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 يف االمتحانـــات

 4 قتلــــى

 وجريــح  يف حــادث 

مبوكــب عــر�س

الغـر�س الع�سوائــي يف�سـل عمليـات 
الت�سجيـــر

اأمــر بتهديــم بنـاءات ترقـوي مدعـم غري مطابقـة للموا�سفات بباتنـة

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�س  24�س  5

الصفحة الخضراء
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عنابة 

ع�سابات ت�ستهدف حمطات الوقود
�أ�سبحــت محطــات �لوقــود بعنابــة، م�ستهدفــة مــن قبــل �لع�سابــات 
�لإجر�ميــة حتى فــي و�سح �لنهار، فــي موؤ�سر خطير، حيــث ي�ستخدم 
�لمجرمــون �ل�سيــوف و �لغاز �لم�سيــل للدموع، لا�ستيــاء على �لأمو�ل 

�لتي بحوزة �أعو�ن �لتوزيع د�خل �لمحطة و �أمام مر�أى �لزبائن.

�س 21

هذه "خطة" �سلطة �لنتخابات ل�سمان نز�هة �لرئا�سيات

رقابة الكرتونية واإر�سال فوري للنتائج ملنع التزوير
�س   2

�س   14

�س   9

�لر�بطة  �ملحرتفة �لثانية 

اخلروب يف الو�سافة و انهيار غريب 
للعلمة و �سكيكدة

كر�ســت مخلفــات �لجولــة �لتا�سعــة مــن بطولــة �لر�بطــة �لمحترفة 
�لثانيــة، �لتــي �فتتحــت ع�سيــة �لخمي�ــس و�كتملــت �أم�ــس، �لريــادة 
�لثنائيــة بين �أولمبي �لمدية �لذي �سنع �أكبر مفاجاآت هذه �لمحطة، 
بعد �لنت�ســار �لباهر برباعيــة كاملة،  �لذي عاد بــه �أبناء �لتيطري 
مــن مدينة �لعلمــة، على ح�ســاب �لمولوديــة �لمحلية �لتــي تعر�ست 

لنتكا�سة، قد ت�سدع دون �سك �أركان �أ�سرة "�لبابية".

تعكف �ل�سلطة �لوطنية لانتخابات على و�سع �آليات جديدة ل�سمان �سفافية �لنتخابات �لرئا�سية، من �أهمها �إ�سر�ك �لمو�طنين في عملية �لفرز، ورفع �لنتائج مبا�سرة �إلى �لمندوبيات 
�لولئية و�لوطنية في نف�س �لوقت لمنع �لتزوير، مع �عتماد �لرقابة �لإلكترونية منذ بدء �لعملية.

العنــف يالحـــق اجلزائـــري اإلــى العالــم االفرتا�ســي
�أكــد مخت�ســون وباحثون �أن �لعنف �أ�سبح يتخــذ �أ�سكال متعددة في �لو�قع و�لعالم �لفتر��سي، بعد �أن ك�سفــت �لو�سائط �لجديدة عن �سلوكات 
�نحر�فيــة فــي �لتعامل تقترب من �لمر�س �لعقلي، م�سدديــن على �سرورة تفعيل دور �لرقابة و�لنتباه لاأ�سبــاب �لتي تجعل �ل�سارع و�لملعب 
و�لمــكان �لعام و�لأٍ�ســرة مجالت  لإخر�ج مكبوتات يعتبرونها نتــاج تر�كمات �جتماعية و�قت�سادية ونف�سية تــم �لتعامل معها ب�سكل خاطئ.    
�لن�سر �لتقت على هام�س ملتقى حول “�ل�سباب و �لعنف في عالم متغّير”، نظم موؤخر� بجيجل بباحثين دقو� ناقو�س �لخطر وحاولو� من خال 

ندوة �لن�سر ت�سليط �ل�سوء على بع�س م�سّببات �لعنف وطرق معاجلتها. 

�س اأر�سيف


