
 تم يوم اأم�س، التوقيع على بروتوكول �شحي للوقاية من فيرو�س كورونا بين ال�شلطة الوطنية الم�شتقلة لالنتخابات ووزارة ال�شحة تح�شبا النتخابات اأع�شاء المجال�س ال�شعبية البلدية
 و الوالئية المقرر اإجراوؤها في الـ 27 نوفمبر المقبل، من اأجل اإجراء اال�شتحقاق القادم، و�شمان �شالمة الناخبين والموؤطرين. 
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اإقرار بروتوكول �سحي حت�سبا لالنتخابات املحلية

135 �ألف مرت�شح للمجال�س �لبلدية و18 �ألف للوالئية
 وزير ال�صناعة ال�صيدالنية يف لقاء باملهنيني

دعوة للتبليغ عن  �لبيع  �مل�شروط و �مل�شاربة باالأدوية

اجلهات االأمنية فتحت حتقيقا يف الق�شية ب�شكيكدة

�جلمـــــارك حتبـــط تهريـــب حـاويــــات حمملــــة بقطـــع غيــار م�شتعملـــة
�لرئي�س تبون 

يعزي عائلة �للو�ء 

جمال بوزيد

�س  3

�س  24 �س  2

�س  24

�س  2

لوحت ب�شحب اعتمادها

 وز�رة �الت�شــال تدعو وكالــــة
 �الأنبــاء �لفرن�شية لوقف حملتهــــا 

�لعد�ئيـة على �جلز�ئر
طالبــت وزارة االت�شال، اأم�ــس االأربعاء، 
وكالــة االأنبــاء الفرن�شيــة بـــ »التوقــف 
الفوري« عن حملتهــا العدائية البغي�شة 
�شــد الجزائر وذلك تحــت طائلة تطبيق 
القانــون ال�شاري فــي مثل هــذه الحاالت 
االعتمــاد  منحهــا  عــدم  فــي  والمتمثــل 
ومنعها مــن الممار�شة في الجزائر، و دعا 
وزير االت�شــال، عمار بلحيمر، )اأ ف ب(، 
اإلــى احتــرام قواعــد اأخالقيــات المهنة 
في تعاملهــا االإعالمي، بعــد اعتماد هذه 
الوكالــة لخــط تحريري جديــد يت�شم بـ 
»التاآمــر والت�شهيــر« ي�شتهــدف ا�شتقــرار 

الجزائر.

عنابة

ترحيل 494 عائلة من �لبيوت �له�شة
تنطلق، اليوم الخمي�س، عملية اإعــادة االإ�شكان على م�شتوى دائرة 
البونــي بعنابة، بترحيل 151 عائلة اإلى �شكنات عمومية اإيجارية، 
لفائدة القاطنين ب�شكنات ه�شة بمواقع كل من بوخ�شرة، بيداري، 
زيــراوي ميهوب ليطان، كمرحلة اأولــى من اأ�شل 494 وحدة �شكنية 

مبرمجة للتوزيع خالل هذه االأيام.

مبـار�ة �خل�شـر �أمام جيبـــوتــــي 
�شتجـرى مبلعـب �لقـاهرة

قــّررت االتحاديــة الدوليــة لكرة القــدم، نقل مبــاراة الخ�شر اأمام 
منتخب جيبوتــي، بر�شم الجولــة الخام�شة مــن المجموعة االأولى 
اإلــى ملعب القاهرة، بدال مــن ملعب االإ�شكندرية كمــا كان مبرمجا، 
مع االحتفاظ بموعدها ال�شابق يوم 12 نوفمبر، بداية من ال�شاعة 

الثالثة بالتوقيت المحلي )الثانية بالتوقيت الجزائري(.

�س  3

�س  7

م�شوؤول بـ "�شونلغاز" و�شف  الو�شع بـ "القنبلة املوقوتة"

10 �آالف كيلومتــــر مـن �ل�شبكـــة �لغازيــة �أجنزت فوقهـا �شكنــــات 
ك�شــف، اأم�س االأربعاء، م�شوؤول االإعالم واالت�شال علــى م�شتوى المديرية العامة لل�شركة الجزائرية لتوزيــع الكهرباء و الغاز »�شونلغاز«، 
هدنــة خليــل، اأن مواطنين قاموا ببناء �شكنات ب�شكل غير قانوني، على �شبكات غازية، علــى م�شافة يزيد طولها عن 10 اآالف كيلومتر، ما 

قد يعر�س حياتهم للخطر في حالة حدوث ت�شرب.

�س  4

�شورة :�أر�شيف 


