
 

 

 

 الفريق قايد �صالح يقول اإن مبادرة اجلي�ش لقيت ا�صتح�صان ال�صعب وي�صّرح

�حتفال �جلز�ئريني بالعلم �لوطني رّد قوي على �لع�صابة و �أذنابها

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�ص  3

�ص   2

فيما ظهرت نقاط البيع الفو�صوية بعدة اأحياء

تر�جع �أ�صعار �لأ�صاحي مبليون �صنتيم بق�صنطينة

�إجــر�ء�ت لتجنــب عــودة �لكوليــر� هــذ� �ل�صيــف 
اأعل��ن وزير الموارد المائية، علي حمام عن اتخاذ عدة اإج��راءات لتفادي عودة ظهور الأمرا�ش المتنقلة عبر المياه مثل الكوليرا، تتمثل 

�ص  9�ص  5في تعزيز مراقبة نوعية المياه بالمناطق المتعر�صة لهذا الخطر. 

�ص  3

�ص  24

انطالق ت�صجيالت الناجحني اجلدد

انطلقت اأم�ش الت�صجيالت الجامعية الأولية والنهائية  بالن�صبة للحائزين الجدد على �صهادة البكالوريا ح�صب الرزنامة التي اأعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخا�صة بال�صنة الدرا�صية 2020-2019 
والت��ي �صتنته��ي ي��وم 12 �صبتمب��ر القادم. و�صتكون فترة الت�صجيالت الأولية  بين 22 و 24 جويلية الجاري، متبوعة بفترة تاأكيد الت�صجي��الت الأولية  بين 25 و 26 جويلية، ثم معالجة الرغبات  في الفترة بين 

م�صاء. اأوت  الثالث  في  التوجيهات  نتائج  عن  الإعالن  واأخيرا  اأوت،   3 الى  جويلية    24

�جلامعات قادرة على ��صتقبال مليون و 800 �ألف طالب
اخل�صر على راأ�ش جمموعة

قرعة ت�صفيات مونديال قطر ت�صحب 
يوم �لثنني

ح��دد الإتح��اد الإفريق��ي لك��رة الق��دم ي��وم 29 جويلي��ة الجاري، 
موع��دا ل�صحب عملي��ة القرعة الخا�ص��ة بالت�صفي��ات الموؤهلة اإلى 
مونديال قطر 2022، الخا�صة بالقارة ال�صمراء، وذلك بمقر الكاف 

بالعا�صمة الم�صرية القاهرة.

و�صع الأول رهن احلب�ش و الإفراج عن الثاين

 �ل�صتماع �إىل غول و و�يل �لبي�ص 
يف ق�صية طحكوت

ا�صتم��ع الم�صت�ص��ار المحق��ق ل��دى المحكمة العلي��ا اأم���ش اإلى وزير 
النق��ل ال�صابق، عمار غ��ول، في الق�صية المتعلق��ة برجل الأعمال 

محي الدين طحكوت.

�صطيف

�لتما�ص عقوبات بني 5 و 7 �صنو�ت 
لإطار�ت باخلدمات �جلامعية

التم���ش، اأم���ش، وكي��ل الجمهوري��ة لدى محكم��ة �صطي��ف، اأحكاما 
تت��راوح ما بي��ن 5 و 7 �صنوات، ف��ي حق متهمين ف��ي ق�صية اللحوم، 
توب��ع فيها م��دراء و اإط��ارات الإقامات الجامعي��ة التابعة لمديرية 

الخدمات الجامعية لله�صاب �صطيف .
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