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ملــف   ن�ســـــــاء 

يتحديـن الظـروف 

وي�سنعـن التمّيـز

خالل حفل مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة

الفريق �سنقريحة يربز »الدور 
املحوري« للمراأة يف �سفوف اجلي�ش 

ال�شعيــد  الفريــق  ال�شعبــي،  اأركان الجي�ــس الوطنــي  اأكــد رئي�ــس 
�شنقريحة، اأم�س االثنين، اأن المبادرات توالت في الجي�س الوطني 
ال�شعبــي لتمكيــن المراأة مــن »اال�شطالع بــدور محوري فــي م�شار 
تطويــر وتح�شين قدرات قواتنا الم�شلحــة«، ح�شب ما اأفاد به بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.

بو�شليماين يوؤكد جاهزية وهران للحدث 
املتو�شطي وي�شرح

الواقع يكذب املغالطات التي �سرفت 
بع�ش االأطراف اأمواال لن�سرها

محمــد  االت�شــال  وزيــر  �شــدد 
علــى  االثنيــن،  اأم�ــس  بو�شليمانــي، 
�شرورة اأن تلعــب ال�شحافة الوطنية 
دورها في الت�شويــق ل�شورة الجزائر 
التــي ج�شــدت  الدولــة  و الإنجــازات 
على اأر�س الواقع واأ�شبحت ملمو�شة، 
االأطــراف  لبع�ــس  للت�شــدي  وهــذا 
التــي كانت ت�شــرف اأمــواال وتعمدت 
تزييــف االأخبــار ون�شــر المغالطات 
والتحري�س لبث مخــاوف حول عدم 
جاهزيــة وهران الحت�شــان االألعاب 

المتو�شطية.

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

احلكومة اتخذت كافة االحتياطات ل�شمان تغطية احتياجات ال�شوق

خمـــــزون اجلـزائــر مـن احلبــــوب يكفـــي اإلـى غايــــة نهايـــة ال�سنــــــة

اأكد رئي�س الجمهورية، عبد المجيد تبون، اأم�س، اأن الجزائر كّر�شت في د�شتورها المعدل �شنة 2020 مبداأ المنا�شفة بين الجن�شين في كل المجاالت الوظيفية واالنتخابية، وكذا اإقرار حماية المراأة 
من كل اأ�شكال العنف في كل االأماكن وجميع الظروف. وهي الخطوة التي �شمحت بتعزيز مكانة المراأة الجزائرية واأثبتت جدارتها في تقلد م�شوؤوليات ومنا�شب عليا في الدولة.

الرئي�س تب�ن ي�شدد على حمايتها من كل اأ�شكال العنف وي�ؤكد

د�ستور 2020 عّزز مكت�سبات املراأة اجلزائرية
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ت�سوير: �سريف قليب

نوفمرب اآخر اأجل لت�سليم ملعب ال�سهيد حمالوي
lتهيئة ملعب 19 ماي بعنابة يجب اأن تتم بجودة عالية

 وزير ال�شباب والريا�شة ينتقد �شري الأ�شغال

�ش  15-14-13-12

بالتن�شيق بني الوزارة االأوىل و اللجنة العلمية لر�شد كورونا

درا�ســــــة اإمكانيـــــة فتـــح العمــــرة للجزائرييــــن
اأكد، وزير ال�شوؤون الدينية واالأوقاف يو�شف بلمهدي، اأم�س االثنين بخن�شلة، اأن الوزارة االأولى تدر�س بالتن�شيق مع اللجنة العلمية لر�شد 

ومتابعة فيرو�س كورونا اإمكانية فتح العمرة للجزائريين.
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 اإدانــــة وزيـــر العـدل االأ�سبـــق 
 الطيب لــوح بثــالث �سنــوات

 حب�ســــــا نافــــــــذا 
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