
حث اأع�صاءها على موا�صلة املتابعة امليدانية للدخول االجتماعي

رئيـــ�س الدولـــة يدعــو احلكومـــة اإلــى تر�شيـــد وعقلنـــة النفقــات

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س   2

برعايةميديا -تيك

تدفق االأنرتنت ال ينا�شب ن�شاط 
املوؤ�ش�شات النا�شئة يف جمال الرقمنة

يوؤك��د الخبي��ر ف��ي مج��ال اإدارة الم�صاري��ع 
ح��وار  ف��ي  ب��روري،  كري��م  واال�صت�ص��ارة، 
خ�ص به الن�صر، اأن تدفق االنترنت الحالي 
بالجزائ��ر �صعي��ف وغي��ر منا�ص��ب لن�ص��اط 
الموؤ�ص�ص��ات النا�صئ��ة ف��ي مج��ال الرقمنة، 
وق��ال اإن االنترنت المتوف��رة حاليا ت�صمح 
بالتوا�ص��ل لكنها غير قادرة عل��ى ا�صتيعاب 
ن�صاط ال�ص��ركات، التي تتطل��ب تدفقا اأكبر 

في كل مناطق الوطن.

�س   24

ب�صبب الو�صع ال�صيا�صي الذي تعي�صه البالد

تراجع اال�شتهالك ون�شاط املوؤ�ش�شات بـ 80 باملئة
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 حركــة جزئيــة 

يف �شلـك الـوالة

و الوالة املنتدبني
�س  4

�س  11

�س  5

ك�صفت عملية �صبر اآراء قامت بها موؤخرا المنظمة الوطنية لحماية الم�صتهلكين عن تراجع المعامالت التجارية التي لها عالقة بالمجال اال�صتهالكي بن�صبة 80 بالمئة، ب�صبب الظروف 
�س   3ال�صيا�صية غير الم�صتقرة للبالد، وتداعياتها ال�صلبية على الجانب االقت�صادي. 

�س   2

�س   11

وزير االت�صال الناطق الر�صمي با�صم احلكومةق�صم حمرتف ب� 18 فريقا ورابطة ثانية بفوجني 

االنتخابــات الرئا�شيــة هي الطريــق 
املالئــم لتقويـة اال�شتقــرار

اأكد ح�ص��ن رابحي، وزي��ر االت�صال 
الناط��ق الر�صم��ي للحكوم��ة وزي��ر 
الثقاف��ة بالنياب��ة، اأن االنتخاب��ات 
الطري��ق  ه��ي  القادم��ة  الرئا�صي��ة 
المالئم وال�صاف��ي لتقوية ا�صتقرار 
واأ�ص��اد  وتنميته��ا،  واأمنه��ا  الب��الد 
ال�صحاف��ة  لعبت��ه  ال��ذي  بال��دور 
التوعي��ة  ف��ي  كامل��ة  الوطني��ة 
باأهمية الح��وار الوطني وب�صرورة 
رئا�صي��ات  نح��و  عاج��ال  الذه��اب 
للم�صلح��ة  تحقيق��ا  ديمقراطي��ة 

العليا للبالد.

رحيــل املخـرج مو�شــى حــداد
توفي اأم�ص الثالثاء المخرج ال�صينمائي 
مو�ص��ى  ح��داد بالجزائ��ر العا�صمة عن 
عم��ر ناهز 81 عام��ا ،بعد م�ص��ار طويل 
ف��ي عال��م ال�صينم��ا. وع��رف الراح��ل 
ال�صينمائي��ة  الحي��اة  ف��ي  بم�صاهمت��ه 
الجزائري��ة منذ اال�صتق��الل من خالل  
م�صاركت��ه كمخ��رج م�صاع��د ف��ي فيلم 
"معرك��ة الجزائ��ر" )1967( اإلى جانب 
المخرج االإيطال��ي  جيلو بونتيكورفو، 
و ك��ذا اإلى جانب المخ��رج هانزو بيري 

في فيلم "ثالثة م�صد�صات للقي�صر".

�س  3

الفـــاف تغّيــــر نظـــام املناف�شـــــة

وزير التجارة يك�صف

توزيع 8 اآالف حمل على ال�شباب وفتح كل االأ�شواق املغلقة
ك�ص��ف وزي��ر التج��ارة �صعيد جالب، عن و�صع ت�صهي��الت مع وزارة ال�صكن من اأج��ل اال�صتفادة من 8 اآالف محل غي��ر م�صتغل على الم�صتوى 
الوطني �صيتم الت�صرف فيها  ل�صالح ال�صباب في القريب العاجل. تزامنا و�صروع ال�صندوق الوطني لل�صجل التجاري في اإعفاء �صرط المحل 

لل�صباب الحامل للم�صاريع عند طلبهم �صجال تجاريا.

�س   13-12


