
دعت وزارة ال�س��وؤون الخارجية، جميع ال�س��فراء والقنا�س��ل ومندوبي الجزائر لدى الهيئات الإقليمية والدولية، اليوم، اإلى اجتماع عام هو الأول من نوعه بح�س��ور جميع الدبلوما�سيين الجزائريين العاملين 
بالخ��ارج، وال��ذي يعقد تح��ت رعاية الرئي�س عبد المجيد تب��ون، للحديث عن اأولويات الجهاز الدبلوما�س��ي في المرحلة المقبلة، في �س��ياق اإجراء مراجع��ة عميقة لأنماط عمل واأدوار جهازها الدبلوما�س��ي 

والتركيز على البعدين القت�سادي وال�ستراتيجي بالنظر للتهديدات التي تعي�سها دول المنطقة، اإ�سافة اإلى ترقية دور الجالية في م�سار التنمية.
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�سي�سبط اأ�لويات املرحلة املقبلة يف اجتماع مع ر�ؤ�ساء البعثات

الرئي�س تبون يحدد خارطة طريق اجلهاز الدبلوما�سي
الرئي�س تب�ن يكرم نظريه الإيطايل و ي�ؤكد

عازمون على ترقية العالقات وتو�سيع جماالت التعاون

ت�سمنتها تعديالت قانون العقوبات

20 �سنة حب�سا للمتورطني يف غلق املرافق العمومية و�سنتان مل�ستغلي الطرقات كمواقف �سيارات

ملــف

�س   3

�س  16

�س  15-14

�س   5

الناخب الوطني جمال بلما�سي

 جاهـــزون و�سنخــو�س املواجهتيــن 
يف امليدان ولي�س خلـف امليكروفونــات

اأكد الناخب الوطني جمال بلما�سي، باأن تركيزه في الوقت الراهن 
من�س��ب على ك�س��ب تاأ�س��يرة العبور اإلى الدور الفا�س��ل الموؤهل اإلى 
موندي��ال قطر، راف�س��ا الحديث عن كاأ���س اأمم اإفريقي��ا وماأمورية 
الدف��اع عن اللق��ب القاري المحقق في م�س��ر، حيث ا�س��تغل مدرب 
الخ�س��ر الندوة ال�س��حفية التي ن�س��طها اأم�س، بقاعة المحا�سرات 
التابعة لمركز �س��يدي مو�سى، لالإجابة عن عديد الت�ساوؤلت، التي 

ت�سغل بال محبي المنتخب بالدرجة الأولى.

الرابطة املحرتفة 

احتــاد ب�سكـرة رائدا بامتياز والهــالل 
يح�سد اأول نقطــة

انف��رد اأم���س اتح��اد ب�س��كرة ب�س��دارة ترتي��ب بطول��ة الرابط��ة 
المحترف��ة، بعد نجاحه في الح�س��ول على تقدي��ر »ممتاز«، عقب 
الجول��ة الثالث��ة، بتحقيق انطالق��ة »مثالية«، اإثر ح�س��د العالمة 
الكاملة، واإلحاق �س��ريع غليزان بقائمة ال�سحايا، رغم اأن »الرابيد« 
تنقل اإلى عا�س��مة »الزيبان« بت�س��كيلة الرديف، باعتباره الفريق 
الوحي��د ال��ذي مازال تح��ت طائل��ة عقوب��ة »المنع« من ا�س��تخراج 
الإج��ازات، ف��كان الهدف الوحيد الذي اأم�س��اه ه�س��ام مخت��ار كافيا 
لتمكين »الب�ساكرة« من موا�سلة الم�سوار بنف�س الديناميكية، على 

اإيقاع النت�سارات المتتالية.

قطاع الرتبية

تن�سيــب جملـــ�س وطنـــي مو�ســـع 
للربامــــج �س  3 �س  3

نقــل جثاميـن الرعايـا اجلزائرييـن الثالث �سحايـا العدوان املغربـي
تم، اأم�س الأحد، نقل جثامين الرعايا الجزائريين الثالث الذين ا�ست�س��هدوا في هجوم لقوات الحتالل المغربي على المحور الرابط بين 
نواك�س��وط  -ورقلة ،  اإلى الم�ست�س��فى المختلط "�س��ي الحوا�س" بتندوف لنقلهم اإلى ولياتهم.  وتم اإجالء جثامين ال�س��هداء الثالث باتجاه 

مطار الرائد فراج بتندوف لينقلوا بعدها اإلى ولياتهم الأ�سلية لدفنهم .

�س  2


