على �صبكات التوا�صــل الجتماعي، حول »قمع متظاهرين بوهــران«، وقالت باأنه تم الإدعاء من 
قبــل نا�صــري هذه الم�صاهد، على اأنها تتعلــق بقمع مهين لمتظاهري الحراك بوهران، في يوم الجمعة 13 دي�صمبر، في محاولة للإ�صــاءة ل�صورة الأمن الوطني وتغليط الراأي العام، 
واأو�صحت باأن ال�صور المعرو�صة، تتعلق باأ�صخا�س تجمهروا يوم القتراع الموافق ليوم الخمي�س 12 دي�صمبر 2019، من اأجل منع المواطنين من اأداء حقهم الد�صتوري، فيما اأعلنت 

عن مبا�صرة التحريات حول هذه الم�صاألة.

�ص 2

   �صيتم الإعلن عن النتائج النهائية يف مدة اأق�صاها 10 اأيام

�ســــريف ي�سّلم التقريــــر النهائــي للمجلـــ�ص الد�ستــــوري 
رفعــت ال�صلطة الوطنية الم�صتقلة للنتخابات، اأم�س، تقريرها النهائي بخ�صو�س الرئا�صيــات للمجل�س الد�صتوري، وت�صمن التقرير كافة النتائج 
الم�صجلــة ا�صتنــادا اإلى محا�صر الفــرز التي اأعدتها اللجان الولئيــة والبلدية التابعة لهــا، والتقرير الخا�س بال�صكاوى التي تقــدم بها المتر�صحون 

للرئا�صيات، ومن المتوقع اأن يعلن المجل�س الد�صتوري في غ�صون اأيام قليلة النتائج النهائية في ظل غياب الطعون.
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اخلروب حتت و�ساية مطاحن الريا�ص و �سركة نقل امل�سافرين متّول تاجنانت و نفطال عني مليلة 
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