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�إنهـاء مهـام �لأمني 

�لعــام لــوز�رة 

�لتعـليــم �لعــايل

�س  3

�س  13-12

 

 

 

وز�رة �لدفاع �لوطني توؤكد

 �لع�صـكـريـون ي�صـّوتـون بحـريـة 
على �ملر�صح �لذي ي�صتجيب لقناعاتهم

�أكدت �لقيادة �لعليا للجي�ش �لوطني �ل�سعبي، �أن �لع�سكريين �سي�سوتون 
بــكل حريــة و�سيختــارون �لمر�ســح �لــذي يرونــه منا�سبا، كمــا �أعلنت 
عــن �لطريقــة �لتي �سيتم بهــا �لت�سويت بالن�سبة لأفــر�د �لجي�ش �سو�ء 

�لعاملين �أو �لمتو�جدين على م�ستوى �لوحد�ت �لميد�نية.

باتنة 

 حجـز 50 مليـونا مزّورة و توقيـف 
�أ�صخــا�س   3

تمكنت م�سالح �أمن وليتي باتنة و ب�سكرة، من تفكيك �سبكتين لتزوير 
�لعملــة، تــم خاللها توقيــف م�ستبه فيهــم و حجز مبالغ ماليــة مقلدة، 

�إ�سافة �إلى معد�ت خا�سة بالعملية. 

ح�سب ر�بحي من �سطيف

 �ل�صعـب �صيلقـن �أعد�ء �لأمـة در�صـا 
يف �لوفــاء لعهـد �ل�صهــد�ء

وزيــر  ر�بحــي،  ح�ســن  �أم�ــش  �أكــد 
�لت�سال، �لناطق �لر�سمي للحكومة 
�أن  بالنيابــة،  �لثقافــة  ووزيــر 
�ل�سعــب �لجز�ئري، علــى موعد بعد 
�أيــام قليلــة، للتوجــه �إلــى �سناديق 
�لقتــر�ع، من �أجل �ختيــار رئي�سه 
بكل ديمقر�طيــة و�سفافية، م�سدد� 
على �أن هذ� �لموعــد �سيكون �سفعة 
�أخرى يلقن فيهــا �ل�سعب �لجز�ئري 
�أعد�ء �لأمة و�لعالم �أجمع در�سا في 

�لوفاء لعهد �ل�سهد�ء.

تاأجيل حماكمة �ملتهمني يف ملف تركيب �ل�سيار�ت �إىل غد �لأربعاء

�زدحام وتد�فع ملتابعة �أوىل ق�صايا �لف�صاد

�س 9�س 6

�ملهمة تولها جممع �لهند�سة �لريفية

�إعـــادة تـعـ�صـيــب جميــع مــالعــب �لوطــن
ك�سف وزير �لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�سيد �لبحري، �سريف عماري، �أم�ش �لثنين باأنه �سي�سرع في �إعادة تع�سيب كافة �لمالعب 

�لوطنية و�لبلدية و�لجو�رية، من قبل مجمع �لهند�سة �لريفية بال�سبلي بالبليدة، وذلك في �إطار �لتفاقية �لموقعة موؤخر� بين 
وز�رتي �لفالحة و�ل�سباب و�لريا�سة.

�س   2

توقيف 311 �سخ�سا بق�سنطينة و �ملو�طنون يرف�سون �لتبليغ

عا�ســت محكمــة عبان رم�سان �أم�ش �أجو�ء غير عادية، وهي تحت�سن �أولى جل�سات محاكمــة وزر�ء �سابقين ورجال �أعمال متابعين في ملف تركيب �ل�سيار�ت، بفعل تو�فد ع�سر�ت �لف�سوليين 
لمتابعة �لحدث، �إلى جانب محامين و�إعالميين، مما �سعب �لتحكم في �لو�سع، وحرم �أغلب �لح�سور من دخل قاعة �لجل�سة، با�ستثناء جزء فقط من هيئة �لدفاع.
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