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الرتكابهم جرائم انتخابية

حب�س 35 �صخ�صا  وحتريات يف وقائع من�صوبة �إىل67 �صخ�صا
�ليوم �لثاين من �لبكالوريا

�متحانات يف ظروف ح�صنة  وتباين 
�أر�ء �ملرت�صحني يف �ملو��صيع

جرت �متحانات �ليوم �لثاني من �لبكالوريا في �أجو�ء عادية وتباينت 
�أر�ء �لمتر�سحيــن حول �لأ�سئلة �لمطروحة، في وقت  �أربك مو�سوع 
�لريا�سيــات متر�سحي �سعبــة �لعلوم �لتجريبية �لذيــن �أجمعو� على 
�سعوبتــه، مبديــن خ�سيتهــم من �إمكانيــة عدم تحقيــق �لمعدل في 
هــذه �لمادة �لأ�سا�سيــة، في حين بد� �لرتياح علــى متر�سحي �سعبة 
�لريا�سيــات وتقني ريا�سي و�أكــدو� �أن �لأ�سئلة كانت فــي �لمتناول، 

فيما تباينت �لآر�ء بخ�سو�ص مو�سوع �لإنجليزية.

ب�سكرة

وفــاة 3 �أ�صقــاء يف �نهيـــار منــزل
توفي، �سبــاح �أم�ص، ثالثة �أطفال �أ�سقاء و �أُ�سيب و�لد�هم و �أختهم 
بجــروح متفاوتــة، فــي حــادث �نهيــار �سقــف م�سكن ريفــي قديم 
بالمــكان �لفالحي �لم�سمى »علب غنيم« في منطقة زمورة �لتابعة 
لبلدية عين �لناقة �سرق ولية ب�سكرة، ح�سب ما �أفادت به م�سالح 

�لحماية �لمدنية بالولية.

رئي�س �جلمهورية يهنئ 

غوتريي�س و�لرئي�س 

�لإير�ين �جلديد
�س  2

�س 5

�س 9

�س 7

�س 4

 ك�سفــت وز�رة �لعــدل، �أم�ص، عن �إيد�ع 35 �سخ�سا �لحب�ص و و�ســع 10 �آخرين تحت �لرقابة �لق�سائية، ب�سبب مخالفتهم لأحكام �لقانون �لع�سوي �لمتعلق بنظام �لنتخابات خالل �لنتخابات 
�لت�سريعية  و�رتكابهم جر�ئم �نتخابية.

يف لقاء �سم 70 فائز�  يف �لت�سريعيات

نو�ب �أحـــر�ر يعلنـــون دعمهـــم لربنامـــج �لرئي�س تبــــون

�س  3

�س  2

الدرك �شبط من�شورات حتري�شية و ك�شف عن جمع تربعات بطريقة غري �شرعية

حب�س 4 متهمني بالن�صمام حلركة ر�صاد �لإرهابية بق�صنطينة

 فيما ت�سببت �إ�ساعات يف �سعف �لإقبال  على �لف�ساء�ت �ملفتوحة بق�سنطينة

�لأئمة و �ملجتمع �ملدين لإقناع �ملو�طنني بالتلقيح �صد كورونا
ت�سجــل حملــة �لتطعيم �سد فيرو�ص كورونا بولية ق�سنطينة، عبر مختلف �لمر�كز �إقبال �سعيفا جد� من طرف �لمو�طنين 
�لذين �أبدى �لكثير منهم تخوفات من نوع معين من �للقاح ، حيث  ��ست�سلم كثيرون منهم لالإ�ساعات بح�سب ما �أكده لنا م�سرفون 
على �لحملة، فيما ��ستنجدت مديرية �ل�سحة بالمجتمع �لمدني و �أئمة �لم�ساجد لحث �لمو�طنين على �لتوجه �إلى �لف�ساء�ت 

�ل�سحية بعد ت�سجيل ��ستجابة محت�سمة.

�جلز�ئـــر توقـع �تفاقيــات لت�صدير 
�لطاقة �إىل بلد�ن �فريقيــة

�ساهــر  �سونلغــاز  لمجمــع  �لعــام  �لمديــر  �لرئي�ــص  �أم�ــص،  ك�ســف، 
بولخر��ــص عن �إم�ســاء �تفاقيــات تفاهم مع �سفــر�ء دول �إفريقية 
من �أجل ت�سديــر �لطاقة لبلد�نهم، موؤكد� بــاأن �لم�ساور�ت جارية 
مع �لممثليات �لدبلوما�سية لدول �أخرى لذ�ت �لغر�ص، و �أ�ساف باأن 

�لدول �لإفريقية ت�سع �لثقة في �لجز�ئر وفي قدر�تها.
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