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�لرئي�س تبون ي�ستقبل وزير �خلارجية �لرتكي

تقـــارب يف وجهــــات النظر بني اجلزائر واأنقـرة حول امل�سائل الإقليميـــة 

يف م�سروعي مر�سومني رئا�سيني در�ستهما �حلكومة

اإن�ساء قطب جزائي متخ�س�ص يف جرائم  
التكنولوجيات ومدر�ستني للريا�سيات 

والذكاء ال�سناعي

تر�أ���س �لوزي��ر �لأول، وزي��ر �لمالية، �ل�سي��د �أيمن بن عب��د �لرحمان، 
�أم���س �لأح��د، �جتماع��ا للحكومة تم خالل��ه در��سة م�س��روع تمهيدي 
لأمر وم�سروعي مر�سومين رئا�سيين يتعلقان بقطاعي �لعدل و�لتعليم 

�لعالي، ح�سب ما �أفاد به بيان لم�سالح �لوزير �لأول.

حث �ملو�طنني على �لتاآزر

الإبراهيمي يدعو اإىل تفويت الفر�سة 
على املرتب�سني باجلزائر

طال��ب  �أحم��د  �ل�ساب��ق  �لوزي��ر  دع��ا 
�إل��ى تفوي��ت  �لإبر�هيم��ي �لجز�ئريي��ن 
�لفر�س��ة عل��ى �لكائدي��ن و�لمترب�سي��ن 
بالجز�ئر عبر ��ستغ��الل �لفر�س ل�سرب 
�لوح��دة �لوطني��ة، موؤكد� �أن��ه ل مخرج 
من هذه �لظروف �لع�سيبة �إل بالتالحم 
تخفي��ف  �أج��ل  م��ن  و�لت��اآزر  و�لتع��اون 

�لمحنة �لتي تمر بها �لبالد.

  اعرتافات �ضادمة لبع�ص املوقوفني وال�ضخ�ص الذي طعن ال�ضحية حاول الفرار اإىل املغرب

القب�ص على 36 م�ستبها بهم يف ق�سية مقتل جمال بن �سماعيل
�ص 2

lمل يتم اإطالق اأعرية حتذيرية تفاديا لأي انزلق اأمني  l املراأة التي كانت حتر�ص على ذبح ال�سحية بني املوقوفني
lاأطراف كانت حتاول تفجري الأو�ساع يف البالد
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وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية توؤكد

 املغرب ي�سعى جلر اإ�سرائيل اإىل "مغامرة خطرية" موجهة �سد اجلزائر
�أك��دت وز�رة �ل�سوؤون �لخارجي��ة و�لجالية �لوطنية بالخارج، �أم�س، �أن » �لت�سريحات �لمغلوط��ة« �ل�سادرة من �لمغرب بخ�سو�س �لجز�ئر، 

تدل على »�لرغبة �لمكتومة«  لجر �إ�سر�ئيل �إلى »مغامرة خطيرة« موجهة �سد �لجز�ئر.

 بقية �حلر�ئق متحكم فيها

م�ستوى  على  غـابيا  حريقا  اإخمـاد 33 
وليـة  12

قام��ت وح��د�ت �لحماية �لمدنية خ��الل 24 �ساعة �لأخي��رة باإخماد 33 
حريق��ا عل��ى م�ست��وى 12 ولية. و�أو�سح��ت �لمديرية �لعام��ة للحماية 
�لمدنية في بيان له��ا، �أن �لحر�ئق �سملت وليات: تيزي وزو �لتي �أخمد 
فيها 17 حريقا،  و3 حر�ئ��ق ببجاية، وحريقان بجيجل، و�ثنان �آخر�ن 
في بومرد����س، وحريقان بالمدي��ة، وما معدله حري��ق و�حد بكل من: 

�لطارف، تب�سة، �سكيكدة، تيارت، باتنة، ميلة، و�سوق �أهر��س.


