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

نقابات الرتبية ت�ستعجل و�سع خطة لال�ستدراك 

اقرتاحـــات بتقليـ�ص العطلــــة الربيعيـــــة ودمـــج الف�صليـــن 

مّكنــت الإجــراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للقرار الذي اتخــذه رئي�س الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع العراقيل عن الم�ساريع، من توفير قرابة 100 األف من�سب �سغل ل�سالح ال�سباب، منها اأزيد من 
50 األــف من�ســب جديــد بعــد رفع العراقيل عن اأكثر من 900 م�سروع اإنتاجي ل�سالح م�ستثمرين كانت موؤ�س�ساتهم الإنتاجية معطلة، وقرابة 50 األف اأخرى بعد معالجة قرابة 1900 ملف لدى الوكالة الوطنية 

لتطوير ال�ستثمار.

بعد رفع �لعر�قيل عن �أكثــر من 900 م�شروع

توفري قرابة 100 األف من�صب عمل
يكيف القطاع مع د�ستور2020 والتطورات التكنولوجية

احلكومــة تتبنـى م�صروعـا متهيديــا 
للقانـون الع�صــوي لالإعــالم

تبنــت الحكومــة، اأم�ــس الأربعــاء، الم�ســروع التمهيــدي للقانــون 
الع�ســوي المتعلــق بالإعــالم، و الــذي يعبــر عــن رغبــة ال�سلطات 
العموميــة فــي اإعطاء عمليــة اإ�ســالح الن�ــس طابًعا مجــدًدا طبًقا 
لأحــكام د�ستــور اأول نوفمبــر 2020 وكذا للتغييــرات الناجمة عن 

التطور التكنولوجي والـمعايير الدولية في هذا الـمجال. 

رئي�س ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات يك�سف

475 مرت�صحـا يف ال�صبـاق اإىل مقاعـد 
جملـ�ص الأمــة

يخو�ــس 475 متر�سحا، انتخابات التجديد الن�سفي لأع�ساء مجل�س 
الأمــة المنتخبين التي �ستجري بعد غــد ال�سبت في 58 ولية عبر 
القطــر الوطني، وهــم يمثلون 22 حزبــا �سيا�سيا و عــددا من قوائم 
الم�ستقليــن فيمــا رف�ست ملفــات 30 متر�سحا، في وقــت تزداد فيه 

عمليات الكول�سة وربط التحالفات بين المتر�سحين.

ق�سنطينة 

تفكيــك ع�صابــــة �صرقـــة ت�صتهـدف 
�صائقــي الأجــرة

املوؤ�س�سة الع�سكرية توؤكد 

جتار الفتنة لن ينالوا من الرابطة املقد�صة بني ال�صعب واجلي�ص
اأكــدت مجلــة الجي�س اأن الجي�س الوطنــي ال�سعبي الذي ولد من رحم معاناة �سعــب تكبد الويالت وفجر واحدة من بيــن اأعظم الثورات في 

القرن الع�سرين، �سيظل مت�سبثا باأداء المهام المنوطة به في الحفاظ على �سالمة التراب الوطني والدفاع عن حدوده. 

عني وملان تودع �صحايا النفجار يف اأجواء حزينة
l�صطيف عرفت حادثا مماثال وحتذيرات من ممار�صة الن�صاطات يف اأحياء �صكنية

12 م�سابا غادروا امل�ست�سفى وحتويل اثنني اإىل �سطيف والدويرة
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