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وزير اخل�رجية  يرا�شل منظم�ت دولية ب�ش�أن االعتداء وي�ؤكد

الإرهاب املغربي يهدد املنطقة واجلزائر م�ستعدة حلماية مواطنيها
يف بداية حملة االنتخابات املحلية

دعـــوات اإلـى مـوؤازرة الدولـة ل�سد املوؤامـرات اخلارجيـــة

الرئيــ�س الإيطالـــي يف زيــــارة دولــــة اإلـى اجلزائـر بدايـة من اليـــوم

ملــف

ملــف

ميلة

وفــــاة امــراأة 
 وولديهــا 

يف احتـراق م�سكـن

�س  3-2

�س  21-20

�س  2

ترب�ص �ملنتخب �لوطني

باليلـــي اأول امللتحقيـــن و بلما�ســي 
يعقد اأول اجتمــاع عمــل 

�سجــل �أم�ــص، مهاجــم �لمنتخــب �لوطني يو�ســف باليلــي ح�سوره 
بمركــز �سيــدي مو�سى، مــن �أجل �لقيــام ببع�ص �لتحاليــل �لطبية، 
رغم تعافيه �لتام من �لإ�سابة �لتي عانى منها في �لفترة �لأخيرة، 
حيث �أكــدت م�سادر موثوقة مــن د�خل �لفاف للن�ســر، باأن مهاجم 
�لخ�سر بعــد تو��سله مع �لناخب �لوطني جمال بلما�سي، طلب منه 
�لتوجه مبا�سرة �إلى مركــز �سيدي مو�سى، بعد ��ستجابة ناديه قطر 
لرغبتــه في عــدم �لم�ساركة في لقــاء �ل�سيلية �لأخيــر، خوفا من 

معاودته �لآلم.

�لر�بطة �لثانية لكرة �لقدم

احتــــاد ال�ساويـــة ينفرد بال�ســدارة
�أ�سفــرت �أم�ــص، مخلفــات �لجولــة 
�لثالثة عن �نفــر�د �تحاد �ل�ساوية 
�لفريــق  باعتبــاره  بال�ســد�رة، 
�لوحيــد �لذي نجــح فــي مو��سلة 
�لفــوز،  بديناميكيــة  �لم�ســو�ر 
بعــد تخطيــه عقبــة بــرج منايل 
نــادي  �كتفــاء  مقابــل  بامتيــاز، 
عقــر  فــي  بالتعــادل  �لتالغمــة 
�لديــار، وكذلــك �لحــال بالن�سبة 
لتحــاد خن�سلــة �لعائــد بنقطــة 

ثمينة من �لأخ�سرية.

 وزير �ل�سكن يوؤكد

ل زيــادة يف �سعـــر �سكنـات عــدل 
ول يف اأعبــاء الت�سييـــر

�س  15

�س  13-12

خمت�سون يقرتحون �ل�ستعانة باألعاب �لذكاء

الهاتــف وغيـــاب التوا�ســـل الأ�ســري ي�سببــان تاأخـر النطـــق لالأطفـــال
ك�ســف مخت�سون في علــم �لنف�ص و �لأرطوفونيا و مربون، بموؤ�س�سات �لطفولة �ل�سغيرة، للن�ســر، عن تز�يد مخيف، لحالت تاأخر �لنطق 
و �لــكالم عنــد �لأطفال خــالل �لثالث �سنو�ت �لأخيرة، حيث �أن �إحدى �لرو�سات �أح�ست من بيــن 75 طفال م�سجال بها ، �أكثر من 20 حالة، 
لأ�سبــاب، و �إن تعددت، ياأتي في مقدمتها �لإفــر�ط في ��ستعمال �لهاتف و �لألو�ح �لذكية، �لتي �أ�سبحت �لأدو�ت �ل�سحرية، في نظر عديد 
�لأولياء، للتخل�ص من متاعب �لأبناء، ما �أدى لإحد�ث هوة بينهم و غياب �لتو��سل �للفظي معهم، فحال ذلك دون �أن يكت�سب �لطفل قامو�سا 

لغويا يمكنه من �لنطق و �لكالم.      

�س  24

�س 4 - 5

�س   6

ت�سوير: �سريف قليب

اأوىل جتمعات احلملة االنتخابية بق�سنطينة


