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 الأحزاب تتناف�س لت�شدر امل�شهد والأحرار لتكرار �شيناريو الت�شريعيات

 االنتخابات املحلية اآخر حمطات رحلة التغيري

  �لرئي�س تبون يوؤكد �أن �جلز�ئر �ستبقى دولة �جتماعية ويك�سف

ا�ستحداث مفت�سية  ملراقبة ت�سيري املوؤ�س�سات و اأطراف تريد حتطيم املنتخب الوطنـي

�ص  13-12

�ص   2

�ص  14

�لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم

ب�سكـرة تت�سبـث بال�سدارة وال�سنافـر 
قــادمون

مّددت مخلفات �لجولة �لخام�س��ة لبطولة �لر�بطة �لمحترفة، و�لتي 
جرت مبارياتها �أول �أم�س �لخمي�س، مفعول عقد �ل�سر�كة �لثنائي في 
�ل�س��د�رة لجولة �أخرى على �الأقل، عقب نج��اح �إتحاد ب�سكرة ونادي 
بار�دو ف��ي �إحر�ز �الإنت�سار �لر�بع هذ� �لمو�س��م، بينما تمكنت بع�س 
�الأندي��ة من مو��سلة ت�سل��ق �سلم �لترتيب بخط��و�ت ثابتة، وبالتالي 
تقدي��م �أور�ق �العتماد، كو�حد م��ن �أبرز �لمر�سحي��ن للتناف�س على 

�للقب، في �سورة �سباب ق�سنطينة و�تحاد �لجز�ئر.

�لكاف تف�سل ب�ساأن ت�سفيات �ملونديال

ال تغيري يف نظام اإجراء مباريات ال�سد
�أنه��ت �أم���س، �لكونفدر�لي��ة �الإفريقي��ة �لج��دل �لقائم من��ذ �أكثر 
م��ن خم�س��ة �أي��ام، بتاأكيد �عتم��اد الئحة �ل��كاف �لمتعلق��ة بنظام 
�إج��ر�ء مباريات �ل�سد �لموؤهلة �إل��ى مونديال قطر، من خالل �إقر�ر 
�إقام��ة مو�جهات بنظام �لذه��اب و�الإياب، مع �الإ�س��ارة �إلى ��ستفادة 
منتخب��ات �لم�ستوى �الأول ف��ي ت�سنيف �التحاد �لدول��ي للعبة من 

�أف�سلية �ال�ستقبال بميد�نها في لقاء �لعودة.

�الأطفال مر�سى �ل�سكري

خمت�سون يدعون للمتابعة النف�سية 
للم�سابني و اأوليائهم

�ص  4-3

�ص  5

خرب�ء يوؤكدون على �سرورة �ال�ستعد�د و�ليقظة و�إبطال خمططاته

املخــزن بلـغ مرحلــة الياأ�ص واملنطقة اأمام �سيناريوهات مفتوحـة
�أك��د خب��ر�ء ومحلل��ون، �أم�س، �أن زيارة وزي��ر �لحرب  �ل�سهيون��ي �إلى �لمغرب، هي خط��وة ��ستفز�زية ل��كل دول �لمنطقة  ، و�أنه��ا تتويج لم�سار 
�لتطبي��ع و�لخيانة �لمغربية للق�سي��ة �لفل�سطينية ، و�عتبرو�  �أن  نظام �لمخزن و�سل �إلى هذ�  �النبطاح و�الرتماء في �أح�سان �ل�سهاينة، الأنه 

بلغ مرحلة �لياأ�س في م�سروعه حول �ل�سحر�ء �لغربية  وحول نظرته للق�سايا �الإقليمية وعالقاته مع دول �لجو�ر .

ت�سوير: �سريف قليب

ال يتقب��ل �لكثي��ر م��ن �الأولي��اء فكرة 
�إ�ساب��ة �أح��د �أبنائه��م بال�سكري،ه��ذ� 
خان��ة  ف��ي  ي��ز�ل  ال  �ل��ذي  �لمر���س 
خا�س��ة  �لجز�ئ��ر،  ف��ي  �لطابوه��ات 
بالن�سب��ة لالأطفال، و ق��د يقلب حياة 
�لعائالت ر�أ�سا على عقب، بعد �كت�ساف 

�ص  21�إ�سابة �سغارها.


