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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

الرئي�س تبون ياأمر بتوفري كل الإمكانيات للعملية

احلكومـــة �ستتّكفـــل بال�سحايـــا واخل�سائـر املاديـة لزلـزال بجايـــة

يف ر�شالة مبنا�شبة عيد الن�شر

برنامج لتوزيع اأكرث 

من 4 اآالف �سكن 

قبل نهاية ال�سنة 

ق�شنطينة

�ص 11

�ص  3

�ص  21

حّذر من حماولت لتقوي�س جهود بناء دولة القانون

 زغماتي يدعو الق�ساة لل�سمود 
ومواجهة اال�ستفزازات

دعــا وزير العــدل حافــظ الأختام، 
الق�شــاة  زغماتــي،  بلقا�شــم 
اأ�شــكال  كل  �شــد  ال�شمــود  اإلــى 
م�شدرهــا  كان  مهمــا  ال�شتفــزازات 
الحكمــة  تغليــب  طريــق  عــن 
اإن  والمهنيــة والحترافيــة، وقال 
ما حظيــت بــه ال�شلطــة الق�شائية 
مــن مكانــة متميــزة �شمــن  تدابير 
الد�شتور الجديد وما اأقرته من دور 
للقا�شــي في بناء موؤ�ش�شــات الدولة 
الكثيــر،  اأزعــج  قــد  الجزائريــة 
محــّذرا باأنهم "�شيعملــون جاهدين 

لعدم تحقيق ذلك".

ترب�س املنتخب الوطني

بلما�سي يريد اال�ستثمار يف ال�سق 
االإيجابي ملنع 10 العبني من احل�سور
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الرئي�ص تبون يدعو لك�سف م�ساعي املف�سدين وبقاياهم لزرع الفنت
اأكد رئي�س الجمهورية، ال�شيد عبد المجيد تبون، اأم�س الجمعة، على م�شوؤولية الدولة في حماية الذاكرة الوطنية باأق�شى درجات الجدية والمثابرة، ودعا لالنخراط في م�شار بناء موؤ�ش�شات جديدة 
تحظى بال�شدق والم�شداقية، و اإحداث القطيعة الجذرية مع ممار�شات الخزي والوبال، وكذا محاربة الف�شاد وك�شف نوايا وم�شاعي المف�شدين وبقاياهم الباحثين عن فر�س زرع ال�شكوك واإثارة 

النعرات والفتن، موؤكدا يقينه باأن ال�شعب الجزائري، �شيتجند لدولة الحق والقانون و الموؤ�ش�شات في موعد 12 جوان القادم.

 رئي�س ال�شلطة الوطنية لالنتخابات

�سحب ا�ستمارات الرت�سح من طرف 39حزبا و25 قائمة حرة حتى االآن
ك�شــف رئي�س ال�شلطــة الوطنية الم�شتقلة لالنتخابات، محمد �شرفــي، اأن عدد الأحزاب التي �شحبت ا�شتمــارات اكتتاب التوقيعات 
الخا�شة بالتر�شح لالنتخابات الت�شريعية المقررة يوم 12 جوان القادم بلغ اأكثر من  39 حزبا و 25 قائمة حرة، وهذا بعد اأيام قليلة 

عن انطالق العملية.
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  املحتوى املثري اأكثـر ما يتداوله اجلزائريون

الربح ال�سريع يغذي جتارة الف�سائح 
عرب مواقع التوا�سل االجتماعي

تحولــت مواقع التوا�شــل الجتماعي في الآونــة الأخيرة اإلى بيئة 
�شلبيــة بدرجــة كبيــرة،  فال�شعــي لتحقيــق النت�شــار و التاأثيــر » 
البــوز«، كر�ــس فكــرة الغاية تبــرر الو�شيلــة، واأباح العتــداء على 
الخ�شو�شية و ن�شر المحتوى الم�شيء ، حتى واأن تطلب ذلك فبركة 
�شور اأ�شخا�س و الم�شا�س ب�شرفهم، عن طريق ن�شر اأمور �شخ�شية اأو 

ت�شريب فيديوهات فا�شحة.
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