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بب�شـــار الثالثــة  الفريــق �شنقريحـــة ي�شـرف على متريـن "احل�شم2021" بالناحيـة 

 يف م�سروع �أمر  تبّنته �حلكومة �أم�س

جترمي اإف�شاء املعل�مات اأو ن�شر وثائق الدولة وامل�ؤ�ش�شات
بطولة �لر�بطة �ملحرتفة

انتفا�شة ال�شنافر و�شكيكدة وال�فاق 
يحلق يف ال�شدارة

كر�ست مخلفات �لجولة �لثالثــة و�لع�سرين لبطولة �لر�بطة �لمحترفة 
�لأولــى، �لتي جــرت مبارياتها ع�سية �أم�س، �لو�ســع �لقائم على م�ستوى 
قمة هرم �لترتيــب، وذلك بحفاظ وفاق �سطيف علــى هام�س �لمناورة 
�لــذي يك�سبه فــي �ســد�رة �لترتيــب، بفارق �أربــع خطو�ت عــن �قرب 
�لمطارديــن، فــي �لوقت �لــذي �هتدى فيــه �سباب ق�سنطينــة �إلى �سكة 

�لنت�سار�ت من جديد، بعد ثالث جولت عجاف.

�خلبري يف �ل�سوؤون �لأمنية �أحمد ميز�ب للن�سر

هناك م�شروع ل�شرب ا�شتقرار منطقة 
ال�شاحل  واإدخالها يف ف��شى

�عتبــر �لخبيــر �لأمنــي و�لمحلل 
�أحمد ميز�ب،  �لدكتــور  �ل�سيا�سي 
�أم�ــس، �أن هناك م�سروعــا ل�سرب 
��ستقر�ر منطقة �ل�ساحل و جعلها 
تعي�ــس فــي حالــة مــن �لفو�ســى 
�لأمنية ، مبــرز� �سرورة �لتحرك 
من �أجل �حتــو�ء تدهور �لأو�ساع 
فــي �لمنطقــة  و�لمحافظــة على 
�لتــز�م �لأطر�ف �لماليــة باتفاق 
�لجز�ئر باعتبــاره مرجعا، يمكن 
للماليين �أن يعــودو� �إليه في حال 

وقوع �أي �أزمة من �لأزمات.

�لوز�رة �أعطت مهلة �إىل نهاية �ل�سنة

اأوامـر باإنهـاء جميع م�شاريع ال�شكـن 
الرتق�ي العم�مــي

اتفاقيات بني وزارة ال�سياحة وم�ؤ�س�سات فندقية

جتهيز فنادق ب�شـروط �شارمة لإي�اء ال�افدين من اخلارج
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��ستعر�ست �لحكومة، �أم�س �لأربعاء، م�سروعا تمهيديا لأمر يتعلق بحماية �لـمعلومات و�لوثائق �لإد�رية، يهدف �إلى تعزيز حماية و�أمن �لمعلومات �لـم�سنفة للدولة وموؤ�س�ساتها، حيث 
ين�س على تجريم ومعاقبة �إف�ساء �أو ن�سر �لـمعلومات و�لوثائق �لـم�سنفة، ل�سيما من خالل �ل�ستعمال �لـمغر�س لتكنولوجيات �لإعالم و�لت�سال.

بعد عزوف طويل عن ممار�سة �ل�سيا�سة

قانـــ�ن النتخابــــات يفتـح �شهيــــة اجلامعييـن علـى الربملـــان
تعرف ت�سريعيات 12 جو�ن �لقادم، ح�سور� لفتا لأ�ساتذة جامعيين، تر�سح �أغلبهم �سمن قو�ئم حرة �أقرها �لقانون �لع�سوي لالنتخابات، 
�لــذي فتــح �أمامهم باب �لم�ساركة �ل�سيا�سية، بعــد �سنو�ت من �لقطيعة �سببها عزوف طوعي من قبلهــم و تغييب متعمد �أرجعه متدخلون، 
�إلــى طبيعة �لمناخ �ل�سيا�سي �لــذي كان �سائد�، ناهيك عن ممار�سات م�سبوهة كر�ستها �أحز�ب �سيا�سيــة طيلة �سنو�ت فر�ست خاللها منطق 

�لمال على غالبية �لمو�عيد �لنتخابية.
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