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يف الذكرى اخلام�سة و ال�ستني لندلعها 

الفريق قايد �سالح يحذر كل من يحاول الت�سوي�س على ال�ستحقاق و يوؤكد 

االنتخابات الرئا�شية �شتجرى يف موعدها 
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  ال�شعب م�شمم على الذهاب اإىل االنتخابات و اإف�شال خمططات الع�شابة و اأذنابها      العدالة هي التي تتوىل اأمر من اأهانوا العلم الوطني     
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وزير الت�سال و الثقافة لدى افتتاحه 

معر�ص اجلزائر الدويل للكتاب يقدم 
�شورة حقيقية عن جزائر اليوم 

اأكــد وزير الت�ســال والثقافــة بالنيابة والناطــق الر�سمي للحكومة 
ح�ســن رابحــي اأم�ــس علــى اأهميــة ال�سالــون الدولــي للكتــاب الذي 
تحت�سنــه الجزائــر اإلى غاية يوم 9 نوفمبر المقبــل، معتبرا ح�سور 
الطاقــم الحكومــي فــي افتتــاح فعالياته دليــا على الأهميــة التي 

توليها الدولة لكل ما له عاقة بالعلم والمعرفة والثقافة.

الرابطة املحرتفة الأوىل

ا�شتفاقة ال�شنافر  تتوا�شل و انهيار 
الوفاق و الربج

انتهت الجولة التا�سعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى،التي 
جــرت اأم�ــس، بف�ــس ال�سراكــة علــى م�ستــوى هــرم الترتيــب، 
وتن�سيب فريق �سبــاب بلوزداد بمفرده في ال�سدارة  و لو ب�سفة 
موؤقتــة، بعدما ا�ستفــاد اأبناء العقيبــة من نقاط فوزهــم الثامن 
هذا المو�سم، والذي تحقق بنيــران �سديقة بمنا�سبة ا�ست�سافة 

الوفاق ال�سطايفي.

فيما �سيتم الإفراج عن قوائم ال�سكن الجتماعي بالبلديات قريبا 

توزيع ح�شة جديدة من �شكنات عدل 2 بق�شنطينة قبل نهاية ال�شنة 
ك�ســف والــي ق�سنطينة عبــد ال�سميع �سعيــدون، اأم�س الأربعاء، عن قــرب الإفراج عن عدة قوائــم خا�سة بال�سكــن الجتماعي ببلديات 
الخروب و عين �سمارة و عين عبيد و كذلك ابن زياد و ديدو�س مراد و حامة بوزيان، معلنا اأنه قد تم الف�سل في ن�سبة كبيرة من الطعون 
الخا�ســة بالقوائــم ال�سابقة، كما طماأن المتخلفين من عمليــات اإعادة الإ�سكان ال�سابقة بالمدينة القديمــة و الأحياء اله�سة بق�سنطينة، 
باأن درا�سة الملفات الخا�سة بهم جارية في الوقت الحالي، فيما اأكد توزيع ما تبقى من 2600 �سكن ترقوي مدعم بمدينة علي منجلي قبل 

�ص 5نهاية �سهر نوفمبر، اإ�سافة اإلى ح�سة جديدة من برنامج عدل 2 قبل انق�ساء ال�سنة الجارية.

�شهــادات و وثائــق جديـدة عن ثــورة نوفمبـــر 
ملــف
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فتح خط جوي جديد بني ق�شنطينة 
وليل الفرن�شية 
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