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يف زيارة دولة تاريخية للرئي�س تبون 

دين�ميكيـــة جديــدة للعالقــ�ت وت�أ�سيـ�س ل�سراكــة جزائريــة تون�سيـة متينـــة
 الوزير الأول 
ميثل رئي�س 

اجلمهورية يف القمة 
الإفريقية الرتكية

�س  2

�س  13-12

�س  2

�س  16

lنظ�م ذكي لقراءة لوح�ت ترقيم املركب�ت للحد من تهور ال�س�ئقني

ت�سعها يف متناول املوؤ�س�سات لتعزيز اإجراءات الأمن والوقاية

املوؤ�س�سة الع�سكرية تطّور اأنظمة مراقبة

�س  24

�س  3

�س  3

�لدكتور �إليا�س مر�بط للن�سر

�سغطــ�  ي�سبـب  "اأوميكــــرون" قــد 
على الهي�كل ال�سحية يف ظرف ق�سيـر 

�لوطنيــة  �لنقابــة  رئي�ــس  �أكــد 
�لعموميــة،  �ل�ســحة  لممار�ســي 
�أم�ــس،  �إليا�ــس مر�بــط،  �لدكتــور 
�إلــى  �لعــودة  �ســرورة  علــى 
�لتح�ســي�س و�لتوعيــة و�لتطبيق 
�ل�ســارم للبروتوكولت �ل�ســحية 
و�إجبار �لمو�طنيــن على �للتز�م 
وكذلــك  �لوقائيــة  بالإجــر�ء�ت 
�لز�ميــة �لتطعيــم �ســد فيرو�ــس 
كورونا، مبرز� �أهمية �لتفكير في 
طريقــة لدفــع �لمو�طــن للذهاب 

لأخذ �للقاح.

ق�سنطينة

توقيف 11 �سخ�سـ� مـن ع�س�بـة اأحيـ�ء 
مب��سيني�ســـ� و حجـــز اأ�سلحـة بي�ســ�ء

�أوقفــت م�ســالح �أمــن �لخــروب بوليــة ق�ســنطينة، خــال �لأيام 
 �لقليلة �لما�ســية، 11 م�ســتبها به في ق�سية �إن�ســاء ع�سابة �أحياء.
و تعود حيثيات �لق�سية، ح�ســب بيان خلية �لت�سال باأمن �لولية 
�ل�ســادر، �أول �أم�س، �إلــى تلقي ذ�ت �لم�ســالح لمعلومات حول �إعد�د 
مجموعتيــن مــن �لأ�ســخا�س للقيــام ب�ســجار جماعــي با�ســتعمال 

�لأ�سلحة �لبي�ساء و �لألعاب �لنارية و �لقارور�ت �لحارقة. 

ب�سكـــرة توا�ســـل الت�ألــق 
والوفـــ�ق ي�سقـــــط �س  13-12

يواجهون تون�س يف نهائي مثري اليوم

اخل�سر م�سّممون على العودة ب�لت�ج العربي

يتم �لتح�سري لها على م�ستوى وز�رة �لتعليم �لعايل

اإجـــراءات جديــدة لتوجيـــه وت�سجيــل احل�ئزيـن على البك�لوريـ�
�أعلن وزير �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي عبد �لباقي بن زيان يوم �لخمي�س عن �لتح�سير لإقر�ر تد�بير جديدة تتعلق بتوجيه وت�سجيل 
�لطلبة �لجدد �لحائزين على �سهادة �لبكالوريا، مع ��ستمر�ر �لعمل بالمعدل �لموزون �لذي �سي�سهد بع�س �لتعديات على م�ستوى عدد من 

�س  4�سعب �لبكالوريا.

�س  13-12

الرابطة املحرتفة لكرة القدم


