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   رئي�س اجلمهورية ُيوقع مر�سوم ا�ستدعاء الهيئة الناخبة

االنتخابات املحلية يوم 27 نوفمرب
 حّدد رئي�س �لجمهورية، �ل�سيد عبد �لمجيد تبون، تاريخ 27 نوفمبر �لمقبل، موعد� لالنتخابات �لمحلية �لم�سبقة للمجال�س �ل�سعبية �لبلدية و�لولئية، �لتي ير�هن عليها �لرئي�س لإعطاء م�سد�قية �أكبر 
للمجال�س �لمحلية �سمن �لنظرة �لإ�سالحية �لتي و�سعها رئي�س �لجمهورية منذ توليه مقاليد ق�سر �لمر�دية، و�لتي بد�أت بتعديل �لد�ستور و�نتخاب �لمجل�س �ل�سعبي �لوطني �لذي �سي�سرع قريبا في تكييف 

�لقو�نين مع �لد�ستور �لجديد و�سول �إلى �نتخابات مجال�س محلية تعك�س �إر�دة �ل�سعب في �لتغيير على �لم�ستوى �لمحلي.

ترب�س �ملنتخب �لوطني

التعداد يكتمل اليوم و بلما�ضي يتفقد 
اأر�ضية ت�ضاكر

و��سلت �لعنا�سر �لوطنية تو�فدها على مركز تح�سير �لمنتخبات 
�لوطنيــة ب�سيــدي مو�ســى، فبعــد �لتحــاق كل من عبــد �لرحمن 
مجــادل وعبد �لقــادر بــدر�ن ويو�سف باليلــي �سبيحــة �ل�سبت، 
كان �لــدور فــي �ل�سهرة علــى �لمد�فع جمال بلعمــري، فيما قدم 
�لحار�س ر�ي�س وهاب مبولحي �أم�س، بعد �لترخي�س �لذي تح�سل 

عليه من �إد�رة ناديه �لتفاق �ل�سعودي.

خبري �لتنمية �لزر�عية �أكلي مو�سوين للن�سر

ت�ضجري املناطق املحروقة يجب اأن يتم 
وفق درا�ضة خربة

 حتذيـــرات من ت�ضّبب احلجـامــــة
 يف انتقــــال االأمرا�ض

حتت�سن �ليوم ملتقى حول ليبيا بعد بعث ملف �ل�سالم يف مايل

اجلزائــــر تلقـــي بثقلهــــا لت�ضويــــة اأزمــــات دول اجلــــــوار

�ض  2

�ض  4

�ض  2

�ض  14

�لوز�رة تاأمر مديري �لرتبية بربجمة لقاء�ت لدر��سة �مل�ساألة

ترتيبات اإ�ضافية لتنظيم التمدر�ض اال�ضتثنائي و جداول التوقيت 
�أمرت وز�رة �لتربية �لوطنية مديري �لتربية على م�ستوى �لوليات بتنظيم لقاء�ت بين �لفاتح و�ل�ساد�س �سبتمبر �لد�خل ت�سم �لقائمين 
علــى �لقطاع من �أجــل در��سة و�سبــط �لتنظيمات �لتربويــة �ل�ستثنائيــة للموؤ�س�سات، �سيما �لتي تطــرح �سعوبات في تنظيــم �لتمدر�س 

�ل�ستثنائي و�إعد�د جد�ول �لتوقيت.

�ض  3

ق�سنطينة

و�ضول 60 األف 
جرعة لقاح وجتاوز 

اأزمة االأوك�ضجني 

عودة بعثات طبية 

�ضينية اإىل مرافق 

�ضحّية ب�ضرق البالد
�ض  11 �ض  10-7

دعا �لخبير في �لتنمية �لزر�عية، �أكلي مو�سوني �أم�س �إلى �سرورة 
�إجر�ء در��سات خبرة في �لمناطق �لتي م�ستها �لحر�ئق �لأخيرة، 
لتحديــد نوعيــة �لأ�سجار �لتــي تتنا�سب غر��ستها مــع طبيعة كل 

منطقة.

�ض  13-12


