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 التقى روؤ�شاء البعثات بدول يف اأوروبا واأمريكا ال�شمالية

الرئي�س تبون ياأمر برفع م�ستوى جناعة العمل الدبلوما�سي

رئيــ�س اجلمهوريــــة يجـــري تعديـــال علــى احلكومــــــة مـ�ّس ثـــالث حقـائــــب

�س  13-12

 تفكيـــك خليــــة 
من 21 �سخ�ســـا 
لتنظيــم ر�ســـاد 

الإرهابـــي

قطاع ال�سناعة

 بعـــث اأكثــــر 
من 400 م�ســروع 
قبل نهاية ال�سنـــة

�س   2

�س  3

�س   2

�س   2 �س   2

الفريق ال�سعيد �سنقريحة يوؤكد

ال�ستعمــار يف ثوبــه اجلديـد اأدرك 
اأن املواجهــة املبا�سرة غري جمديــة

اأكد رئي�س اأركان الجي�س الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، 
اأم�ــس الجمعة بالعا�ســمة، اأن اال�ســتعمار فــي ثوبه الجديــد اأدرك اأن 
المواجهة المبا�سرة مع ال�سعوب اأ�سبحت »مكلفة وغير مجدية«، مبرزا  
�سرورة تعزيز الوحدة الوطنية واالقتداء ب�سانعي ثورة اأول نوفمبر 

المجيدة الإف�سال هذا النوع من »الحروب الجديدة«.

ت�سفيات كاأ�س العامل

اخل�سر بامتياز نحو الدور الفا�سل

وا�ســل المنتخــب الوطنــي اأم�س، رحلة البحــث عن التذكــرة الموؤدية 
اإلــى مونديــال قطر بريتم منتظم، على وقع االنت�ســارات العري�ســة، 
واأ�ســبح على بعد خطوة واحدة من الدور »الفا�ســل«، عقب انت�ســاره 
العري�س المحقق على ح�ســاب منتخب جيبوتي بالعا�ســمة الم�سرية 
القاهــرة، االأمر الذي اأبقى الخ�ســر على بعد نقطــة التعادل في اللقاء 

الهام واالأخير من المرحلة الت�سفوية.

خمت�سون يوؤكدون

كورونا ُتخّلف ا�سطرابات ع�سبية خطرية
يحذر مخت�ســون فــي االأمرا�س الع�ســبية و جراحة االأع�ســاب من 
ا�ســطرابات ع�ســبية متباينــة الخطــورة، اأ�ســبحت ت�ســجل عنــد 
الم�ســابين بفيرو�س كورونــا، ظهرت اأكــثـر خــال الموجة الثالثة 

�س  21من الجائحة. �س  5

االأحزاب تكثف ن�ساطها يف االأ�سبوع الثاين للحملة 

تبّنــــي التكفـــل بالن�سغـــالت ل�ستقطــاب النـاخبيــــن
و�ســعت االأحزاب ال�سيا�ســية الم�ســاركة في االنتخابــات المحلية القادمة الحــث على التوجه اإلــى مراكز االقتراع للتعبير عن االأ�ســوات، 
واإقحام المواطنين في ت�ســيير ال�ســاأن المحلي �ســمن اأولويات الحملة االنتخابية في اأ�سبوعها الثاني، مع الحر�س على تقديم وعود عملية 

قابلة للتنفيذ وتفادي ال�سعارات الرنانة.


