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الرئي�س يعزي عائالت ال�شحايا واجلي�س

ا�شت�شهـــاد ثالثـــة 
 ع�شكرييـن 

بربج باجـي خمتــار
يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

وقع مب�شلحة حفظ اجلثث بامل�شت�شفى اجلامعي

خطاأ يف ت�شليم جثتيــن يت�شّبب يف ا�شتخــراج اإحداهمــا بعـد الدفن بق�شنطينـة

اأثــار الموقــف الأخير الذي تبّناه رئي�س الحكومة الإ�شبانية، بيدرو �شان�شيز، حول النزاع في ال�شحراء الغربية، ا�شتياء لدى الطبقة ال�شيا�شية الإ�شبانية التي اأعربت عن رف�شها للقرار، الذي 
يتعار�ــس مــع الموقــف التاريخي لإ�شبانيــا وال�شرعية الدولية، و الذي و�شفته بـــ »الف�شيحة التاريخية«، و ت�شتعد عدة كتــل برلمانية في مجل�س النواب الإ�شباني، اليــوم، لتقديم طلب مثول 
 �شان�شيــز، لتقديــم تو�شيحات حول هذا الموقــف المفاجئ، كما اأدانت نقابات ولجان عمالية اإ�شبانية ب�شــدة خطوة رئي�س الحكومة و اعتبرته »تن�شال وا�شحا« مــن قبل مدريد عن التزاماتها، 

و هي كلها موؤ�شرات توؤكد على اأن حكومة �شان�شيز باتت مهّددة بال�شقوط.  

الطبقة ال�صيا�صية تنتف�ض �صد التحّول يف املوقف من ق�صية ال�صحراء الغربية

احلكومة اال�شبانية مهّددة بال�شقوط
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مقرتحات لتو�شيع اجلراحة بالليزر

ا�شتدعيت الالعبني الذين �شيوؤهلوننا اإىل املونديال
الناخب الوطني جمال بلما�صي يف ندوة �صحفية
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ينطلق هذا اخلمي�س

م�شاركــــة قيا�شيــة يف معــــر�ص 
اجلزائــر الدولــي للكتــاب

اأعلــن محافــظ �شالــون الجزائــر الدولــي للكتــاب " �شيــال " محمــد 
اإقــرب اأم�ــس عــن ت�شجيل م�شاركــة قيا�شية فــي الطبعة الـــ 25 من 
 هــذه التظاهرة التي تنطلق الخمي�س المقبــل، في ق�شر المعار�س
 " �شافيك�س " بالعا�شمة بـ 1250 عار�شا يمثلون 36 دولة من مختلف 

اأنحاء العالم. 

توّقعان على مبادرة احلزام والطريق قريبا

  بكني تدعم جهود اجلزائر ل�شيانة 
االأمن القومي وحل االأزمات

تو�شلــت الجزائــر وال�شيــن، اإلى توافق حــول »الخطــة التنفيذية 
للبنــاء الم�شترك لمبــادرة الحزام والطريق«، التــي �شيتم التوقيع 
عليها في اأقرب فر�شة. كما �شيعمل الجانبان على تكثيف التوا�شل 
حول وثائــق التعاون الأخرى قيد الدرا�شــة، بهدف التوقيع عليها 

في اأ�شرع وقت ممكن.

بالتن�شيق مع وزارة ال�شوؤون الدينية والهالل الأحمر اجلزائري

مبــــادرة للق�شــــاء على ظاهـــرة االأ�شخــــا�ص دون مــــاأوى
يعكــف الهالل الأحمر الجزائري على اإطالق مبادرة اإن�شانيــة بالتن�شيق مع وزارة ال�شوؤون الدينية، تهدف اإلى الق�شاء على ظاهرة الأ�شخا�س دون 

ماأوى، عبر اإعادة لم �شمل العائالت المت�شتتة، التزاما بما تن�س عليه عادات وتقاليد المجتمع الجزائري الأ�شيلة.
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