
 

 

 

مراهقـــة تقتـــل جدتهـــا ب�صكيـــن و ت�صيـب والدتـهــــا يف الطـــارف

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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     فيما تعر�ض هيئته �لتعديالت �ملقرتحة على �لنظام �لنتخابي �لأ�سبوع �ملقبل

كرمي يون�ص ي�صتبعد عقد ندوة  وطنية للحوار 
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تعّد ثاين حادثة ت�سجل يف ظرف �أ�سبوع

وزير �لت�سال �لناطق �لر�سمي للحكومة 

كل موؤ�ص�صات الدولة متناغمة و متوافقة 
مع م�صعى قيادة اجلي�ص

�أكــد  وزيــر �لت�ســال �لناطــق �لر�سمــي للحكومــة، ح�سان ر�بحــي �أم�ض 
�لأربعــاء لدى �إ�سر�فــه على �فتتاح �ل�سنــة �لدر��سيــة �لجديدة 2019/ 
2020 بثانويــة �لفجوج �لجديدة بقالمة، باأن كل موؤ�س�سات �لدولة بما 
فيهــا �لحكومــة متو�فقــة و متناغمــة تماما مع قيــادة �لجي�ــض �ل�سعبي 
�لوطنــي لإيجاد مخرج لالزمة �ل�سيا�سية �لر�هنة، و �لتوجه بالبالد �إلى 

م�ستقبل جديد.

 �لن�سر ت�سارك تالميذ �ل�سنة �لأوىل 
�لدخول �ملدر�سي بق�سنطينة

 الفرح و الده�صة و اخلوف م�صاعر 
تتداخل يف اأول يوم باملدر�صة 

جّدد �لتاأكيد على �أن �جلي�ض �سيظل متم�سكا 
بالد�ستور قايد �سالح

الو�صع ال يحتمل املزيد من التاأخري 
ويقت�صي اإجراء االنتخابات الرئا�صية

�ســدد �لفريق، �أحمد قايــد �سالح، 
�لوطنــي  �لدفــاع  وزيــر  نائــب 
�لوطنــي  �لجي�ــض  �أركان  رئي�ــض 
�لجي�ــض  �أن  علــى  �أم�ــض  �ل�سعبــي 
�سيظل متم�سكا بالحــل �لد�ستوري 
ل  �لو�ســع  بــاأن  �أكــد   لالأزمــة،و 
�لتاأخيــر،  مــن  �لمزيــد  يحتمــل 
�إجــر�ء �لنتخابــات  بــل يقت�ســي 
�لرئا�سيــة، �لم�سيريــة فــي حيــاة 
�لبالد وم�ستقبلها، في �لآجال �لتي 

�أ�سار �إليها قبل ثالثة �أيام.

�سطيف

توقيـف حتّفظــي 
ملدير اجلزائريــة 

للميــــاه

�لربج

حبـ�ص متهميــن 
بحيــازة مــواد 

متفّجـــرة

��ستبعــد من�ســق هيئة �لحو�ر و�لو�ساطة، كريم يون�ض، �أم�ض، �إمكانية عقد ندوة وطنية للحو�ر قبل نهاية �لعام، كما كان مقرر� ل�سيق �لوقت، خا�سة و�أن �للجنة دخلت في �سباق مع �لزمن لالنتهاء 
من �سياغة �لقتر�حات �لتي تتعلق بتعديل �لنظام �لنتخابي، مع تد�ول معلومات غير موؤكدة في كو�لي�ض �للجنة عن �حتمال تنظيم �لنتخابات �لرئا�سية �سهر دي�سمبر �لمقبل. 
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وزير �لرتبية �لوطنية يوؤكد من غرد�ية

الدخول املدر�صــي جـــرى يف ظـــروف جّيـــدة وال نقـ�ص يف الو�صائــــل 
�أ�ســاد وزير �لتربية �لوطنية عبد �لحكيــم بلعابد بالظروف �لجيدة �لتي ميزت �نطالق �ل�سنة �لدر��سية 2019/ 2020، بف�سل تجند كافة 
موظفــي �لقطــاع ل�ستقبــال �أزيد من 9 مالييــن تلميذ، موؤكــد� تغير كافة �لموؤ�ســر�ت �ل�سابقة، بتوفيــر �لكتب و�لمر�فــق وفتح �لمطاعم 

وتح�سين �لتاأطير.

وزير ال�صحة :  ت�صكيــل جلنـــة بني الداخلية و الدفاع لتاأميـن امل�صت�صفيــات
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مري�ص يك�صر اأنف ممر�ص مب�صلحة اال�صتعجاالت اجلراحية بق�صنطينة


