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نفذ بالذخرية �حلية يف �لناحية �لثانية

الفريــق �شنقريحــــة ي�شـــرف على متريـن »رعــــد- 2021«

�نطلقت بن�ساطات جو�رية وح�سور الفت على �ل�سبكات �الجتماعية

وجوه جديدة تظهر يف بداية احلملة االنتخابية
�الأ�سعار تو��سل �الرتفاع

عــــزوف عـن �شــراء ال�شيـارات ب�شوق 
احلامـــة يف ق�شنطينـــة

عــرف �سوق �لمركبات �لم�ستعملة فــي بلدية حامة بوزيان بوالية 
ق�سنطينــة يوم �أم�س، جمود� في عمليــات �لبيع، حيث عزف �لعدد 
�لكبير من �لمو�طنين �لذين تو�جدو� بالمرفق، عن �ل�سر�ء ب�سبب 

غالء �الأ�سعار.

جلنة تعاين �ملن�ساة �لتحفة

نحو نقل مباريات املنتخب اإىل ملعب 
وهران اجلديد

يفكــر �لناخب �لوطني جمال بلما�سي، فــي نقل مباريات �لمنتخب 
�لوطنــي �إلى �لملعــب �الأولمبــي �لجديــد بمدينة وهــر�ن، خا�سة 
في ظل وجود بع�ــس �الأ�سغال على م�ستوى م�سمــار ملعب م�سطفى 
ت�ساكر، �إلى جانب وجوب رفع بع�س �لتحفظات، �لتي �أقرتها لجنة 
معاينــة �لمالعــب �لتابعــة للكونفدر�لية �الإفريقيــة على م�ستوى 
ذ�ت �لملعــب، خا�سة فيمــا يتعلق ب�سرورة و�ســع �لكر��سي، تح�سبا 

الحت�سان مباريات ت�سفيات مونديال قطر 2022.
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املقاومة الفل�شطينية جترب الكيان ال�شهيوين على وقف اإطالق النار
دخــل وقف �إطالق �لنــار بين �لكيان �ل�سهيوني و�لمقاومة �لفل�سطينية، حيز �لتنفيذ عند �ل�ساعــة �لثانية من فجر �لجمعة، بعد 11 يوما 
من  عدو�ن �الحتالل �الإ�سر�ئيلي على قطاع غزة و�لذي خّلف ع�سر�ت �ل�سهد�ء ومئات �لجرحى في �سفوف �لفل�سطينيين ومع بدء �سريان 

وقف �إطالق �لنار، عمت �الحتفاالت في كل �الأر��سي �لفل�سطينية ، مما �عُتبر »�نت�سار�« للمقاومة.

�أف�سحت بد�ية �لحملة �النتخابّية عن وجوه جديدة في �أولى �لقو�ئم �لتي �طلع عليها �لجمهور، ويتعّلق �الأمر ب�سابات و�سبان �قتحمو� �لعمل �ل�سيا�سي، �سو�ء عبر �لقو�ئم �لحرة �أو حتى في �لقو�ئم 
�لحزبّية �لتي خلت الأول مرة من وجوه ظلت تتكّرر في كل منا�سبة �نتخابية.

 متديـــد تدابيــــر احلجــر اجلزئـي 
يف 19 واليــة ملدة �شهـــر
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جانب  من اأول جتمع للحملة االنتخابية يف ق�سنطينة


