
 

المباري��ات  اأه��م  اإح��دى  الوطن��ي  المنتخ��ب  الي��وم،  �س��هرة  يخو���ض 
التح�س��يرية، ك��ون الموعد ال��ذي �سيحت�س��نه كالعادة ملعب م�س��طفى 
ت�س��اكر، ويجمع رفاق الحار�ض مبولح��ي بمنتخب مالي الجار، يحمل في 
طيات��ه الكثي��ر من العوام��ل، التي تجعله عل��ى قدر كبير م��ن الأهمية، 
بع�سها م�س��نف في خانة الح�سابات والإح�سائيات، بعد اقتراب الخ�سر 

من تحطيم رقم منتخب كوت ديفوار.

تراأ���ض رئي���ض اأركان الجي���ض الوطن��ي ال�س��عبي، الفريق ال�س��عيد 
اجتماعي��ة  مراف��ق  تد�س��ين  مرا�س��م  ال�س��بت،  اأم���ض  �س��نقريحة، 
ومن�ساآتية بالناحيتين الع�س��كريتين الرابعة والخام�سة، ح�سب ما 

اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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قّدمها وزير الداخلية للولة

اأوامر بتوفري كل االإمكانيات الإجناح االنتخابات

اخل�سر يواجهون مايل اليوم

بلما�صـــــي ي�صــــّر علــى موا�صلـــة 
ديناميكيــة الفـــوز

بالناحيتني الرابعة واخلام�سة

الفريــق �صنقريحــــة يد�صـن مرافـــق 
اجتماعيــة ومن�صاآتيــة

اإنزال �سيا�سي على يوتيوب و في�سبوك ملغازلة الناخبني 

الدعايــة االإلكرتونيـــة تك�صر منطيــة احلمالت التقليديــــة
تاأخ��ذ الدعاي��ة اللكترونية منذ بداية الحملة النتخابية حيزا كبيرا من اهتمام المتر�س��حين لت�س��ريعات 12 ج��وان القادم، فالتناف�ض 
انتقل من الميدان اإلى مواقع التوا�س��ل الجتماعي، التي طغت عليها الذاتية في الترويج ال�سيا�س��ي فيما ي�س��به حملة مرتبطة بال�س��ير 
 الذاتي��ة عل��ى ح�س��اب البرام��ج، بدلي��ل العدد الكبي��ر ل�س��فحات الم�س��اندة الموجهة لدع��م الأ�س��خا�ض، واإن كان��ت ال�س��فحات الممولة 
اأو المدفوعة على في�س��بوك هي الخيار الأبرز للأحرار، فاإن الأحزاب ال�سيا�س��ية ا�س��تثمرت ب�س��كل اأكبر في اليوتي��وب، ما يعك�ض توجها 

جديدا في الممار�سة ال�سيا�سية بعيدا عن الآليات التقليدية.

رئي�س ال�شلطة امل�شتقلة لالنتخابات حممد �شريف

 عهد ال�صندوق االأ�صود يف االقرتاعات انتهى  

�ص  13-12

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اأم�ض ال�سبت، الولة اإلى ت�سخير كل الإمكانيات لإنجاح النتخابات الت�سريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.
واأكد الوزير خلل اإ�س��رافه على اجتماع مع الولة خ�س���ض لمناق�س��ة عدد من الملفات الراهنة، بتقنية التحا�سر عن بعد، في اإطار �سل�سلة الجتماعات التن�سيقية الدورية مع ال�سيدة وال�سادة ولة الجمهورية، على 

�ص  2»�سرورة ت�سخير كل الإمكانيات لإنجاح تنظيم هذا الموعد النتخابي« في ظروف »جيدة وملئمة« وال�سهر على »تمكين الناخبين من تاأدية واجبهم النتخابي في كنف ال�سكينة«.

�ص  15

�ص  2

�ص  5

�ص  23

االإ�صمنـت واجلفــاف يحا�صـران ب�صاتيـن الكــرز بحامـــة بوزيــان يف ق�صنطينــــة

�ص  3

بطولة الرابطة الثانية

تعثــر بونــة يقرب اأبناء �صلغـوم العيد 
من املحتـرف االأول


