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

الرئي�س تبون يت�سلم اأوراق اعتماد �سفراء دول بلجيكا واإيطاليا واندوني�سيا

اأكدت اأن »خفافي�س الظالم« ت�ستثمر يف الوباء و احلراك

 10 و  وفيات   04
جرحى يف ا�سطدام 
بني �ساحنة وحافلة 

لنقل امل�سافرين

بني الربج وامل�سيلة

�س  24

�س  2

ّ
  اأكدت ت�سجيلها ملغالطات واأخبار كاذبة

 وم�سللة للراأي العام

 �سلطة ال�سبط حتّذر و�سائل 
الإعالم الإلكرتونية من الرتويج 

لالأخبار املغلوطة

حذرت �سلطــة �سبط ال�سمعي الب�ســري، اأم�س الأربعــاء، القائمين 
على محتوى الإعالم الإلكتروني مــن الترويج لالأخبار المغلوطة، 
وقالت باأنهــا �سجلت في بع�س المواقــع الإلكترونية عدة مغالطات 
واأخبــار كاذبة وم�سللة للراأي العام، مذكــرة اأن »الإ�ساءة لموؤ�س�سات 
الدولــة وا�ستفــزاز م�ساعــر المواطنيــن يعر�ــس و�سائــل الإعــالم 

الإلكترونية اإلى عقوبات«.

خالل معاجلتها جلرائم مالية و اقت�سادية

ال�سرطــــة ت�سرتجع 59 مليار �سنتيــم 
مبيلـــــة

عالجــت م�سالــح ال�سرطــة الق�سائيــة باأمــن وليــة ميلــة، خــالل 
ال�سهرين الأولين من ال�سنة الجارية، 33 ق�سية مرتبطة بالجرائم 
الماليــة و القت�ساديــة، تورط فيها 69 �سخ�ســا، اأودع 16 منهم رهن 
الحب�ــس الموؤقــت، فيما ارتفــع عدد الق�سايــا المعالجــة �سمن هذا 

الإطار خالل، ال�سنة الما�سية، اإلى 183 ق�سية.

اإح�ساء اأزيد من 400 األف م�سروع 
مقاولتي ن�سوي منذ 2011

�س  6�س  3

�س  9

�س  2

جملة اجلي�س: قرارات الرئي�س تبون مل تعجب حمرتيف الت�سليل
اأكــدت مجلــة »الجي�س« على اأهمية حزمة القرارات »التاريخية وال�سجاعــة« التي اتخذها رئي�س الجمهورية بمنا�سبة يوم ال�سهيد لهذه ال�سنة، والتي �سبت كلها في م�سلحة الوطن والمواطن، و�سددت على اأن ل 

عائق يقف اأمام م�سيرة الجزائر الجديدة التي اأ�سحت واقعا ماثال للعيان، كما اأن الجي�س �سيبقى على اأهبة ال�ستعداد للدفاع والت�سحية عن الم�سلحة العليا للوطن مهما كلفه ذلك من ثمن.

املدير العام لالأر�سيف الوطني عبد املجيد �سيخي يوؤكد

قرار الرئي�س الفرن�سي باإتاحة الطالع على الأر�سيف اإ�سارة جد اإ يجابية
�ســرح المديــر العــام لالأر�سيف الوطني عبد المجيــد �سيخي لواأج، بخ�سو�ــس قرار الرئي�س الفرن�ســي اإيمانويل ماكــرون القا�سي باإتاحة 
الطــالع، علــى الأر�سيف ال�سري الذي يرجع تاريخه لأزيد مــن 50 �سنة، بالقول "اأ�ستطيع القول، لحد ال�ساعــة، اأنه قرار جيد و اأن الأمر 
يتعلق بانفتاح اإذا اأرفق بمتابعة ت�سمح بتطبيقه ب�سكل وا�سع والتي �ستمكن الباحثين الجزائريين خا�سة، بالطالع على تلك الوثائق"، 

معتبرا قرار ال�سيد ماكرون "بالإيجابي جدا".

خالل �جتماع للحكومة �نعقد �أم�س

م�سروع مر�سوم يحدد اأ�سماء الوليات اجلديدة وحدودها

�س 2

�س  3


