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تفا�سيل �ليوم �لثاين من حماكمة ق�سية "تركيب �ل�سيار�ت"

�أزمة �سباب ق�سنطينة 

رجـراج ي�صتقـيـل 
و جمــوج يرفـ�ص 

االن�صـحــاب 

ق�سنطينة 

 5 اآالف مـوظـف 
يف "اأنام" يثّبتـون 
قبل نهـاية ال�صنة
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�ص  13-12

مواجهة بني اأويحيى و يو�صفي و مقررات غري قانونية و خ�صائر باملاليري
 

 

قايد �سالح ي�سرف على "عزم 2019" 

املوؤ�ص�صـة الع�صكرية تدعـو ال�صعب 
اإىل توجيه �صربة قا�صية للع�صابة 

بامل�صاركة يف االنتخابات 

�عتبــرت مجلــة �لجي�ــش، �أن توجــه �ل�سعــب �لجز�ئري بكثافــة �إلى 
�سناديــق �القتر�ع هو مر�دف لنجاح هــذ� �لموعد �لتاريخي و�سربة 
قا�سمــة وقا�سية للع�سابــة و�أذنابهــا و�إحباط مخططاتهــا ب�سكل ال 
تقوم لهــا قائمة من بعدهــا، م�سيفة �أن »م�ساركــة �ل�سعب �لجز�ئري 
بقوة في رئا�سيات 12 دي�سمبر كما هو منتظر، �سيكون �أح�سن رد على 
�لخونة و �لحركى �لجدد �لذيــن �سارعو� لال�ستقو�ء بجهات خارجية 

معروفة بحقدها �لدفين و�لتاريخي على �لجز�ئر و�سعبها«.

ر�بحي من �إليزي

امل�صيـرات املنّددة بالتدخـل االأجنبي 
برهان على وعـي ال�صعب اجلزائري

�أكــد وزيــر �الت�ســال، �لناطــق �لر�سمــي 
للحكومة، وزير �لثقافة بالنيابة، ح�سن 
ر�بحــي، �أم�ش �لجمعة مــن والية �إليزي، 
�أن �لم�سيــر�ت �لعارمــة �لتــي جابــت وال 
تــز�ل مــدن �لجنــوب و�ل�سمــال و�ل�سرق 
�لتدخــل  بمحــاوالت  تنديــد�  و�لغــرب 
ودعمــا  �لجز�ئــر  �ســوؤون  فــي  �الأجنبــي 
لالنتخابــات �لرئا�سية �لمقبلــة »برهان 
قاطــع« علــى �لوعي �لــذي بلغــه �ل�سعب 

�لجز�ئري.

دين ودنيا

 ا�صتقـالليـة الذمـة املاليـة للزوجـة 
بني اإباحـة الدين و رفـ�ص املجتمـع

ك�سف عنه عن�سر يف "�ملاك" �أوقفته م�سالح �الأمن بالعا�سمة

اإحباط خمطط تخريبي ع�صية االنتخابات
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اأ�صاتــذة االبتــدائي يقــّررون وقــف االإ�صــراب
تو�سلــت وز�رة �لتربيــة �لوطنية �إلى جانب �لتن�سيقيــة �لوطنية الأ�ساتذة �البتد�ئي �إلى حلول تو�فقيــة للمطالب �الجتماعية و�لمهنية 
�لتــي رفعهــا �الأ�ساتذة و�سنو� �سل�سلة من �الإ�سر�بات الأجلهــا، ال �سيما ما تعلق بتثمين �ل�سهاد�ت �لجامعية باأثــر رجعي، و�أعلنت �لتن�سيقية 

��ستعد�دها ال�ستئناف �لعمل وتنظيم �المتحانات �لف�سلية �بتد�ء من يوم �الأحد.
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374 �ألفا �سيوظفون يف �الإد�رة �لعمومية و �عتماد �لتحويل بني �لقطاعات

• اأمن �صطيف يك�صف ع�صابة تتعامل مع داع�ص خططت الرتكاب عمليات اإجرامية
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