
موقع اجنليزي يك�شف 

»اخل�سر« �سبب توتر العالقة بني حمرز 
وغوارديوال

فجر اأم�س، موق��ع »مان�ش�شتي��ر اإيفنينيغ« 
مفاج��اأة من العي��ار الثقي��ل، عندما ك�شف 
عن ال�شبب الحقيقي، ال��ذي »وّتر« عالقة 
المدرب بيب غوارديوال بالمهاجم الدولي 
بالدرج��ة  يع��ود  وال��ذي  مح��رز،  ريا���س 
االأولى، اإلى م�شارك��ة اأف�شل لقائد الخ�شر 
خ��الل  وكولومبي��ا  الكونغ��و  وديت��ي  ف��ي 

تاريخ التوقف الدولي المن�شرم.

البواقي ب�أم  فالحية  ب�أر�ض  الهندي  القنب  زرعوا  وج�رهم�  ل�سقيقني  �سجن�  �سنة   20

يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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بعد ت�شاقط كثيف للثلوج

اجلي�ض يتدخل لفتح طرق�ت وم�س�عدة املواطنني
ثلوج تك�سو مرتفع�ت وتعطل احلركة ب�ل�سرق

 

 

اأحزاب و�شخ�شيات تعتزم دعمه

تبون يجمع مدراء حملته الوالئيني 
نه�ية االأ�سبوع

ك�شف��ت م�ش��ادر من داخ��ل مديري��ة حمل��ة المتر�شح الح��ر، عبد 
المجي��د تبون، اأن ع��دة �شخ�شيات واأحزاب �شيا�شي��ة تعتزم اإعالن 
دعمها ل��ه في االنتخاب��ات الرئا�شية المقررة �شه��ر دي�شمبر ، ومن 
المنتظ��ر اأن تك�ش��ف تل��ك االأح��زاب ف��ي ال�شاع��ات المقبل��ة ع��ن 
قراره��ا النهائي، فيما توا�شل المديرية �شب��ط قائمة المندوبين 

الوالئيين الذين �شيقودون الحملة االنتخابية.

الوادي

النطق ب�حلكم يف ق�سية وف�ة 8 ر�سع 
يوم 19 نوفمرب

اأج��ل قا�ش��ي الجنح بمحكم��ة ال��وادي، اأم���س االثني��ن، النطق 
ف��ي ق�شي��ة المتهمي��ن ال�شبع��ة في وف��اة 8 ر�ش��ع ب��دار الوالدة 
بالموؤ�ش�ش��ة اال�شت�شفائي��ة العمومية المتخ�ش�ش��ة االأم والطفل 
اإل��ى 19 نوفمب��ر ، وهي المحاكمة التي كانت ق��د انطلقت ح�شب 

ما اأفاد به م�شدر ق�شائي.

و�شع الأول مرة وتوقع عليه جميع االأطراف يوم اخلمي�س

ميث�ق اأخالقي للمم�ر�سة االنتخ�بية
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�سلطـــة االنتخـ�بــ�ت �ستراقــب اأمــوال الحملــة

احلكومة ت�سع التدابري اخل��سة ب�لبط�قية الوطنية  للمنع من دخول املالعب
ح��ددت الحكوم��ة الجزائري��ة التدابي��ر الخا�شة باإع��داد و تحيي��ن البطاقية الوطني��ة لالأ�شخا���س الممنوعين م��ن الدخول اإل��ى المن�شاآت 
الريا�شي��ة، بموج��ب المر�شوم التنفيذي ال�ش��ادر في الجريدة الر�شمية رقم 64، الموؤرخ في 13 اأكتوب��ر 2019، بهدف محاربة ظاهرة العنف 

�ض 2في المالعب والو�شط الريا�شي، فيما �شيتم االعتماد في جانب كبير من قرارات المنع، على �شحيفة ال�شوابق العدلية.
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