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

حت�سبا ل�سهر رم�سان 

�سلطة ال�سبط تدع� القن�ات التلفزي�نية اإىل االنتقاء »الدقيق وامل�س�ؤول« للربامج 

رئي�س اجلمهورية  يكّرم متميزات  يف عدة جماالت و يوؤكد مبنا�سبة 8 مار�س

�سبكة ت�سحب 1.6 
مليار من ح�ساب 
�سركة بب�سكرة 

اإعادة التحقيـق يف 
كـل ق�ائـــم ال�سكــن 

االجتماعـي

وايل ق�سنطينة يك�سف  مب�ساعدة موظفني يف بنك

�ص 3

�ص 11�ص  24

ّ
بعد  اكت�ساف جتاوزات و مترير مواد حمظورة 

مبيناء عنابة

فر�ص اإجراءات �سارمة على ا�سترياد 
املالب�ص من تركيا 

راجعت م�سالــح الجمارك على م�ستــوى ميناء عنابة فــي، االأ�سابيع 
االأخيــرة، اإجراءات جمركة الب�سائع في اإطار نظام » ال�سوالة«، التي 
يقــوم بموجبها اأ�سحاب محالت االألب�سة، با�ستيراد ال�سلع من تركيا و 

ال�سين، حيث تم فر�س مراقبة و تفتي�س �سارم للطرود.

باتنة

 حجــز قنطـار من اللح�م البي�ســاء
 يف مذبــح �ســري

مكنت تدخــالت متفرقة لم�سالح اأمن والية باتنة خالل، اليومين 
المنق�سيين، من حجز كمية من اللحوم البي�ساء الموجهة للت�سويق 
بمذبــح �ســري و حجــزت في عمليــة اأخــرى حوالــي 3 اآالف قر�س 
مهلو�س، كما اأوقعت باأفراد ع�سابة لل�سرقة من بين عنا�سرها امراأة 
و اأوقفــت جامعيا كان يروج المخدرات و المهلو�سات ببريكة و محل 

اأمر بالقب�س بتهمة محاولة قتل. 

 الرابطة املحرتفة االأوىل

ال�سنافـــر رويـدا رويـدا 

�ص  3

�ص  9

�ص  9

�ص  2

املراأة اجلزائرية حا�سرة يف �سميم امل�سعى ال�طني
اأ�ســاد رئي�ــس الجمهوريــة، ال�سيد عبد المجيد تبون، اأم�س االثنيــن، بجهود المراأة وما ا�سطلعت به مــن »اأدوار بارزة« و«مهام عظيمة« عبر تاريخ الجزائــر والعزيمة التي تحذوها 

لخو�س التحديات الراهنة.

من اأجل احتواء تاأثري اأزمة كورونا 

بنك اجلزائر يحذر امل�ؤ�س�سات املالية من االإخالل بتدابري الدعم   
حــّذر بنك الجزائــر، البنوك والموؤ�س�ســات المالية مــن اال�ستمرار في تنفيذ اإجــراءات تح�سيل عقابيــة على الموؤ�س�ســات التي تعاني من 

�سعوبات ظرفية، و و�سف البنك المركزي تلك االإجراءات الم�سددة بـ"القاتلة" في هذا الظرف الخا�س. 

�ص  13-12


