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

يرتاأ�س اليوم اجتماًعا ملجل�س الوزراء يخ�س�س مل�سروع قانون النتخابات

رئيـ�س اجلمهوريــة ي�صــرع يف جت�صيـد ور�صتــــه الإ�صالحيــــة الثانيــــــة

ي�سم جمعيات ومنتديات وكفاءات فاعلة

 مقتل 3 اأ�صخا�س
  يف حادث �صري مرّوع

 بعني عبيد

ق�سنطينة

�س 2

�س 11

ّّ

�س  6

 تاأ�سف للردود ال�سلبية من هيئات اإدارية   

و�صيط اجلمهورية يدعو لعدم ال�صكوت 
عن البريوقراطية 

اأكــد و�ســيط الجمهوريــة كريم يون�ــس، اأم�س ال�ســبت بورقلــة، اأن 
"البيروقراطية ظاهرة موجودة وحقيقة يعي�ســها المواطن يوميا 

ينبغي عدم ال�سكوت عنها".

قرر ال�سروع يف اأعمال التهيئة قبل و�سول 
ن�سبة الإجناز اإىل 50 من املائة

بلعريبي ياأمر باإطالق كل م�صاريع 
ال�صكن الجتماعي املتوقفة

اأمــر وزيــر ال�ســكن والعمــران والمدينة، محمــد طــارق بلعريبي، 
باإعادة اإطالق كل الم�ساريع ال�سكنية المتوقفة من �سيغة العمومي 
الإيجاري قبــل نهاية الثالثي الأول من ال�ســنة الجارية، عدا تلك 

التي هي محل خ�سومة ق�سائية.

 ق�صة طالبة اقتحمت ريادة اأعمال 
يف �صن الثانية والع�صرين!

ا�ستطاعت �سل�سبيل ربيحة كتيتني، اأن 
تقتحــم مجال ريــادة الأعمال في �ســن 
�ســغيرة، فاأن�ســاأت موؤ�س�ســة جزائريــة 
لهــا مختبــرات بحثيــة مــع فــرع يعمل 
باألمانيا، لتتخ�ســ�س في تاأطير البحث 
العلمــي وتقديم ال�ست�ســارات وتطوير 
الأفكار والم�ســاريع، وهو نجاح تخبرنا 
الطالبــة ال�ســابة اأنــه »لــم يــاأت علــى 
اعتر�ســته  بــل  حريــر«،  مــن  طريــق 
عقبــات لم تكبح اإ�ســرارها علــى تتبع 

�سغفها واأحالمها.

اأعلن عدد من الجمعيات والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني، اأم�س من مختلف وليات الوطن عن اإطالق مبادرة تكتل« نداء الوطن‹‹، تحت �سعار ›‹ نحو م�ساركة فاعلة للمجتمع 
المدني في بناء الجزائر ›‹، بهدف تمتين الجبهة الداخلية للوطن وتقوية تما�سكها، و"النخراط في الديناميكية الجديدة للدولة الجزائرية وال�سلطات العليا في البالد، لتج�سيد 

�س  3الأهداف ال�سامية التي كر�سها الد�ستور".

�س  23�س  2

�س  5

�س  2

تاأ�صي�س تكتل "نداء الوطن" ملنظمات املجتمع املدين
الن�صر تدخل احلقول ونقاط البيع بالوادي

تراجع زراعة البطاطا باأكرث من  5 اآلف هكتار يرفع الأ�صعار

م�ساركون يف يوم درا�سي حول احلرب الإعالمية يوؤكدون

�صــــرورة حت�صيـــن ال�صحافــــة اجلزائرية ملحتوياتهــــــا
اعتبر الم�ســاركون في اليوم الدرا�ســي حــول الحرب الإعالمية، اأم�س ال�ســبت، اأن تح�ســين المحتويات الإعالمية لل�ســحافة الجزائرية، 

وبخا�سة العمومية، اأ�سبح �سرورة لبد منها في ظل العولمة وانت�سار تكنولوجيات الإعالم والرقمنة التي ت�سيطر على هذا العالم.

روبورتاج

l�صما�صرة يخلقون اأ�صواقا موازية للجملة


