
انطلق��ت نهار اأم�س، اأولى عمليات التلقيح �سد كورونا على م�ستوى 
الف�ساءات المفتوحة بوالية ق�سنطين��ة، حيث اأجريت في قاعة 
ريا�سية وعرفت اإقب��اال ن�سبيا من طرف ال�سيوخ والكهول بينما ال 

يزال البع�س يرف�س التطعيم.

ُينهي �سهرة الغد، المنتخب الوطني �سل�سلة المباريات التح�سيرية 
المنتخ��ب  بمواجه��ة  الج��اري،  الترب���س  اإط��ار  ف��ي  المبرمج��ة 
التون�س��ي ف��وق اأر�سية ملعب راد�س، في اختب��ار جد قوي، بالنظر 
لطاب��ع الموع��د الم�سنف كاأح��د اأق��وى »الديربي��ات« المغاربية، 
وك��ذا لح�سابات ه��ذا اللقاء، رغم طابعه، وما له��ا من انعكا�سات في 

ت�سنيف الفيفا ال�سهري.

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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املوؤ�س�سة الع�سكرية تعترب االنتخابات ال�سمان الوحيد ملوا�سلة التغيري وتوؤكد

اجلي�ش �سيحمي الدميقراطية وال يتدخل يف اأي م�سار انتخابي
ق�سنطينة

 اإقبال على التلقيح �سد كورونا 
يف اأول عملية بالف�ساءات املفتوحة

اخل�سر ينهون حت�سرياتهم ملواجهة تون�س

ترتيب الفيفا يرفع درجة حرارة 
الديربي املغاربي

طالب جامعي يبتكر نظاما ذكيا 
ملنع ت�سّرب املياه

اأزيد من 700 �سخ�س متابع يف 57 ق�سية ف�ساد قيد التحقيق

اإ�سدار 53 اإنابة ق�سائية ال�سرتجاع االأموال املهربة اإىل اخلارج
اأك��د وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي االقت�س��ادي والمالي، قارة �ساكر، اأن الدولة تعمل على ا�سترجاع االأموال المنهوبة، مو�سحا اأن بع�س 
العراقي��ل الدولي��ة حالت دون ذلك. خا�سة في مجال التعاون الق�سائي الدولي حيث يتم ترك االإج��راءات على جهة ق�سائية واحدة. حيث تم 

توجيه 53 اإنابة ق�سائية للعديد من الدول ب�ساأن ا�سترجاع االأموال المنهوبة مع 21 اأمرا بالقب�س الدولي.

انطالق االنتخابات يف املكاتب املتنقلة وخمت�ص�ن وفاعل�ن ي�ؤكدون

التغيري يتطّلب قوة امل�ساركة يف الت�سريعيات وح�سن االختيار

�ش 11

�ش  13-12

lاجلي�ش يرف�ش اأن يكون مطية للذين ف�سلوا يف تعبئة اجلماهري        lراف�سو االنتخابات يبحثون عن مزايا التعيني خارج الدميقراطية
�ش  3

�ش  2

�ش  2

الرئي�س تبون ي�ستقبل نائبي رئي�س املجل�س الرئا�سي

 ليبيا تريد  دورا اأكرب للجزائر يف دعم امل�سارات ال�سيا�سية متهيدا لالنتخابات

�ش 4

�ش  24
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