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رئي�س �ضلطة االنتخابات حممد �ضريف يقدم اأرقاما عن التح�ضري للمحليات

�شحب 11 مليونا ونحو 650 األف ا�شتمارة تر�شح
�لفيفا تغيرّ توقيت �ملبار�ة

اخل�شر يواجهون النيجر يف نيامي ليال

ــرت �التحاديــة �لدوليــة لكرة �لقــدم، مجــدد� توقيــت مبار�ة  غيرّ
�لنيجــر �أمــام �لجز�ئــر، �لمقررة يــوم �لثالثــاء 12 �أكتوبــر �لقادم 
بالعا�ســمة نيامــي، لح�ســاب �لجولــة �لر�بعــة للت�ســفيات �لموؤهلة 
لنهائيات مونديال 2022 بقطر، �إلى �ل�ساعة �لثامنة م�ساء بتوقيت 
�لجز�ئــر، وذلك بدال من �لثانية زو�ال، ح�ســبما �أوردته �التحادية 

�لجز�ئرية، م�ساء �أم�س �الثنين، على موقعها �لر�سمي.

�لربوفي�سور جنوحات للن�سر
بلوغ املناعة اجلماعية يقت�شي اعتماد 

اجلواز ال�شحي

�قترح �لبروفي�ســور كمــال جنوحــات �لمخت�س في علــم �لمناعة 
�أم�س  �عتماد �لجو�ز �ل�ســحي لدفع �لفئــات �لتي تخلفت عن �إجر�ء 
�لتلقيــح لاللتحــاق بالحملــة �لتي ترمــي �إلى �لوقاية مــن فيرو�س 
كورونــا، موؤكــد� بــاأن حالة �لتر�خــي �لتي نعي�ســها هــذه �الأيام قد 

تدخلنا في  موجة �أخرى ي�سعب توقع نتائجها.

يف حتقيقات م�ستمرة حول �حلر�ئق

توقيــــف 71 �شخ�شـــا يف 14 واليــة 
وحبـ�س 47 منهـــم
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االأمني العام الحتاد الفالحني حممد عليوي للن�صر

املنتوجات الفالحية متوفرة وامل�شاربة وراء ارتفاع االأ�شعار  

وزارتا االت�شال وال�شوؤون الدينية ت�شتنكران حذف جريدة "الوطن" للجامع االأعظم من �شورة على �شفحتها االأوىل

�س 2

 اأمطار غزيرة 

على واليات ال�شرق 

والو�شط اليوم
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الرت�شح لت�شهيل  بنود   6 حول  االأحزاب  مع  االتفاق  الناخبة      الهيئة  يف  جديدا  م�شجال   582.169

حددت مبادئ تعريفة خدمات �لت�سديق �الإلكرتوين

احلكومة تتخذ تدابري لتح�شني ظروف متدر�س اأطفال التوحد
با�ســرت �لحكومة �سل�سلة من �لتد�بير لفائدة �الأطفال �لم�سابين با�سطر�بات طيف �لتوحد �لتي ترمي �إلى �سمان تمدر�سهم في �أح�سن �لظروف 

و�ل�سماح باإدماجهم �لكامل، كما تبنت م�سروع مر�سوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة  خدمات �لت�سديق �الإلكتروني.
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