
انطلقت اأم�ص، عملية الت�س��ويت النتخاب المجال�ص البلدية والوالئية على م�س��توى المكاتب المتنقلة التي تخ�ص �س��كان المناطق النائية والبدو الرحل. و�س��ملت عملية الت�س��ويت المكاتب الم�ستفيدة من 
انطالق عملية الت�س��ويت قبل 72 �س��اعة من موعدها ويخ�ص االأمر واليات تندوف، ورقلة، اإيليزي، جانت، تمنرا�س��ت، عين قزام، ب�س��ار وعين �س��الح، بينما ي�سرع �س��كان البدو الرحل على م�ستوى واليات 

اأخرى في الت�سويت اليوم الخمي�ص.

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�سريف ي�ؤكد عدم ت�سجيل  جتاوزات خطرية خالل حملة املحليات

 انطالق عملية الت�صويت باملكاتب املتنقلة

و�سط احتجاج �سعبي على ا�ستقبال قاتل الفل�سطينيني        

النظــــام املغربـــي يوّقــع اتفاقيـــة العــار مع الكيــان ال�صهيونــي

�ص  13-12

ملــف

�ص   5

�ص  21-20

حتّولت اإىل م�سروع للتكفل بعالجهم

مبـــادرة رائـدة تنقـذ اأطفال القمـر

ا�س��تطاع �س��باب متط��ّوع اأن يخّفف م��ن معان��اة اأطفال القمر، بف�س��ل 
مبادرة ا�ستثنائية ك�ّس��رت ال�سورة النمطية للعمل الخيري، الرتكازه 
عل��ى ن�س��اط بيئي اقت�س��ادي، له مناف��ع عديدة، يقوم عل��ى تخلي�ص 
البيئة  من التلوث بالبال�س��تيك،  بجمع  اأغطية القارورات تحت �سعار 

»جامعي ال�سعادة«، و بيعها لموؤ�س�سات ر�سكلة البال�ستيك.

كاأ�ص العرب 

الفـــــاف تنفــي تدخــــل بلما�صـــي 
يف �صالحيــات بوقـــرة

�س��ارعت االتحادية الجزائري��ة لكرة القدم، على ل�س��ان المتحدث 
با�س��مها �س��الح باي عبود لتكذيب �س��ائعات تدخل الناخب الوطني 
جم��ال بلما�س��ي ف��ي �س��الحيات م��درب المنتخ��ب المحل��ي مجيد 

بوقرة، بعد اللغط المثار حول قائمة كاأ�ص العرب.

ق�سنطينة

توقيـف 12 عن�صـرا يف ع�صابة اأحيـاء
تمكن��ت م�س��الح اأم��ن والي��ة ق�س��نطينة، خ��الل االأي��ام القليل��ة 
الما�س��ية، من توقي��ف اأفراد ع�س��ابة اأحياء مكونة م��ن 12 متهما، 
توبعوا في �س��جارات جماعية با�ستعمال االأ�س��لحة البي�ساء، وقعت 

بحي المن�سار و نقاط مجاورة له.

�ص  2

�ص  11�ص  4

 وزارة الرتبية الوطنية تك�سف

ت�صجيالت امتحاين �صهادة التعليم املتو�صط و البكالوريا يــوم الأحد
ك�سفت وزارة التربية الوطنية، اأم�ص، اأن الت�سجيالت الخا�سة بامتحاني �سهادة التعليم المتو�سط و�سهادة البكالوريا ، دورة 2022 ، �ستنطلق 

ابتداء من يوم االأحد 28 نوفمبر الجاري وت�ستمر اإلى يوم الخمي�ص 23  دي�سمبر القادم.


