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 دعا �أم�س �أع�صاء �لكنا�س �إىل �صياغة ت�صّوره

الرئي�س يريد منوذجا اقت�ساديا جزائريا غري م�ستورد

الصفحة الخضراء
u�لباحث  �لبيئي  خالد فو�سيل للن�سر

يجب و�سع خمططات اخلطر 
لتجنب كوارث الفي�سانات

يف زيارة للولية على ر�أ�س وفد وز�ري هام

الوزيــــر الأول بق�سنطينـــــة لإطـالق م�سنـــع اإنتـــاج لقـاح كورونــــا

�س  13-12

�لدخول �جلامعي

 انطـالق التعليـم
  عـن بعـد

 يــوم الأحـــد 

ي�سمل 23 ولية

تعديــل توقيــت 
احلجر من 11 ليال 

اإىل 5 �سباحــــا 

�س  2

�س  5

�س  11

�س  5

�س  3

lل مربر للبريوقراطية واجلمود بعد رفع التجرمي عن الت�سيري   lعلى القطاع اخلا�س العتماد على اإمكانياته وعدم التكال على التمويل العمومي       
lالدولة حققت توازنها التجاري بالتحكم الهيكلي يف ال�سترياد

�لفريق �سنقريحة  من �لناحية �لع�سكرية �لثانية

 نظــــام املخــــزن التو�سعــي متـادى 
يف موؤامراته �سـد اجلزائـــر

�لوطنــي  �لجي�ــس  �أركان  رئي�ــس  �ســنقريحة،  �ل�ســعيد  �لفريــق  �أكــد 
�ل�ســعبي، �أن ثبات �لجز�ئر على مبادئها وت�ســميمها علــى عدم �لحياد 
عنهــا يزعج نظام �لمخــزن، ويعيق تج�ســيد مخططاتــه �لمريبة في 
�لمنطقة، م�سدد� على �أن هذ� »�لنظام �لتو�سعي« تمادى في �لموؤ�مر�ت 

و�لد�سائ�س، و�إطالق حمالت من �لدعاية �لهد�مة.

 ق�سنطينة

�سكنـــــات اجتماعيــة وزعت حديثـا 
تعـر�س للبيـــع

تعرف  �لمقاطعة �لإد�رية علــي منجلي وكذ� �لقطبين �لعمر�نيين 
ما�سيني�ســا وعيــن نحا�س، في �لفتــرة �لأخيرة تز�يــد� ملحوظا في 
عدد �ل�سكنات �لجتماعية �لمعرو�سة للبيع بمبالغ تتر�وح ما بين 

�سنتيم. مليون   340 و   280

و�سفه بغري �ملن�سجم و غري �ملنا�سب

بالين ياأ�سف لقرار فرن�سا ت�سديد اإجراءات منح التاأ�سريات للجزائريني
�أعرب �لمبعوث �لخا�س �لمكلف بالق�سية �ل�سحر�وية و بلد�ن �لمغرب �لعربي، عمار بالني، �أم�س �لثالثاء، عن �أ�سفه لقر�ر فرن�سا ت�سديد 

�سروط منح �لتاأ�سير�ت للرعايا �لجز�ئريين، معتبر� �إياه بـ"غير �لمن�سجم" و"غير �لمنا�سب".

خالــد  �لباحــث  و  �لأ�ســتاذ  يــرى 
فو�ســيل، من معهــد ت�ســيير �لتقنيات 
3 �سالح  �لح�سرية بجامعة ق�سنطينة 
بوبنيــدر، و رئي�س �لجمعيــة �لبيئية 
"مخططات  �إعــد�د  �أن  " �أوك�ســيجين"،  
خطر" لــكل ولية و بلديــة، هو �لحل 
خطــر  لتقلي�ــس  �لعملــي  و  �لأمثــل 
تهــدد  �أ�ســبحت  �لتــي  �لفي�ســانات 

�لقت�ساد �لوطني.

�س  3�س  4


