
اأك��د رئي���س المجل���س الد�ست��وري، 
كمال فني���س، اأن قانون االنتخابات 
الجدي��د ال��ذي �ستج��ري ف��ي كنفه 
 12 ي��وم  ال�سريعي��ة  االنتخاب��ات 
عل��ى  يحت��وي  الج��اري،  ج��وان 
�سمان��ات اإجرائي��ة فعال��ة للق�س��اء 
عل��ى ممار�س��ات الف�ساد الت��ي �سادت 
وك�س��ف  المغلق��ة،  القائم��ة  نظ��ام 
والتقني��ة  االإداري��ة  الم�سال��ح  اأن 
تطبيق��ة  ح�س��رت  ق��د  للمجل���س 
اإلكتروني��ة للرقاب��ة عل��ى بيان��ات 

العملية االنتخابية.

ندد �سفير الجزائ��ر بباري�س محمد 
عنتر داود، اأم���س االأحد، ب� »العداء 
غير الم�سبوق« الذي اأظهرته يومية 
لوموند اإزاء الجزائر، في افتتاحية 
ج��وان   5 ي��وم  ال�س��ادرة  طبعته��ا 
»االأ�سب��اب  ع��ن  مت�سائ��ا  الج��اري، 
الحقيقية لمثل ه��ذا التحامل الذي 
يتج��دد خا�سة مع اقتراب اأي موعد 

�سيا�سي«.
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انطاق حملة التلقيح خارج الهياكل ال�سحية

مليونا جزائري تلقوا لقاح  كورونا
و�سعها املجل�س الد�ستوري

تطبيقــة اإلكرتونيـــة ملراقبة بيانات 
العمليــة االنتخابيــة

وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة

يجب معاقبـــة معرقلـــي االنتخابـات 
جزائيا وباأق�ســى طريقــة

اأك��د وزي��ر االت�سال الناط��ق الر�سمي 
للحكوم��ة، عم��ار بلحيم��ر ف��ي حوار 
اأجراه مع يومي��ة "اأرويزون" الناطقة 
االنتخابي��ة  الحمل��ة  اأن  بالفرن�سي��ة 
تجري ب�سكل "�سلي��م وهادئ"، معتبرا 
اأن��ه يجب معاقب��ة جزائي��ا و"باأق�سى 
طريق��ة" كل عم��ل يرم��ي اإل��ى من��ع 
م��ن  الت�سوي��ت،  ي��وم  المواطني��ن، 

ممار�سة حق يكفله الد�ستور.

 �سفيـر اجلزائــر بفرن�سا ينــّدد
  بـ "عـــداء غيـــر م�سبـــوق" 

من يوميـــة لومونــد

املت�سرف الق�سائي يطمئن العمال ويحّذر من االن�سياق وراء االإ�ساعات

احلكومـــة ت�ســـرع يف تاأميـــم �سركـــات علي حــــداد
ق��رر المت�س��رف الق�سائي لمجمع حداد وال�س��ركات التابعة له، اإحالة جميع العمال على العطلة ال�سنوي��ة، مع �سمان الحد االأدنى من 
الخدم��ة، وت�سوية العق��ود العالقة تمهيدا لتنفيذ القرارات الق�سائية بتاأميم المجمع وال�س��ركات التابعة له لت�سبح موؤ�س�سات وطنية 

ت�سّير من طرف الدولة.
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lف�ساءات جوارية للتلقيح للجميع بـ20 والية  lخمزون اللقاحات يبلغ 5 مليون جرعة قبل نهاية جوان   lالن�سر تقف على اإقبال 
�ص  2الفت للمواطنني على العملية
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ُنّفذ بالذخرية احلّية يف ظروف قريبة من الواقع
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