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الرئيــ�س تبـــون ي�ستقبــــل �سفــراء موريتانيــــا و رومانيـــــا وجمهوريـة كوريـــا 

 يف ظل م�ساركة غري م�سبوقة وقو�نني جديدة

حملة ت�سريعيات"التغيري" تنطلُقاليوم
�سّدد على جعل �جلامعة قاطرة حقيقية 

جراد يدعو الطلبة للم�ساهمة يف بناء 
اجلزائر اجلديدة

دعــا �لوزيــر �لأول، عبــد �لعزيــز جــر�د، �أم�ــس �لأربعــاء، �لطلبة 
�إلــى �لتحلي بــالإر�دة و�لعزيمــة للم�ساهمــة في مو�جهــة مختلف 
�لتحديات �لتي تو�جهها �لجز�ئــر، وحثهم على »مو�كبة �لتطور�ت 
من خــال �لتحكم في �للغــات �لأجنبية«، م�سدد� علــى دورهم في 

»حماية �ل�سيادة �لوطنية«.

وزير �لت�سال �لناطق با�سم �حلكومة عمار بلحيمر

 الإقبال على الرت�ّسح اأخلط ح�سابات 
اأعداء اجلزائر

ك�ســف وزيــر �لت�ســال �لناطق �لر�سمــي للحكومة، عمــار بلحيمر، 
�أم�س �لأربعاء، �أن تنظيــم �لنتخابات �لت�سريعية �لمقبلة، يندرج 
فــي �سياق �لإ�ساحــات �لتي قطعــت »�أ�سو�طــا معتبــرة«، موؤكد� �أن 

�لتح�سير لهذ� �لموعد ي�سير في »�لتجاه �ل�سحيح«.

رئي�ش اأركان  اجلي�ش الوطني ال�شعبي  الفريق  ال�شعيد �شنقريحة

الوطنية" بالوحدة  امل�سا�س  حماولة  من  املغامرين  "نحذر 

�سطيف

اأحكام باحلب�س على 
ثالثة اأطباء يف 

ق�سية وفاة مري�سة

احلبــ�س 18 �سهـرا 

 لالعبيـن 

يف  دفــاع تاجنانت

ّ

�سمن تد�بري �تخذتها �حلكومة للتكفل بامل�سابني بالتوحد

اإن�ساء مدر�سة وطنية عليا لتكوين املعلمني املتخ�س�سني
�أكــد �لوزير �لأول عبــد �لعزيز جر�د، �أم�س �لأربعاء، خال مجل�ــس �لحكومة، �أن معالجة ملف ��سطر�ب �لتوحــد ي�ستوجب �لتن�سيق بين 
�لقطاعــات �لمعنية لتج�سيد جملة من �لتد�بير، على �إن�ساء مدر�سة وطنية عليا لتكوين �لمعلمين �لمتخ�س�سين في هذ� �لمجال، و �إن�ساء 

مركز مرجعي وطني للتوحد.

�س  3

�س  5

�س  4

�س  6

تنطلق، �ليوم �لخمي�س، �لحملة �لنتخابية لت�سريعيات 12 جو�ن، و�سط م�ساركة ��ستثنائية لم ي�سبق و�أن عرفتها �لعملية �لنتخابية من قبل، مع ت�سجيل ح�سور كبير للقو�ئم �لحرة وفئة �ل�سباب، في موؤ�سر 
و��سح على عودة �لهتمام بالحياة �ل�سيا�سية، بعد �لعزوف �لذي عرفته خال �ل�سنو�ت �لفارطة، ما من �ساأنه ر�سم مامح جديدة للخارطة �ل�سيا�سية في �لباد، ومو��سلة �لتجديد �لذي �سي�سمل هذه �لمرة 

�لموؤ�س�سة �لت�سريعية.

�س  2

�س  2

�أطلقتها �ملديرية �لعامة لاأمن �لوطني

م�سابقة لتوظيف اأعوان �سرطة ذكور  
يف 20 ولية 

�س  2

�س  7 �س  24

lاجلي�س �سيت�سدى بحزم وقوة لكل من ينوي العبث مبقومات الأمة


