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الرئي�س تبون ي�صتقبل نظريه الإيطايل و ي�صرح

اتفقنا حول كل امل�سائل وعالقاتنا �ستتوطد اأكرث

�لرئي�س تبون ي�ستبعد عودة �لعالقات مع فرن�سا �إىل طبيعتها قريبا و يوؤكد

 ل يوجــــد جزائــري �سيقبـــــل ا�ستئنــــاف الت�ســـالت مـع مـن اأهانــوا ال�سعـــب

ملــف

ملــف

�غتيال �لرعايا �جلز�ئريني

الأمم املتحدة تفند 
الأكاذيب املغربية 
حول مكان الق�سف

تو�سيع �سالحيات 
املنتخبني والدفاع 

 عن ال�سيادة 
عنوان احلملة

�س   2

�س  3

جملة �جلي�س توؤكد

الذيــن حتالفـــوا مـع الأعـداء قطعوا 
اآخــر خيط باجلزائــر

�أكــدت مجلــة "�لجي�س" فــي عددها �لجديد ل�ســهر نوفمبــر �لجاري �أن 
�لذيــن باعو� �ل�ســرف و�لعر�س وتحالفــو� مع �لأعــد�ء، وتطاولو� على 
�لوطن، و �أ�ســاوؤو� لل�ســعب وروجو� لالإ�ســاعات و�ختلقــو� �لأكاذيب، قد 
قطعــو� �آخر �أمل �لتوبة و�لعودة �إلى �أح�ســان �لوطــن �لأم و �آخر خيط 
يربطهم بالجز�ئر، و�أن كل �لد�سائ�س و�لموؤ�مر�ت �لتي تحاك من ور�ء 

�لبحر �أو على حدودنا �سيكون ماآلها �لإخفاق و�لف�سل �لذريع.

حت�سبا ملو�جهتي جيبوتي وبوركينافا�سو

 بلما�ســـي يعيـــد  6 لعبيـــن 
اإىل املنتخـــب 

�ختــار �لناخب �لوطني جمال بلما�ســي 25 لعبا، للم�ســاركة في 
مبار�تي �لح�ســم �أمــام جيبوتي وبوركينافا�ســو، بر�ســم �لجولتين 
�لخام�ســة و�ل�ساد�سة من ت�ســفيات �لمونديال. ولم ت�سهد �لقائمة 
�لتــي �نتظرها �لجميــع لأهمية �لرهانات �لمرتقبــة، �أي مفاجاآت 
تذكر، با�ســتثناء ��ســتبعاد متو�ســط ميــد�ن نادي ني�س �لفرن�ســي 

ه�سام بود�وي.

حتذير من موجة ر�بعة للوباء

غيــــاب تــام لتدابيــــر الوقايــــة 
بالف�ساءات العامة يف ق�سنطينــة

تخلــى �لكثيــر مــن �ســكان ق�ســنطينة عــن تد�بيــر �لوقايــة مــن 
�حتــر�م  �أو  �لكمامــات  بارتــد�ء  �لأمــر  تعلــق  �ســو�ء  كوفيــد19، 
�تخــاذ قــر�ر �لتجمعــات، خا�ســة منــذ  �لأمــان و تفــادي   م�ســافة 
 رفــع �لحجــر �ل�ســحي.خالل جولة ��ســتطالعية �أجرتها  �لن�ســر، 
 و�ســط �لمدينــة و �لمدينــة �لجديــدة علــي منجلــي، و �لجامعــة، 

و بع�س و�سائل �لنقل �لح�سرية. �س  4

�س  24 �س  6-5

�س   21-20 �س  13-12


