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مقتل �ساب طعنا و ملثمون ي�ستولون على ملياري �سنتيم من �سركة اأدوية بق�سنطينة

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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رئي�س �جلمعية �لوطنية للم�سدرين للن�سر

ال�سادرات تراجعت واالقت�ساد 
الوطني يعي�ص حالة ركود

�أكــد رئي�س �لجمعيــة �لوطنيــة للم�سدرين 
�لجز�ئرييــن علــي بــاي ن�ســري،  �أن �قت�ساد 
بالدنــا يعي�ــس حالة مــن �لركــود و �لتر�جع 
فــي  دعــا  حيــث  خطيــرة،  م�ستويــات  �إلــى 
حو�ر للن�ســر �إلى �ســرورة �لتطبيق �ل�سريع 
لــكل �لقــر�ر�ت و �لقو�نيــن �لمنبثقــة عــن 
م�ســروع �لإ�ستر�تيجية �لوطنية للتحول من 
 �لقت�ســاد �لريعــي، بالتركيــز علــى �لإنتاج 

و �لت�سدير في �أربعة قطاعات كبرى.

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

ال�سنافر و"ال�ســام" فــوق البوديـوم 
و"جنم" مقرة يعود للتوهج 

�سّيــع �أم�ــس، مت�ســدر ترتيــب �لر�بطــة �لمحترفــة �لأولــى �سباب 
بلــوزد�د، فر�ســة �سمــان �لحتفــال و�أن�ســاره بلقب بطــل �ل�ستاء 
�ل�سرفي، بعدما �ألحقت ت�سكيلة �لفريق �لجار �تحاد �لجز�ئر بف�سل 
هدف مد�فعها ربيع مفتاح، ثاني هزيمــة بت�سكيلة �أبناء �لعقيبة، 
مما �سيبعــث دون �سك �ل�سر�ع مجدد� بين �لر�ئــد و�لو�سيف، �لذي 
تاأجلت مو�جهته مع �لوفاق �ل�سطايفي، ب�سبب �لتز�مات �لمولودية 

مع �لكاأ�س �لعربية.

الـموك حتتفـل بالذكـرى الثمانيـن 
لتاأ�سي�سهـــا

بالذكــرى ق�سنطينــة  مولوديــة  �أ�ســرة  �أم�ــس،  ع�سيــة   �حتفلــت 
80 لتاأ�سي�س �لنادي، في �أجو�ء مميزة رغم و�سعية هذ� �لفريق، 

�لذي ي�سارع منذ �سنو�ت في غياهب وطني هو�ة.

�ملجل�س �لد�ستوري ر�ّسم �نتخابه �أم�س

الرئي�ص تبون ين�سب ر�سميا هذا اخلمي�ص
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�أعلن �لمجل�س �لد�ستوري، م�ساء �أم�س �لثنين، عن �لنتائج �لنهائية لالنتخابات �لرئا�سية، �لتي �أجريت يوم �لخمي�س 12 دي�سمبر 2019، حيث لم يتغير �لترتيب، �لذي �أعلن عنه رئي�س �ل�سلطة 
�لوطنية �لم�ستقلة لالنتخابات، رغم �لتغيير�ت �لطفيفة في �لأ�سو�ت �لتي تح�سل عليها �لمر�سحون �لخم�سة، ومن �لمرتقب �أن ين�سب عبد �لمجيد تبون في من�سبه كثامن رئي�س للجمهورية يوم 

�لخمي�س �لمقبل باأد�ئه لليمين �لد�ستوري.

�ص 3

يف �نتظار �لتفا�سيل و�لآليات

الطبقـــة ال�سيا�سيــة تتفاعــل اإيجابيــا مع مبــادرة احلـوار
تفاعلت مكونات �لطبقة �ل�سيا�سية و�لمجتمع �لمدني بكثير من �ليجابية مع �لت�سريحات �لأولية و�لوعود �لتي �أطلقها �لرئي�س �لمنتخب، 
عبــد �لمجيــد تبون، مبا�سرة بعــد �لإعالن عن �لنتائج �لأوليــة لالنتخابات �لرئا�سية من قبــل �ل�سلطة �لوطنيــة �لم�ستقلة لالنتخابات، 

خا�سة منها ما تعلق بفتح حو�ر وطني.

�ص  2


