
�لفريق �أحمد قايد �صالح ي�ؤكد

اأغلبيــــة ال�ضعــب اجلزائـــري تريد التخّلـــ�ص من الو�ضــع الراهــن

ي�مية �إخبارية تاأ�ص�صت 28 �صبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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 14 ر�غبا �صحب�� ��صتمار�ت �لرئا�صيات

بن فلي�ص وبن قرينة اأبرز املرت�ضحني
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�ص  2

�أفــادت �ل�صلطــة �ل�طنيــة �لم�صتقلــة لالنتخابات ، �أم�س، �أن 14 ر�غبا فــي �لتر�صح للرئا�صيات �لمقررة فــي 12 دي�صمبر �لمقبل �صحبــ�� ��صتمار�ت �كتتاب �لت�قيعات، �إلــى غاية م�صاء �أم�س 
�ص   3�لجمعة، كما �أكدت �أن فترة �لمر�جعة �ال�صتثنائية للق��ئم �النتخابية،  �صتفتتح  بد�ية من 22  �صبتمبر �إلى غاية 6 �أكت�بر.

�ص   7

 

 

 

�ص   13-12

يف �جلمعة 31 من �حلر�ك

مت�ّضك برحيل رموز النظام ال�ضابق 
وتكري�ص الدميقراطية 

تجــددت �لم�صيــر�ت �الأ�صب�عيــة، �أم�ــس �لجمعــة، عندمــا خــرج 
م��طنــ�ن ب�صرق �لبالد للمرة 31 علــى �لت��لي، مطالبين ب�صرورة 
�ل�حــدة �ل�طنية و�لتغيير �لجذري في نظــام �لحكم، مع �الإ�صر�ر 

على �الإ�صر�ع في �إنهاء �الأزمة �لتي تعي�صها �لبالد.

�صباب ق�صنطينة

بوخدنــــة يك�ضـــف امل�ضتـور وقرارات 
هامة منتظرة اليــوم

بلدية ق�صنطينة

توقيف مدير ال�ضيانة وخم�ضة موظفني 
يف ق�ضية �ضرقة عتاد

تعّر�ــس مخزن مديريــة �ل�صيانة و�ل��صائل �لعامــة خالل �الأ�صب�ع 
�لجــاري �إلــى عمليــة �صرقة كبيــرة م�صت كميــة معتبرة مــن عتاد 
�الإعــالم �الآلي و�الأجهــزة �لكهربائية و�لم�صخــات �له��ئية، حيث 
�أوقفت م�صالــح �الأمن �لمدير و5 م�صتبه بهــم وقدمتهم �أمام نيابة 

محكمة ق�صنطينة. 

�ص  4

وزير �لرتبية يك�صف

نحــو تخفيــف اأعبــــاء امتحـــان البكالوريـــا
ك�صــف �أول �أم�ــس وزير �لتربية �ل�طنية عبد �لحكيم بلعابد عن تن�صيب لجنة وز�ريــة م�صتركة ت�صم عدة قطاعات �صتنظر في تخفيف 
�أعباء �لبكال�ريا �بتد�ء من �لم��صم �لجاري، وقال �ل�زير باأن �للجنة ت�صم وز�ر�ت �لتربية �ل�طنية، �لدفاع �ل�طني، �لبريد وتكن�ل�جيات 
�الإعــالم و�الت�صــال، م�صيفا باأن مهمــة هذه �للجنة هي �لنظر في طريقة تنظيــم �لبكال�ريا وتكاليفها، و �لتفكير فــي كيفية  �لتقليل من 
�أعباء �متحان �لبكال�ريا �بتد�ء من �لتكلفة �لمالية �إلى �إي�صال �لم���صيع �إلى مر�كز �الإجر�ء، و�ل��ص�ل بذلك �إلى تخفيف �ل�صغط عن هذ� 

�المتحان �لذي يت���صل لمدة خم�صة �أيام كاملة.
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