
اأم البواقي 

الإعــدام لـزوج 
قتـل زوجتـه و نّكل 

بجثتهــــا 

الن�سر وقفت على الظاهرة يف حملة حت�سي�سية 

ا�ستخفــــاف بتو�سيـــالت الغـــاز يعــّر�ض حيـــاة مئــات ال�سكان للخطــر 

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972 �ض  9
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الأ�سغال مل تتعد 20 باملئة 

�ض  13-12

متديد اآجال ترميم نفق جبل الوح�ض يف ق�سنطينة ب�سنة 
 

 

 

اخل�سر يواجهون زامبيا اليوم 

رحلة الدفاع عن اللقب القاري تنطلق 

ي�ستهــل �سهرة اليــوم، المنتخــب الوطني رحلــة الدفاع عــن التاج 
القاري الذي كان قد انتزعه قبل اأربعة اأ�سهر بالأرا�سي الم�سرية، 
بمواجهة نظيره الزامبي فــي افتتاح المرحلة الت�سفوية الموؤهلة 
اإلــى الن�سخــة 33 من نهائيات كاأ�ــس اأمم اإفريقيا المقــررة »مبدئيا« 

بالكاميرون �سنة 2021.

تخ�س املناطق النائية باجلنوب

اجلي�ض يطلق حمالت للتكفل ال�سحي 
باملواطنني

اأطلقــت القيــادة العليــا للجي�ــس الوطنــي ال�سعبــي، منــذ الثنيــن 
الما�ســي، حملة وا�سعة للتكفل ال�سحــي بالمواطنين م�ست وليات 
ب�ســار  وتنــدوف  واأدرار، وذلك بت�سخير اأطقــم طبية مجهزة بكل 

الو�سائل المادية والكفاءات الب�سرية. 

تغطية احلملة النتخابية

 �سلطة �سبط ال�سمعي الب�سري
 تدعو و�سائل الإعالم اإىل التحلي 

بالقواعد والقوانني

احلكومة تو�سح الطريقة و تعلن عن القطاعات املعنية 

ال�سروع يف ت�سوية عقود ما قبل الت�سغيل هذا ال�سهر 
�ض   5

تراأ�س الوزير الأول، نور الدين بدوي، اأول اأم�س الثالثاء، اجتماعا وزاريا م�ستركا، خ�س�س لدرا�سة اقتراحات اللجنة الوزارية الم�ستركة المتعلقة بت�سوية و�سعية حاملي ال�سهادات الم�ستفيدين 
من عقود ما قبل الت�سغيل، حيث تم �سبط كل ال�سروط الالزمة بغية ال�سروع الفعلي في تج�سيد هذه العملية، ل �سيما، على م�ستوى قطاعات التربية الوطنية وال�سحة والجماعات المحلية 

وال�سباب والريا�سة، كونها القطاعات التي تحوز على الن�سبة الكبرى من هذه الفئة من ال�سباب، على اأن ي�سرع في التطبيق الفعلي، خالل �سهر نوفمبر الجاري.

�ض 8

�ض 11

ب�سبب ال�سطرابات اجلوية

توقف حـــركـة ال�سفـن مبينـــاء �سكيكـــدة لليـــوم الثــاين 
توقف ن�ساط الميناء البترولي الجديد ب�سكيكدة، لليوم الثاني على التوالي، في ت�سدير المحروقات و ا�ستقبال ال�سفن ب�سبب ال�سطرابات 
الجوية التي �سهدتها الولية يومي الثالثاء والأربعاء، حيث خلت اأر�سفة الميناء من ال�سفن طيلة يومين، ح�سب ما علم من خلية الإعالم 

بالموؤ�س�سة المينائية.


