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�حلكومة جتّدد ��ستعد�دها للحو�ر �الجتماعي وحتّذر

حركات مغر�ضة حتاول ا�ضتغالل النقابات لزرع الفتنة
جددت �لحكومة عزمها على مو��سلة �لحو�ر مع �ل�سركاء �الجتماعيين من �أجل تدعيم �ل�سلـم �الجتماعي، رد� على �لحركات �الحتجاجية �لتي عرفتها بع�ض �لقطاعات، و�أكدت في �لوقت ذ�ته عزمها كذلك 

على �لت�سدي بحزم لكل �لـمحاوالت �لتي ت�ستهدف �لـم�سا�ض بالنظام �لعام. و�عتبرت باأن ممار�سة �لحقوق �لنقابية يجب �أاّل تتم على ح�ساب �لقو�نين ذ�ت �ل�سلة، وحذرت من محاوالت ال�ستغالل �لن�ساط 
�لنقابي من بع�ض �لحركات �لـمغر�سة �لتي تريد زرع �لفتنة.
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اجلزائر تتم�ّصك بت�ص�ية �صاملة مللف الذاكرة وخمت�ص�ن ي�ؤكدون

جمازر 08 ماي جرمية دولة لن ت�ضقط بالتقادم
 �ملخت�سة يف �لقانون �لد�ستوري فتيحة 

بن عبو للن�سر

بقايا الع�ضابة وبع�ص االأطراف تعمل 
على زعزعة ا�ضتقرار البالد

دعــت �لمخت�سة في �لقانون 
�لد�ستــوري فتيحــة بن عبو  
�إلــى  �لجز�ئرييــن،  �أم�ــض، 
�ل�سفــوف  توحيــد  �ســرورة 
�لدولــة  لحمايــة  و�التحــاد 
وحدتهــا  و  �لوطنيــة 
و�سيادتهــا مــن كل �لم�ساعي 

�لتي تهدد ��ستقر�رها.

يف �جتماع مع رئي�ض �لفاف

م�ضوؤولو االأندية يطالبون باإعادة 
النظر يف االحرتاف

نالــت ق�سيــة �ل�سائقة �لمالية �لتــي تتخبط فيهــا غالبية �الأندية 
�لمحترفــة، ح�ســة �الأ�ســد مــن �الجتمــاع �لــذي جمــع �لرئي�ــض 
�لجديــد لالتحاديــة �لجز�ئرية لكــرة �لقدم �ســرف �لدين عمارة، 
وممثلــي �لفــرق �لنا�سطة فــي �لق�ســم �الأول، خ�سو�ســا و�أن �الأزمة 
�لمادية قد تفاقمت ب�سكل كبير، بعد �نت�سار جائحة كورونا، �لتي 
حرمــت �لفرق من مد�خيل �لمالعب، فــي ظل غياب �لجماهير عن 

�لمدرجات، الأكثر من �سنة كاملة.

ق�سنطينة

تزاحم يف الف�ضاءات التجارية واإهمال 
الإجراءات الوقاية

عرفــت نهايــة �الأ�سبــوع، مختلــف �الأحيــاء و�ل�ســو�رع �لمعروفة 
بحركيتها �لتجارية في والية ق�سنطينة، تو�فد� كبير� من طرف 
�لعائــالت بعــد �الإفطــار، وذلــك تح�سير� لعيــد �لفطــر، ما خلف 
�كتظاظــا و�زدحامــا مروريا كبيرين، فرغم �رتفــاع عدد �إ�سابات 
كورونــا �إال �أن �لمت�سّوقيــن مــا ز�لــو� يتعاملــون مــع �لبروتوكــول 

�ل�سحي بتهاون.

�ضخ�ضيات تطلق نداء لل�ضعب من اأجل الوحدة وحماية الدولة الوطنية
وجهــت مجموعــة مــن �ل�سخ�سيات �لوطنية، معظمهــم جامعيون و�أ�ساتــذة و مجاهدون، وكذ� كتــاب وحقوقيون، »نــد�ء« �إلى �ل�سعب 
�لجز�ئــري، يدعونــه فيه �إلــى �سرورة »توحيــد �ل�سفوف و�التحــاد« من �أجل حمايــة �لدولة �لوطنيــة و وحدتهــا و�سيادتها من كل 

�لم�ساعي �لتي تهدد ��ستقر�رها. 
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