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�ص  3

�ص  3

بف�سل الإجراءات التحفيزية 

توّقعــات با�ستقـرار الأ�سعار وحتقيق 
الوفــرة يف 2022

اأّكد رئي�س الجمعية الوطنية للتجــار حاج طاهر بولنوار اأم�س باأن 
�سنة 2022 �ستكون عام ا�ســتقرار الأ�سعار وتحقيق الوفرة بالن�سبة 
للمــواد الغذائيــة، بعــد اأن قــّرر الرئي�ــس جعلها �ســنة اقت�ســادية 
بامتياز، بمنح الت�ســهيالت للموؤ�س�ســات المنتجة، ف�سال عن اإ�سدار 

قانون ُيجرم الم�ساربة بقوت الجزائريين.

الرابطة املحرتفة 

الوفــاق ينتفـ�ص اأمــــام ال�سنافــر 
وبزوغ تاريخي للهـالل

�ســهدت الجولة التا�ســعة لبطولة الرابطة المحترفة تحقيق هالل 
�ســلغوم العيد فــوزه الأول منــذ بداية المو�ســم الجاري، فــي اإنجاز 
يعد تاريخيا بالن�ســبة لأبناء »ال�ساطو«، على اعتبار اأنه الأول لهذا 
الفريق فــي ح�ســيرة »الكبار«، وكان ذلك بف�ســل الهــدف الوحيد 
الذي وقعه المهاجم خالدي في مرمى جمعية ال�ســلف في الدقائق 

الع�سر الأخيرة من عمر المواجهة.

�ص  12-13�ص  13-12

و�ضط دعوات لتكثيف التلقيح �ضد كورونا

ت�سجيل ثاين اإ�سابة باأوميكرون وارتفاع يف احل�سيلة اليومية

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

 الناخـــب الوطنـــي ين�ســف اأبطــــال العـرب يف قـائمـــة الكــــــان

ك�سف الوزير الأول وزير المالية، ال�سيد اأيمن بن عبد الرحمان، اأن الحكومة �سطرت برنامجا عملياتيا يهدف اإلى ت�سريع م�سار ع�سرنة اأنظمة الدفع، م�سيرا اإلى �سعيها لتوفير اأكثر من 16 مليون 
بطاقة دفع في اآفاق 2024 و�سمان تزويد اأكثر من مليون تاجر باأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير اأكثر من 10 اآلف خدمة تجارية عن طريق الويب.

  الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان يعلن

تزويد اأكرث من مليون تاجر باأجهزة الدفع الإلكرتوين
�ص  2

التجديد الن�سفي لأع�ساء جمل�س الأمة

بداية �سحب ا�ستمارات الرت�سح و16 يناير اآخر اأجل لإيداع امللفات 
اأعلنت ال�ســلطة الوطنية الم�ســتقلة لالنتخابات اأن عملية �ســحب ا�ستمارات التر�ســح لنتخابات التجديد الن�ســفي لأع�ساء مجل�س الأمة 
المنتخبين المقررة يوم 5 فبراير القادم، انطلقت اأول اأم�س الخمي�س على م�ســتوى المندوبيات الولئية لل�ســلطة، على اأن تختتم عملية 

اإيداع ملفات التر�سح يوم 16 من �سهر يناير الداخل في منت�سف الليل .

6 قتلــــى يف حـــادثــي مـــــرور 
بجيجــل وب�سكــرة
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�سورة :اأر�سيف 


