
حّذر الوزير الأول وزير المالية اأيمن بن عبد الرحمان، من الت�شارب الحا�شل في الأرقام والموؤ�شرات بين الموؤ�ش�شات والإدارات العمومية، مبرزا �شرورة توفر المعلومة الر�شمية، لغلق المجال اأمام الم�شككين 
والتقديرات المبنية على خلفيات ونوايا مغر�شة. وقال اإن موؤ�ش�شات الدولة الر�شمية تعتمد اأحيانا على م�شادر معلومات مجهولة الم�شدر والمرجعيات المنهجية. واعتبر الوزير الأول اأنه من “غير المعقول” 

اأن يعتمد الباحثون والطلبة في درا�شاتهم على بيانات اأجنبية.

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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  اأكد اأن  غياب املعلومة ال�ضحيحة يفتح الباب اأمام اأ�ضحاب النوايا املغر�ضة

 الوزير الأول يدعو لو�سع حد للت�سارب يف التقارير الر�سمية

اأمن عنابة يفتح حتقيقا

تالون ي�ستعملون بطاقات ذهبية بعد احل�سول على اأرقامها يف عمليات بيع وهمية محُ
البطولة املحرتفة

�سربـــة انطـــالق 
املو�ســـم اجلديـد 

من ق�سنطينــــة

ا�ستئناف الرحالت 

الليلية عرب خطوط 

النقل الربي

�ص  3

�ص  11

وزير الرقمنة يك�شف

اإجــــراء الإح�ســـاء العــام لل�سكــان 
يف ال�سدا�ســي الأول من 2022

اأكــد وزيــر الرقمنــة والإح�شــائيات، ح�شــين �شــرحبيل على 
�شــرورة الدفــع بالمنظومة الإح�شــائية نحــو تح�شــين اأدائها 
واحترام مبداأ ال�شر الإح�شائي. داعيا لتوجيه وتن�شيق العمل 
الإح�شائي بين مختلف القطاعات من اأجل تلبية الحتياجات 

الإح�شائية.

�ص  13-12 �ص  2

�ص  24 �ص  2 �ص  3

حت�شبا لالنتخابات املحلية

الأحــزاب ت�سبط معاييـــر التحالف 
لتجنب حـالت الن�ســـداد

اأبــدت الأحــزاب ال�شيا�شــية الم�شــاركة فــي النتخابــات المحليــة 
القادمة ال�شتعداد لإبرام تحالفات على م�شتوى المجال�س ال�شعبية 
المنتخبــة فــي حــال عــدم الح�شــول علــى ن�شــبة 35 بالمائــة من 
الأ�شــوات، لتفادي حالت الن�شــداد وتعطيل م�شــالح المواطنين، 

موؤكدة باأن الأولوية �شتمنح لخدمة ال�شاأن العام.

مقابلة اجلزائر بوركينا فا�شو 

اأر�سيـــــة ملعـــب ت�ساكــر �ستكــــون 
جاهـزة و�ساحلـــة

اأفــاد مدير �شــركة »ناتــورال غرا�ــس«، المكلفة باأ�شــغال اإعــادة تهيئة 
اأر�شــية ميدان ملعب ال�شــهيد »م�شطفى ت�شــاكر« بالبليدة، اأن الميدان 
�شــيكون »�شالحا و جاهزا« لحت�شان لقاء الجزائر - بوركينافا�شو، يوم 
14 نوفمبر، في اإطار الجولة ال�شاد�شة والأخيرة )المجموعة الأولى(، 

للت�شفيات الموؤهلة اإلى كاأ�س العالم لكرة القدم- 2022 بقطر.


