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الن�اب ي�صادق�ن على خمطط عمل احلك�مة وال�زير الأول ي�ؤكد

الدولة م�سممة على ا�سرتجاع الأموال املنهوبة ومكافحة الف�ساد
lل تنازل عن دينار �ُسرق ول عن �سرب من العقار ُنهب اأو ُحّول عن وجهته       lحان وقت ا�سرتجاع مئات املوؤ�س�سات التي اأغلقت ب�سبب ال�سترياد

ّ
�لن�سر تنقل �أرقاما "�سادمة" من �سوق حامة بوزيان بعد فتحه

رئي�س �جلمهورية ي�ستقبل نائب رئي�س �ملجل�س �لرئا�سي �لليبي 

تاأكيد على موقف اجلزائر الداعم حلل الأزمة الليبية باإجراء النتخابات

�ص  6 �ص  5

�سياق  يف  �لإعالمية  و�لدعاية  ""�حلر�ك 
ما بعد �ل�ستعمار" 

كتاب جديد يك�سف اآليات احلرب 
املُعلنة على اجلزائر

�ســدر موؤخــر�، عــن �لوكالــة �لوطنيــة 
  « بعنــو�ن    مهــم   كتــاب  لالإ�ســهار، 
فــي  �لإعالميــة  و�لدعايــة  �لحــر�ك 
�ســياق ما بعد �ل�ســتعمار«، للباحث في 
حونــات.  بــن  يزيــد  �لأنثروبولوجيــا 
�لعمــل باللغة �لفرن�ســية، يقدم قر�ءة 
�لجيــل  حــروب  �آليــات  فــي  نقديــة 
�لر�بع، من خالل ت�ســليط �ل�ســوء على 
�لموجهــة  �لإعالميــة  �لتعبئــة  دور 
و�لمغر�ســة �لتــي يقــف خلفهــا �أعد�ء 

�لجز�ئر.

�ص  3-2

�ص  17

�ص  14

�سيدال ت�سرع يف اإنتاج اللقاح امل�ساد لكورونا يوم 29 �سبتمرب
�ســرح وزير �ل�سناعة �ل�ســيدلنية، عبد �لرحمان لطفي جمال بن باحمد �أن �أولى كميات �للقاح �لم�ساد لكوفيد- 19 » كورونافاك« �سيتم 

�إنتاجها على م�ستوى وحدة �لإنتاج �لتابعة للمجمع �لعمومي »�سيد�ل« بق�سنطينة يوم 29 �سبتمبر �لقادم.

�ص  2

يف قر�ر �أعلنته وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة

الرتخيــــ�ص بعــــودة اجلمـاهيــــر 
اإىل املالعــب

قررت وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة �ل�سماح بعودة �جلمهور �إىل �ملالعب 
و�لقاعات �لريا�سية جمدد� »�سريطة تقدمي �جلو�ز �ل�سحي«.

حت�سبا للدخول �ملدر�سي

حملــــة تفتيــ�ص وا�سعـة للموؤ�س�سـات 
التعليميـــة

تخ�ســع �لموؤ�س�ســات �لتعليمية هذه �لأيام لحملة رقابة �سارمة من 
قبل مفت�ســي �لتربية �لوطنية تنفيــذ� لتعليمات �لوز�رة، للوقوف 
علــى �لتح�ســير�ت �لخا�ســة بالدخــول �لمدر�ســي �لمقــرر يوم 21 
�ســبتمبر �لجاري، ل �ســيما ما تعلق بالبرتوكول �ل�سحي للوقاية من 

فيرو�س كورونا.

ارتفاع جنوين فـي اأ�سعار ال�سيارات امل�ستعملة بق�سنطينـة
�ص  7
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