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 بن بوزيد يجدد التزامه بدرا�شة ان�شغاالت عمال القطاع ويك�شف

جل�صات جهوية لل�صحة �أو�خر �أكتوبر
�ل�سلطة �لوطنية لالنتخابات

�ل�صــروع يف �صبـط �إجر�ء�ت �حلملـة 
�النتخابيـــة

ي�سرف رئي�س �ل�سلطة �لوطنيــة �لم�ستقلة لالنتخابات، محمد �سرفي، 
�ليــوم �لثنيــن، علــى تن�سيــب �أع�ســاء لجنتي توزيــع �لحيــز �لزمني 
�لمخ�س�س للمتر�سحين في و�سائل �لإعالم �لوطنية �ل�سمعية �لب�سرية 
وكــذ� متابعــة �لدعاية فــي �لحملــة �لنتخابيــة تح�سبــا لمحليات 27 

نوفمبر �لقادم، ح�سب ما جاء في بيان لل�سلطة.

 �جلويــــة �جلز�ئريــــة ت�صكــــو 
من حملـــــة ت�صويــــه

��ستكــت �سركــة �لخطــوط �لجويــة �لجز�ئرية، مــن تعّر�سهــا لحملة 
ت�سويــه ُممنهجة، بعد �لنتقاد�ت �لتــي طالتها بخ�سو�س غالء �أ�سعار 
�لتذ�كــر و�تهامهــا ب�سرقــة محــركات طائــر�ت. وقالت �ل�سركــة �إنها 
تتعر�ــس لحملة ت�سويه عبــر مو�قع �لتو��ســل �لجتماعي، حيث تم 
�إعــادة ن�سر 3 فيديوهات قديمة نهايــة �لأ�سبوع تتحدث عن �سرقة 

طائر�ت و�إعادة بيعها في �ل�سوق �ل�سود�ء. محرك   25

�الأرق قــــد يكــــون مقدمـــــة 
الأمـــر��ض �أخـــرى

اختيار مو�ضوع ''الكوارث الطبيعية و الت�ضامن الوطني'' كدر�س افتتاحي

حو�يل 10 ماليني تلميذ يلتحقون مبقاعد �لدر��صة غد�
l�عتماد ثالثة بروتوكوالت وقائية و بيد�غوجية فر�صها �لو�صع �لوبائي 

بح�سور كبار �مل�سوؤولني يف �لدولة

جثمان �لرئي�ض �ل�صابق عبد �لعزيز بوتفليقة يو�رى �لرثى مبقربة �لعالية 

�ض  10

�ض  3

�ض  13-12

�ض  4

�ض  5

�ض  3

�ض  2

ك�ســف وزيــر �ل�سحة �لبروفي�سور عبد �لرحمان بن بوزيد، عن برمجة جل�سات جهوية لل�سحة �أو�خــر �سهر �أكتوبر �لقادم. و�أبدى �لوزير ��ستعد�ده لال�ستماع لكل �ن�سغالت و�قتر�حات عمال قطاع �ل�سحة من 
خالل �إعادة �لنظر ومر�جعة �لقانون �لأ�سا�سي بما يخدم �لو�سعية �لمهنية و�لجتماعية لعمال �لقطاع، موؤكد� �أن مطالب �لنقابة م�سروعة و�سيتم در��ستها في �أقرب �لآجال. 

بعــث م�صنـــع �لزجــــاج بتب�صـــــة نهايـــــة �ل�صنــــــــة 
قــال ع�سو �لمجل�س �ل�سعبي �لوطني عن �لد�ئرة �لنتخابيــة لولية تب�سة، �لدكتور �ل�سديق بخو�س، في ت�سريح للن�سر، �إن تدخله �أمام 
�لوزيــر �لأول وزيــر �لمالية "�أيمن بن عبد �لرحمان"، �أثناء مناق�سة مخطط �لحكومة حول �إ�سكالية م�سنع �لزجاج ببلدية �لماء �لأبي�س 
في ولية تب�سة و �لذي لم يدخل مرحلة �لإنتاج منذ �إن�سائه، قد �أتى بثماره، من خالل رد �لوزير �لأول، �لذي �أكد �إعادة بعثه من جديد 

قبل نهاية �ل�سنة �لجارية.
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