
يح��ذر اأخ�صائيون في التغذي��ة و اأطباء و �صيادلة من الإفراط في 
تعاط��ي التالميذ المقبلي��ن على اجتياز �صه��ادة  التعليم المتو�صط 
و البكالوري��ا، المن�صط��ات و المكم��الت الغذائية، م�صيري��ن اإلى اأن 

مخاطرها قد ت�صل اإلى حد الموت المفاجئ.

ك�صف��ت م�ص��ادر ح�صن��ة الإط��الع للن�ص��ر، اأن الناخ��ب الوطني جمال 
بلما�صي قد اتخذ قرارا هاما وحا�صم��ا، بخ�صو�ص الت�صكيلة الوطنية، 
يتمث��ل في ع��دم ا�صتدع��اء اأكثر من 23 لعب��ا م�صتقب��ال، خا�صة واأن 
الفري��ق الوطني �صيكون معنيا بداية م��ن المع�صكر الإعدادي المقبل، 

بانطالق الت�صفيات الموؤهلة اإلى مونديال قطر 2022. 

يومية اإخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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اجلزائريون ينتخبون اأع�صاء املجل�ص ال�صعبي الوطني اليوم

موعــد مـع التغييــــر
الظاهرة ت�صجل عند المتحانات

اأخ�صائيون يحذرون من اإفراط 
التالميذ يف تناول املن�صطات واملكمالت

املنتخب الوطني

 بلما�صــــي يكتفــــي بـا�صتدعــــاء
 23 العبـًا م�صتقبـــال

اأدان ا�صتغالل الأطفال يف البتزاز واأكد موقفه املوحد من حل اأممي لق�صية ال�صحراء الغربية

الربملـــان االأوروبـــــي يوجـــــه �صـفعـــــة للمغـــرب
وجه البرلمان الأوروبي �صفعة قوية للمغرب، بت�صويته على قرار يرف�ص انتهاك ال�صلطات المغاربية اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة 
بحق��وق الطفل وا�صتغاللها للق�صر، على خلفية اجتياح جيب �صبتة منت�صف م��اي الما�صي من ِقبل اآلف المغاربة جزء كبير منهم ق�صر، 
راف�صا اأن ُيوّظف المغرب الأطفال »كو�صيلة �صغط �صيا�صي« �صد دولة اأوروبية، كما جدد موقفه الموحد من ق�صية ال�صحراء الغربية التي 

طالب بمعالجتها وفقا للوائح الأمم المتحدة.

الرئي�س تب�ن يعلن باأن ال�شندوق ه� الفي�شل يف الت�شريعيات وي�ؤكد

عهـد الكوطـة انتهى واملواطن هو �صاحـب القــرار

دين ودنيا

اإقبال على الت�صجيل باملدار�س القراآنية

�س 23

�س  13-12

تجري اليوم عبر كافة ربوع الوطن وفي اأو�صاط الجالية الوطنية بالخارج، النتخابات الت�صريعية، لتجديد اأع�صاء المجل�ص ال�صعبي الوطني، بعد حملة انتخابية جرت في جو  من 
الهدوء وال�صكينة، وتمّيزت باتزان في  الخطاب ال�صيا�صي بين المتر�صحين.
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�س  17

اإىل جانب جترمي التزوير

عقوبــــات �صارمـــــة  لـردع اأي حمـــاوالت لعرقلــــة العمليــة االنتخابيــــة

�س 2


