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�ستدخل حيز اال�ستغالل قبل نهاية ال�سنة

رفع القيود عن امل�ساريع اال�ستثمارية املنتهية
الوزير الأول يعلن عن تدابري ل�ستقطاب الأموال

توّجــــه نحـو تو�سيــــع ال�سريفــة االإ�سالميـــة

يف ظل تراخ يف تطبيق الربوتوكول ال�سحي

ق�سنطينـــة ت�سجــل اأكبـــر عــدد مـن االإ�سـابـــات  بفيـــرو�س كـورونــــــا 

�س  2

�س  3 �س  3

�س  7

الأمني الوطني الأول جلبهة القوى ال�سرتاكية 
يو�سف اأو�سي�س للن�سر

ن�سارك يف االنتخابات لبناء �سرعية 
ن البالد اأمام التهديدات حت�سّ

القــوى  لجبهــة  الوطنــي  الأميــن  اأكــد 
ال�ســتراكية يو�ســف اأو�ســي�س في حوار 
وا�ســح  للحــزب  ال�سيا�ســي  الخــط  بــاأن 
القانــون  دولــة  لبنــاء  يرمــي  وثابــت، 
وتكري�ــس الديمقراطيــة، للحفاظ على 
الوحدة وال�سيادة الوطنية، وا�ستقاللية 
القرار في ظل مخططات الفو�سى وعدم 
ال�ستقرار التي تهدد المنطقة ، معتبرا 
المحليــة  النتخابــات  فــي  الم�ســاركة 
القادمــة قــرارا ا�ســتراتيجيا لبناء دولة 
القانــون وموؤ�س�ســات �ســرعية وتحقيــق 
والت�ســامن  الت�ســاركية  الديمقراطيــة 

المحلي.

الرابطة الثانية

مولوديـــة ق�سنطينـة و�سبيبـة �سكيكدة 
يف خطـر

اأبرمــت ظهيــرة اأم�ــس، اأربعة فرق عقد �ســراكة في �ســدارة ترتيب 
مجموعــة »و�ســط -�ســرق« لبطولــة الرابطــة الثانيــة، بعــد اإجراء 
الجولة الثانية من المناف�ســة، لأن الرباعي الذي يقود القافلة نجح 
في ح�ســد العالمة الكاملة، باإحراز انت�ســارين فــي جولتين، وعلى 
النقي�س من ذلك، فاإن نف�س عدد الأندية يتقا�سم الفانو�س الأحمر، 

بموا�سلة كل فريق رحلة البحث عن اأولى النقاط.

منظمة حماية امل�ستهلك تدعو للتبليغ 
عن امل�ساربني

�س  4

�س  14

اأحزاب تراها مبادرات �سخ�سية ل ميكن منعها اأو �سبطها

حملــــة انتخابيـــــة م�سبقــــة عبـر من�ســات التوا�ســـــل 
تت�ســابق ال�سفحات ال�سخ�سية لمتر�ســحين لالنتخابات المحلية القادمة على ا�ستقطاب اأ�سوات الناخبين في حملة انتخابية م�سبقة عبر 
العالم الفترا�ســي، من خالل عر�س ال�ســير الذاتية والبرنامج وال�ســعارات النتخابية، في خطوة تراها اأحزاب ال�سيا�ســة باأنها م�ســايرة 

للتطور التكنولوجي و�سرورية لإنجاح الحملة، في انتظار تاأطيرها قانونيا.
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ت�سوير: �سريف قليب


