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

بداية تطبيق ال�ضلم اجلديد املتعّلق بح�ضاب ال�ضريبة على الدخل لفئة املتقاعدين

اأكــد رئي�ــس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اأن التطرف والإرهاب ل يزالن في العديد من البلدان، خا�سة في القــارة الإفريقية على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي. وقال الرئي�س 
تبــون ب�سفتــه من�ســق التحاد الإفريقي للوقايــة من الإرهاب والتطرف ومكافحتهمــا في اإفريقيا، “اإن التهديــد الإرهابي اأخذ اأبعادا تنــذر بالخطر، ل �سيما في منطقة ال�ساحــل وال�سحراء، ت�سبب 

خ�سائر واأ�سرار فادحة ب�سرية ومادية”.

�لرئي�س تبون يحّذر من تنامي �لتهديد �لإرهابي يف �إفريقيا

اجلزائر تنجح يف طرد الكيان ال�ضهيوين من الحتاد الإفريقي

اأخ�سائيون يوؤكدون اأهمية الوقاية 

ارتفاع يف  حالت 
ال�ضكتة الدماغية 

و�ضط ال�ضباب 

الدويل ال�سابق رفيق جبور للن�سر

املنتخـــب لـم يكـن �ضّيئـا يف "الكــان" 
واإخفــاق الكاميــرون يخدمنــا

المنتخــب  مهاجــم  ا�ستغــرب 
جبــور،  رفيــق  زهيــر  الوطنــي 
اأهــل  مــن  الكثيــر  و�ســف 
الخت�سا�ــس اإق�ســاء المنتخــب 
مــن  الأول  الــدور  مــن  الوطنــي 
»الــكان« بالكارثــي، م�سيــرا فــي 
حواره مع الن�سر، اإلى اأن الخ�سر 
كمــا  فقــط،  للفعاليــة  افتقــدوا 
اعتبر باأن عــدم تتويج »الأ�سود 
اأمــم  بكاأ�ــس  المرو�ســة«  غيــر 
اإفريقيــا يخدم اأ�سبــال بلما�سي، 
قبل الدور الفا�ســل الموؤهل اإلى 

المونديال.

 رئي�س الأكادميية الوطنية لل�سالمة املرورية للن�سر

اإلغــاء �ضحــب رخ�ضــة ال�ضياقـة خّفـف 
ال�ضغــط علـى املواطنيـن

اأكد رئي�ــس الأكاديمية الوطنية لل�سالمة 
المروريــة والأمــن عبــر الطرقــات علــي 
�سقيــان بــاأن قــرار اإلغــاء �سحــب رخ�ســة 
ال�سياقة خفف ال�سغــط على المواطنين، 
م�سيفا بــاأن نجاعة هــذا القــرار متوقفة 
علــى مــدى تحلــي المواطنيــن بالثقافــة 
المروريــة والم�سوؤوليــة واحتــرام قانون 
المــرور، ودعــا �سقيــان فــي هــذا الحــوار 
الذي خ�س بــه الن�سر اإلــى ت�سريع العمل 
لهــا  لمــا  بالتنقيــط  ال�سياقــة  برخ�ســة 
مــن اأهميــة كبيــرة فــي مواجهــة اإرهــاب 

الطرقات.

فيما اأنع�ست القرو�س البنكية �سوق ال�سقق املوجهة للطبقة املتو�سطة

تراجـــــع يف التعـامـــالت العقـــاريـــــة بعنـابــــــــــة
�سجــل �ســوق العقار بولية عنابة في الآونة الأخيــرة تراجعا على م�ستوى عمليات البيع وال�سراء في العقــارات الفردية منها ال�سقق والمحالت 
التجاريــة والقطع الأر�سية الموجهة للبناء، لأ�سباب عدة ح�سب مخت�سيــن في المجال، اأبرزها نق�س ال�سيولة والركود القت�سادي والنكما�س 
فــي عمليــات البيع، و�سعف الإقبــال على �سراء ال�سكنــات الجاهزة وغير الجاهــزة، با�ستثناء ت�سجيل اإقبــال على �سراء ال�سقــق الترقوية التي 

تتراوح اأ�سعارها ما بين 600 و 800 مليون لدى المرقين، بقرو�س بنكية دون دفع اأي م�ساهمة مالية من قبل المكتتبين.

الآفالن يف ال�ضدارة متبوعا بالأحرار والأرندي
�صريف يعلن عن النتائج امل�ؤقتة لنتخابات التجديد الن�صفي ملجل�س الأمة
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