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

حجــز 18 قنطــارا من حلــوم "الأح�سنة و البغـال" يف مذبح �سري بباتنــة

جمل�س الوزراء ي�سادق على م�سروع قانون النتخابات والرئي�س يوجه و يو�سح

ارتفاع ح�سيلة 
وفيـات في�سانـات 

 ال�سلــف
 اإىل 7 قتلــى

�ص 10

�ص  3

ملـف

l

ّ

�سكانها يعي�سون ظروفا �سعبة

 الكيفــــان.. قريــــة ممزقــة 
بيـــن ق�سنطينة و ميلــــة

اإلى اأق�سى الحدود الغربية لولية ق�سنطينة، تعي�س الع�سرات 
مــن عائــات قرية الكيفان الم�ســتتة بيــن بلديتي ابــن زياد و 
وادي العثمانية بميلة، معاناة يومية في رحلة الذهاب والإياب 
اإلــى منبع المــاء، كما تفتقر القريــة لطرقات معبــدة ولم يتم 
ربط منازلها بالغاز، اإذ ما زال ال�ســكان ي�ســتعملون لليوم اأغ�سان 

الأ�سجار وحتى ف�سات الحيوانات في الطبخ و التدفئة.
�ص  5 �ص  7من �ص  11 اإىل 15

رفع ح�سة ال�سباب اإىل الن�سف وت�سجيع التمثيل الن�سوي

 واجهن املخاطر وك�سرن قيود املجتمع و النمطية   

  باحثات يتفوقن عامليا ون�ساء 
الأوىل  ال�سفوف  الأبي�ص" يف  "اجلي�ص 

تمكنــت باحثــات جزائريــات مــن التفوق في عــدة مجالت وناف�ســن 
علمــاء  بدول كبرى اأيــن نلن مراتب م�ســرفة اأعطت �ســورة اإيجابية 
عن المراأة الجزائرية القادرة علــى التفوق على ذاتها وعلى الظروف 
والنظرة ال�سيقة للمراأة وخ�سو�سا  تلك المتفوقة علميا، فيما �سكلت 
ن�ســاء حلقة  اأ�سا�ســية في الحرب على جائحة كورونا وواجهن ظروفا 

ا�ستثنائية لم تثنهن عن تاأدية مهامهن بكل جدارة  .

l مراجعة �سن تر�سح ال�سباب و اإبعاد املال كلية عن النتخابات    l�سرورة العتماد على حمافظي احل�سابات
l ابتعاد املرت�سحني عن ا�ستغالل الأو�ساع الجتماعية اأثناء احلملة النتخابية  lمراعاة التق�سيم الإداري اجلديد يف توزيع املقاعد 

املحلل ال�سيا�سي الربوفي�سور اإدري�س عطية للن�سر

ل ميكن للقارة الإفريقية اأن حترز اأي 
تقدم دون اجلزائر
اأكد المحلل ال�سيا�ســي البروفي�ســور اإدري�س عطية ،  
اأن الجزائــر تملــك العديد من عنا�ســر القوة  والتي 
ت�ســمح با�ســتعادة  مكانتها ودورها الإفريقي ، اأهمها 
القوة ال�سيا�سية على اأ�سا�س تجربتها الديموقراطية 
و القــوة القت�ســادية على اأ�ســا�س التوجــه الجديد 
لاقت�ســاد الجزائري واأي�ســا القوة الع�سكرية وكذا 

القوة المجتمعية والإرث التاريخي.
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