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�س   3

�س   2

ت�صميم على جتاوز غينيا وموا�صلة احللم

اخل�ســـر بتعـــداد مـكتمــــل وبلمـا�ســي 
ــر مفاجــــاأة يح�سّ

اقرتحوا اآليات جديدة للتكفل بالتالميذ الرا�شبني

الأولياء يطالبون باإلغاء عبارة يحال اإىل احلياة العملية من الك�سوف
 دعت الجمعية الوطنية لأولياء التالميذ ل�شتحداث لجنة قطاعية ما بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، 

 لتوجيه التالميذ الرا�شبين اإلى معاهد اأو ثانويات تقنية تنا�شب قدراتهم وتوؤهلهم لعالم ال�شغل، مع اإلغاء عبارة يحال 
�س  2اإلى الحياة العملية من ك�شوف النقاط.

�س  4

 تزايد القطع الع�سوائي للأ�سجار 
يف الأو�ساط احل�سرية

الصفحة الخضراء

 منتدى احلوار الوطني يخرج بتو�شيات حلّل الأزمة

دعم الم�شاركون في منتدى الحوار الوطني الذي انعقد اأم�س بالمدر�شة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان غرب العا�شمة، م�شعى الحوار الذي دعا اإليه رئي�س الدولة عبد القادر بن �شالح واأجمعوا على 
�شرورة اأن يف�شي اإلى انتخابات رئا�شية في اآجال مقبولة ومعقولة، وطالبوا بحكومة كفاءات وطنية لتح�شير النتخابات الرئا�شية، و تعوي�س رموز النظام التي  ما زالت على راأ�س موؤ�ش�شات الدولة، واإبعاد 

المتوّرطين في الف�شاد خالل حكم النظام ال�شابق واأولئك الذين دعوا للعهدة الخام�شة ودعموها، من ت�شيير وتح�شير النتخابات الرئا�شية.

حوار جدي يف�سي اإىل رئا�سيات يف اآجال معقولة
وزير الداخلية ي�شرح 

الأمن ت�سدى لبلطجية واأمور يندى لها 
اجلبني يف امل�سريات

ك�شــف اأم�س وزير الداخليــة والجماعات المحليــة والتهيئة العمرانية 
�شالح الدين دحمون عن عدة اأخطار �شهدها الحراك ال�شعبي كانت لها 
م�شالح الأمن بالمر�شاد، ورف�ــس الك�شف عن هذه الأخطار في الوقت 

الحالي "حتى ل يقال باأنكم تقومون بتخويف المواطنين".

م�شوؤول بوزارة ال�شناعة يك�شف 

اآليات جديدة للحفاظ على الإنتاج 
بال�سركات التي ُحب�س اأ�سحابها

اأكــد  المديــر العــام للتطويــر ال�شناعــي والتكنولوجــي بــوزارة 
ال�شناعــة والمناجــم، م�شطفــى حمــودي اأن الدولة لــن "تتخلى" 
عــن الموؤ�ش�شــات التي تواجــه �شعوبات علــى اإثر �شجــن م�شوؤوليها 

ل�شلوعهم في ق�شايا ف�شاد.
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