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اأبقت على اإجراءات منع التجمعات والأ�سواق العادية والأ�سبوعية

احلكومة ترفع احلجر اجلزئي املنزيل
تالميذ يقطعون عدة كيلومرتات م�شيا يوميا

عودة اأزمـة النقل املدر�صي اإىل مناطق ظل بق�صنطينة

طائــــرة ا�صتطـــالع للـدرك تطيــــح بل�صـو�س املرجــــان يف عنابــــــة

روبورتاج

 رئيـ�س اجلمهوريـة

 يهنئ املواطنني 

مبنا�صبة املولد النبوي

 حجز كميات كبرية

 من املفرقعات 

وت�صجيل اإ�صابات
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�س  21

�س  5

�س  11

�س  7

وزير �لت�سال عمار بلحيمر من تون�س

التجديد يفر�س نف�صه على و�صائل 
الإعالم العربية

�أكد وزير �لت�ســال �لبروفي�ســور عمار بلحيمر، �أن خيار �لتجديد 
يفر�س نف�سه على و�سائل �لإعالم �لعربية حتى ت�سمن �لموؤ�س�سات 
�لإعالميــة ��ســتمر�ريتها، معتبــر� �أن �لمرجعيــة �للغويــة و�أُطــر 
�لتعــاون �ل�سيا�ســي و�لمهني ت�ســكل قاعدة �أ�ســلية لرفــع تحديات 

�لقرن �لو�حد و�لع�سرين.

علي منجلي بق�سنطينة

التو�صعة الغربية تتحول اإىل م�صروع 
مدينة جديدة

تحولــت �لتو�ســعة �لغربيــة بالمقاطعــة �لإد�رية علــي منجلي �إلى 
قطــب عمر�ني و�ســكاني مهم في ولية ق�ســنطينة، فقد �أ�ســبحت 
�أ�ســبه بـــ »مدينة د�خل مدينــة« تمتد �إلى غاية �إقليــم بلدية عين 
�ســمارة وت�ســم �ليــوم قر�بــة 23 �ألف �ســكن �ُســرع في ت�ســليمها في 
ل �نتعا�س في �لأن�سطة �لتجارية ُيتوقع  �ســائفة 2019، كما ي�ســجَّ

�أن ُيتَبع باإقامة م�ساريع خدماتية �أكبر.

�أ�سبح �جلز�ئري �لأكثـر تهديفا يف �ملناف�سة

حمرز يتوهج جمددا يف رابطة الأبطال 
الأوروبية

ت�صوير: �صريف قليب

�س  2 �س  7

�س  24 �س  4

جلنة وز�رية ت�سرع يف معاجلة �مللف

اإعـــادة النظــــر يف الربامـــج لتخفيــف املحفظـــــــة
تعكــف وز�رة �لتربيــة �لوطنيــة على �إيجاد حلول "فورية" للتخفيف من ثقل �لمحفظة �لمدر�ســية من خالل ت�ســكيل لجنة تتولى مهمة 

�لبحث عن �إجر�ء�ت بيد�غوجية، هيكلية، مادية و�سلوكية، ح�سب ما �أكده م�سوؤول بالوز�رة.

�أم�ــس،  م�ســاء  �ســّجل، 
ريا�ــس محــرز هدفين 
في مرمى كلــوب بروج 
�لبلجيكي، خالل �سهرة 
�أوروبا،  �أبطــال  ر�بطة 
ر�فعــا ر�ســيده �إلــى 13 
�أكثــر  لي�ســبح  هدفــا، 
ي�سجل  جز�ئري  لعب 

في �لم�سابقة.


