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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة يوؤكد

احلراك ال�صعبي اأ�صبح مرجعا وجدارا مانعا لكل حماوالت االخرتاق

بنك الفالحة والتنمية الريفية يح�سر لفتح �سباك اإ�سالمي

�ص 3

م�ست�سار رئي�س اجلمهورية نزيه بن رم�سان جراد ي�ستقبل نائب رئي�س الكونفدرالية ال�سوي�سرية
من قاملة

 جمعيات اجلالية دعم قوي للوطن 
يف جمال الت�صامن

رم�ســان  بــن  نزيــه  قــال 
م�ست�ســار رئي�س الجمهورية 
المكلــف بالمجتمــع المدني 
جمعيــات  بــاأن  الجاليــة،  و 
بالمهجــر  الجزائرييــن 
اأ�ســبحت تمثــل دعمــا قويــا 
للوطــن فــي مجال الت�ســامن 
و  االإن�ســانية،  المبــادرات  و 
تعزيــز اللحمــة بيــن اأبنــاء 

الوطن اأينما وجدوا. 

وفق تقارير اأملانية

كبار اأوروبا يتابعون بن �صبعيني 
وال�صيتي يريده

اإعالميــة  تقاريــر  ك�ســفت 
اأم�ــس،  �ســادرة  األمانيــة 
المنتخــب  مدافــع  اأن 
بورو�ســيا  ونجــم  الوطنــي 
االألمانــي  مون�ســنغالدباخ 
يتواجــد محــل متابعــة عدة 
كبــرى،  اأوروبيــة  اأنديــة 
خــالل  النتدابــه،  تح�ســبا 
�ســوق االنتقــاالت ال�ســيفية 
القادمــة، نظير الم�ســتويات 
القوية التي ب�ســم عليها ابن 

مدينة ق�ســنطينة، في م�ســابقتي الدوري االألمانــي ودوري اأبطال 
اأوروبا، وهو ما جعل المالحظين والنقاد يعتبرونه اأف�ســل محترف 

جزائري في �سنة 2020.

• وزير املالية: دخول حوايل 190 �صباكا بالبنوك العمومية نظام ال�صريفة االإ�صالمية

حممد �سريف يدعم تخفيف العتبة االنتخابية ويك�سف

 اال�صتعانة  بال�صبطية الق�صائية للتحري حول متويل احلملة االنتخابية
قال محمد �ســرفي رئي�س ال�ســلطة الوطنية الم�ســتقلة لالنتخابات، اأن تمويل الحمالت االنتخابية اأ�ســبح تحت مجهر ال�سلطة الوطنية. 
واأ�ســاف �ســرفي خالل ا�ست�ســافته اأم�س في فوروم االإذاعة، اأنه قبل �ســدور القانون كان التمويل ينظر فيه من قبل المجل�س الد�ستوري. 
واأو�ســح اأنه وفق القانون الجديد يتم ا�ســتحداث لجنة م�ســتقلة لدى ال�ســلطة ت�ســم ممثلين من مختلف الهيئات مكلفين بمراقبة م�سادر 

تمويل الحملة االنتخابية.

 اتفاق على ترقية التعاون الثنائي وتوافق على احللول ال�صلمية لالأزمات
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املرابحة وال�صلم لتمويل االأن�صطة واال�صتثمارات الفالحية

ق�سنطينة

دائرة اخلروب ترا�صل املعنيني وترّبر 
اإ�صقاطهم من قائمة 1882 �صكنا


