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

ب�سبب "حتّيز �سارخ" يف تغطيتها مل�سريات يوم اجلمعة

توجيه اإنذار اأخري لقناة "فران�س 24" قبل ال�سحب النهائي لالعتماد  

كثفت ن�ساطها يف نهاية الأ�سبوع

العملة الوطنيـة 
ب�سـدد ا�ستعـادة 

عافيتهـــا

وزير املالية يوؤكد

�س 2

روبورتاج

�س  3

رئي�س الدولة املايل ي�سرع يف زيارة 
عمل و�سداقة اإىل اجلزائر

�ســرع رئي�س الدولة المالــي، ال�سيد باه انداو، بعد ظهــر اأم�س ال�سبت، 
في زيارة عمــل و�سداقة اإلى الجزائر. وكان في ا�ستقبال ال�سيد انداو 
بمطــار هــواري بومديــن الدولــي الوزيــر الأول، عبد العزيــز جراد، 
مرفقــا بوزير ال�ســوؤون الخارجية، �سبري بوقــدوم، ووزير الداخلية 

والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

الرابطة املحرتفة الأوىل

الربج يحرم حمراوة من الريادة و�سفينة 
�سكيكـدة توا�سل الغـرق

جيجل

يعّزز  منتـزه  بــارك"..  "غابــة 
ال�سياحــة البيئيـة

تدعمت المن�ساآت ال�سياحية، بمنطقــة ك�سير بمدينة جيجل، بـ "غابة 
بارك" التي تعتبر اإ�سافة لل�سياحة البيئية الترفيهية بالولية، و تثري 
 الف�ســاءات الغابية ال�ستة الأخرى التي ت�ستقطب الباحثين عن الراحة 
و ال�ستجمــام و ال�ستمتــاع بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة، و قــد �سهــد 
افتتاح »غابــة بارك«  ح�سورا قيا�سيا للعائالت و الزّوار في عطلة نهاية 

الأ�سبوع التي تزامنت مع بداية العطلة الربيعية للتالميذ.

�س  11-10

�س  23

�س  13-12

�س  5-4

الأحزاب يف �سباق �سد ال�ساعة حت�سريا للت�سريعيات
عرفت نهاية الأ�سبوع ن�ساطا مكثفا لالأحزاب ال�سيا�سة اإيذانا بانطالق فعلي وعملي لل�سباق نحو النتخابات الت�سريعية المقررة في 12 جوان القادم و دخول مرحلة النزول اإلى القواعد 

والميدان وال�سروع في تح�سير الهياكل والمنا�سلين لال�ستحقاق المقبل.

م�سروع اأول اإ�سطبل ذكي لرتبية الأبقار مبزرعة البعراوية بق�سنطينة
ا�ستطاعــت مزرعــة البعراوية العمومية بق�سنطينة الرفع من قدراتها الإنتاجية باأكثر من اأربــع مرات، حيث ا�ستطاعت م�ساعفة رقم اأعمالها 
بف�سل تنويع ال�ستثمارات ودخول اأكثر من خم�س �سعب الن�ساط في ظرف اأربع �سنوات فقط، اأ�سبحت فيها من اأكبر المنتجين عبر الولية في 
عدة منتجات فالحية، على غرار حليب الأبقار والحبوب، في حين تعتزم اإن�ساء اإ�سطبل ذكي بقيمة تقارب 5 ماليير �سنتيم لزيادة مئتي راأ�س 
جديــد مــن الأبقار الحلوب اإلى قطيعها ف�سال عــن اإنتاج محا�سيل جديدة لتغطية حاجتها من الأعالف، كمــا دخلت مجالت جديدة واأ�سبحت 

تنتج �ساللت الحيوانات لتعوي�س ال�ستيراد. 

�س 3

اأ�سرف على الإطالق الر�سمي خلدمات الت�سديق والتوقيع الإلكرتونيني

جراد :الرتكاز  على الرقمنة لبنــــاء 
القت�ساد »خيـــار ا�سرتاتيجي« 


