
الأمطــــار تغلـــق طرقــــات وتغمـــر �شكنــــات ب�شــرق البــالد

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�ص  10-9-8

برعايةميديا -تيك

 �شائقــــو الأجــــرة غـا�شبــون
 من تطبيقــــات النقــل!
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�أمر بالإ�سر�ع يف جت�سيد وكالة �لرقمنة لتح�سني �خلدمة �لعمومية

�ص  13-12

رئي�ص الدولة يدعو اإىل الت�شوية النهائية مللف عقود ما قبل الت�شغيل
رف�ض �إحر�ج عّو�ر  و�آيت نوري 

بلما�شـي يهاجـم غـوارديول ب�شبــب 
حمــرز ويقطـع �شعرة معاوية مع غـالم

�أثــار �لناخــب �لوطني جمــال بلما�ســي �لجدل مجدد�، بخ�ســو�ض 
رغبة بع�ض مزدوجي �لجن�ســية في �لدفاع عــن �لألو�ن �لوطنية، 
حينمــا �أكــد خالل �لنــدوة �ل�ســحفية �لتــي عقدها �أم�ــض، بمركز 
تح�ســير �لمنتخبــات �لوطنيــة في �ســيدي مو�ســى، باأنــه ل يوجد 
لعــب باإمكانــه تــرك �لمنتخب �لفرن�ســي، لأجــل �لن�ســمام �إلى 
�لخ�ســر، في �إ�ســارة �إلى تردد �لثنائي ريان �آيت نوري وح�سام عو�ر 

في ح�سم م�ستقبلهما �لدولي لحد �لآن.

الفـــاف تكـّرم زيــــاين اأخيـــرا
قررت �لتحاديــة �لجز�ئرية لكرة �لقدم 
بقيادة �لرئي�ض خير �لدين زط�سي تكريم 
�لقائــد �لأ�ســبق للمنتخب �لوطنــي و�أحد 
�أبطــال ملحمــة �أم درمــان كريــم زيانــي، 
حيــث منحتــه �أم�ض مج�ســما يحمل �ســعار 
�لفــاف، قبــل �أن تدعــوه لح�ســور مبــار�ة 
هذ� �لخمي�ــض �أمام منتخب ز�مبيا، بر�ســم 
�فتتــاح �لت�ســفيات �لموؤهلــة لكاأ�ــض �أمــم 

�فريقيا 2021.

�سفحات وجمموعات حتاول ��ستمالة �لناخبني

احلملة النتخابية انطلقت على مواقع التوا�شل
�ص   2

�ص   24

�نطلقت �لحملة �لنتخابية لرئا�ســيات 12 دي�ســمبر �لمقبل مبكر� عبر مو�قع �لتو��ســل �لجتماعي، و ف�ســل �لمتر�ســحون و�أع�ســاء حمالتهم �لتعجيل باإن�ســاء �ســفحات ر�سمية ومجموعات 
للترويج للبر�مج ومحاولة ��ستمالة �أكبر عدد من �لمتعاطفين، ومحاولة تجاوز �إقامة تجمعات ون�ساطات تقليدية.

�سنتني �إ�سافة  �إمكانية  مع  ميتد �إىل 2027 

جتديــــد عقـــد متويـن اإيطاليـــا بالغـــاز اجلــزائري
وقعت �ل�ســركة �لوطنية للمحروقات �ســوناطر�ك و �لمجمع �لطاقوي �ليطالي »�دي�ســون«، �أم�ض �لثالثاء بالجز�ئر �لعا�ســمة، على �تفاق 

�ص 3يق�سي بتجديد عقد بيع / �سر�ء، �لغاز �لطبيعي �لجز�ئري لفائدة �إيطاليا لمدة 8 �سنو�ت.
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�ص 3


