
نجح المنتخب الوطني �سهرة الأحد، في تحقيق انت�سار على ح�ساب 
منتخب مالي به��دف دون رد، �سجله القائد ريا�ض محرز في اأول ربع 
�ساعة من ال�سوط الثاني، وهو الفوز الذي �سمح للخ�سر بمعادلة رقم 
منتخ��ب كوت ديفوار بعدم التعر�ض للهزيمة في 26 مباراة متتالية، 
في انتظ��ار تحطيمه هذا الجمع��ة عند مالقاة المنتخ��ب التون�سي، 

في ثالث ودية في هذا الترب�ض التح�سيري.
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جرت يف اأجواء هادئة ومتّيزت بخطاب ل اأثر للعنف والكراهية فيه

حملـة الإقنـاع تنتهي اليـوم
عادل رقم كوت ديفوار ويطمح للمزيد

املنتخـب وا�سـل ال�سل�سلة الإيجابيـة 
بفـوز �ســـاق

�سكيكدة

فالحون يتحّدون الت�ساري�س لتطوير 
زراعة الكرز

اإطـــالق اأول �سفينـــة قاطــــرة 
�سنعـت يف اجلزائـــر 

تم، اأم���ض الثني��ن، بميناء بوه��ارون بولية تيب��ازة، اإطالق اأول 
�سفين��ة قاط��رة فولذي��ة �سنع��ت في الجزائ��ر من ط��رف كفاءات 
محلي��ة، ح�سبم��ا علم��ت واأج ل��دى الموؤ�س�سة العمومي��ة المختلطة 

لبناء و ت�سليح ال�سفن ايكوريب-بيرييو. 
اأكادمييون يناق�سون اإقبال هذه الفئة على الرت�سح للت�سريعيات 

التغيري الذي ت�سهده اجلزائر اأعاد املثقفني واجلامعيني اإىل ال�سّيا�سة
اأثار تر�سح ع�سرات المثقفين والكّتاب وال�سعراء والإعالميين وحملة ال�سهادات الجامعية من مختلف اِلخت�سا�سات لت�سريعيات 12 جوان2021، 
الكثي��ر من النقا�ض. فهذه رّبم��ا اأّول مّرة ت�سهد ِا�ستحقاقات انتخابية في الجزائر، هذا العدد الكبير م��ن تر�سح فئة المثقفين والُكّتاب وال�سعراء 
والإعالميي��ن والأكاديميي��ن. وهي فئ��ة ظلت اإلى وقت طويل تلت��زم ال�سمت والحياد ول تخو�ض ف��ي الحياة ال�سيا�سية على اأر���ض الواقع، لكنها 

تخو�ض فيها من خالل بع�ض الأعمال الأدبية والمقالت ال�سحفية. الن�سر ا�ستطلعت اأراء اأكاديميين وباحثين في الظاهرة.

اإطالق قوافل طبية و تخ�صي�ص مرافق بعدة واليات

ف�ساءات مفتوحة لتو�سيع التلقيح �سد كورونا

�س 13-12

�س 3

ي�سدل ال�ستار اليوم على الحملة النتخابية الخا�سة بالنتخابات الت�سريعية المقررة يوم 12 جوان الجاري ليركن خالل ثالثة اأيام المتر�سحون للراحة وال�سكوت �سمن ما يعرف بفترة 
�س  4 اإىل �س6ال�سمت النتخابي التي يفر�سها القانون، على اأن يواجهوا الناخب يوم ال�سبت القادم في �سناديق القتراع.

�س  8 �س  7

�س  3

ا�سترياد املركبات اجلديدة

ال�ســــروع يف درا�ســــة طلبــــات وكــالء ال�سيـــارات الأ�سبوع املقبـــــل

�س 2


