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�ص  22

جمل�س الأمة

التجديــد الن�صفـي يحّرك الأحـزاب

تتناف�س الأحزاب ال�سيا�سية الفائزة في النتخابات المحلية الأخيرة 
للح�سول على اأكبر عدد من المقاعد خالل التجديد الن�سفي لمجل�س 
الأمــة، وجندت لأجل ذلك اإطاراتها القياديين، واأمرتهم بالنزول اإلى 

الوليات لإبرام التحالفات بما يخدم م�سالحها.

�ص  13-12

�ص  3

�ص  3

ون �صباب يف ندوة الن�صر م�صيرّ

املوؤ�ص�صات النا�صئة فر�صة خللق منوذج اقت�صادي رقمي 

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�سلمه �سارية علم كاأ�س العرب الذهبية و املر�سعة باللوؤلوؤ

الرئيــ�ص تبـــون ي�صتقبـــــل املمثـــل ال�صخ�صــي لأميــر دولـــة قطــــر 

اأكــدت مجلة الجي�ــس اأن مواجهة المخططات العدائية التي ت�ستهدف الجزائر تتطلب التفــاف كل المواطنين الغيورين حول دولتهم وجي�سهم لإحباط "المنــاورات المف�سوحة" للمملكة المغربية. 
واأو�سحــت المجلــة فــي افتتاحيتهــا ل�سهر جانفي الجــاري اأن المجال الإقليمي للبــالد "ي�سهد تعدد التهديــدات والمخاطر المرتبطــة بانت�سار الجماعــات الإرهابية والجرائــم ذات ال�سلة، مع تنامي 

الأجندات الأجنبية والتواجد الع�سكري وتكري�س الخدامة ال�ستراتيجية المغربية للم�سروع ال�سهيوني.

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حتذر من الأجندات الأجنبية يف املنطقة وت�ؤكد

املخططات العدائية ت�صتدعي اللتفاف حول الدولة واجلي�ص
�ص  2

�ص  2

بتقنية جد متطورة 

اإنتـــــاج �صرائـــح قيــا�ص ال�صكــري 
يف اجلزائــر ابتــداء من جــوان

الرابطة املحرتفة

خ�صـــراء الزيبـــان توا�صـل الرتاجع 
ومقــرة تنهــار

ج�سد اأم�س ال�سطر الثاني من الجولة الحادية ع�سرة لبطولة الرابطة 
المحترفــة التراجع الكبير لتحــاد ب�سكرة، عقــب اكتفائه بالتعادل 
داخــل الديــار مــع حامــل الفانو�ــس الأحمــر وداد تلم�ســان، لأن هذه 
النتيجة اأبقــت "خ�سراء الزيبان" دون فوز للمبــاراة الخام�سة تواليا، 

بعدما كان الفريق قد �سجل انطالقة جد موفقة.

خرباء يوؤكدون وجود اإرادة ملكافحة الف�ساد

التحـــري يف مظاهــر الثــراء مـن �صاأنـه تر�صيد �صلـوك املوظفيـن
اأكد خبراء في القت�ساد، اأم�س، اأن ا�ستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين يعتبر خطوة اإيجابية، 
مــن �ساأنهــا تر�سيد �سلوك الموظف والمحافظــة على الممتلكات واأ�ساروا في الوقــت ذاته اإلى اأهمية تحديد اآليــات تنفيذ الإجراء الجديد 
وعمليــات المتابعــة و�سرورة ت�سريــح الموظفين بممتلكاتهــم، واأبرزوا في هذا الإطار، وجــود اإرادة لل�سرب بيد مــن حديد على كل من 

�ص  2ت�سّول له نف�سه الم�سا�س بالمال العام.

ف 
�صي

:اأر
رة 

�صو

ت�ســرع �سركة »الجزائــر دوكت« في اإنتــاج �سرائح قيا�ــس ال�سكري في 
الــدم ابتــداء من �سهــر جوان القــادم، و يعد هــذا الم�ســروع الأول من 
نوعه في الجزائر، حيث يتم ا�ستيراد هذه ال�سرائح حاليا من الخارج، 
فيمــا �سيتم اإنتاجها بالبليــدة بتقنية جد متطــورة با�ستخدام الجيل 

الأخير في �سناعة �سرائح قيا�س ال�سكري في الدم.
ت�صوير: �صريف قليب
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